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Abstract 

This proposed the design of the COW, which was obtained from working during the cooperative 
education course of Siam University students. During the study and work at United Steel Work,  

the company had a project for the installation of communication devices in the van. 

Broadcasting includes signal redevelopment would be an alloy steel box, front – rear axle, and 
various break systems.  
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1ประวตัิควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ปัจจุบนัในการท างานและในชีวติประจ าวนัไดมี้การใชร้ะบบส่ือสารมากข้ึนและกวา้งไกล

เพื่อใหไ้ดมี้การพฒันาและขยายใหพ้อกบัความตอ้งการของประชากรทัว่ประเทศจึงไดมี้การพฒันา

ระบบส่ือสารไดค้รอบคลุมและสะดวกต่อการใชง้านมากข้ึน 

 จากท่ีผูจ้ดัท าไดไ้ปศึกษา ฝึกปฏิบติังานท่ี บริษทั ยไูนเต็ด สตีลเวอร์ค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี

จดัท าการออกแบบพฒันาและผลิตตูค้อนเทนเนอร์เคล่ือนท่ีส าหรับอุปกรณ์ส่ือสารและอุปกรณ์ส่ง

สัญญาณ รวมถึงระบบส่ือสารเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงในเวลาดงักล่าวทางบริษทั

ไดรั้บโครงการสร้างตูก้ระจายสัญญาณส่ือสาร COW ใหก้บัทางบริษทั  

ทรู คอเปอร์เลชัน่ จ  ากดั ( มหาชน ) ซ่ึงทางผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายจากบริษทัให้เขา้ไปศึกษาและเรียนรู้

เก่ียวกบัการข้ึนโครงรถตูก้ระจายสัญญาณ เพื่อเป็นแนวทางและประสบการณ์ในการท างานในอนาคต 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการติดตั้งอุปกรณ์และการท างานภายในตูก้ระจายสัญญาณ 

 1.2.2 เพื่อศึกษาหลกัการท างานของวงจรไฟฟ้าภายในตูก้ระจายสัญญาณ 

 1.2.3 เพื่อใหส้ามารถออกแบบการติดตั้งระบบใหส้ะดวกต่อการใชง้าน 

 1.2.4 เพื่อเรียนรู้การเขียนแบบข้ึนโครงรถกระจายสัญญาณ COW 

 

1.3 ขอบเขตของโครงกำร  

 1.3.1 การวางแผนการเขียนแบบของโครงรถตูก้ระจายสัญญาณส่ือสาร 

 1.3.2 การเขียนแบบออกมาจะตอ้งตรงตามการวางแผนการเขียนแบบไว ้

 1.3.3 การข้ึนแบบโครงรถกระจายสัญญาณส่ือสารตอ้งตรงตามแบบท่ีเขียนไว ้

 1.3.4 การข้ึนโครงรถกระจายสัญญาณส่ือสารจะตอ้งติดตั้งเสร็จส้ินภายในเวลาท่ีก าหนด 

 

 



 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1  ไดศึ้กษาเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจของการเขียนแบบการข้ึนโครงรถกระจายสัญญาณ 

 1.4.2 มีทกัษะในการท างานร่วมกนัเป็นทีมตลอดจนการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการ 

 ท างานจริง 

 1.4.3  น าความรู้ท่ีไดม้ายคุใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 1.4.4  ไดเ้รียนรู้สังคมการท างานวางตวัในการใชจ้ริง 



 

บทที ่2 

ทฤษฎแีละหลกัการทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 โครงรถตู้กระจายสัญญาณส่ือสาร COW  

 

 
 

 

รูปท่ี 2.1 โครงรถตูก้ระจายสัญญาณส่ือสาร COW 

 

  

 โครงรถท่ีจะท าการข้ึนนั้น ตอ้งผา่นการเขียนแบบจากโปรแกรม AutoCad เพื่อออกแบบก่อน

ข้ึนงานจริง เพื่อจะไดแ้ม่นย  าหรือผดิพลาดนอ้ยท่ีสุดแลว้สามารถแกไ้ขไดง่้าย โครงรถนั้นเกิดจากการ 

น าเหล็ก  3 รูปแบบ มาเช่ือมต่อกนัตามแบบท่ีเขียนไวก่้อนแลว้ เหล็กท่ีน ามาข้ึนรูปมีดงัน้ี 

 

 

 



 

 

2.1.1 เหลก็กล่อง  

 

 

 
 

รูปท่ี 2.2 เหล็กกล่อง ( Steel Tube ) 

 

 

2.1.2 เหลก็ฉาก ( L ) 

 

 
รูปท่ี 2.3 เหล็กฉาก ( Angle Bar ) 



 

   

2.1.3 เหลก็ตัวยู ( U ) 

 

 
รูปท่ี 2.4 เหล็กตวัย ู( Channel ) 

 น าเหล็กทั้ง 3 ชนิด มาเช่ือติดกนัตามแบบท่ีออกแบบไว ้จนไดต้ามแบบท่ีตอ้งการแลว้จะมี

ส่วนประกอบต่างอ่ืนๆ คือ 

 

2.2 ระบบเบรกมือ  

 

 
รูปท่ี 2.5 ระบบเบรกมือ 

 ระบบเบรกจ าเป็นตอ้งมี เพราะกนัโครงรถไหล อาจจะเกิดอนัตรายต่อทรัพยส้ิ์นหรืออุปกรณ์

ภายในตูก้ระจายสัญญาณส่ือสารได ้

 

 



 

2.3 ล้อรถยนต์ 

 

 
รูปท่ี 2.6 ลอ้รถยนต ์( ลอ้กระทะขอบ15 ) 

  เพื่อการน ารถกระจายสัญญาณส่ือสาร COW ออกภาคสนามได ้และสะดวกสบาย 

ในการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ 

 

 

 

2.4 ยางรถยนต์ 

 
รูปท่ี 2.7 ยางรถยนต ์

 รับน ้าหนกัของทั้งหมดของโครงรถกระจายสัญญาณส่ือสาร COW และเพื่อความสมดุลของ

โครงรถอีกดว้ย 



 

2.5 ตู้ใส่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ COW 

 

 
รูปท่ี 2.8 ตูใ้ส่อุปกรณ์กระจายสัญญาณต่างๆ 

 ตูด้า้นบนของโครงรถกระจายสัญญาณส่ือสารนั้นจะมีไวเ้พื่อติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ

ต่างๆ และเพื่อความปลอดภยัและการใชง้านท่ียดืยาวข้ึนของอุปกรณ์ภายในตูก้ระจายสัญญาณ COW 

อีกดว้ย 

 

2.6 การขึน้ตู้กระจายสัญญาณ 

 

 
รูปท่ี 2.9 การข้ึนโครงตูข้องรถกระจายสัญญาณ 

 การประกอบตูจ้ะใชไ้ฟเบอร์ท่ีข้ึนรูปมาใส่ตามท่ีบริษทัก าหนดมาให ้พอไดต้ามความพึ่งพอใจ

ของลูกคา้แลว้ จะส่งใหท้  าสีเพื่อความทนและระยะการใชง้านจะใชสี้กนัสนิมเป็นสีเทาเพื่อลองพื้น แลว้

พน่สีขาวทบั จากนั้น พน่แล็กเกอร์เพื่อความเงาของสี  

 



 

2.7 การน าอุปกรณ์ภายนอกมาติดตั้ง 

 

 
รูปท่ี 2.10 การติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ 

 การติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น เสารับ-ส่งสัญญาณ ขาตั้ง บนัได ช่องระบาย

อากาศ  

 

2.8 อุปกรณ์ภายนอกทีต่ิดตั้ง  

  

 2.8.1 ขาตั้งฐาน 

 

 
รูปท่ี 2.8.1 ขาตั้งฐานเพื่อนความมัน่คง 



 

 2.8.2 ช่องระบายอากาศ 

 

 
รูปท่ี 2.8.2 ช่องระบายอากาศ 

 

 2.8.3 เสารับ-ส่งสัญญาณ 

 

 
รูปท่ี 2.8.3 เสารับ-ส่งสัญญาณ 



 

 2.8.4 บันไดซ่อมแซม 

 

 
รูปท่ี 2.8.4 บนัไดซ่อมแซม 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานและการออกแบบ 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานท่ีประกอบการ 

  บริษทั ยไูนเตด็ สตีลเวอร์ค จ ากดั 

 3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 

  ท่ีอยู ่340 หมู่ 4 ซอยสวนหลวง 1 ถนนเศรษฐกิจ ต าบล ท่าไม ้               

อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 

 
รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ ( Logo ) บริษทั ยไูนเตด็ สตีลเวอร์ค จ ากดั 

 

 

 
รูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั ยไูนเต็ด สตีลเวอร์ค จ ากดั 



 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 

ลกัษณะการประกอบการ 

 บริษทั ยไูนเต็ด สตีลเวอร์ค จ ากดั ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 เพื่อร่วมออกแบบและพฒันาอุปกรณ์ 

ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ส่ือสารภายในตูค้อนเทนเนอร์ เช่น ตู ้ Mobile Container/Cabinet knockdown 

และ Shelter ซ่ึงทางบริษทั อยูใ่นกลุ่ม UTS ภายใตข้องบริษทั ยไูทยเส็ง ( 1981 ) จ ากดั ก่อตั้งในปี 

พ.ศ.2482 เพื่อมีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตและติดตั้งเคร่ืองกลัน่แอลกอฮอลแ์ละสุรา การเติบโตของ

บริษทัท าใหมี้พื้นฐานท่ีแขง็แกร่งในดา้นวศิวกรรมและดา้นการผลิต ภายหลงัไดมี้ความกา้วหนา้อยา่ง

ต่อเน่ืองทางธุรกิจและมุ่งมัน่ท่ีพฒันาองคก์รและผลิตภณัฑเ์พื่อกา้วสู่เป้าหมายอ่ืนๆ 

 

การบริการ 

 1.ออกแบบ ติดตั้งและพฒันาตู ้Mobile Container/Cabinet knockdown และ Shelter 

 2.ตรวจสอบและออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

 

3.3 รูปแบบการจัดการและการบริหารองค์กร 

  

 -  ลูกคา้ 

 - ฝ่ายการตลาด 

 - ฝ่ายออกแบบ 

 - ผูข้าย 

 - ฝ่ายการผลิต 

 - ฝ่ายการตรวจสอบ 

 - ฝ่ายการจดัส่ง 

 

 การบริหารงานของบริษทัเป็นการบริหารระบบครอบครัว อยูก่นัแบบพี่นอ้งหากมีปัญหาหรือ

ขอ้สงสัย สามารถพูดคุยหรือปรึกษาไดแ้ละสามารถติดต่องานไดโ้ดยตรง ไม่ตอ้งผา่นสายงาน 

 



 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

  

 3.4.1 ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  นาย  พงศกร     เขียวลงยา        ต  าแหน่ง พนงังานฝึกงาน ฝ่ายเทคนิค 

 

  

 3.4.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  งานท่ีไดรั้บมอบหมายในฝ่ายเทคนิค คือ การออกแบบตวัถึงรถกระจายสัญญาณCOW 

เช่นการเขียนแบบในโปรแกรม AutoCad ค านวณระยะของเพลาหนา้ – หลงั การรับน ้าหนกัของตวัถงั

ของรถโดยมีพี่เล้ียงใหค้  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดและไดป้ฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจริง 

 

 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนังงานที่ปรึกษา 

 3.5.1 พนกังานท่ีปรึกษา คุณ สมพงษ ์อภิภูธาดา 

 ต าแหน่งงาน   ผูจ้ดัการแผนกเทคนิค( Technical Manager ) 

 

 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 ระยะเวลาการปฏิบติังาน เร่ิมเขา้งานเวลา 8.30 –17.00 น.โดยมีเวลาพกักลางวนั12.30 –13.00 น. 

ท างานตั้งแต่ วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ โดยมีวนัหยดุวนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เร่ิมฝึกงานตั้งแต่วนัท่ี 

15 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 

 

 



 

 

3.7 ขั้นตอนและการด าเนินงาน 

 

ศึกษารายละเอียดของตูก้ระจายสัญญาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษารายละเอียดของตู้ส่งสัญญาณส่ือสาร 

 

ดูแบบวงจรภายในตู้ส่งสัญญาณส่ือสาร 

เตรียมอุปกรณ์เพ่ือการตรวจเช็ค 

ลงมือปฏิบัติงานจริงพร้อมกับพีเ่ลีย้ง 

สรุปผลการท างาน 



 

 

 

 

ตารางที ่3.1 ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

เวลาท่ีด าเนินงาน 

เวลาท่ีคาดไว ้

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 

3.8.1 คอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรม AutoCad เพื่อศึกษาโปรแกรม การเขียนแบบต่างๆ ละน าไปใชใ้นการ

ข้ึนรูปของโครงรถกระจายสัญญาณ COW 

 

 

3.8.2 ตลบัเมตร ศึกษาการแปลงหน่วยต่างๆ เพื่อนแปลงไดค้ล่อง และใชใ้นการวดัการข้ึนงานจริงของ

โครงกระจายสัญญาณ COW 

 

3.8.3 ไขควงวดัไฟ เพื่อตรวจการไหลของไฟฟ้าก่อนการท างานทุกคร้ัง กนัการเกิดอนัตราย ( Safety 

First ) 

ล าดบัท่ี หวัขอ้งาน พ.ศ. 2562 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1 ศึกษาทฤษฎีสหกิจ
ศึกษา 

          
          

2 ออกสหกิจ
ภาคปฏิบติั 

          
          

3 คน้หาขอ้มูลและ
จดัท ารายงาน 

          
          

4 ส่งรายงานสหกิจ
ศึกษา 

          
          



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 

การติดตั้งและการข้ึนโครงรถกระจายสัญญาณส่ือสาร COW มีขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี 

4.1 การขึน้โครงรถกระจายสัญญาณส่ือสาร  

ทางบริษทั ยไูนเตด็ สตีลเวอร์ค จ ากดั ไดรั้บงานจากทางบริษทั ทรู คอเปอร์เลชัน่ จ  ากดั ( มหาชน )     

ไดใ้หท้  าการผลิตรถตูก้ระจายสัญญาณส่ือสาร COW โดยมีการผลิตโครงรถเพื่อรับตูก้ระจายสัญญาณ

ส่ือสารเพื่อความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยตูไ้ปในท่ีต่างๆ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 

โครงรถกระจาย

สัญญาณส่ือสาร 

COW 

เหล็กกล่อง 

เหล็กฉาก( L ) 

ลอ้รถยนต ์

ระบบเบรกมือ 

ยางรถยนต ์

เหล็กตวัย(ู U ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 โครงรถกระจายสัญญาณส่ือสาร COW 

  

 4.1.2  ศึกษาการข้ึนโครงรถ เพราะโครงรถเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดเพราะจะเป็นส่วนท่ีรับน ้าหนกั

ของตูก้ระจายสัญญาณส่ือสาร เม่ือออกภาคสนามจริงตอ้งใชร้ถยนตเ์พื่อลากโครงรถ กระบวนการผลิต

จะออกแบบเป็นอยา่งแรกจากนั้น จะเขียนลงโปรแกรม AotoCad เม่ือแบบส าเร็จจะส่งต่อใหช่้าง เพื่อ

เช่ือมเหล็กข้ึนมาตามแบบ   เม่ือโครงรถเสร็จเรียบร้อย จะมีการตรวจสอบละเช็ควา่ตรงตามแบบหรือไม่ 

ถา้ไม่ตรงตามแบบจะตอ้งปรับแกใ้หม่เพราะโครงรถจึงตอ้งมีความแขง็แรงสูง เพื่อความปลอดภยัของ

ประชาชนและอุปกรณ์ภายในตูก้ระจายสัญญาณ เพื่อจะมีอายกุารใชง้านนานมากข้ึน 

 

 

 



 

 

4.2 รูปภาพระหว่างการท างานติดตั้งระบบไฟในตัวรถ COW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 ขณะก าลงัติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 

เป็นการติดตั้งเสาโดยการติดตั้งการยดึของเสาจะน าเหล็กเพื่อยดึเสากระจายสัญญาณไวถ้า้ไม่มีการยดึ

อาจท าใหเ้สาลม้ได ้

 

 

รูปท่ี 4.4 ขณะก าลงัจดัเรียงสายไฟดา้นบนของตวัรถ 

ในการจดัเรียงสายไฟของเสา รับ-ส่ง สัญญาณ เพื่อกนัการร่ัวของสายไฟและสะดวกในการมองเพื่อการ

ซ่อมแซมง่ายข้ึน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 การติดตั้งตู ้Rectifier 

การวดัระยะและการออกแบบเพื่อติดตั้งตู ้ Rectifier เพื่อไม่ใหอุ้ปกรณ์ติดกนัมากจนเกินไปจนกระทั้ง

เกิดความร้อนสูงอาจท าใหอ้นัตรายได ้

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 ขณะเดินสายไฟภายในตวัรถ 

วดัระยะเพื่อตดัรางสายไฟในการเก็บสายจะตอ้งท าการออกแบบใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อการ

ซ่อมแซมท่ีสะดวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 การติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 

เป็นการติดตั้งเสาส่งสัญญาณจะมีการยดึกบัตวัรถไวอ้ยา่งหนาแน่น เป็นการติดตั้งท่ีมีอนัตรายสูงตอ้งมี

การป้องกนัอยา่งมาก 

 

 
รูปท่ี 4.8 การติดตั้งตูส่้งสัญญาณ RRU. 

ในการติดตั้งตูรั้บส่งสัญญาณ RRU. จะเป็นทางทีมงานของทางบริษทั ทรู มาติดตั้งเพื่อความแม่นย  าและ

เกินขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 



 

 

 บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 จากท่ีไดเ้ร่ิมท าโครงงานสหกิจศึกษาจนมาถึงวนัท่ีเสร็จส้ินของโครงการตูส่้งสัญญาณส่ือสาร   

COW  ใหใ้ชง้านไดเ้ตม็รูปแบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไดมี้การข้ึนโครงรถกระจายสัญญาณไดมี้

การติดตั้งระบบความปลอดภยัท่ีสามารถควบคุมการท างานไดห้ลากหลายฟังกช์ัน่ ท าใหส้ะดวกต่อการ

ใชง้านและมีระบบแจง้เตือน ไปยงัศูนยค์วบคุมการท างานและมีระบบตดัไฟอตัโนมติัภายในตูส่้ง

สัญญาณเม่ือเกิดปัญหาภายในตู ้เพื่อป้องกนัอนัตรายของผูใ้ชง้าน และป้องกนัการเสียหายของอุปกรณ์

ภายในตู ้แต่สรุปไดว้า่โครงการสหกิจศึกษาบรรลุจุดประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้

 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 จากการปฏิบติันั้นไดเ้กิดขอ้ผิดพลาดในเร่ืองการรับน ้าหนกัของโครงรถและก าลงัไฟฟ้าท่ีไม่

เพียงพอ ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างานและตอ้งแกไ้ขใหม่ทั้งหมด ขอ้เสนอแนะควรออกแบบและ

คิดค่าก าลงัไฟฟ้าใหเ้หมาะกบัการใชง้านจริง เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาด 

 

5.3 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

 ไดเ้รียนรู้การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆวา่ใชอ้ยา่งไรบา้ง ใชง้านประเภทไหนบา้ง ไดเ้รียนรู้ในการแกไ้ข

ปัญหาเฉพาะหนา้เม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดในการท างาน และมีความรับผดิชอบในการท างานมากข้ึน ปัญหา

ของงานน้ีคือการเขียนแบบโครงรถท่ีไม่สมบูรณ์พอรับน ้าหนกัของตูก้ระจายสัญญาณได ้ท าใหก้ารส่ง

งานลูกคา้ไดไ้ม่ตามก าหนด 

 

5.4 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

 ก่อนท าโครงงานควรวางแผนจดัระบบใหไ้ด ้เพื่อไม่ให้เกิดขอ้ผดิพลาด และเช็คเวลาก่อน

ท างานใหพ้อเพื่อจะไดส่้งงานทนัเวลาท่ีก าหนด 
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