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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำของโครงงำน
ในการมาปฏิ บ ั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาในครั้ งนี้ อั น เนื่ อ งจาก มหาวิ ท ยาลั ย สยาม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์จริ งในการทางานจึงส่ งให้นกั ศึกษาฝึ กงาน
ออกไปปฏิ บตั ิงานที่หน้างานจริ งและส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาฝึ กงานได้คิดที่จะเป็ นเจ้าของกิ จการ ได้
เห็ นหน้างาน ได้ป ฏิ บตั ิ ง านและการพบเจอปั ญหาในการปฏิ บตั ิ งานจริ ง จึงท าให้เกิ ดโครงงานนี้
ขึ้นมาซึ่ งทางกลุ่ มได้เข้าไปเรี ยนรู้ ระบบการทางานจริ ง ณ บริ ษทั เอเอ็มอาร์ เอเซี ย จากัด ( AMR
Asia Co., Ltd ) มีระยะฝึ กงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม
พ.ศ. 2561 รวมเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ บริ ษทั เอเอ็มอาร์ เอเซี ย จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ ย วกับ
ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านการจัดหา ออกแบบ ติดตั้ง
อุปกรณ์ตลอดจนให้คาปรึ กษา รวมถึงการเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ช้ นั นาของโลก จาก
ที่ได้รับการฝึ กงานในครั้งนี้ เป็ นงานรี โทรฟิ ตติดตั้งประตูแตะบัตรอัตโนมัติ ซึ่ งลักษณะงานที่ได้ทา
เป็ นงานที่ตอ้ งเข้าไปควบคุมหน้างาน ดูแลคุณภาพการติดตั้ง ทาการติดตั้งปรับปรุ งและประสานงาน
ช่างเพื่อให้เกิดคุณภาพและความถูกต้องตามสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส
1.2 วัตถุประสงค์ ของงำนสหกิจ
1.2.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชานาญในด้านสาขาที่เรี ยน
1.2.2 เพื่อซ่อมแซมและอัพเกรดอุปกรณ์ให้กา้ วหน้ายิ่งขึ้น
1.2.3 เพื่อควบคุมการติดตั้งให้ตรงตามเวลาที่กาหนดไว้
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 สามารถเปลี่ยนระบบเข้าออกผูโ้ ดยสารของบีทีเอสจากระบบดูดบัตรเป็ นแตะบัตรได้
1.3.3 สามารถถอดและติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของบีทีเอส
1.3.4 เปลี่ยนระบบเข้าออกผูโ้ ดยสานของบีทีเอสได้ 3 สถานีคือ
1. S12 สถานีบางหว้า
2. S10 สถานีตลาดพลู
3. S11 สถานีวฒ
ุ นากาศ

2
1.4 ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 รู้ถึงขบวนการทางาน เรี ยงลาดับความสาคัญของงาน
1.4.2 ได้นาความรู้ความสามารถจากการเรี ยนมาประยุกต์ใช้กบั งานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
1.4.3 มีความสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและเข้าสังคมของการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
1.4.4 สร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
1.4.5 ช่วยให้มีทกั ษะในการถอดและติดตั้งอุปกรณ์ของระบบบีทีเอสมากขึ้น
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บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายและลักษณะเซนเซอร์ (sensor)
เป็ นอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรื อปริ มาณทางฟิ สิ กส์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิ เสี ยง แสง แรงทาง
กล ความดันบรรยากาศ ระยะกระจัด ความเร็ ว อัตราเร่ ง ระดับของของเหลวและอัตราการไหล
จากนั้นจะทาหน้าที่เปลี่ยนเป็ นสัญญาณออกหรื อปริ มาณเอาต์พุตที่ได้จากการวัดในอีกรู ปแบบหนึ่ง
ที่สามรถนาไปประมวลผลต่อได้ ที่นิยมใช้มีอยู่ 3 ชนิด
2.1.1) โฟโต้อิ เ ล็ ก ทริ ก เซนเซอร์ (Photoelectric Sensor) คื อ เครื่ อ งเซ็ น เซอร์ ที่ ใ ช้ล าแสงในการ
ตรวจจับวัตถุโดยที่ไม่ตอ้ งมีการสัมผัส โดยมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีการตอบสนองตอบอย่างรวดเร็ ว
ระยะการตรวจจับไกล และที่ สาคัญไม่ว่าวัตถุ ใดๆ เซ็ นเซอร์ แสงก็จะสามารถตรวจจับได้เหมาะ
สาหรับการใช้งานที่ตอ้ งการความเร็ วในการตรวจจับและไม่มีการสัมผัสกับตัววัตถุ แต่การใช้งาน
เซ็ นเซอร์ ประเภทนี้ จะไม่ค่ อยเหมาะกับ การติดตั้งในบริ เวณ ที่มีฝุ่น หรื อ สารเคมีที่สามารถกัด
กร่ อนอย่างรุ่ นแรงได้ เนื่ องจากจะทาให้ระยะในการตรวจจับ และ ความแม่นยาในการตรวจจับ
ลดลงเป็ นอย่างมาก โดยเซ็ นเซอร์ แสงมีหลากหลายแบบให้เลื อก ซึ่ งแต่ละประเภทมีฟังก์ชนั การ
ทางานที่แตกต่างเซ็นเซอร์แสง หลักการทางานมี 3 แบบ
- พร็ อกซิ มิ ต้ ี โหมด (Proximity mode) หรื อโฟโต้เซ็ นเซอร์ แบบสะท้อนกับ วัตถุ โดยตรง
ภายในตัวเซ็นเซอร์ แบบนี้ จะมีตวั ส่ ง (Emitter) และ ตัวรับ (Receiver) ติดตั้งภายในตัวเดียวกัน ทาให้
ไม่จาเป็ นต้องเดินสายไฟทั้งสองฝั่ง เหมือนแบบเซนเซอร์ที่ตวั ส่ งและตัวรับอยูต่ รงข้ามกัน ทาให้การ
ติดตั้งใช้งานได้ง่ายกว่า โฟโต้เซ็ นเซอร์ แบบสะท้อนกับวัตถุ เซ็นเซอร์ ชนิดนี้ จะใช้ในการตรวจจับ
ชิ้นงานที่มีลกั ษณะทึบแสง และโปร่ งแสงได้ ซึ่ งในสภาวะการทางานปกติตวั รับจะไม่สามารถรับ
สัญญาณจากตัวส่ งได้เนื่ องจากไม่มีวตั ถุ ที่จะทาหน้าที่เป็ นตัวสะท้อนลาแสงกลับมายังตัวรับโดย
เซ็นเซอร์ แบบนี้ จะทาหน้าตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ตดั ผ่านที่หน้าของเซ็นเซอร์ โดยวัตถุหรื อชิ้นงาน
ที่ผ่านหน้าเซ็ นเซอร์ จะทาหน้าที่ สะท้อนลาแสงที่ส่งมาจากตัวส่ งกลับไปยังตัวรับ จึงทาให้ตวั รับ
สามารถรับลาแสงที่จะสะท้อนกลับมาได้ ซึ่ งจะทาให้วงจรภายในรับรู้ได้วา่ มีวตั ถุหรื อชิ้นงานขวาง
อยู่ทาให้สถานะของเอาท์พุตของตัวรับเปลี่ ยนแปลงไป โดยเราเรี ยกลักษณะการทางานแบบนี้ ว่า
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ไลท์ออน (Light On) หรื อ ไลท์โอเปอร์ เรท (Light Operate) นอกจากนี้ ตวั เซ็ นเซอร์ แสงที่ใช้แผ่น
สะท้อน

รู ปที่ 2.1 ลักษณะการทางานของเซ็นเซอร์แสง
- รี โทเรฟที ฟ โฟโต้เซนเซอร์ (Retroreflective Photoelectric sensor) หรื อ โฟโต้เซ็ นเซอร์
แบบใช้ง านคู่ ก ับ แผ่นสะท้อ นภายในตัว เซ็ น เซอร์ แ บบนี้ จะมี ต ัว ส่ ง และตัว รั บ ติ ด ตั้ง ภายในตัว
เดี ยวกัน ทาให้ไม่จาเป็ นต้องเดิ นสายไฟทั้งสองฝั่ง เหมือนแบบ ออฟโฟสโหมด (Opposed Mode)
ทาให้การติดตั้งใช้งานได้ง่ายกว่า แต่อย่างไรก็ตามจาเป็ นต้องติดตั้งตัวแผ่นสะท้อนหรื อ รี เฟรคเตอร์
(Reflector) ไว้ตรงข้ามกับตัวเซ็นเซอร์ เอง โดยโฟโต้เซ็นเซอร์แบบที่ใช้แผ่นสะท้อนแบบนี้จะเหมาะ
สาหรับชิ้นงานที่มีลกั ษณะทึบแสงไม่เป็ นมันวาว เนื่องจากอาจทาให้ตวั เซ็นเซอร์ เข้าใจผิดว่าเป็ นตัว
แผ่นสะท้อน และ ทาให้ทางานผิดพลาดได้เซ็นเซอร์ แบบนี้จะมีช่วงในการทางาน หรื อ ระยะในการ
ตรวจจับจะได้ใกล้กว่าแบบ ออฟเฟสโหมด (Opposed mode) ซึ่ งในสภาวะการทางานปกติตวั รับจะ
สามารถรั บสัญญาณแสงจากตัวส่ งได้ตลอดเวลา เนื่ องจากลาแสงจะสะท้อนกับแผ่นสะท้อนอยู่
ตลอดเวลา หน้าที่หลักของเซ็นเซอร์ชนิดนี้ จะคอยตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ตดั ผ่านหน้าเซ็นเซอร์ เมื่อ
วัตถุ หรื อ ชิ้นงานผ่านเข้ามาที่หน้าเซ็นเซอร์ แล้วจะการขวางลาแสงที่ส่งจากตัวส่ งที่ส่งไปยังแผ่น
สะท้อน จึงทาให้ตวั รับไม่สามารถรับลาแสงที่จะสะท้อนกลับมาได้

รู ปที่ 2.2 ลักษณะการทางานของ Retroreflective
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- ออฟโฟสโหมดทรู บี ม โฟโต้ อิ เ ล็ ก ทริ กเซนเซอร์ (Opposed Mode,Through Beam
Photoelectric sensor) หรื อ ตัวโฟโต้เซ็นเซอร์ แบบตัวรับ ตัวส่ ง อยูแ่ ยกกัน เมื่อถึงเวลาการใช้งานจะ
วางให้อยูต่ รงข้ามกัน ซึ่ งเป็ นโฟโต้เซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับวัตถุที่มีขนาดใหญ่และช่วงระยะใน
การตรวจจับมากที่สุด ซึ่ งในสภาวะการทางานปกติตวั รั บ (Receiver) จะสามารถรับสัญญาณแสง
จากตัวส่ ง (Emitter) ได้ตลอดเวลาโดยเซ็นเซอร์ แบบนี้ จะทาหน้าตรวจจับวัตถุ ที่เคลื่อนที่ตดั ผ่าน
หน้าเซ็นเซอร์ ซึ่ งวัตถุหรื อชิ้นงานที่ผา่ นหน้าเซ็นเซอร์จะขวางลาแสงที่ส่งจากตัวส่ งไปยังตัวรับ เมื่อ
ลาแสงไม่สามารถถึงตัวรับ จะทาให้วงจรภายในรับรู้ได้วา่ มีวตั ถุหรื อชิ้นงานขวางอยู่ ทาให้สถานะ
ของเอาท์พุตของตัวรับเปลี่ ยนแปลงไป โดยเราเรี ยกลักษณะการทางานแบบนี้ ว่า ดาร์ คออน (Dark
On) หรื อดาร์โอเปอร์เรท (Dark Operate)

รู ปที่ 2.3 ลักษณะการทางานของ Opposed Mode
2.1.2) พร็ อคซิ มิต้ ีเซ็ นเซอร์ (Proximity Sensor) หรื ออีกชื่ อหนึ่ งที่นิยมเรี ยกกันว่า พร็ อคซิ มิต้ ีสวิทช์
(Proximity switch) เซ็นเซอร์ ชนิ ดนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการตรวจจับวัตถุ โดยปราศจากการสัมผัส ซึ่ ง
การตรวจจับวัตถุน้ นั จะทาให้เราทราบถึงตาแหน่งของวัตถุหรื อสามารถระบุได้วา่ ขณะนั้นมีวตั ถุใด
ผ่านเข้ามาในตาแหน่งที่เรากาหนดไว้หรื อไม่ พร็ อคซิมิต้ ีเซ็นเซอร์ แบ่งเป็ น 2 แบบ
- อินดักทีฟพร็ อคซิ มิต้ ีเซ็ นเซอร์ (Inductive Proximity Sensor) คือ เซ็นเซอร์ ที่มีความฉับไว
และแม่ น ย าต่ อ การตรวจจับ วัต ถุ ที่ เ ป็ น "โลหะ" โดยเฉพาะ ซึ่ งในท้อ งตลาดนั้น มากกว่ า 80
เปอร์ เซ็ นต์ คือ เซ็ นเซอร์ ชนิ ดนี้ โดยผูใ้ ช้ส่วนใหญ่มกั จะสับสนในการเรี ยกชื่ อ "อินดักทีฟพร็ อคซิ
มิต้ ีเซ็ นเซอร์ สั้นๆว่าพร็ อคซิ มิต้ ีเซ็ นเซอร์ เท่านั้น" ซึ่ งโดยแท้จริ งแล้วคาว่า อินดักทีฟพร็ อคซิ มิต้ ี
เซ็นเซอร์ คือประเภทหนึ่งของ พร็ อคซิมิต้ ีเซ็นเซอร์ นั้นเอง
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รู ปที่ 2.4 ลักษณะของ Inductive Proximity Sensor
- คาปาซิ ต้ ีพร็ อคซิ มิต้ ีเซ็ นเซอร์ (Capacitive proximity Sensor) คือ เซ็นเซอร์ ตรวจจับวัตถุ ที่
สามารถตรวจจับวัตถุที่เป็ น "โลหะและอโลหะ" ได้เหมาะสาหรับการตรวจจับระดับของวัตถุ เช่ น
ระดับ น้ า ดัง นั้น การเลื อ กพร้ อ กซิ มิ ต้ ี เ ซ็ น เซอร์ ใ ห้ ต รงประเภทการใช้ง านย่ อ มเป็ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยให้กบั เครื่ องจักรที่ใช้งานได้อีกด้วย

รู ปที่ 2.5 ลักษณะของ Capacitive proximity Sensor
2.1.3) แม็กเนติกเซ็นเซอร์ (Magnetic sensor) ตรวจจับแม่เหล็ก แบ่งเป็ น 2 ชนิด
-รี ดสวิทช์ (Reed switch) คือ แม็กเนติกเซ็นเซอร์ ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบหน้าสัมผัส ซึ่ งโดยปกติ
ทัว่ ไปแล้ว จะเป็ นหน้า สัม ผัส แบบปกติ เปิ ด (Normally Open : NO) สวิตซ์ น้ ี จะท างานโดยอาศัย
สนามแม่เหล็ก ซึ่ งอาจจะเห็นแม่เหล็กถาวรหรื อแม่เหล็กไฟฟ้ าก็ได้ แผ่นหน้าสัมผัสจะทามาจากสาร
ที่มีผลต่อสนามแม่เหล็ก (ferromagnetic) และติดตั้งอยู่ภายในกระเปาะแก้วเล็กๆที่มีการเติมก๊าซ
เฉื่ อย เพื่อทาให้การตัดต่อการส่ งกระแสไฟฟ้ าได้เร็ วยิง่ ขึ้น
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รู ปที่ 2.6 โครงสร้างของ Reed switch
- อิเล็กทรอนิกส์สวิทช์ (Electronic switch) ทางานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์อายุการใช้งาน
นานกว่า รี ดสวิทช์
2.2 ความหมายและลักษณะรีเลย์ (Relay)
รี เ ลย์เ ป็ นอุ ป กรณ์ ที่ เ ปลี่ ย นพลัง งานไฟฟ้ าให้เ ป็ นพลัง งานแม่ เ หล็ ก เพื่ อ ใช้ใ นการดึ ง ดู ด
หน้าสัมผัสของคอนแทคให้เปลี่ ยนสภาวะ โดยการป้ อนกระแสไฟฟ้ าให้กบั ขดลวด เพื่อทาการปิ ด
หรื อเปิ ดหน้า สัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งเราสามารถนารี เลย์ไปประยุก ต์ใช้ ในการ
ควบคุมวงจรต่าง ๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมาย

รู ปที่ 2.7 รู ปร่ างและสัญลักษณ์ของรี เลย์
2.2.1 รี เลย์ ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วนหลักก็คือ
- ส่ วนของขดลวด (coil) เหนี่ ยวนากระแสต่ า ทาหน้าที่สร้ างสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้ าให้แกน
โลหะไปกระทุ ง้ ให้หน้าสั มผัสต่ อกัน ทางานโดยการรั บแรงดันจากภายนอกต่ อคร่ อมที่ ขดลวด
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เหนี่ ย วนานี้ เมื่ อ ขดลวดได้รับ แรงดัน (ค่ า แรงดันที่ รี เลย์ต้องการขึ้ น กับ ชนิ ดและรุ่ น ตามที่ ผูผ้ ลิ ต
กาหนด)จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าทาให้แกนโลหะด้านในไปกระทุง้ ให้แผ่นหน้าสัมผัสต่อกัน
- ส่ วนของหน้าสั มผัส (contact) ทาหน้า ที่เหมือนสวิตช์จ่ายกระแสไฟให้ก ับอุ ปกรณ์ ที่ เรา
ต้องการจุดต่อใช้งานมาตรฐาน ประกอบด้วย
จุดต่อเอ็นซี (NC : normal close) หมายความว่าปกติดปิ ด หรื อ หากยังไม่จ่ายไฟให้ขดลวด
เหนี่ยวนาหน้าสัมผัสจะติดกัน โดยทัว่ ไปเรามักต่อจุดนี้ เข้ากับอุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ตอ้ งการ
ให้ทางานตลอดเวลาเช่น
จุดต่อเอ็นโอ (NO : normal open) หมายความว่าปกติเปิ ด หรื อหากยังไม่จ่ายไฟให้ขดลวด
เหนี่ ยวนาหน้าสั มผัส จะไม่ ติดกัน โดยทัว่ ไปเรามักต่ อจุ ดนี้ เข้า กับ อุป กรณ์ หรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่
ต้องการควบคุมการเปิ ดปิ ดเช่นโคมไฟสนามหน้าบ้าน
จุดต่อซี (C : common) คือจุดร่ วมที่ต่อมาจากแหล่งจ่ายไฟ

รู ปที่ 2.8 ลักษณะการทางานของรี เลย์
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2.2.2 ข้อคาถึงในการใช้งานรี เลย์ทวั่ ไป
- แรงดันใช้งาน หรื อแรงดันที่ทาให้รีเลย์ทางานได้ หากเราดูที่ตวั รี เลย์จะระบุค่า แรงดันใช้
งานไว้ (หากใช้ในงานอิเล็กทรอนิ กส์ ส่ วนมากจะใช้แรงดันกระแสตรงในการใช้งาน) เช่น ไฟตรง
12 โวลต์ คือต้องใช้แรงดันที่ไฟตรง 12 โวลต์เท่านั้นหากใช้มากกว่านี้ ขดลวดภายในตัวรี เลย์อาจจะ
ขาดได้ หรื อหากใช้แรงดันต่ากว่ามาก รี เลย์จะไม่ทางาน ส่ วนในการต่อวงจรนั้นสามารถต่อขั้วใดก็
ได้
- การใช้ง านกระแสผ่า นหน้าสัมผัส ซึ่ งที่ ตวั รี เลย์จะระบุไ ว้ เช่ น ไฟสลับ 10A 220AC คื อ
หน้าสัมผัสของรี เลย์น้ นั สามารถนากระแสได้ 10 แอมแปร์ ที่ 220VAC แต่การใช้ก็ควรจะใช้งานที่
ระดับกระแสต่ากว่านี้จะเป็ นการดีกว่า เพราะถ้ากระแสมากหน้าสัมผัสของรี เลย์จะละลายเสี ยหายได้
- จานวนหน้าสัมผัสการใช้งาน ควรดูว่ารี เลย์น้ ันมีหน้าสัมผัสให้ใช้งานกี่ อนั และมีข้ วั คอม
มอนด้วยหรื อไม่
2.2.3 ชนิดของรี เลย์
รี เลย์ที่นิยมใช้งานและรู ้จกั กันแพร่ หลาย 4 ชนิด
1. อาร์ เมเจอร์ รีเลย์ (Armature Relay)
2. รี ดรี เลย์ (Reed Relay)
3. รี ดสวิตช์ (Reed Switch)
4. โซลิดสเตตรี เลย์ (Solid-State Relay)
2.2.4 ประเภทของรี เลย์
เป็ นอุปกรณ์ทาหน้าที่เป็ นสวิตช์มีหลักการทางานคล้ายกับ ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้ าหรื อโซลิ
นอยด์ (solenoid) รี เลย์ใช้ในการควบคุมวงจร ไฟฟ้ าได้อย่างหลากหลาย รี เลย์เป็ นสวิตช์ควบคุมที่
ทางานด้วยไฟฟ้ า แบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้เป็ น 2 ประเภทคือ
1. รี เลย์กาลัง (power relay) หรื อมักเรี ยกกันว่าคอนแทกเตอร์ (Contactor or Magneticcontactor)
ใช้ในการควบคุมไฟฟ้ ากาลัง มีขนาดใหญ่กว่ารี เลย์ธรรมดา
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2. รี เลย์ควบคุม (Control relay) มีขนาดเล็กกาลังไฟฟ้ าต่า ใช้ในวงจรควบคุมทัว่ ไปที่มี
กาลังไฟฟ้ าไม่มากนัก หรื อเพื่อการควบคุมรี เลย์หรื อคอนแทกเตอร์ขนาดใหญ่ รี เลย์ควบคุม บางที
เรี ยกกันง่าย ๆ ว่า "รี เลย์"
2.2.5 ชนิดของรี เลย์
การแบ่งชนิดของรี เลย์สามารถแบ่งได้ 11 แบบ คือ
ชนิดของรี เลย์แบ่งตามลักษณะของคอยล์ หรื อ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน (Application) ได้แก่
รี เลย์ดงั ต่อไปนี้
1. รี เลย์กระแส (Current relay) คือ รี เลย์ที่ทางานโดยใช้กระแสมีท้ งั ชนิดกระแสขาด (Undercurrent) และกระแสเกิน (Over current)
2. รี เลย์แรงดัน (Voltage relay) คือ รี เลย์ที่ทางานโดยใช้แรงดันมีท้ งั ชนิดแรงดันขาด (Undervoltage) และแรงดันเกิน (Over voltage)
3. รี เลย์ช่วย (Auxiliary relay) คือ รี เลย์ที่เวลาใช้งานจะต้องประกอบเข้ากับรี เลย์ชนิดอื่นจึงจะ
ทางานได้
4. รี เลย์กาลัง (Power relay) คือ รี เลย์ที่รวมเอาคุณสมบัติของรี เลย์กระแสและรี เลย์แรงดันเข้า
ด้วยกัน
5. รี เลย์เวลา (Time relay) คือ รี เลย์ที่ทางานโดยมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่ งมีอยูด่ ว้ ยกัน 4 แบบ คือ
- รี เลย์กระแสเกินชนิดเวลาผกผันกับกระแส (Inverse time over current relay) คือ รี เลย์ ที่มีเวลา
ทางานเป็ นส่ วนกลับกับกระแส
- รี เลย์กระแสเกินชนิดทางานทันที (Instantaneous over current relay) คือรี เลย์ที่ทางาน
ทันทีทนั ใดเมื่อมีกระแสไหลผ่านเกินกว่าที่กาหนดที่ต้ งั ไว้
- รี เลย์แบบดิฟฟิ นิตไทม์เล็ก (Definite time lag relay) คือ รี เลย์ที่มีเวลาการทางานไม่ข้ ึนอยูก่ บั
ความมากน้อยของกระแสหรื อค่าไฟฟ้ าอื่นๆ ที่ทาให้เกิดงานขึ้น
- รี เลย์แบบอินเวอสดิฟฟิ นิตมินิมม่ั ไทม์เล็ก (Inverse definite time lag relay) คือ รี เลย์ที่ทางาน
โดยรวมเอาคุณสมบัติของเวลาผกผันกับกระแส (Inverse time) และแบบดิฟฟิ นิตไทม์แล็ก
(Definite time lag relay) เข้าด้วยกัน
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6. รี เลย์กระแสต่าง (Differential relay) คือ รี เลย์ที่ทางานโดยอาศัยผลต่างของกระแส
7. รี เลย์มีทิศ (Directional relay) คือ รี เลย์ที่ทางานเมื่อมีกระแสไหลผิดทิศทาง มีแบบรี เลย์กาลัง
มีทิศ (Directional power relay) และรี เลย์กระแสมีทิศ (Directional current relay)
8. รี เลย์ระยะทาง (Distance relay) คือ รี เลย์ระยะทางมีแบบต่างๆ ดังนี้
- รี แอกแตนซ์รีเลย์ (Reactance relay)
- อิมพีแดนซ์รีเลย์ (Impedance relay)
- โมห์รีเลย์ (Mho relay)
- โอห์มรี เลย์ (Ohm relay)
- โพลาไรซ์โมห์รีเลย์ (Polaized mho relay)
- ออฟเซทโมห์รีเลย์ (Off set mho relay)
9. รี เลย์อุณหภูมิ (Temperature relay) คือ รี เลย์ที่ทางานตามอุณหภูมิที่ต้ งั ไว้
10. รี เลย์ความถี่ (Frequency relay) คือ รี เลย์ที่ทางานเมื่อความถี่ของระบบต่ากว่าหรื อมากกว่า
ที่ต้ งั ไว้
11. บูคโฮลซ์รีเลย์ (Buchholz‘s relay) คือรี เลย์ที่ทางานด้วยก๊าซ ใช้กบั หม้อแปลงที่แช่อยูใ่ น
น้ ามันเมื่อเกิด ฟอลต์ ขึ้นภายในหม้อแปลง จะทาให้น้ ามันแตกตัวและเกิดก๊าซขึ้นภายในไปดัน
หน้าสัมผัส ให้รีเลย์ทางาน
2.2.6 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับรี เลย์
หน้าที่ ของรี เลย์ คื อ เป็ นอุ ปกรณ์ ไ ฟฟ้ าที่ ใช้ตรวจสอบสภาพการณ์ ของทุ กส่ วน ในระบบ
ก าลัง ไฟฟ้ าอยู่ตลอดเวลาหากระบบมี ก ารท างานที่ ผิดปกติ รี เ ลย์จะเป็ นตัว สั่ง การให้ต ัดส่ วนที่
ลัดวงจรหรื อส่ วนที่ทางานผิดปกติ ออกจากระบบทันทีโดยเซอร์ กิตเบรกเกอร์ จะเป็ นตัวที่ตดั ส่ วนที่
เกิดฟอลต์ออกจากระบบจริ งๆ
2.2.7 ประโยชน์ของรี เลย์
- ทาให้ระบบส่ งกาลังมีเสถียรภาพ (Stability) สู งโดยรี เลย์จะตัดวงจรเฉพาะส่ วนที่เกิด
ผิดปกติ ออกเท่านั้น ซึ่ งจะเป็ นการลดความเสี ยหายให้แก่ระบบน้อยที่สุด
- ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมส่ วนที่เกิดผิดปกติ
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- ลดความเสี ยหายไม่เกิดลุกลามไปยังอุปกรณ์อื่นๆ
- ทาให้ระบบไฟฟ้ าไม่ดบั ทั้งระบบเมื่อเกิดฟอลต์ข้ ึนในระบบ
2.2.8 คุณสมบัติที่ดีของรี เลย์
- ต้องมีความไว (Sensitivity) คือมีความสามารถในการตรวจพบสิ่ งที่ผดิ ปกติเพียงเล็กน้อย
- มีความเร็ วในการทางาน (Speed) คือความสามารถทางานได้รวดเร็ วทันใจ ไม่ทาให้เกิด
ความเสี ยหายแก่อุปกรณ์และไม่กระทบกระเทือนต่อระบบโดยทัว่ ไปแล้วเวลาที่ใช้ในการตัดวงจร
จะขึ้นอยูก่ บั ระดับของแรงดันของระบบด้วย
ระบบ 6-10 กิโลโวลต์ (kv) จะต้องตัดวงจรภายในเวลา 1.5-3.0 วินาที (s)
ระบบ 100-220 กิโลโวลต์ จะต้องตัดวงจรภายในเวลา 0.15-0.3 วินาที
ระบบ 300-500 กิโลโวลต์ จะต้องตัดวงจรภายในเวลา 0.1-0.12 วินาที
2.3 ความหมายและลักษณะมอเตอร์
มอเตอร์ (motor) หรื อมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า (electric motor) เป็ นอุ ปกรณ์ ไ ฟฟ้ าที่ แ ปลงพลัง งาน
ไฟฟ้ าเป็ นพลังงานกล
การทางานปกติของมอเตอร์ ไฟฟ้ าส่ วนใหญ่เกิดจากการทางานร่ วมกันระหว่างสนามแม่เหล็ก
ของแม่เหล็กในตัวมอเตอร์ และสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสในขดลวดทาให้เกิดแรงดูดและแรง
ผลักของสนามแม่เหล็กทั้งสอง ในการใช้งานตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการขนส่ งใช้มอเตอร์ ฉุด
ลากเป็ นต้น
มอเตอร์ ไฟฟ้ าถูกนาไปใช้งานที่หลากหลายเช่ น พัดลม เครื่ องเป่ า ปั๊ ม เครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
ครัวเรื อน และดิสก์ไดรฟ์ มอเตอร์ ไฟฟ้ าสามารถขับเคลื่อนโดยแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC) เช่ น
จากแบตเตอรี่ , ยานยนต์หรื อวงจรเรี ยงกระแส หรื อจากแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ (AC) เช่น จากไฟ
บ้าน อินเวอร์ เตอร์ หรื อ เครื่ องปั่ นไฟ มอเตอร์ ขนาดเล็กอาจจะพบในนาฬิกาไฟฟ้ า มอเตอร์ ทวั่ ไปที่
มีขนาดและคุณลักษณะมาตรฐานสู งจะให้พลังงานกลที่สะดวกสาหรับใช้ ในอุตสาหกรรม มอเตอร์
ไฟฟ้ าอาจจาแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้ าหรื อตามโครงสร้างภายในหรื อตาม
การใช้งานหรื อตามการเคลื่อนไหวของเอาต์พุตและอื่น ๆ
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อุปกรณ์เช่นขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้ าและลาโพงที่แปลงกระแสไฟฟ้ าให้เป็ นการเคลื่อนไหว แต่
ไม่ได้สร้ างพลังงานกลที่ ใช้งานได้ จะเรี ยกว่า เอ็คทูเตอร์ (actuator) และแทนชู เซอน์ (transducer)
ตามลาดับ คาว่ามอเตอร์ ไฟฟ้ านั้น ต้องใช้สร้างแรงเชิงเส้น (linear force) หรื อ แรงบิด (torque) หรื อ
เรี ยกอีกอย่างว่า หมุน (rotary) เท่านั้น

รู ปที่ 2.9 ลักษณะภายในของ Squirrel Cage และ Wound Rotor
2.3.1 โครงสร้างมอเตอร์

รู ปที่ 2.10 โรเตอร์ (ซ้าย) และ สเตเตอร์ (ขวา)
- โรเตอร์ (Rotor)
ในมอเตอร์ ไฟฟ้ า ส่ วนที่ เคลื่ อนที่คือโรเตอร์ ซึ่ งจะหมุนเพลาเพื่อจ่ายพลังงานกล โรเตอร์
มักจะมี ขดลวดตัวนาพันอยู่โดยรอบ ซึ่ งเมื่อมีกระแสไหลผ่าน จะเกิ ดอานาจแม่เหล็กที่จะไปทา
ปฏิกิริยากับ สนามแม่เหล็กถาวรของสเตเตอร์ ขับเพลาให้หมุนได้ อย่างไรก็ตามโรเตอร์ บางตัวจะ
เป็ นแม่เหล็กถาวรและสเตเตอร์ จะมีขดลวดตัวนาสลับที่กนั
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รู ปที่ 2.11 ส่ วนประกอบของโรเตอร์
-

สเตเตอร์ (Stator)
จะเป็ นส่ วนที่อยูก่ บั ที่ซ่ ึ งจะประกอบด้วยโครงของมอเตอร์ แกนเหล็กสเตเตอร์ และขดลวด

-

ช่องว่างอากาศ
ระหว่างโรเตอร์ และสเตเตอร์ จะเป็ นช่องว่างอากาศ ซึ่ งจะต้องมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็ นไป

ได้ ช่ องว่างขนาดใหญ่จะมี ผลกระทบทางลบอย่างมากต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของมอเตอร์
ไฟฟ้ า
-

ขดลวด (Windings)
ขดลวดจะพันโดยรอบเป็ นคอยล์ ปกติจะพันรอบแกนแม่เหล็กอ่อนที่เคลือบฉนวน เพื่อให้

เป็ นขั้วแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน
มอเตอร์ ไฟฟ้ ามีข้ วั สนามแม่เหล็กในสองรู ปแบบ ได้แก่แบบขั้วที่เห็นได้ชดั เจนและแบบขั้วที่
เห็นได้ไม่ชดั เจน ในขั้วที่ชดั เจน สนามแม่เหล็กของขั้วจะถูกผลิตโดยขดลวดพันรอบแกนด้านล่าง
ในขั้วที่ ไ ม่ ชัด เจน หรื อเรี ย กว่า แบบสนามแม่ เหล็ก กระจาย หรื อแบบรอบๆโรเตอร์ ขดลวดจะ
กระจายอยูใ่ นช่องบนแกนรอบโรเตอร์ มอเตอร์แบบขั้วแฝงมีขดลวดรอบส่ วนหนึ่ งของขั้วเพื่อหน่วง
เฟสของสนามแม่เหล็กของขั้วนั้นให้ชา้ ลง
มอเตอร์ บางตัวขดลวดเป็ นโลหะหนากว่า เช่นแท่งหรื อแผ่นโลหะที่มกั จะเป็ นทองแดง บางที
ก็เป็ น อะลูมิเนียม มอเตอร์ เหล่านี้โดยปกติจะถูกขับเคลื่อนโดยการเหนี่ยวนาของแม่เหล็กไฟฟ้ า
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-

ตัวสับเปลี่ยน (Commutator)
ตัวสับเปลี่ ยนเป็ นกลไกที่ใช้ในการสลับอินพุทของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับและไฟฟ้ า

กระแสตรง เพื่อให้กระแสที่ไหลในขดลวดในโรเตอร์ ไหลทางเดียวตลอดเวลาในระหว่างการหมุน
ประกอบด้วยวงแหวนลื่ นชิ้ นเล็กๆแยกจากกันด้วยฉนวน วงแหวนนี้ ยงั แยกจากเพลาของมอเตอร์
ด้วยฉนวนอี ก ด้วย วงแหวนแต่ ล ะคู่ ที่ อยู่ตรงข้ามกันจะเป็ นขดลวดหนึ่ ง ชุ ด กระแสที่จ่า ยให้ม ดั
ข้าวต้ม หรื อที่เรี ยกว่า อะมาทู (armature) ของมอเตอร์จะถูกส่ งผ่านแปรงถ่านสองตัวที่แตะอยูก่ บั ตัว
สับเปลี่ยนแต่ละด้านที่กาลังหมุนอยู่ ซึ่ งจะทาให้กระแสจากแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับที่ไหลกลับทาง
ไหลในขดลวดทิศทางเดียวในขณะที่โรเตอร์ หมุนจากขั้วหนึ่ งไปอีกขั้วหนึ่ ง ในกรณี ที่ไม่มีกระแส
แหล่งจ่ายไม่กลับทางมอเตอร์ จะ เบรกหยุดอยู่กบั ที่ ในแง่ ของความก้าวหน้าที่สาคัญในช่ วงไม่กี่
ทศวรรษที่ผา่ นมา อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ดีข้ ึนในการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์เหนี่ยวนา
ที่ควบคุ มโดยไม่ใช้เซ็ นเซอร์ และมอเตอร์ ที่มีสนามแม่เหล็กถาวร มอเตอร์ ที่มีตวั สับเปลี่ ยนแบบ
กลไกไฟฟ้ า กาลังถูกแทนที่เพิ่มขึ้นด้วยมอเตอร์ เหนี่ ยวนาที่ใช้ตวั สับเปลี่ยนภายนอกและมอเตอร์
แบบแม่เหล็กถาวร

รู ปที่ 2.12 ส่ วนประกอบของมอเตอร์
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2.3.2 ประเภทของมอเตอร์
มอเตอร์ ไฟฟ้ าแบ่งออกตามการใช้ของกระแสไฟฟ้ าได้ 2 ชนิดดังนี้
1). มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ (Alternating Current Motor) หรื อเรี ยกว่าเอ.ซี . มอเตอร์ (A.C.
MOTOR) การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ าสลับแบ่งออกได้ดงั นี้
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับแบ่งออกเป็ น 3 ชนิดได้แก่
1. มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับชนิด 1 เฟส หรื อเรี ยกว่าซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing
Phase)
- สปลิทเฟส มอเตอร์ (Split-Phase motor)

รู ปที่ 2.13 ลักษณะมอเตอร์กระแสสลับชนิด 1 เฟส หรื อ ซิงเกิลเฟส
- รี พลั ชัน่ มอเตอร์ (Repulsion-type motor)

รู ปที่ 2.14 ลักษณะของรี พลั ชัน่ มอเตอร์
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- ยูนิเวอร์ แซลมอเตอร์ (Universal motor)

รู ปที่ 2.15 ลักษณะของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์
- เชดเดดโพล มอเตอร์ (Shaded-pole motor)

รู ปที่ 2.16 ลักษณะของเช็ดเดดโพล มอเตอร์
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2. มอเตอร์ไฟฟ้ าสลับชนิด 2 เฟสหรื อเรี ยกว่าทูเฟสมอเตอร์ (A.C.Two phas Motor)

รู ปที่ 2.17 มอเตอร์ไฟฟ้ าสลับชนิด 2 เฟส
3. มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับชนิด 3 เฟสหรื อเรี ยกว่าทีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three phase
Motor)

รู ปที่ 2.18 มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับชนิด 3 เฟส
2). มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง (Direct Current Motor ) หรื อเรี ยกว่าดี.ซี มอเตอร์ (D.C. MOTOR)
การแบ่งชนิดของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแบ่งออกเป็ น 3 ชนิดได้ดงั นี้
1. มอเตอร์ แบบอนุ กรมหรื อเรี ยกว่าซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)
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รู ปที่ 2.19 ลักษณะภายในของซีรีส์มอเตอร์ หรื อ มอเตอร์ แบบอนุกรม
2. มอเตอร์ แบบอนุ ขนานหรื อเรี ยกว่าชันท์มอเตอร์ (Shunt Motor)
3. มอเตอร์ ไฟฟ้ าแบบผสมหรื อเรี ยกว่าคอมเปาวด์มอเตอร์ (Compound Motor)

รู ปที่ 2.20 มอเตอร์กระแสตรง
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รู ปที่ 2.21 มอเตอร์กระแสสลับ
2.4 ความหมายและลักษณะหลอด แอลอีดี (LED)
หลอด แอลอีดี (LED) เป็ นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาชนิดหนึ่ งที่ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านจะ
ปล่ อยแสงสว่างออกมาทันที น้ าหนักเบา แสงสว่า งที่เกิ ดขึ้ นมาจากการเคลื่ อนของอิเล็ก ตรอน
ภายในสารกึ่งตัวนา
2.4.1 หลักการทางานของหลอดแอลอีดี
หลอดแอลอีดี หรื อไดโอดเปล่งแสง โครงสร้างประกอบไปด้วยสารกึ่งตัวนาสองชนิ ด (สาร
กึ่งตัวนาชนิด N และสารกึ่งตัวนาชนิด P) ประกบเข้าด้วยกัน มีผิวข้างหนึ่ งเรี ยบคล้ายกระจกเมื่อจ่าย
ไฟฟ้ ากระแสตรงผ่านตัวแอลอีดี โดยจ่ายไฟบวกให้ขาแอโนต (A) จ่ายไฟลบให้ขาแคโทด (K) ทา
ให้อิเล็กตรอนที่สารกึ่งตัวนาชนิ ด N มีพลังงานสู งขึ้น จนสามารถวิ่งข้ามรอยต่อจากสารชนิด N ไป
รวมกับโฮลในสารชนิ ด P การที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผา่ นรอยต่อ PN ทาให้เกิ ดกระแสไหล เป็ นผล
ให้ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเปลี่ยนไปและคายพลังงานออกมาในรู ปคลื่นแสง
สี ของแสงที่เกิดจากรอยต่อจะขึ้นอยูก่ บั ชนิดของวัสดุที่นามาใช้ในการสร้างแอลอีดี ทั้งชนิดที่
เป็ นของเหลวและก๊าซ เช่น ใช้แกลเลียมฟอสไฟด์ (GALLIUM PHOSPHIDE,GaP) ทาให้เกิ ดแสง
สี แดง ใช้แกลเลียมอาซี ไนด์ ฟอสไฟด์ (GALLIUM ARSENIDE PHOSPHIDE,GaAsP) เกิดแสงสี
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เหลื องและเขี ย วการควบคุ ม ปริ ม าณแสงสว่า งจะควบคุ ม กระแสที่ ไ หลผ่า นหลอดแอลอี ดี หาก
กระแสที่ ไ หลสู ง มากไปจะทาให้หลอดมีค วามสว่างมาก แต่หากป้ อนกระแสสู งมาไปจะทาให้
บริ เวณรอยต่อของสารกึ่ งตัวนาเกิ ดความร้ อนปริ มาณมากจนท าให้โครงสร้ างหลอดเสี ยหายไม่
สามารถใช้งานได้
2.4.2 รู ปแบบของแอลอีดี
ปัจจุบนั แอลอีดีมีหลายรู ปแบบ หากแบ่งแอลอีดีตามลักษณะของพาเกต (Packet) แบ่งได้ 2 แบบคือ
1. แบบแลมป์ ไท (Lamp Type) เป็ นแอลอี ดี ช นิ ด ที่ พ บกัน อยู่ท ว่ั ไปมี ข ายื่น ออกมาจากตัว
Epoxy 2 ขาหรื อมากกว่า โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 mm. ขึ้นไป บริ ษทั ผูผ้ ลิตจะ
ออกเบบให้ขบั กระแสได้ไม่เกิด 150 mA

รู ปที่ 2.22 ลักษณะของแบบ Lamp Type
2. แบบเซอร์ เฟสเมาส์ไท (Surface Mount Type : SMT) มีลกั ษณะพาเกต เป็ นตัวบางๆ เวลา
ประกอบต้องใช้เครื่ องมือชนิดพิเศษมีขนาดการขับกระแสตั้งแต่ 20 mA-มากกว่า 1 A
สาหรับแอลอีดีแบบเซอร์ เฟสเมาส์ไท ถ้าขับกระแสได้ต้ งั แต่ 300 mA ขึ้นไป จะเรี ยกว่า
เพาเวอร์แอลอีดี (power LED) การใช้งานส่ วนใหญ่จะใช้ภายในเนื่องจากสารเคลือบหน้า
หลอดแอลอีดีส่วนใหญ่จะเป็ นซิลิโคน ซึ่ งละอองน้ าหรื อความชื้นสามารถซึมผ่านได้
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รู ปที่ 2.23 ลักษณะของแบบแบบ Surface Mount Type
2.4.3 ข้อดีของหลอดแอลอีดี
- อายุการใช้ที่งานยาวนาน หลอดแอลอีดีมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ถึ ง 100,000 ชั่วโมง
หรื อประมาณ 11 ปี เมื่อเทียบกับหลอดไส้ทวั่ ๆไป ซึ่ งมีอายุการใช้งานที่ราวๆ 1,000 ชัว่ โมง
เท่านัน่
- สี สันจัดจ้าน หลอดแอลอีดี ให้สีสันจัดจ้านมากกว่าหลอดไส้
- มีความทนทานสู ง เพราะหลอดแอลอีดีเป็ นอุปกรณ์ โซลิดสเตด (Solid State) ซึ่ งไม่มี
ชิ้นส่ วนใดที่เคลื่อนไหว ไม่มีส่วนใดที่เป็ นกระจก ไม่มีไส้หลอดซึ่ งอาจจะขาดได้ง่าย
- ประหยัดพลังงานหลอดแอลอีดีใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไส้ทวั่ ไปถึง 80-90%
- หลอดแอลอีดีไม่มีส่วนประกอบด้วยสารปรอท ทาให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
- หลอดแอลอี ดี ส ามารถเปิ ดใช้ง านได้อย่า งรวดเร็ ว เปิ ดแล้วหลอดติ ดทัน ที ไม่ ต้อ งรอ
กระพริ บ
2.4.4 ข้อจากัดของหลอดแอลอีดี
- ราคาหลอดแอลอีดียงั แพงกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดไส้พอสมควร
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รู ปที่ 2.24 ตัวอย่างการใช้งานของหลอด LED

2.5 ระบบ ไฟไหม้ (Fire Alarm System)
ไฟอะลามซี ส เต็ ม (Fire Alarm Systems) หรื อ ระบบแจ้ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ คื อ ระบบที่ มี ไ ว้
สาหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ไฟไหม้ โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ กันออกไปตาม
ความเหมาะสม เช่ น อุปกรณ์ ตรวจจับ ควัน (Smoke Detector) , อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อน (Heat
Detector) , สัญ ญาณเตื อ นอัค คี ภ ัย แบบใช้มื อ กด (Manual Push Station) เป็ นต้น ซึ่ งจะท าให้เ รา
สามารถรับรู ้และแก้ไขไม่ให้ไฟไหม้น้ นั ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้
2.5.1 ส่ วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟอะลามซีสเต็มคอมโพแน้น (Fire Alarm System
Component)
ส่ วนประกอบที่สาคัญของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม มี 5 ส่ วนใหญ่ๆ ซึ่ งทางานเชื่อมโยงกัน
1. ชุ ดจ่ายไฟ เพาเวอร์ ซัพพลาย (Power Supply) ชุ ดจ่ายไฟเป็ นอุปกรณ์แปลงกาลังไฟฟ้ าของ
แหล่ งจ่ายไฟมาเป็ นกา ลังไฟฟ้ ากระแสตรง ที่ใช้ปฎิ บตั ิงานของระบบและจะต้องมี ระบบไฟฟ้ า
สารองเพื่อให้ระบบทางานได้ในขณะที่ไฟปกติดบั
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2. แผงควบคุ ม ไฟอะลามคอนโทรลพาแนล (Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็ นส่ ว น
ควบคุมและตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์และส่ วนต่างๆในระบบทั้งหมด จะประกอบด้วยวงจร
ตรวจคุ มคอยรับสัญญาณจากอุ ปกรณ์ เริ่ มสัญญาณ,วงจรทดสอบการทางาน,วงจรป้ องกันระบบ,
วงจรสัญญาณแจ้งการทางานในสภาวะปกติ และภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด,
แบตเตอรี่ ต่าหรื อไฟจ่ายตูแ้ ผงควบคุมโดนตัดขาด เป็ นต้น ผงควบคุมจะมีสัญญาณไฟและเสี ยงแสดง
สภาวะต่างๆบนหน้าตู ้ เช่น
- ไฟอะลาม ( Fire Lamp) : จะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้
- เมนซอทบัสเซอร์ (Main Sound Buzzer) : จะมีเสี ยงดังขณะแจ้งเหตุ
1. ชุดจ่ายไฟ
2. แผงควบคุม
3. อุปกรณ์ประกอบ
4. อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณ
5. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ
- Zone Lamp : จะติดค้างแสดงโซนที่เกิด (Alarm)
- Trouble Lamp : แจ้งเหตุขดั ข้องต่างๆ
- Control Switch : สาหรับการควบคุม เช่น เปิ ด/ปิ ดเสี ยงที่ตแู้ ละกระดิ่ง,ทดสอบการทางานตู้
,ทดสอบ แบตเตอร์ รี (Battery) ,รี เซ็ต (Reset) ระบบหลังเหตุการณ์เป็ นปกติ
3. อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณ (Initiating Devices)
เป็ นอุปกรณ์ตน้ กาเนิดของสัญญาณเตือนอัคคีภยั ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
3.1 อุ ป กรณ์ เ ริ่ ม สั ญ ญาณจากบุ ค คล (Manual Station) ได้แ ก่ สถานี แ จ้ง สั ญ ญาณเตื อ น
อัคคีภยั แบบใช้มือกด (Manual Push Station)
3.2 อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณโดยอัตโนมัติ เป็ นอุปกรณ์อตั โนมัติที่มีปฎิกิริยาไวต่อสภาวะตาม
ระยะต่ า งๆ ของการเกิ ด เพลิ ง ไหม้ ได้แ ก่ อุ ป กรณ์ ต รวจจับ ควัน (Smoke Detector)
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อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector)
อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (Gas Detector)
4. อุ ป กรณ์ แ จ้ง สั ญ ญาณด้ว ยเสี ย งและแสง (Audible & Visual Signalling Alarm Devices)
หลังจากอุ ปกรณ์ เริ่ มสัญญาณทางานโดยส่ งสัญญาณมายังตูค้ วบคุ มแล้วตูค้ วบคุ ม จึงส่ งสัญญาณ
ออกมาโดยผ่านอุปกรณ์ ได้แก่ กระดิ่ ง,ไซเรน,ไฟสัญญาณ เป็ นต้น เพื่อให้ผอู้ ยูอ่ าศัย, ผูร้ ับผิดชอบ
หรื อเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงได้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น
5. อุ ป กรณ์ ป ระกอบ (Auxiliary Devices) เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ท างานเชื่ อ มโยงกับ ระบบอื่ น ที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ องกันและดับเพลิงโดยจะถ่ายทอดสัญญาณระหว่างระบบเตือนอัคคีภยั กับ
ระบบอื่น เช่น
5.1 ส่ งสัญญาณกระตุน้ การทางานของระบบบังคับลิฟท์ลงชั้นล่าง,การปิ ดพัดลมในระบบ
ปรับอากาศ,เปิ ดพัดลมในระบบระบายอากาศ,เปลี่ ยนแปลงเพื่อควบคุมควันไฟ,การ
ควบคุ ม เปิ ดประตู ท างออก,เปิ ดประตู ห นี ไ ฟ, ปิ ดประตู ก ัน ควัน ไฟ,ควบคุ ม ระบบ
กระจายเสี ยงและการประกาศแจ้งข่าว,เปิ ดระบบดับเพลิง เป็ นต้น
5.2 รับสัญญาณของระบบอื่นมากระตุน้ การทางานของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั เช่ น
จากระบบพ่นน้ าปั๊มดับเพลิงระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีชนิดอัตโนมัติ เป็ นต้น

2.6 ความหมายและลักษณะประตูอตั โนมัติ (Automatic Gate :AG)
ประตูอตั โนมัติทาหน้าที่ควบคุมการเข้าออกของผูโ้ ดยสารในพื้นที่ยงั ไม่ชาระเงินและพื้นที่
ชาระเงินแล้ว โดยติดตั้งอยู่ที่ช้ นั จาหน่ ายตัว๋ ทั้งสองฝั่งในทุกสถานี รถไฟฟ้ า ก่อนขึ้นไปยังชั้นชาน
ชาลา ซึ่ งมีส่วนประกอบหลายชนิ ด แต่ที่จะนามากล่าวถึงในครั้งนี้จะเป็ นส่ วนประกอบของแผ่นปิ ด
กั้น (Barrier) และอุปกรณ์ตรวจจับบริ เวณทางเดิน (Sensor)
- แผ่นปิ ดกั้น เป็ นอุปกรณ์ที่เปิ ดให้ผโู้ ดยสารผ่านเข้าออก
- อุ ปกรณ์ ตรวจจับ หรื อเซ็ นเซอร์ ทาหน้า ที่ส่ังให้แผ่นปิ ดกั้นปิ ดลงเมื่อมี วตั ถุ ผ่านอุ ปกรณ์
ตรวจจับ หมายความว่า เมื่อผูโ้ ดยสารเดินผ่านเข้าประตูโดยสอดตัว๋ หรื อแตะบัตร แผ่นปิ ด
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กั้นประตู ก็ จะเปิ ดเพื่ อ ให้ ผูโ้ ดยสารผ่า นเข้า หรื อ ออก และปิ ดลงเมื่ อ ผูโ้ ดยสารเดิ น ผ่า น
ตาแหน่ ง ของอุ ป กรณ์ ต รวจจับ หรื อ ในเวลา 60 วิน าที หากไม่ มี ว ตั ถุ ห รื อ ผูโ้ ดยสารผ่า น
อุปกรณ์ตรวจจับ แต่ในกรณี ที่ผโู้ ดยสารถือสัมภาระและมิได้ยกขึ้นสู งเหนือกว่าขอบประตู
อัตโนมัติ โดยสัมภาระที่ถือไปนั้นได้ผา่ นตาแหน่งของจุดตรวจจับไปก่อนแล้ว โดยที่ตวั ยัง
ไม่ได้ผา่ น ทาให้อุปกรณ์ตรวจจับทางาน แผ่นปิ ดกั้นประตูอตั โนมัติก็จะปิ ดลง เป็ นเหตุให้
แผ่นปิ ดกั้นกระแทกผูโ้ ดยสารได้ แต่หากผูโ้ ดยสารที่ถือสัมภาระไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งของชิ้นเล็ก
หรื อสั มภาระชิ้ นใหญ่ หากยกให้สู ง กว่า เหนื อขอบประตูอตั โนมัติ และเมื่ อเดิ นผ่า นจุ ด
อุปกรณ์ตรวจจับ ประตูอตั โนมัติจะทางานตามปกติ ผูโ้ ดยสารจะไม่ถูกแผ่นปิ ดกั้นหนี บ
หรื อกระแทก นอกจากนั้นการเดินผ่านเข้าออกประตูอตั โนมัติ ควรเดินเข้าตรงๆไม่เอียงตัว
หรื อเอียงด้านข้าง เพราะอาจไปบังจุดตรวจจับทาให้ระบบเข้าใจว่าผูโ้ ดยสารได้ผา่ นเข้าออก
แล้วซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้ถูกแผ่นปิ ดกั้นกระแทกได้

รู ปที่ 2.25 ลักษณะของประตูอตั โนมัติ
นอกจากนี้ ในการเข้าผ่านเข้าออกประตูอตั โนมัติ (AG) ยังประกอบด้วยอุปกรณ์อื่น ๆ อาทิ เช่น
ตารางที่ 2.1 ส่ วนประกอบของตูเ้ กท
ส่ วนประกอบ
1. ช่องสอดบัตร (Ticket Entry Bezel)

ความหมาย
สาหรับสอดบัตรระบบแถบแม่เหล็กเท่านั้น

2. ช่องคืนบัตร (Ticket Exit Slot)

บัต รระบบแถบแม่ เหล็ ก ที่ ส อดเข้า ไป จะถู ก
ส่ งคืนจากช่องนี้
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3. อุปกรณ์อ่าน และบันทึกข้อมูล
(Contactless Smart Card-Reader/Writer:
CSC-RW)
4. ไฟแสดงสถานะบัตรโดยสาร (Validation
Display)
5. จอแสดงผลข้อมูล (Passenger Display
Unit : PDU)
6. ไฟแสดงการอนุ ญาตให้ผา่ น (Concession
Lamp)

สาหรับอ่านบัตรระบบสมาร์ ทการ์ ด แตะบัตร
โดยสารห่างไม่เกิน 10 เซนติเมตร และต่อเนื่อง
ไม่เกิน 10 ใบ
สี เขียว (ผ่านได้), สี แดง (ผ่านไม่ได้)
สาหรับแสดงสถานะของบัตร ทั้ง2ระบบและ
สถานะการทางานของประตูอตั โนมัติ ข้อมูล
บัตรโดยสารมูลค่ า /จานวนเที่ย วคงเหลื อ วัน
หมดอายุ
โดยสี ของไฟจะสว่างขึ้ น และมีสัญญาณเสี ยง
เมื่อใช้บตั รนักศึกษา , บัตรผูส้ ู งอายุ , และบัตร
ประจาตัวพนักงาน โดยจะแสดงสี ของไฟดังนี้

ตารางที่ 2.2 ประเภทของบัตรโดยสารแบ่งออกตามสี
สี ของไฟ
สี แดง
สี น้ าเงิน
สี เขียว

ประเภทบัตรโดยสาร
บัตรนักเรี ยน บัตรนักศึกษา (CSC)
บัตรพนักงาน,บัตรผูส้ ู งอายุ, และบัตรพลเมือง
อาวุโส กทม. (CSC)
บัตรกรณี มี Promotion (CSC)

2.7 ความหมายและลักษณะเครื่องสารองไฟฟ้ าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
2.7.1 ยูพีเอส (UPS)
เครื่ องสารองไฟฟ้ าและปรับแรงดันไฟฟ้ าอัตโนมัติ เรี ยกอีกอย่างนึ งว่า ระบบกาลังไฟฟ้ า
ต่อเนื่ อง (อังกฤษ: uninterruptible power supply) หรื อ ยูพีเอส (UPS) คือ เครื่ องมือทางไฟฟ้ าที่ให้
พลัง งานฉุ ก เฉิ น กับ เครื่ อ งมื อรั บ พลัง งานไฟฟ้ าเมื่ อ พลัง งานหลัก ไม่ ส ามารถใช้ก ารได้ ยูพี เอส
แตกต่างกับระบบพลังงานสารองหรื อเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากาลังสารอง ตรงความสามารถในการให้
การป้ องกันจากการขัดข้องของกาลังไฟฟ้ าเข้าแทบจะทันที โดยการให้พลังงานจากแบตเตอรี่ ตัว
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เก็บประจุ ยิง่ ยวด หรื อ ล้อตุนกาลัง เทียบกับแบตเตอรี่ แบบอื่น แบตเตอรี่ ของยูพีเอสส่ วนใหญ่น้ นั อยู่
ได้ไ ม่ นาน ทว่า เพี ย งพอที่ จะให้แหล่ ง พลังงานส ารองเริ่ ม ท างานหรื อปิ ดเครื่ องที่ เราต้องการจะ
ป้ องกันเท่านั้น
โดยปกติ แล้ว ยูพีเอสจะใช้รองรับการจ่ายพลังงานให้กบั ฮาร์ ดแวร์ เช่ น คอมพิวเตอร์ ศูนย์
ข้อมูล อุปกรณ์ทางโทรคมนาคม หรื อ อุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ ซึ่ งการทิ้งช่วงของพลังงานอย่างฉับพลัน
อาจก่อให้เกิดการเสี ยหายทางธุ รกิจ หรื อ การข้อมูล ขนาดหน่วยของยูพีเอสมีต้ งั แต่ที่ออกแบบมาให้
ปกป้ องคอมพิ วเตอร์ ตวั เดี ย ว ไปจนถึ ง การให้พ ลังงานศูนย์เก็ บข้อมูลขนาดใหญ่ หรื อตึ กทั้ง ตึ ก
ยูพีเอสที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ 46-megawatt Battery Electric Storage System : BESS ในแฟร์ แบงค์
รัฐอลาสก้า ซึ่ งให้พลังงานทั้งนครและชุมชนชนบทใกล้เคียงได้ระหว่างไฟฟ้ าดับ
2.7.2 ปั ญหาพลังงานที่พบได้บ่อย
หน้าที่หลักของยูพีเอสคือการให้พลังงานระยะสั้นเมื่อแหล่งพลังงานนั้นไม่สามารถใช้การ
ได้ ทว่ายูพีเอสส่ วนใหญ่น้ นั ยังสามารถแก้ปัญหาทางพลังงานที่พบได้บ่อย เช่น
1. การเกิดไฟกระชาก หรื อ การเกิดภาวะแรงดันเกิน เป็ นเวลานาน
2. การลดลงของแรงดันไฟฟ้ าเข้าทั้งระยะเวลาหนึ่งและเป็ นเวลานาน
3. การรบกวนทางไฟฟ้ า ที่ถูกให้ความหมายว่า ทรานเซี ยนท์ความถี่สูง หรื อ การสั่นทาง
ไฟฟ้ า ซึ่ งปกติแล้วจะเข้าสู่ สายผ่านอุปกรณ์ที่อยูใ่ กล้ๆ
4. ความไม่เสถียรของความถี่กาลังไฟฟ้ า
5. ความผิดเพี้ยนฮาร์ มอนิก หรื อ การแปลกไปจากคลื่นรู ปซายน์
2.7.3 ออฟไลน์/สแตนด์บาย
ยูพีเอสแบบออฟไลน์/สแตนด์บาย (Standby: SPS) มีเพียงลักษณะพื้นฐาน คือ การป้ องกัน
ไฟฟ้ ากระชากและการสารองแบตเตอรี่ เท่านั้น ปกติแล้วอุปกรณ์ที่ได้รับการป้ องกันจะต่อกับตัวจ่าย
พลังงานโดยตรง เมื่ อกระแสไฟฟ้ าในขาเข้า มีก าลังตกลงต่ า กว่าปกติ หรื อ เพิ่ มเกิ นกว่าระดับ ที่
กาหนดไว้ เอสพีเอสจะทาการเปิ ดวงจรอินเวอร์เตอร์ กระแสตรง-สลับ ซึ่งใช้พลังงานจากถ่านสารอง
ภายใน จากนั้นยูพีเอสจึงสลับอุปกรณ์มาต่อกับอินเวอร์ เตอร์ กระแสตรง-สลับขาออก เวลาในการ
เปลี่ยนอาจนานถึง 25 มิลลิวินาที ขึ้นอยู่กบั เวลาที่เอสพีเอส ใช้ในการตรวจจับกระแสไฟฟ้ าที่ขาด
ไป
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รู ปที่ 2.26 ยูพีเอสแบบออฟไลน์/สแตนด์บาย
ซึ่ งมีระยะเวลาการป้ องกันอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 20 นาที โดยส่ วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถขยาย
ความจุได้
2.7.4 ไลน์อินเตอร์ แรคทีฟ
ยูพีเอสแบบไลน์อินเตอร์ แรคทีฟทางานคล้ายกับแบบสแตนด์บาย ทว่ามีการเพิ่มเติมของหม้อ
แปลงไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติ ซึ่ ง คือแบบพิเศษหม้อแปลงไฟฟ้ าที่ สามารถเพิ่มหรื อลดขดลวดที่ใ ห้
พลังงาน และส่ งผลในการเพิ่มหรื อลดสนามแม่เหล็กและจานวนกระแสไฟไหลออกจากหม้อแปลง
ไฟฟ้ า
ยูพีเอสแบบนี้ น้ นั ทนต่อภาวะไฟตกเป็ นระยะเวลานาน และ ไฟกระชาก โดยไม่ใช้พลังจาก
ถ่านอันมีพลังงานจากัด โดยการเลือกแถบพลังงานต่างๆของหม้อแปลงไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติโดย
อัตโนมัติ การเปลี่ยนแถบของหม้อแปลงไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติอาจทาให้เกิดการหยุดให้พลังงานเพียง
ระยะเวลาสั้นๆแล้วแต่การออกแบบตัวเครื่ อง ซึ่ งอาจทาให้ยพู ีเอสซึ่ งต่อกับตัวเตือนเมื่อพลังงานขาด
"ร้องขึ้น" สักพักหนึ่ง
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รู ปที่ 2.27 ยูพีเอสแบบไลน์อินเตอร์ แรคทีฟ
ซึ่งมีระยะเวลาการป้ องกันอยูร่ ะหว่าง 5 ถึ 30 นาที โดยส่ วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถขยายความจุได้
หลายชัว่ โมง
2.7.5 ออนไลน์/เปลี่ยนแปลงสองครั้ง
ถ่านของยูพีเอสแบบออนไลน์/เปลี่ยนแปลงสองครั้งนั้นจะต่อกับอินเวอร์ เตอร์ อยูต่ ลอด จึงไม่
จาเป็ นต้องทาการสลับพลังงาน เมื่อการสู ญเสี ยพลังงานเกิดขึ้น ตัวทากระแสตรงนั้นจะออกจาวงจร
ไป และถ่านจะช่วยให้พลังงานที่คงที่ เมื่อพลังงานกลับมา ตัวทากระแสตรงกลับมาช่วยรับพลังงาน
ส่ วนใหญ่และเริ่ มชาร์ จถ่ าน แม้กระแสไฟฟ้ าที่ถูกใช้การชาร์ จนั้นอาจถูกจากัดเพื่อป้ องกันตัวทา
กระแสตรงกาลังสู งไม่ให้ทาให้ถ่านร้อนเกิ นไปจนทาให้อิเล็กโทรไลต์เดื อด ประโยชน์หลักของ
ออนไลน์ ยูพี เอสคื อความสามารถในการสร้ า ง "ไฟร์ วอลล์ไ ฟฟ้ า" ระหว่า งพลัง งานที่เข้ามากับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อนั บอบบาง
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บทที่ 3
รายละเอียดภาคปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 แผนที่ บริ ษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย
ชื่อบริษัท : บริ ษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR Asia Co., Ltd)
ทีต่ ้งั

: 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร จังหวัด
กรุ งเทพฯ 10900.

โทร

: 02-589-9955

แฟกซ์

: 02-591-7022

เว็บไซต์ : http://www.amrasia.com
3.2 ลักษณะการให้ บริการของสถานประกอบการ
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บริ ษทั เอเอ็มอาร์ เอเซี ย (AMR Asia Co., Ltd) เป็ นบริ ษทั ประกอบกิ จการเกี่ยวกับการกับ
ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านการจัดหา ออกแบบ ติดตั้ง
อุปกรณ์ตลอดจนให้คาปรึ กษาในลักษณะ Turnkey และ Outsourcing รวมถึงระบบโทรมาตร ระบบ
กล้องวงปิ ด ระบบ Network กรุ งเทพมหานคร
3.3 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ
ตาแหน่ง Supervisor ผูค้ วบคุมงาน,ดูแลคุณภาพและขั้นตอนการติดตั้ง Product
เช่น

- ลูกค้าติดต่อ / ได้รับงาน
- เช็คหน้างาน / รวบรวมข้อมูล
- ทา BOQ (ถอดแบบทารายการจานวน)
- ส่ งแบบให้ผรู ้ ับเหมาเสนอราคา
- ทาใบเสนอราคาให้ลูกค้า
- ส่ งใบเสนอราคาให้ลูกค้า
- ลูกค้าตกลงออก PO
- ลูกค้าต่อรองราคา (แก้ไข)
- ทาแผนงานส่ งเสนอลูกค้า
- วางแผนจัดซื้ อวัสดุ / อุปกรณ์
- จัดช่าง / ผูร้ ับเหมาเข้าทางาน
- ทดสอบระบบส่ งงานลูกค้า
- ทารายงาน+ทาบิลส่ งลูกค้า

3.4 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
1. นายกิตติพล แสงวิจิตร

ตาแหน่ง Senior Engineer

2. นายอนุวฒั น์ ทรงสิ ทธิ์

ตาแหน่ง Senior Engineer

3.5 ผังการดาเนินงาน
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ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
ตารางที่ 3.1 ผังเวลาในการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

หัวข้องาน

สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ศึกษารายละเอียด
การปฏิบตั ิงาน
เริ่ มถอดแบบ
ประเมินราคา
สั่งของ
ออกหน้างาน
รวบรวมข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงาน
เขียนโครงงาน

3.6 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
- ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
- คลิปแอมป์
- ตลับเมตร
- ไขควงวัดไฟ ไขควงแบน แฉก
- คีมตัด คีมจับ คีมปอกสายไฟฟ้ า คีมย้าหางปลา
- เทปพันสายไฟ
- สว่านไฟฟ้ า
- ไฟฉาย และ อื่นๆ
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 บล็อกไดอะแกรมขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจเช็คซีเรียลนัมเบอร์

ศึกษาข้ อมูล,วิธีการติดตั้ง
เตรียมอุปกรณ์ ทจี่ ะติดตั้ง

จากคู่มือและดาต้ าชี ท

ตัดระบบจ่ ายไฟของตู้เกทเพือ่ ทีจ่ ะ
ทาการอัปเกรด

ตรวจสอบซีเรียลนัมเบอร์ ของสายดคเบิลทีถ่ อดออก
และ ทีน่ ามาติดตั้งใหม่ จากตารางของสายเคเบิล

ถอดอุปกรณ์ เก่ าออกจากตู้

ตรวจเช็คซีเรียลนัมเบอร์ ของ
อุปกรณ์ เก่าทีถ่ ูกถอดออก

ทาการทดสอบอุปกรณ์ ที่

ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดใหม่
ทั้งหมดทีท่ าการติดตั้ง

ติดตั้งใหม่ เบือ้ งต้ น

อัพเดทซอฟต์ แวร์ ใหม่ ลงตู้เกท

อุปกรณ์ และสายที่นามาติดตั้ง
ใหม่

ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ตามแบบ
อินสตอลเลชั่น

เปลีย่ นสายเคเบิลชุ ดใหม่ ตาม
แบบการติดตั้ง

เทสระบบใหม่ ของตู้เกท
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4.2 ศึกษาข้ อมูลคู่มืออินสตอลเลชั่น (Installation) ก่อนออกติดตั้ง
- คู่มืออินสตอลเลชัน่ (Installation)

รู ปที่ 4.1 ศึกษาข้อมูลก่อนออกปฏิบตั ิงาน
- โมเดลประตูเกท (Gate)

รู ปที่ 4.2 ลักษณะภายในเกท
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- ขั้นตอนการติดตั้งสายเคเบิล

รู ปที่ 4.3 เดินสายเคเบิล BTSUG AG1 001

รู ปที่ 4.4 เดินสายเคเบิล BTSUG AG1 002
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รู ปที่ 4.5 เดินสายเคเบิล BTSUG AG1 004

รู ปที่ 4.6 เดินสายเคเบิล BTSUG AG1 005
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รู ปที่ 4.7 เดินสายเคเบิล BTSUG AG1 008

รู ปที่ 4.8 เดินสายเคเบิล BTSUG AG1 011
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รู ปที่ 4.9 เดินสายเคเบิล BTSUG AG1 013

รู ปที่ 4.10 เดินสายเคเบิล BTSUG AG1 014
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รู ปที่ 4.11 เดินสายเคเบิล BTSUG AG1 015

รู ปที่ 4.12 เดินสายเคเบิล BTSUG AG1 026
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รู ปที่ 4.13 เดินสายเคเบิล STE 9812-0321

รู ปที่ 4.14 เดินสายเคเบิล STE 9812-0112
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รู ปที่ 4.15 เดินสายเคเบิล STE 9812-0332

รู ปที่ 4.16 เดินสายเคเบิล STE 9812-0523
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4.3 เตรียมอุปกรณ์ ก่อนทีจ่ ะติดตั้ง

รู ปที่ 4.17 แผงเหล็กที่ติดตั้งอุปกรณ์

รู ปที่ 4.18 อุปกรณ์และสายเคเบิลต่างๆที่นามาติดตั้ง
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- ตรวจเช็คซีเรี ยลนัมเบอร์ (serial number) อุปกรณ์และสายที่นามาติดตั้งใหม่

รู ปที่ 4.19 ตัวอย่าง การเช็คซีเรี ยลของอุปกรณ์
ตารางที่ 4.1 สายเคเบิลที่ถอดออกจากตู้
Cable no.
STE9812-0200
STE9812-0050
STE9812-0210
STE9812-0400
STE9812-0410/412
STE9812-0420
STE9812-0430
STE9812-0440
STE9812-0450
STE9812-0520
STE9812-0730
STE9812-0740
STE9702-0401
STE9702-3600
STE9812-0310
STE9812-0340
STE9812-0350
STE9812-0360
STE9812-0510

Cable name
RS485 Communication Cable
UPS Signal Cable
RS232 Communication Cable
Magnetic Head / Read-Write Cable
PIM / Transport / Diverter Cable
Transport Cable
PIM to Read Amplifier Cable
Local PIM Supply Cable
ECU RS422 / PIM Interface / Exit
Interconnect PIM / CSC-RW Cable
Remote GED / PIM Power Cable
Remote PIM Cable
Local Validation Display
Concession Light Extension Cable
Interface Supply Cable
Interface/Alarm Cable
Interface/Stacker #2 Cable
Interface/Diverter Cable
Interconnect Device Cable
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ตารางที่ 4.2 สายเคเบิลใหม่ที่จะติดตั้ง
Cable no.
BTSUG AG3 001
BTSUG AG3 002
BTSUG AG3 003
BTSUG AG3 004
BTSUG AG3 005
BTSUG AG3 006
BTSUG AG3 007
BTSUG AG3 008
BTSUG AG3 009
BTSUG AG3 010
BTSUG AG3 011
BTSUG AG3 012
BTSUG AG3 013
BTSUG AG3 014
BTSUG AG3 015
BTSUG AG3 026
BTSUG AG3 027

Cable name
DIM Power Cable
DIM Comms Cable
UPS Comms
Emergency Signal Cable
DIM Transport Sensor Ext
DIM Transport Sensor
Transport Exit Sensor
Transport Motor Ext
Ticket Transport Solenoid & Motor Cable
Transport Solenoid
Ticket Transport Solenoid Sensor Ext
Ticket Transport Solenoid Sensor
Local Validation Display
Stacker Cable
Concession Light Extension Cable
Interconnecting Device Cable to LIB
(GED, VAL,SPK)
UPS Power Cable / 48V PSU

Installed on Site/preassembled
On Site
On Site
On Site
On Site
On Site
Pre-assembled on Transport
Pre-assembled on Diverter
On Site
Pre-assembled on Transport
Pre-assembled on Transport
On Site
Pre-assembled on Transport
On Site
On Site
On Site
On Site
On Site

- การเช็คซีเรี ยลของสายเคเบิล

รู ปที่ 4.20 ตัวอย่าง สาย BTSUG AG3 004
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4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบอุปกรณ์เก่าก่อนติดตั้งอุปกรณ์ใหม่

รู ปที่ 4.21 ภายในตูเ้ กท
- ตัดระบบจ่ายไฟของประตูเกท เพื่อที่จะทาการติดตั้ง

รู ปที่ 4.22 ตัดระบบจ่ายไฟเพื่อความปลอดภัย
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- ถอดอุปกรณ์เก่าออกจากตู้

รู ปที่ 4.23 อุปกรณ์เก่าที่ถอดจากตูเ้ กท
- ตรวจเช็คซีเรี ยลนัมเบอร์ อุปกรณ์เก่าที่ถอดออก

รู ปที่ 4.24 ตัวอย่าง ซีเรี ยลนัมเบอร์ ของ ECU
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- ติดตั้งอุปกร์ ใหม่ตามแบบอินสตอลเลชัน่

รู ปที่ 4.25 การติดตั้งอุปกรณ์
- เปลี่ยนสายเคเบิ้ล ใหม่ตามแบบการติดตั้ง

รู ปที่ 4.26 การถอดสายเก่าภายในเกท
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- จ่ายระบบไฟให้ตเู ้ กทเพื่อเทสอุปกรณ์

รู ปที่ 4.27 การจ่ายไฟเพื่อให้อุปกรณ์ทางาน
- อัพเดทซอฟต์แวร์ เกท (software Gate)

รู ปที่ 4.28 อัพเดทโดยซัพพลายเออร์ ของบริ ษทั STE
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- เทสระบบของประตูเกท
- ระบบสอดบัตร
- เป็ นระบบที่ นามาใช้ในฝั่งขาออกจากสถานี รถไฟฟ้ า เพื่อคืนตัว๋ โดยสารชัว่ คราว
ของบี ทีเอสโดยการนาตัว๋ โดยสารสอดเข้าไปในช่ องคืนตัว๋ จากนั้นสายพานจะ
ลาเลียงตัว๋ โดยสารเข้าสู่ ช่องเก็บบัตรในตูเ้ กท (ถ้าตัว๋ โดยสารไม่มีปัญหาหรื อครบ
เงิ่อนไขการทางาน) ระบบจะสัง่ การประตูเกทเพื่อเปิ ดให้ผโู้ ดยสารออก

(ก)

(ข)

(ค)

รู ปที่ 4.29 ขั้นตอนการเทสระบบดูดบัตร
ก.) เสี ยบบัตรลงช่องตัว๋ โดยสาร
ข.) สายพานจะลาเลียงตัว๋ โดยสารโดยผ่านเซนเซอร์ตรวจจับตัว๋ (ถ้ามีขอ้ ผิดพลาดในส่ วนข้อมูลของ
ตัว๋ โดยสารระบบจะไม่รับตัว๋ โดยสารคืน)
ค.) เมื่อครบเงื่อนไขสายพานจะเลียงตัว๋ โดยสารเข้าไปเก็บ
- ระบบแตะบัตร
- เป็ นระบบที่นามาใช้ในฝั่งขาเข้าสถานี ของทุกตัว๋ โดยสาร และสามารถใช้ในฝั่งขา
ออกได้เช่นกัน ในกรณี ที่ผโู้ ดยสารใช้ตว๋ั โดยสารชนิดบัตรแรบบิท
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(ก)

(ข)

(ค)

รู ปที่ 4.30 ขั้นตอนการเทสระบบแตะบัตร
ก.) เทสระบบกับตัว๋ โดยสารทัว่ ไป
ข.) เทสระบบกับบัตรแรบบิท
ค.) เทสระบบเซ็นเซอร์ เมื่อมีคนผ่านประตูเกท

4.5 เปรียบเทียบระบบ
ตารางที่ 4.3 เปรี ยบเทียบระบบก่อนเปลี่ยนและหลังเปลี่ยน
1.
2.
3.
4.

ก่อนเปลี่ยนระบบ
เป็ นระบบสอดบัตร
เมื่อเกิดไฟดับประตูอตั โนมัติไม่สามารถ
เปิ ดได้
ระบบเก่าเกิดข้อผิดพลาดในการดูดบัตร
บ่อย
ไม่สามารถอัพเกรดระบบต่างๆได้เนื่องจาก
พอร์ตเต็ม

หลังเปลี่ยนระบบ
1. เป็ นระบบแตะบัตร
2. มีไฟสารองเมื่อมีไฟดับสามารถเปิ ดใช้งาน
ได้
3. เปลี่ยนตัวรับบัตรใหม่และเพิ่มระบบแตะ
บัตร
4. ติดตั้งตัวรับพอร์ตเพิม่ สามารถอัพเกรดเพิม่
ฟังก์ชน่ั ต่างๆได้
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลของการดาเนินงาน
5.1.1 การดาเนินงานโครงการ
การปฏิบตั ิงานโครงการสหกิจศึกษา บริ ษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จากัด ( AMR Asia Co., Ltd ) ใน
โครงการรถไฟฟ้ าสายสี เขียวให้เป็ นไปตามแบบแปลนทางไฟฟ้ าที่กาหนดและถูกต้องตามมาตรฐานทาง
ไฟฟ้ า การปฏิ บตั ิงานสามารถลุล่วงได้เป็ นอย่างดีจากการให้ความช่ วยเหลือ และแนะนาจากพนักงานพี่
เลี้ยงที่คอยกากับดูแล
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงการ
- ขาดทักษะความชานาญในการตรวจสอบการติดตั้งและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
- ขาดทักษะในการอ่านแบบและการดาเนินงานต่างๆ
- ขาดข้อมูลต่างๆ ของการติดตั้งอุปกรณ์และด้านความปลอยภัย ทาให้ตอ้ งใช้เวลาศึกษาเพิ่มเติม
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
- ควรสอบถามพนักงานที่มีทกั ษะและความชานาญของการตรวจสอบการติดตั้งตามมาตรฐานของ
บีทีเอส
- ให้ผทู ้ ี่มีความชานาญทาการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
- ควรให้นกั ศึกษาฝึ กงานศึกษาแบบก่อนออกหน้างานจริ ง เมื่อเห็นหน้างานจริ งจะเข้าใจได้เร็ วขึ้น
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ได้เรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบตั ิการทางาน
- ได้เสริ มสร้างประสบการณ์ในการทางานติดตั้งและอัปเกรดอุปกรณ์ในตูเ้ กต(GATE)
- ได้เรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนการเตรี ยมความพร้อมในการแก้ไขงานให้ตรงตามแบบแปลน
- ได้เสริ มทักษะในการดูแบบและอ่านแบบ
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5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- สถานที่การปฏิบตั ิงานในการติดตั้งและอัปเกรดอุปกรณ์น้ นั เป็ นงานบริ การ จึงต้องทางานให้
สาเร็ จภายในเวลาที่กาหนด (ในกรณี ถ้ามีลูกค้าขึ้นมารอที่สถานีบีทีเอส แล้วทางทีมงานยังไม่สามารถจบ
งานได้ จะเกิดผลกระทบต่อองกร) จึงต้องมีการวางแผนและต้องพร้อมแก้ไขปัญหาหน้างานด้วยความ
ปราณี ตเสมอ
- การสื่ อสารเพื่อส่ งมอบงานให้พนักงานช่วงต่อไปดาเนินงานไม่สะดวกนัก เพราะมีทีมชาว
สิ งคโปร์ที่ตอ้ งมาอัพเดทข้อมูลภายในอุปกรณ์ อีซียู (ECU) สื่ อสารกับทีมผูร้ ับเหมาได้ไม่สะดวกนัก
เนื่องจากมีทกั ษะทางด้านภาษาอังกฤษน้อย แต่ก็สามารถทางานร่ วมกันจนสาเร็ จลุล่วงได้
5.3 ข้ อเสนอแนะ
- ควรมีการเตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆหรื อควรคุยกับเจ้าของสถานที่เพื่อความสะดวก
ในการปฏิบตั ิงานและผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานคานึงถึงความปลอดภัยในงานที่ปฏิบตั ิ เพื่อที่จะให้งานที่ทานั้นสาเร็ จ
ไปด้วยดี
- ควรมีการจดบันทึกเพื่อสื่ อสารให้พนักงานที่ทางานต่อจากเราได้รับรู้วา่ จะต้องทาอะไร
- ควรมีทกั ษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารกับทีมต่างประเทศได้ง่ายและเข้าใจกันมากขึ้น
- เนื่ องจากอุปกรณ์ที่ใช้มีมูลค่าสู ง ควรใช้อย่างระมัดระวังและรอบครอบเพิ่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดในการทางาน
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1 Introduction
1.1 Purpose
The purpose of this document is to provide details about upgrade procedure for AG for
Phase 2 in relation to the Automatic Fare Collection system for the BTSC.

1.2 Scope
The scope of this document is to provide the details about upgrade method on automatic
gate for the Green Line Extension Project for the Thin Card usage. The Thin Card will
replace the magnetic tickets currently still in use in the BTS system.

2 Terms and Definitions
The following terms are used in this document.
Table 2–1 Terms and Definitions

Term

Definition

AC

Alternating Current

AFC

Automatic Fare Collection

AG

Automatic Gate

BMA

Bangkok Metropolitan Administration

BTS

Bangkok Transit System

BTSC

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

FAT

Factory Acceptance Test

IEC

International Electro-Technical Commission

SCR

Station Control Room

STP

Shield Twisted Pair

TO

Ticket Office

TIM

Ticket Issuing Machine

TVM

Ticket Vending Machine
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3 Reference Documents
The following items are referenced from within this document.
Table 3–1 Reference Items
Description

No.

Identification

1

BMA’S REQUIREMENTS PART 1, General Scope and
Service Requirements

BMA-PT1-GSS-V2

2

BMA’S Requirements Part 3, Particular Specification,
Automatic Fare Collection

BMA-PT3-AFC-V2

3

BTSC’s Green Line Extension Automatic Fare
Collection Technical Proposal

4

Hardware Design Document for Automatic Gate Phase 2 (Definitive)

G002.AFCD.A67510.RAE.1006

5

Hardware Design Document for Automatic Gate
Upgrade Kit (Definitive) for S7 to S12 and E10 to E14

G002.AFCD.A67510.RAE.1013

6

Hardware Design Document for Automatic Gate
Upgrade Kit (Definitive) for BTS Main Line

7

Single Line Drawing for AFC - BMA Existing Stations
(Shop Drawing)

N/ A

N/ A
G002.AFCD.A67000.KBE.0001

4 Guidance
This method of statement describes the installation requirements and procedure to be
carried out during the upgrade of the Automatic Gate (AG).

4.1 Pre-Requisites
Pre-requisites to the commencement of work are described in the following sub-sections.

4.1.1 Work Planning and Coordination
1) Planning shall be coordinated with associated parties such as BTSC, MESC, KT and
so on.
2) Permit to Work shall be approved.
3) Job Risk Assessment and Safety Assessment shall be investigated.
4) Toolbox Talk shall be conducted prior to start working.

4.1.2 Enabling Works
Prior to installation taking place, the following activities shall be
performed: 1) Work supervisors shall pass “Safety Training”
conducted by BTSC 2) Technicians and workers shall be
provided Toolbox Talk.
3) Temporary or permanent power supply is available.
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4) Lighting is available when working at night.
5) AG function testing shall be done prior to upgrade to check if all functions are
working.

4.2 Preparation
This section describes the manpower and tools required.

4.2.1 Manpower
1) Supervisor
Supervisor’s duties shall be as below:
a. Conduct tool box talk and risk assessment
b. Ensure appropriate tools are available, calibrated where necessary
c. Ensure staff are suitably skilled for tasks assigned
d. Ensure proper PPE is worn
e. Study and understand detailed design shop drawing and retain the hard copy
on site
f. Planning and coordinated with associated parties
2) Technician
Technicians ’duties shall be as below:
a. Work under installation instructions
b. Comply with safety briefing
c. Report hazardous situations
d. Ensure that the installation work is in line with detailed design shop drawing

4.2.2 Processes
This section will list the process to be followed such as:
1) Site survey
2) Shop drawings available and approved
3) Work permit process complete
4) Tool box talk
5) Equipment available
6) Tools and other equipment prepared
7) Installation work process
8) Post installation check out, test (if required) and inspection requirements

4.2.3 Tool List
The following tools will be required for the works described in this document.
a) Ratchet and Socket Set
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Metric Allen Key Set
Imperial Allen Key Set
Set of spanners
Phillip screwdriver
Wire-end stripper
Crimpling tool
Digital Multi-meter

4.2.4 Equipment List
The following materials will be required for the works described in this document.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

All necessaries cable connectors such as RJ45 connectors and etc.
Cable tag or cable maker
Cable lug for 2.5 mm2 cable
Cable lug for 6 mm2 cable
Heat shrink for 3x2.5mm2 cable
Cable makers
Cable ties

5 Work Method
This section describes the work method for upgrading works of the automatic gate. It is
recommended that the upgrade shall be carried out and supervised by engineers with
practical experience in installation of automatic gate, and who have made themselves
familiar with AFC system equipment through appropriate training courses and the study of
the content of this installation method statement.

5.1 Equipment Delivery

5.1.1 Delivery on Site
This section will describe how the equipment will be delivered to site including any special
arrangements for traffic management, safe delivery route, special handling techniques,
number of staff required and delivery inspection.
1) At warehouse, the boxes of AG hardware components are lifted up and place on the
pick-up car by workers.
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Figure 5-1 AG Hardware Lifted up onto the Pick-Up Car
2) The AG hardware components are transported to the station then lifted up and place
on the entrance of the station.
3) The AG hardware components are then carried up the stairs by workers and placed
near the AG array.

5.1.2 Unpacking
Tools Required for Unpacking the Hardware components are:
a) Cutter
b) Plastic garbage bag
c) Broom
Note: Be cautious not to damage the AG hardware components when cutting with a cutter.

5.2 Equipment Upgrade
Detailed instructions for upgrade are given in the following steps as well as per equipment
which will be upgraded.
These are the following existing equipment to be removed and will be explain in 5.2.2:
1) Passenger Interface board
2) Interface module board
3) Magnetic transport unit (For S7-S8 and E10-E14 only)
4) Passive diverter (For S7-S8 and E10-E14 only)
5) Eltra-Transport unit (For S9-S12 only)
6) Existing bezel
7) Existing AG-ECU
8) Existing UPS
9) UPS mounting bracket (for S7-S8 only)
10)Existing CSC reader-writer and First Antenna
11)Moxa and Moxa mounting bracket
12)Existing cables
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Some modification will need to be conducted as well before commencing of installing back
the new upgrade kit equipment, and these steps will be explained in Chapter 6:
1) Modification of Mounting Plates and Brackets for S9-S12 AG
2) Modification of Transport Mounting Plate for S7-S8 and E10-E14 AG
3) Modification of Passive Diverter
4) Stubbing of the Ticket Return Slot
These
5.2.3:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

are the following new equipment to be installed and methods will be explained in

Device interface Module
Thin Card transport module
Cubic passive diverter (reinstalled back using the existing Cubic Passive diverter)
New Bezel for Thin Cards
New AG-ECU
New UPS
CSC Reader-Writer and 2nd antennas on mounting bracket for Reversible and Exit
AG
8) Fire alarm interface board (S9-S12 and E10-E14)
9) New cables

5.2.1 Pre-Upgrade Inspection and Functionality Check
Before starting work for the upgrade, checks must be conducted to ensure that the AG is
defect free and functioning properly.
Please refer to Appendix A for the conducting of Pre-Upgrade Inspection and
Functionality Checks.

5.2.2 Powering Down of AG
1)
2)
3)
4)

Power off the AGs
Turn off AG circuit breaker
Turn off Circuit on MDB
Confirm that there is no power supplied by measuring the AC voltage at the terminal
block

5.2.3 Existing Equipment to be Removed
5.2.3.1 Passenger Interface Module (PIM) (Exit and Entry side of the AG)
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Figure 5-2 Passenger Interface Module
1) Disconnect all existing cables connected from the PIM board
2) Unlatch the following 4 quarter-turn Nylatch as per shown in Figure 5-3

Figure 5-3 Unlatch L atches on the PIM Board

3) Remove the Passenger Interface Module (PIM)
5.2.3.2 Interface board (IFM)
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Figure 5-4 IFM Board

1) Disconnect all existing cables from the IFM board
2) Unlatch the following 4 quarter-turn Nylatch as shown in Figure 5-5

Figure 5-5 Unlatch Latches on the IFM Board

3) Remove Interface module (IFM) Board
5.2.3.3 Existing AG-ECU
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Figure 5-6 Existing AG-ECU
1) Disconnect all existing connectors on the existing AG-ECU
2) Untighten the 4 screws on the side of the existing AG-ECU to the module mounting
plate – exit as shown in Figure 5-7

Figure 5-7 Location of Screws on the Existing AG-ECU

3) Remove the existing AG-ECU by lifting up the ECU
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5.2.3.4 MOXA and MOXA mounting bracket

Figure 5-8 Moxa and the Locations of the Screws Boints

1) Disconnect all cables connected to the MOXA
2) Loosen the screws as shown in Figure 5-8
3) Remove MOXA

Figure 5-9 MOXA Mounting Bracket and the Locations of Screws Points

4) Untighten the screws on the MOXA mounting bracket as shown in Figure 5-9 5)
Remove the mounting bracket
5.2.3.4.1 Ticket Magazine
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Figure 5-10 2

Figure 5-10 1

Figure 5-10 3

Figure 5-10 Steps for Removing the M agazine

1) Twist the magazine retainer as shown in Figure 5-10.1
2) Lift the magazine guard rail on the passive diverter as shown in Figure 5-10.2
3) Remove the magazine by sliding it out as shown in Figure 5-10.3
5.2.3.5 Passive Diverter (for S7- S8 and E10 – E14 only)
The Passive diverter needs to be removed, as there is a need to access to the Transport
mounting bracket for replacement so as to accommodate the new sensor that is going to be
installed

Passive
Diverte
r

Transport
module

Figure 5-11 Removal of Timing Pulley Belt
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1) Remove the timing pulley belt as shown in Figure 5-11

Figure 5-12 Passive Diverter

1) Disconnect all existing connectors from the Passive diverter
2) Unscrew the thumbscrew on the passive diverter as shown in Figure 5-13

Figure 5-13 Location of Thumbscrew on the Passive Diverter

3) Remove the passive diverter
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5.2.3.6 Eltra-Transport (Both Exit and Entry side of the AG) (For S9-S12 only)

Figure 5-14 Location of Eltra-Transport in the AG
1) Remove all existing cable connected to the Eltra-Transport

Figure 5-15 Location of the 4 Screws to be Remove Under the Eltra-Transport Mounting Racket
2) Untighten the 4 screws located below the Eltra-Transport mounting bracket as shown
in Figure 5-15
3) Remove the Eltra-Transport
5.2.3.7 Magnetic Ticket transport module (Both Exit and Entry side of AG) (S7 - S8 and
E10- E14 only)
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1)
2)

Figure 5-16 Magnetic Ticket Transport Module
Disconnect all existing connectors from the Magnetic ticket transport module
Unscrew the thumb screw on the transport module as shown in Figure 5-17

Figure 5-17 Location of Thumbscrew on the Module
3) Remove transport module
5.2.3.8 Existing Bezel on both Entry and Exit end
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Figure 5-18 Existing Bezel
1) Unscrew the screw located behind the bezel inside the AG Cabinet as shown in
Figure 5-19

Figure 5-19 Location of Screw on the Existing Bezel
2) Remove the existing bezel
5.2.3.9 Existing CSC Reader-Writer and Antennas
The existing CSC reader-writer has to be removed and later installed on a new bracket
(Bracket 1, Thales reader and New 2nd Antenna) so as to accommodate the mounting of
a second antenna.
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Figure 5-20 Location of the CSC Reader-Writer
1) Disconnect all cables connected to the CSC Reader-Writer.

Figure 5-21 Location of Screws on the CSC Reader-Writer and First Antenna

2) Untighten the 4 screw that is securing the CSC Reader-Writer to the top cover as
shown in Figure 5-21
3) Remove the CSC Reader-Writer
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5.2.3.10 Existing UPS

Figure 5-22 Existing UPS
1) Disconnect all existing cable connected to the existing UPS
2) Remove the existing UPS
5.2.3.11 UPS mounting Bracket (For S7-S8 only)

Figure 5-23 Locations of Screws on the UPS Mounting Bracket for S7-S8

1) Untighten the 4 screws on the UPS mounting bracket as shown in Figure 523
2) Remove the UPS mounting bracket
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5.2.3.12 Existing cables
Some of the existing cables were to be removed as after the upgrade, it will no longer be in
used.
List of cables in the table below were meant to be removed:
Table 5-1 Cables to be Removed for S7 to S8 AG
Cable no.

Cable name

STE9812-0200

RS485 Communication Cable

STE9812-0050

UPS Signal Cable

STE9812-0210

RS232 Communication Cable

STE9812-0400

Magnetic Head / Read-Write Cable

STE9812-0410/412

PIM / Transport / Diverter Cable

STE9812-0420

Transport Cable

STE9812-0430

PIM to Read Amplifier Cable

STE9812-0440

Local PIM Supply Cable

STE9812-0450

ECU RS422 / PIM Interface / Exit

STE9812-0520

Interconnect PIM / CSC-RW Cable

STE9812-0730

Remote GED / PIM Power Cable

STE9812-0740

Remote PIM Cable

STE9702-0401

Local Validation Display

STE9702-3600

Concession Light Extension Cable

STE9812-0310

Interface Supply Cable

STE9812-0340

Interface/Alarm Cable

STE9812-0350

Interface/Stacker #2 Cable

STE9812-0360

Interface/Diverter Cable

STE9812-0510

Interconnect Device Cable

Table 5-2 Cables to be Removed for S9 to S12 AG
Cable no.

Cable name

STE9812-0512

ECU to LIB

STE9702-3601

ECU to Concession Lamp Ext

STE9702-0402

ECU to Validation Lamp Ext
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STE9812-0054

UPS Signal Cable LIB to ECU

STE9812-0053

UPS Signal Cable to LIB

STE9812-0413

Transport Power (Local)

STE9812-0454

Transport Comms (Local)

STE9812-0201

RS485 Comms Cable from BIB

STE9812-0212

RS485 Comms Cable to ECU

STE9812-0742

Transport Power/Comms (Remote)

STE9812-0280

Sensor RX to BIB (S1, S2, S3)

STE9812-0042

UPS Power Cable / 48V PSU (too short)

STE9812-0313

IFM Supply Cable

Table 5-3 Cables to be Removed for E10 to E14 AG
Cable no.

Cable name

STE9812-0360

IFM Board to Diverter Sensor

STE9812-0051

UPS Signal Cable to LIB

STE9812-0052

UPS Signal Cable LIB to ECU

STE9812-0200

RS485 Comms Cable from BIB

STE9812-0211

RS485 Comms Cable to ECU

STE9812-0312

Interface supply cable

STE9812-0441

Local PIM power cable

STE9812-0453

ECU RS422 / PIM interface / Exit

STE9702-0401

Local validation display

STE9702-3600

ECU to Concession Light Ext

STE9812-0511

Interconnect device cable
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5.2.4 New Equipment to be Installed
For gates at S9-S12 please refer to Chapter 6.1-Modification Work of AG Specifically at
S9-S12, for changing of base mounting plate before proceeding to install new equipment.
5.2.4.1 Device Interface Module (DIM)

Figure 5-24 Device Interface Module and the Location to be Installed on
1) Latched the 4 quarter-turn Nylatch onto the Module Mounting Plate as shown in Figure 5-25

Figure 5-25 Location of Latches on the Device Interface Module
2) Connect all cables according to the cable labels to the Termination points on the DIM board.

5.2.4.2 New AG-ECU
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Figure 5-26 New AG-ECU and the Location to be Installed on
1) Slot in the New AG_ECU onto the 4 screws on the Module Mounting Plate then
tighten the 4 screws as shown in Figure 5-27

Figure 5-27 Location of Screw Hole on the New AG-ECU
2) Connect all cables according to the cable labels to the respective termination
points on the
ECU
5.2.4.3 Fire alarm PCB with mounting bracket (For S9-S12 and E10-E14 only)
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Figure 5-28 Location of the Fire Alarm PCB Bracket to be Installed in the AG
1) Install the fire alarm PCB bracket (Bracket 1, Emergency & Fire Alarm PCBA) to
the location as shown in using 3M high bond adhesive tape 2)

Figure 5-29 Fire Alarm Interface Board

3) Latch the 2 quarter-turn Nylatch on the Fire alarm PCB to the mounting bracket
(Bracket 1,Emergency & Fire Alarm PCBA) as shown in Figure 5-30

78

Figure 5-30 Location of the Latches on the Board

4) Connect all cables according to the cable labels to the respective termination points
on the Fire alarm PCB and Barrier interface board
5.2.4.4 New Bezel for Thin Cards

Figure 5-31 New Bezel and the Location to be Installed on
1) Tighten the 2 screws on the new bezel inside the AG for the exit end of the Gate as
shown in
Figure 5-32
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Figure 5-32 Location of Screws for the Bezel to be Installed Onto the AG
2) At the entry end of the gate a Metal plate will be stick/glue/adhesive with 3M epoxy to

cover up the opening

Figure 5-33 Metal Plate for Covering the Bezel at the Entry Side of the Gate
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Figure 5-34 Final Outlook of the Bezel at the Entry Side of the Gate
5.2.4.5 Thin card transport module

Figure 5-35 Thin Card Transport Module and the Location to be Installed on
1) Screw the thumbscrew on the transport module to the transport mounting bracket
as shown in Figure 5-38
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Figure 5-36 Location of Thumb Screw on the Thin Card Transport Module
2) Connect all cables according to the cable labels to their respective termination points
on the thin card transport module.
5.2.4.6 Passive Diverter
Replacement of the transport mounting plate must be conducted on all AG type before
proceeding to install the Passive Diverter. Details of the modification work can be found in
Chapter 6.

Figure 5-37 Passive Diverter and the Location to be Installed on
1) Screw the thumbscrew on the passive diverter to the transport mounting bracket as
shown in
Figure 5-38
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Figure 5-38 Location of Thumbscrew on the Passive Diverter
2) Connect all cables according to the cable labels to the respective termination points
on the passive diverter
Passive
Diverter

Transport
module

Figure 5-39 Installation of Timing Pulley Belt
3) Install the new timing pulley belt between the Passive Diverter and the Thin Card

Transport module as shown in Figure 5-39

5.2.4.7 Ticket Magazine
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Figure 5-40 1

Figure 5-40 3

Figure 5-40 2
Figure 5-40 Steps for Installing the Magazine

1) Lift the magazine guard rail on the passive diverter as shown in Figure 5-40.1
2) Put back the magazine by sliding it in as shown in Figure 5-40.2
5.2.4.8 Twist the magazine retainer as shown in Figure 5-40.3 CSC Reader-Writer and
2nd Antenna on a new bracket (Bracket 1, Thales Reader & New 2nd Antenna)
for Reversible and Exit AG

Figure 5-41 1

Figure 5-41 2

Figure 5-41 3

Figure 5-41 Location of CSC Reader-Writer and Second Antenna
1) Install the second antenna on the new bracket and tighten the 4 long screws with
spacer on as shown in
2)
3) Figure 5-41.1
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4) Install the CSC Reader-Writer on the inner side of the new bracket and tighten the 4
long screws with spacer on as shown in
5)
6) Figure 5-41.2
7) Slot the new bracket with the CSC-Reader-Writer and a Second antenna to the 3
screws on the Panel-Top as shown in
8)
9) Figure 5-41.3
3) Tighten the 2 screws to secure the bracket to the Panel-Top
4) Connect all cables according to the cable labels to the respective termination points
on the CSC-RW and 2nd antenna.
New UPSThere will be 3 sub-chapters detailing the different types of installation methods
meant for the different types of gates.
Chapter 5.2.4.8.1 will be detailing the installation methods meant for S7-S8
-

Chapter 5.2.4.8.2 will be detailing the installation methods meant for S9-S12

-

Chapter 5.2.4.8.3 will be detailing the installation methods meant for E10-E14

5.2.4.8.1 Installation of New UPS for S7-S8

Figure 5-42 Location of the UPS Mounting Brackets to be Installed on the Remote side of
the AG

1) Install the 2x UPS mounting bracket (Bracket 1, UPS (S7-S8)) for the New UPS to
the base plate of the AG
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Figure 5-43 Place the New UPS on Top of the UPS Mounting Bracket

2) Place the New UPS on top of the UPS mounting bracket (Bracket 1, UPS (S7-S8))
and connect all Cables to the respective termination points of the UPS
5.2.4.8.2 Installation of New UPS for S9-S12

Figure 5-44 Location of Gas Spring in the AG
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Figure 5-45 Method of Disconnecting the Gas Spring from the Ball Joint
1) Disconnect the lower end of the gas spring from the gas spring bracket by lifting up the
C-Clip and push it out of its socket as show in Figure 5-44 and Figure 5-45
2)
Remove the gas spring bracket by untightening the 2 bolt on the bracket as
show
in
Figure
5-44

Figure 5-46 UPS Mounting Bracket and the Location to be Installed On

87
3) Insert the UPS mounting Bracket {Bracket 1, UPS (SUB ASSY-WELD, S9-S12)}
4) Tighten the 4 screws and nuts to secure the bracket to the AG as shown in Figure 546

Figure 5-47 Location of Screw Hole for Inserting Back the Gas Spring

5) Reinstall back the gas spring as shown in Figure 5-47

Top of
the UPS

Figure 5-48 Location of UPS to be Slotted on the Mounting Bracket
6) Slot the New UPS into the mounting bracket according to the orientation as shown
in Figure 5-48
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7) Install the UPS securing bracket (Bracket 2, UPS (E10-E14, S9-S12)) and tighten
the wing nut to secure the UPS
8) Connect all cables according to the cable labels to the respective termination point
on the new
UPS
5.2.4.8.3 Installation of New UPS and relocation of the Passenger Logic Control (PLC) for
E10-E14

Figure 5-49 PLC and the Location in the AG
1) Disconnect all cables connected to the PLC

Figure 5-50 Location of the Screws on the PLC
2) Loosen the 4 screws mounting the PLC to the Module mounting plate (Plate Mounting
Module-Entry (Type1)) as shown in Figure 5-50
3)Remove the PLC and the 4 screws on the Module mounting plate (Plate Mounting

Module-Entry (Type1))
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Bracket 1, PLC E10 E14 to Plate
Mounting module Entry Type1

PLC to Bracket 1, PLC E10 E14

Figure 5-51 Bracket 1, PLC (E10-E14) and Location in the AG
4) Install the new PLC mounting bracket and tighten the 4 screws to secure the bracket to the
base mounting plate as shown in Figure 5-51

Figure 5-52 Location of Screws to be Tighten to Secure PLC to Bracket 1, PLC (E10-E14)

5) Insert the PLC and tighten the 4 screws to secure it to the PLC mounting plate

{Bracket 1, PLC (E10-E14)} as shown in Figure 5-52
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6) Connect all cables according to the cable labels to the respective termination point on the
PLC

Figure 5-53 New UPS and the Location to be Installed on
7) Slot in the UPS mounting bracket {Bracket 2, UPS (E10-E14, S9-S12)} and tighten

the 4 nuts as shown in Figure 5-53

Top of the UPS

Figure 5-54 Location of the Wing Nut to be Tighten on the UPS Mounting Bracket
8) Slot in the New UPS into the UPS mounting bracket according to the orientation as

shown in Figure 5-54
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9) Install the UPS securing bracket {Bracket 1, UPS (E10-E14, S9-S12)} and Tighten

the wing nut to secure it as shown in Figure 5-54

10) Connect all cables according to the cable labels to the respective termination point

on the UPS
5.2.4.9 New cables

5.2.4.9.1 Cables and Cable Routing for S7-S8 AG
Table 5-4 New Cable to be Added for S7 to S8
Cable name

Cable no.

Installed on Site/Pre-assembled

BTSUG AG3 001

DIM Power Cable

On Site

BTSUG AG3 002

DIM Comms Cable

On Site

BTSUG AG3 003

UPS COMMS

On Site

BTSUG AG3 005

DIM Transport Sensor Ext

On Site

BTSUG AG3 006

DIM Transport Sensor

Pre-assembled on Transport

BTSUG AG3 007

Transport Exit Sensor

Pre-assembled on Diverter

BTSUG AG3 008

Transport Motor Ext

BTSUG AG3 009

Ticket Transport Solenoid & Motor Cable

Pre-assembled on Transport

BTSUG AG3 010

Transport Solenoid

Pre-assembled on Transport

BTSUG AG3 011

Ticket Transport Solenoid Sensor Ext

BTSUG AG3 012

Ticket Transport Solenoid Sensor

BTSUG AG3 013

Validation Lamp (Local)

On Site

BTSUG AG3 014

Interface/Stacker #2 Cable

On Site

BTSUG AG3 015

Concession Light Extension Cable

On Site

BTSUG AG3 026

Interconnecting Device Cable to LIB (GED, VAL, SPK)

On Site

On Site

On Site
Pre-assembled on Transport

92

Figure 5-55 Existing Trunking on Site for S7-S8 AG

Figure 5-56 Cable Routing for BTSUG AG3 001
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Figure 5-57 Cable Routing for BTSUG AG3 002

Figure 5-58 Cable Routing for BTSUG AG3 005
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Figure 5-59 Cable Routing for BTSUG AG3 008

Figure 5-60 Cable Routing for BTSUG AG3 011
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Figure 5-60 Cable Routing for BTSUG AG3 013

Figure 5-62 Cable Routing for BTSUG AG3 014
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Figure 5-63 Cable Routing for BTSUG AG3 015

Figure 5-64 Cable Routing for STE 9812-0520 REV00
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Figure 5-65 Cable Routing for STE 9812-0510 REV01

Figure 5-66 Cable Routing for STE 9812-0320 REV00
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5.2.4.9.3 Cables and Cable Routing for E10-E14 AG
Cable no.

Table 5-6 New Cable to be added for E10-E14
Cable name

Installed on Site/pre-assembled

BTSUG AG2 001

DIM Power Cable

On Site

BTSUG AG2 002

DIM Comms Cable

On Site

BTSUG AG2 003

UPS Comms

On Site

BTSUG AG2 004

Emergency Signal Cable

On Site

BTSUG AG2 005

DIM Transport Sensor Ext

On Site

BTSUG AG2 006

DIM Transport Sensor

Pre-assembled on Transport

BTSUG AG2 007

Transport Exit Sensor

Pre-assembled on Diverter

BTSUG AG2 008

Transport Motor Ext

On Site

BTSUG AG2 009

Ticket Transport Solenoid & Motor Cable

Pre-assembled on Transport

BTSUG AG2 010

Transport Solenoid

Pre-assembled on Transport

BTSUG AG2 011

Ticket Transport Solenoid Sensor Ext

On Site

BTSUG AG2 012

Ticket Transport Solenoid Sensor

Pre-assembled on Transport

BTSUG AG2 013

Local Validation Display

On Site

BTSUG AG2 014

Stacker Cable

On Site

BTSUG AG2 015

Concession Light Extension Cable

On Site

BTSUG AG2 026

Interconnecting Device Cable to LIB (GED, VAL,
SPK)

On Site

Figure 5-82 Existing Trunking on Site for E10-E14

99

Figure 5-83 Cable Routing for BTSUG AG2 001

Figure 5-84 Cable Routing for BTSUG AG2 002
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Figure 5-85 Cable Routing for BTSUG AG2 004

Figure 5-86 Cable Routing for BTSUG AG2 005

Figure 5-87 Cable Routing for BTSUG AG2 008
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Figure 5-88 Cable Routing for BTSUG AG2 011

Figure 5-89 Cable Routing for BTSUG AG2 013

102

Figure 5-90 Cable Routing for BTSUG AG2 014

Figure 5-91 Cable Routing for BTSUG AG2 015
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Figure 5-92 Cable Routing for BTSUG AG2 026

Figure 5-93 Cable Routing for STE 9812-0522 REV00
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Figure 5-94 Cable Routing for STE 9812-3020 REV00

6 Details for Modification Work
New equipment that was used in the upgrade will be used across the whole upgrade project.
As there are different types of gates around, some modification was to be conducted in order
to accommodate to the equipment. This chapter will share in details what specific
modification that will be conducted.
Chapter 6.1 is specifically meant for S9-S12. It must be conducted before installing
of new equipment
Chapter 6.2 is specifically meant for S7-S8 and E10-E14. It must be conducted
before installing back of the Passive Diverter
Chapter 6.3 is specifically meant for S7-S8 and E10-E14 to modify the Cubic Passive
Diverter so as to be compatible with the thin card transport module. It must be
conducted before installing back the Cubic Passive Diverter
Chapter 6.4 is meant for all type of gates. Since magnetic cards will be phased out,
the Ticket return opening on the Panel-Top must be sealed up.

6.1 Modification Work of AG Specifically at S9-S12
In this chapter we will be specifically going over the detail for changing of the mounting
plates for gates at S9-S12.
This chapter will be containing these following 4 sub-chapters, detailing:
6.1.1 - Equipment to be remove
6.1.2 - Removal of existing Mounting plate from the AG
6.1.3 - Installing of new mounting plate to the AG
6.1.4 - Installing back existing equipment
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6.1.1 Equipment to be Removed
6.1.1.1 Stacker module, Stacker Bracket and Ticket Magazine Retainer

Figure 6-1 Stacker Module
1) Disconnect all cables connected to the Stacker Module

Figure 6-2 Location of Thumbscrews on the Stacker Module

2) Untighten the 3 thumbscrews as shown in the Figure 6-2
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Figure 6-3 Location of the Bolt on the Stacker Clip

3) Untighten the bolt securing the stacker to the stacker clip as show in Figure 6-3 4)
Remove the stacker module

Figure 6-4 Stacker Mounting Bracket and the Locations of the Screws
5)
Disconnect the cable connected to the magazine sensor
6)
Untighten the 4 screws on the Stacker mounting bracket {Mounting Bracket
– Stacker, Gate
(1)} as shown in Figure 6-4
7)
Remove the bracket
8)
Untighten the bolts and washer on the magazine retainer
9)
Remove the magazine retainer 6.1.1.2 AC junction box
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Figure 6-5 Location of Screws on the AC Inunction Box top Lid
1) Disconnect all cables connected to the AC junction box
2) Untighten the 4 screws located at the top lid of the AC junction box as shown in
Figure 6-5
3) Remove the top lid of the AC junction box

Figure 6-6 Location of Screws Inside the AC Junction Box to be Untighten

4) Untighten the 2 screws inside the AC junction box as shown in Figure 6-6 5)
Remove AC junction box
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6.1.1.3 GED

Figure 6-7 Location of Nuts on the GED
1) Disconnect all cables connected to the GED
2) Untighten all 4 nuts on the GED as shown in Figure 6-7
3) Remove GED
6.1.1.4 Barrier Interface Board (BIB)

Figure 6-8 Barrier Interface Board and the Locations of the Nylatch

1) Disconnect all cables connected to the Barrier Interface Board
2) Unlatched the 4 quarter-turn Nylatch as shown in Figure 6-8
3) Remove the Barrier Interface Board
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Figure 6-9 BIB mounting Brackets and the Location of the Screws

4) Untighten all screws on the mounting bracket as show in Figure 6-9
5) Remove the mounting bracket
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ประวัติคณะผู้จัดทำ
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศกั ดิ์ เดี่ยวสุวรรณ
รหัสนักศึกษา : 5903200007
ที่อยู่
: 61/9 ถ.สุ ขสวัสดิ์ ซ.สุ ขสวัสดิ์2 แขวง จอมทอง เขต
จอมทอง กรุ งเทพฯ 10150
การศึกษา : 2556-2558 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(สาขา
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) วิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
: 2559-ปัจจุบนั กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย คงรอด
รหัสนักศึกษา : 5903200008
ที่อยู่
: 122 ซอยพระราม2(28) ถนนพระราม2 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กรุ งเทพฯ 10150
การศึกษา : 2556-2558 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(สาขา
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) วิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
: 2559-ปัจจุบนั กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า(วศ.บ.) มหาวิทยาลัยสยาม
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ชื่อ-นามสกุล : นายชัยมงคล สุขมุ
รหัสนักศึกษา : 5903200011
ที่อยู่
: 50/5 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120
การศึกษา : 2554-2556 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(สาขาไฟฟ้ ากาลัง)
วิทลัยการอาชีพปัว
: 2557-2558 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(สาขาไฟฟ้ า
กาลัง) วิทยาลัยเทคนิคน่าน
: 2559-ปัจจุบนั กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า(วศ.บ.) มหาวิทยาลัยสยาม

