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บทคดัย่อ 

 ปริญญานิพนธ์น้ีนาํเสนอการติดตั้งระบบความปลอดภยัภายในตูร้ถถ่ายทอดสัญญาณ 

COW (Cell On Wheel) ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีไดม้าจากการออกฝึกปฏิบติังานในโครงการสหกิจ

ศึกษาภาคปฏิบติัระหวา่งมหาวทิยาลยัสยามกบับริษทัยไูนเตด็ สตีลเวอร์ค จาํกดั ซ่ึงทางบริษทัได้

มอบหมายงานใหป้ระกอบอุปกรณ์ส่ือสารต่าง ๆ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ส่ือสารต่าง ๆ รวมถึง

ระบบความปลอดภยัในตวัรถถ่ายถอดสัญญาณ อุปกรณ์ความปลอดภยัหลกั และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น 

ตวัตรวจจบัความเร็วลม ตวัตรวจจบัแรงสั่นสะเทือน ตวัตรวจจบัควนั ตวัตรวจจบัความเร็วของรถ 

ตวัวดัอุณหภูมิ และสัญญาณแจง้เตือน ผลจากการออกปฏิบติังานจริงทาํใหส้ามารถนาํความรู้ท่ีได้

เรียนมาประยกุตใ์ชก้บังานจริงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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Abstract 

 This project presents the procedure of the installation of safety systems for Cell on 

Wheels (COW). Which is the experience gained from practicing in the cooperative education 

Program between Siam University and the United Steel Works Co. Ltd. The company had a 

project regarding the installation of various communication devices, including a safety system. 

The main safety devices includes wind speed detector, vibration detector, smoke detector, vehicle 

speed detector, temperature and alarms all controlled by safety control box. The controller 

worked as intended and can be used efficiently. 
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บทท่ี1 

บทนํา 

 

1.1 ประวตัคิวามเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ปัจจุบนัในการทาํงานและในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์ ไดมี้การใชร้ะบบส่ือสารมากข้ึนและ

กวา้งไกล เพ่ือใหไ้ดมี้การพฒันาและขยายใหพ้อกบัความตอ้งการของประชากรทัว่ประเทศ จึงไดมี้

การพฒันาระบบส่ือสารไดค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ใหส้ะดวกต่อการใชง้าน 

จากท่ีผูจ้ดัทาํไดไ้ปศึกษาฝึกปฏิบติังานท่ี บริษทัยไูนเต็ด สตีลเวอร์ค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัทาํ

การออกแบบพฒันาและผลิตตู้คอนเทนเนอร์เคล่ือนท่ีสําหรับอุปกรณ์ส่ือสารและอุปกรณ์ส่ง

สญัญาณ รวมถึงระบบส่ือสารเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวทาง

บริษทัไดรั้บโครงการการสร้างตูถ่้ายทอดกระจายสัญญาณส่ือสารCOW ให้กบัทางบริษทั ทรู คอร์

ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงทางผูจ้ ัดทาํได้รับมอบหมายจากบริษทัให้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้

เก่ียวกบัการติดตั้งระบบเซฟต้ีภายในตูส่ื้อสารของ COW จึงไดน้าํประสบการณ์และ ส่ิงท่ีไดรั้บจาก

การทาํงานมาจดัทาํรายงานสหกิจศึกษา 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพ่ือใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการติดตั้งอุปกรณ์และการทาํงานภายในตูส่้งสญัญาณส่ือสาร 

1.2.2  เพ่ือศึกษาหลกัการทาํงานของวงจรไฟฟ้าภายในตูส่้งสญัญาณส่ือสาร 

1.2.3  เพ่ือใหส้ามารถออกแบบการติดตั้งระบบใหส้ะดวกต่อการใชง้าน 

1.2.4  เพ่ือใหเ้ขา้ใจระบบความปลอดภยัภายในตูส่้งสญัญาณส่ือสาร 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1  ติดตั้งอุปกรณ์ตูค้วบคุมความความปลอดภยัและการแจง้เตือน ประกอบดว้ย ตู ้Safety 

Control Box และ Limit Switch  

1.3.2  ตรวจเช็คระบบไฟ ภายในตูส่้งสญัญาณส่ือสารใหท้าํงานใหถู้กตอ้ง 



 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1  ไดศึ้กษาเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจของตูส่้งสญัญาณส่ือสาร 

1.4.2  มีทกัษะในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมตลอดจน การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการ

ทาํงานจริง 

1.4.3  นาํความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชท้าํงานไดจ้ริง 

1.4.4   ไดเ้รียนรู้สงัคมการทาํงานวางตวัในการใชชี้วติจริง 

 



 

บทท่ี2 

ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1  รถ CELL ON WHEEL 

 ในปัจจุบนัมนุษยไ์ดเ้ขา้สู่ยคุดิจิทลัอยา่งเต็มรูปแบบ ผูค้นส่วนใหญ่นั้นใชชี้วิตอยูใ่นโลก

สมาร์ทโฟน ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ดา้นส่ือสาร ดา้นคมนาคม หรือดา้นการคา้ต่าง ๆ และจะเกิดอะไร

ข้ึนถา้วกิฤต ทาํใหไ้ม่สามารถติดต่อส่ือสารได ้ หรือระบบการส่ือสารไม่สเถียรในกรณีบางพ้ืนท่ี ท่ี

สญัญาณเขา้ไม่ถึง หรือ มีคนใชห้นาแน่น ทางบริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั จึงไดมี้การพฒันาและ

จดัทาํ รถโมบายลเ์ขา้พ้ืนท่ีเพ่ือขยายสญัญาณ เพ่ิมประสิทธิภาพการใชง้าน และอาํนวยความสะดวก

ไดดี้ยิง่ข้ึน โดยเรียกรถโมบายน้ีว่า รถถ่ายทอดสญัญาณ หรือ COW. หรือ Cell – On – Wheel มีขนาด

ตั้งแต่รถ 4 ลอ้ จนถึง รถ 6 ลอ้ใหญ่ ซ่ึงขนาดของรถนั้นไม่มีผลต่อสญัญาณใด ๆ แต่จะเลือกใชข้นาด

ตามลกัษณะการใชง้านและพ้ืนท่ีท่ีนาํไปใชง้าน  

 

 

รูปที่ 2.1 ตู ้COW. 

 

 



 

 รถ COW มีพ้ืนท่ีดา้นบนติดตั้งอุปกรณ์กระจายสญัญาณ ซ่ึงอุปกรณ์จะมีลกัษณะเป็นกล่อง

ติดตั้งบนเสา แยกเป็น 3 ทาง เพ่ือกระจายสญัญาณใหค้รอบคลุม 360 องศา ภายในตวัรถมีระบบ

ไฟฟ้าสาํรอง เคร่ืองป่ันไฟ และสญัญาณรองรับทุกระบบ ทั้ง 3G/4G/Wi-Fi  ใชเ้วลาติดตั้งไม่เกิน 1 

ชัว่โมง ก็สามารถใชง้านกระจายสญัญาณได ้ ทาํใหส้ะดวกในการเคล่ือนท่ีไปไดท้ัว่ประเทศ และ

เหมาะกบัการใชง้านในท่ีคนหนาแน่น 

 

รูปที่ 2.2 อุปกรณ์กระจายสญัญาณ 

 

 รถรุ่นใหม่ล่าสุดไดใ้ชเ้ทคโนโลย ี ใหส้ามารถควบคุมไดจ้ากศูนยค์วบคุมส่วนกลาง ทั้งการ

ตรวจสอบตาํแหน่งของรถ การตรวจสอบแรงลม การตรวจสอบกระแสไฟฟ้า และการทาํงานของ

อุปกรณ์ต่าง ๆ และยงัสามารถรองรับการชาร์จมือถือและเพาเวอร์แบงกใ์หก้บัประชาชนในพ้ืนท่ี

กรณีเกิดไฟฟ้าดบัไดอี้กดว้ย และยงัมีอุปกรณ์ท่ีใชเ้ตือน และป้องกนัเม่ือเกิดความผดิปกติเกิดข้ึนกบั

ตวัรถ เช่น อุปกรณ์ตรวจจบัความเร็วลม อุปกรณ์ตรวจจบัแรงสัน่สะเทือน อุปกรณ์ตรวจจบัความเร็ว

ของรถ และ อุปกรณ์Alarm เป็นตน้ 

 

 



 

2.2 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั Smoke Detector 

  อุปกรณ์ตรวจจบัควนั Smoke Detector  มี 2 แบบ คือ 

 1. Ionization Smoke Detector  

 

รูปที่ 2.3 Ionization Smoke Detector 

  โดยทัว่ไป Ionization Smoke Detector ประกอบดว้ย แผน่ชาร์จประจุ และ สาร

รังสี แบ่งออกเป็น 2 ชนิด  

  1.1 Single Chamber จะมีโมเลกุลอากาศ (Ionized) อยูใ่นหอ้งเม่ือมีอณูของการ

สนัดาปเขา้มาในหอ้ง จะทาํใหโ้มเลกุลอากาศลดลง ส่งผลใหก้ระแสไฟฟ้าลดลงเกินพิกดั และ จะส่ง

สญัญาณAlarm ไปยงัตู ้ 

 

รูปที่ 2.4 Single Chamber 



 

  1.2 Dual Chamber แบ่งออกเป็น 2 หอ้ง และมีโมเลกุลอากาศ อยูใ่นหอ้ง แต่มีเพียง

หอ้งเดียวท่ียอมใหมี้อณูของการสนัดาปเขา้มาในหอ้งได ้ทาํใหโ้มเลกุลอากาศลดลง ส่งผลใหก้ระแส

ลดลงและทาํการเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าระหว่างทั้ง 2 หอ้ง เม่ือเกินพิกดักจ็ะส่งสญัญาณAlarm ไป

ยงัตู ้

   

รูปที่ 2.5 Dual Chamber 

 

 

2. Photoelectric Smoke Detector 

 

 

รูปที่ 2.6 Photoelectric Smoke Detector 

 



 

 แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 2.1 ชนิด Light Obscuration (ใชก้ารบงัแสง)  

ตรวจจบัโดยการบงัแสงของควนั (Beam Type Smoke) เม่ือมีอณูของการสนัดาป

เขา้มาในหอ้ง Sensing Chamber(หอ้งจบัควนั) และบดบงัแสงท่ีส่งไปยงัตวัรับ Photodiode 

ทาํใหค้วามเขม้ของแสงลดลงจนเกินพิกดักจ็ะส่งสญัญาณAlarm ไปยงัตู ้

 

รูปที่ 2.7 Light Obscuration 

   

 2.2 ชนิด Optical Light Scattering (ใชก้ารกระจายแสงสะทอ้น)  

  โดยใชห้ลอด Light Emitting Diode (LED) ส่องแสงไปท่ีตวัรับ Photosensitive 

Element (อุปกรณ์ไวแสง) ซ่ึงโดยยทัว่ไปใช ้Photodiode ทาํใหค้วามเขม้ของแสงลดลงจนเกินพิกดัก็

จะส่งสญัญาณAlarm ไปยงัตู ้ 

 

 

รูปที่ 2.8 Optical Light Scattering 



 

2.1.3 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั Smoke Detector 

  อุปกรณ์แจง้เหตุเม่ือมีการตรวจเจอความร้อน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

1. แบบ Mechanical Heat Detector  

 

รูปที่ 2.9 Mechanical Heat Detector 

 เม่ือตรวจจบัได ้อุปกรณ์ภายในจะไม่คืนสู่สภาพเดิม ตอ้งเปล่ียนใหม่ และมีราคาถูก 

 

        2.แบบ Electronic Heat Detector 

 

รูปที่ 2.10 Electronic Heat Detector 

 เม่ือตรวจจบัได ้อุปกรณ์ภายในจะคืนสู่สภาพเดิมอตัโนมติั และตรวจจบัไดใ้หม่ ซ่ึงมีราคา

แพงกว่า แบบ Mechanical Heat Detector 

 



 

ทั้ง 2 แบบสามารถแบ่งยอ่ย 3 ชนิด ดงัน้ี  

 

 1. Fixed Temperature Type  

 

 

รูปที่ 2.11 Fixed Temperature Type 

 

  ทาํงานเม่ืออุณภูมิของเซ็นเซอร์ถึงจุดท่ีกาํหนดไว ้ ส่งผลใหโ้ลหะเกิดการบิดตวัโคง้

งอ แลว้จะส่งสญัญาณ Alarm ไปยงัตู ้มีใหเ้ลือกตั้งแต่ 57ºC (135ºF) - 94ºC (200ºF) มีความไวในการ

ตรวจจบัค่า แต่ความแม่นยาํสูง เกิดการตรวจจบัท่ีผดิพลาดนอ้ย 

 

 

 

 



 

 2. Rate Of Rise Type  

 

 

รูปที่ 2.12 Rate Of Rise Type 

  

  ทาํงานเม่ืออตัราการเพ่ิมของอุณภูมิเปล่ียนแปลงตั้งแต่ 8.3ºC หรือ 10ºC ภายใน 1 

นาที ส่งผลใหแ้ผน่ไดอะเฟรมไปดนัขาคอนแทคใหแ้ตะกนั แลว้จะส่งสญัญาณAlarm ไปยงัตู ้ มีให้

เลือกตั้งแต่ 57ºC (135ºF) - 94ºC (200ºF) มีความไวในการตรวจจบัสูง แต่ความแม่นยาํตํ่า เกิดการ

ตรวจจบัท่ีผดิพลาดมาก 

 

 

 

 

 



 

 3.Combination Type 

 

รูปที่ 2.13 Combination Type 

   

  เป็นการรวมคุณสมบติัการตรวจจบัความร้อนแบบ Fixed Temperature Type และ

แบบ Rate Of Rise Type อยูใ่นตวัเดียวกนั ทาํใหส้ามารถตรวจจบัความร้อนท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้ง 2 ลกัษณะ 

มีความไวในการตรวจจบัสูง และความแม่นยาํสูง เกิดการตรวจจบัท่ีผดิพลาดนอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่3 

รายละเอียดการปฏิบัตงิานและการออกแบบ 

 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ 

3.1.1 ช่ือสถานท่ีประกอบการ 

บริษทั ยไูนเตด็ สตีลเวอร์ค จาํกดั  

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 

ท่ีอยู ่340 หมู่4 ซอยสวนหลวง 1 ถนนเศรษฐกิจ ตาํบลท่าไม ้อาํเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 

 

 

รูปท่ี 3.1 ตราสญัลกัษณ์ (Logo) บริษทั ยไูนเตด็ สตีลเวอร์ค จาํกดั 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั ยไูนเต็ด สตีลเวอร์ค จาํกดั 



 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 

ลกัษณะการประกอบการ 

บริษทัยไูนเตด็ สตีลเวอร์ค จาํกดั ก่อตั้งในปีพ.ศ 2534 เพ่ือร่วมออกแบบและพฒันาอุปกรณ์

ส่งสญัญาณและอุปกรณ์ส่ือสารภายในตูค้อนเทนเนอร์ เช่น ตู ้ Mobile Container/Cabinet knock 

down และ Shelter ซ่ึงบริษทัฯอยูใ่นกลุ่ม UTS ภายใตข้องบริษทั ยไูทยเส็ง(1981) จาํกดั ก่อตั้งในปี

พ.ศ.2482 เพ่ือมีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตและติดตั้งเคร่ืองกลัน่แอลกอฮอลแ์ละสุรา การเติบโต

ของบริษทัทาํใหมี้พ้ืนฐานท่ีแข็งแกร่งในดา้นวิศวกรรมและดา้นการผลิต ภายหลงัไดมี้ความกา้วหนา้

อยา่งต่อเน่ืองทางธุรกิจและมุ่งมัน่ท่ีพฒันาองคก์รและผลิตภณัฑเ์พ่ือกา้วสู่เป้าหมายอ่ืน ๆ  

 

การบริการ 

1. ออกแบบ ติดตั้งและพฒันาตู ้Mobile Container/Cabinet knock down และ Shelter 

2. ตรวจสอบและออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

 

 

3.3 รูปแบบการจดัการและการบริหารองค์กร 

การบริหารขององคก์ร 

- ลูกคา้ 

- ฝ่ายการตลาด 

- ฝ่ายออกแบบ 

- ผูข้าย 

- ฝ่ายการผลิต 

- ฝ่ายการตรวจสอบ 

- ฝ่ายการจดัส่ง 

การบริหารงานของบริษทัเป็นการบริหารระบบครอบครัว อยูก่นัแบบพ่ีนอ้งหากมีปัญหา

หรือขอ้สงสยั สามารถพูดคุยหรือปรึกษาได ้ และสามารถติดต่องานไดโ้ดยตรง โดยไม่ตอ้งผา่นสาย

งาน  

 



 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ตาํแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 นางสาวสกุลรัตน ์ ชิตกร  ตาํแหน่งพนกังานฝึกงานแผนก QC 

 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 งานท่ีไดรั้บมอบหมายในแผนก QC คือตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในตูส่้งสญัญาณส่ือสาร 

เช่น เช็คระบบ Fire Alarm ตวัตรวจจบั Smoke ตรวจการใชก้ารของระบบไฟต่าง ๆ โดยมีพ่ีเล้ียง

คอยดูแลและใหค้าํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ดในการทาํงานและไดป้ฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

จริง 

 

3.5 ช่ือและตาํแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

3.5.1  พนกังานท่ีปรึกษา คุณสมพงษ ์อภิภูธาดา 

          ตาํแหน่งงาน ผูจ้ดัการแผนกเทคนิค (Technical Manager) 

 

3.5.2  พนกังานท่ีปรึกษา คุณศิริพร คนัธนง 

          ตาํแหน่งงาน พนกังานฝ่ายธุรการ (Administrative staff) 

 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน เร่ิมเขา้งานเวลา 8.30-17.00 น. โดยมีเวลาพกักลางวนั 12.30-13.00 

น. ทาํงานตั้งแต่ วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ โดยมีวนัหยดุวนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ เร่ิมฝึกงาน

ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 



 

3.7 ขั้นตอนและวธิกีารดําเนนิงาน 

ศึกษารายละเอียดของตูส่้งสญัญาณส่ือสารจากแบบของฝ่ายช่างเทคนิคจากนั้นตรวจสอบระบบ

ไฟฟ้าภายในตู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษารายละเอียดของตู้ส่งสัญญาณส่ือสาร 

ดูแบบวงจรภายในผู้ส่งสัญญาณส่ือสาร 

เตรียมอุปกรณ์เพ่ือทําการตรวจเช็ค 

ลงมือปฏิบัตงิานจริง พร้อมกับพีเ่ลีย้ง 

สรุปการทํางาน 



 

 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาดาํเนินงาน 

เวลาท่ีดาํเนินงาน  

เวลาท่ีคาดไว ้ 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 

3.8.1 อุปกรณ์ 

1. ตูค้วบคุมระบบความปลอดภยัและการแจง้เตือน (Safety Control Box) 

 

รูปที่2.1 Safety Control Box 

ลาํดบัท่ี 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

จดัทาํรายงาน 

          

          

4 ส่งรายงานสหกิจ

ศึกษา 

          

          



 

 ระบบความปลอดภยันั้นสาํคญัอยา่งมากสาํหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ป้องกนัการไหลร่ัว

ของไฟท่ีทาํใหอุ้ปกรณ์นั้นมีความเสียหาย หรือป้องกนัการสูญหายของอุปกร์ต่าง ๆ เพราะอุปกรณ์

บางอยา่งมีราคาสูง เพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาเหล่าน้ี ผูอ้อกแบบจึงไดท้าํการติดตั้ง Safety Control 

Box รุ่น BSE-SIM-SCOW เพ่ือใชค้วบคุมสถานการณ์ มีการแจง้เตือนใหผู้ค้วบคุมไดท้ราบถึงปัญหา

ภายในตู ้ COW โดยตูค้วบคุมระบบความปลอดภยัน้ีสามารถตั้งค่าฟังกช์นัต่าง ๆ ดว้ยปุ่มกด 6 ปุ่ม 

และมีระบบแจง้เตือนต่าง ๆ ดงัน้ี 

2. ระบบแจง้เตือนตรวจจบัความเร็วลม 

เม่ือนาํเสาอาศข้ึนเพ่ือรับสญัญาณ ทาํใหมี้ความเส่ียงต่อการหล่นหรือเอนลงมา ส่งผลใหเ้กิด

อุบติัเหตุ หรือ อุปกรณ์เสียหายได ้ จึงจาํเป็นตอ้งมีระบบแจง้เตือนตรวจจบัความเร็วลม ถา้ความเร็ว

ลมเกินกว่ามาตรฐานท่ีกาํหนด เคร่ืองจะส่งสญัญาณแจง้เตือนไปยงัศูนยค์วบคุม เพ่ือใหท้าํการนาํเสา

อากาศลงทนัที โดยระบบน้ีมีอุปกรณ์ 2 ชนิด ไดแ้ก่ เซ็นเซอร์ความเร็วลม และ สถานีอากาศขนาด

เลก็ 

2.1. เซ็นเซอร์ความเร็วลม 

 

รูปที่2.2 เซ็นเซอร์ความเร็วลม 

 ทาํหนา้ท่ีเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจบัความเร็วของลม โดยมีค่าดงัน้ี 

Ombra W1-Wh 

Measuring range : 0,5…40m/s 

Accuracy : ±0,5m/s respectively. ±5% of indicted value 

Resolution : 0,4m – wave fetch 

Max. strain : 60m/s of short duration 



 

2.2. สถานีอากาศขนาดเลก็ 

 

รูปที่2.3 สถานีอากาศขนาดเลก็ 

 Ombra W2 เป็นสถานีอากาศขนาดกะทดัรัดท่ีออกแบบมาสาํหรับการติดตั้งกลางแจง้และ

ใหค่้าพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยาของพ้ืนท่ี มีสายอินพุตซ่ึงเช่ือมต่อเซ็นเซอร์ลม Ombra W1-Wh 

 

3. ระบบแจง้เตือนความสมดุลและแรงสัน่สะเทือน 

 

รูปที่2.4 ระบบแจง้เตือนความสมดุลและแรงสัน่สะเทือน 

 Three-Axis Accelerometer Evaluation and Gyroscope Sensor เป็นตวัตรวจจบัความสมดุล 

ตามแกนทั้งหมด 3 แกน คือ X Y Z ถา้หากรถมีความไม่สมดุล เคร่ืองน้ีจะส่งสญัญาณเตือนท่ีศูนย์



 

ควบคุมทนัที และหากตวัรถมีการสัน่สะเทือนมากเกินท่ีกาํหนด ระบบน้ีจะส่งสญัญาณเตือนทนัที 

เพ่ือป้องกนัไม่ใหร้ถเกิดความเสียหาย หรือเกิดอุบติัเหตุ 

 4. ระบบแจง้เตือนความเร็วรอบของรถ โดย GPS Tacking 

 ในรถตูส่้งสญัญาณส่ือสารคนัน้ีมี GPS ในรถเพ่ือแสดงตาํแหน่งของรถว่าอยูต่าํแหน่งใด 

และแสดงความเร็วของรถท่ีกาํลงัเคล่ือนท่ี ถา้วิ่งเกินความเร็วท่ีกาํหนด ระบบจะทาํการแจง้เตือนไป

ยงัศูนยค์วบคุมทนัที เพ่ือป้องกนัการออกนอกเสน้ทาง และขบัข่ีเร็ว 

 

 5. ระบบแจง้เตือนสญัญา Fire Alarm 

 

รูปที่2.5 ระบบแจง้เตือนสญัญาณ Fire Alarm 

 Fire Alarm เป็นระบบตรวจจบัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน มีไฟไหมภ้ายในตวัรถ ระบบน้ีจะ

ตรวจจบัจากควนัท่ีอยูใ่นตวัรถ และเม่ือจบัควนัไดต้วั sensor จะแจง้เตือนไปยงัผูดู้แลทนัที โดยรถ

คนัน้ีมี 2 ตวั คือ  

- Photoelectric Smoke Detector 

- Combination Heat Detector 

 

 



 

6. ระบบแจง้เตือน Control Fail 

 กรณีตู ้safety control เกิดมีปัญหา ระบบจะทาํการแจง้เตือนไปยงัศูนยค์วบคุมทนัที 

 

7. ระบบแจง้เตือนการเปิด/ปิดประตู Limit Switch 

 

รูปที่2.6 ระบบแจง้เตือนการเปิด/ปิดประตู Limit Switch 

 Limit Switch เป็นระบบ sensor แจง้เตือนประเภทใชห้นา้สมัผสั โดยจะไม่มีไฟฟ้าในการ

ทาํงาน แต่จะใชเ้ป็นสายโทรศพัท ์เม่ือประตูเปิด สวติชน้ี์จะเดง้ออกและเตือนไปยงัผูดู้แลทนัที 

 

3.8.2 เคร่ืองมือท่ีใช ้

- ไขควง 

- ตลบัเมตร 

- เคร่ืองตรวจสอบอุณหภูมิอินฟาเรท 

- เคร่ืองตรวจสอบความหนาของสี 

- ประแจขนัเกลียว 

- เคร่ืองเป่าลมร้อน 

- แอมป์มิเตอร์ 

- สเปรย ์Smoke Check 

- พาวเวอร์ซบัพลาย 



 

บทที่4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

การติดตั้งและตรวจเช็คระบบไฟฟ้า Safety Control Box มีขั้นตอนการปฏิบติังานดงัน้ี 

4.1. การตดิตั้ง Safety Control Box 

ทางบริษทัยไูนเตด็ สตีลเวอร์ค จาํกดั ไดรั้บมอบหมายงานจาก บริษทั ทรู คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั(มหาชน) ใหจ้ดัทาํการผลิตตูถ่้ายทอดกระจายสญัญาญาณส่ือสาร COW. และ

ไดมี้การติดตั้งระบบความปลอดภยั โดยมี Safety Control Box เป็นตวัควบคุมระบบความ

ปลอดภยัต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1 ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 

ตู้ MDB 

Safety 
Control Box 

ระบบแจ้งเตือน

ตรวจจับ

ความเร็วลม 

ระบบแจ้งเตือน

ตรวจจับความ

สมดุลและ

แรงส่ันสะเทือน 

ระบบแจ้งเตือน

Fire Alarm 

ระบบแจ้งเตือน

GPS Tacking 



 

 

รูปที่ 4.2 Safety Control Box 

  

ศึกษาเคร่ืองมือของ Safety Control Box และการทาํงานของ Safety Control Box  รุ่น BSE-SIM-

SCOW โดยระบบความปลอดภยัน้ี ทาํหนา้ท่ีแจง้เตือนระบบต่าง ๆ โดยใชไ้ฟ DC จากตู ้MDB เม่ือมี

สญัญาณแจง้เตือนตวัใดตวัหน่ึงทาํงาน ระบบจะทาํการส่งสญัญาณไปยงัศุนยค์วบคุมของทางบริษทั 

ทรู คอปอเรชัน่ จาํกดั(มหาชน)  

 

4.2. เตรียมอุปกรณ์การทํางาน 

 

 
รูปที่ 4.3 กระป๋องเช็คควนั Smoke 

 



 

 
 รูปที่ 4.4 ไดร์เป่าลมร้อน 

 

 

 
รูปที่ 4.5 คีบแอมป์ 

 

 

 



 

4.3. ทําการเช็ค ระบบแจ้งเตือนตรวจจบัความเร็วลม  

 

 

 
 

รูปที่ 4.6 ทดสอบตรวจจบัความเร็วลม 

  

โดยการตรวจจบัความเร็วลมนั้น ทางช่างจะทาํการนาํเสาอากาศข้ึน และดูท่ีศูนยค์วบคุม ว่า

สถานีอากาศขนาดเลก็นั้นทาํงานหรือไม่ โดยระบบน้ีไม่สามารถทดสอบจริง ได ้ เน่ืองจากสภาพ

อากาศไม่เพียงพอต่อการทดสอบ  ระบบน้ีติดตั้งไวก้รณีฉุกเฉินท่ีมีลมหรือพายแุรง เพ่ือใหท้าํการนาํ

เสาลง เพ่ือความปลอดภยัทั้งประชาชนท่ีอยูร่อบขา้ง หรือ ป้องกนัการเกิดความเสียหายของเสา

อากาศ 

 

 



 

4.4. ทําการเช็ค ระบบแจ้งเตือนความสุมดล แรงส่ันสะเทือน และ ระบบ GPS Tacking 

 

 

 
 

รูปที่ 4.6 ทดสอบตรวจจบัความสมดุล และแรงสัน่เทือน 

 

การทดสอบน้ีจะทาํการ นาํรถออกไปขบัเพ่ือตรวจสอบว่าสญัญาณใชง้านไดห้รือไม่ โดย

การจอดในท่ีลาดชนั และขบัตามลูกระนาดหรือทางขรุขระ ถา้มีส่ิงผดิปกติ ระบบจะทาํการแจง้

เตือนไปยงัศูนยค์วบคุมทนัที และระบบ GPS Tacking ไดแ้สดงตาํแหน่งต่าง ๆ และความเร็ว

รอบของรถยนต ์ โดยรถคนัน้ี สามารถวิ่งไดสู้งสุด 60 Km/hr. ถา้วิ่งเกินท่ีกาํหนด จะทาํใหเ้กิด

อุบติัเหตุได ้ 

 

 

 



 

4.5. ทําการเช็ค ระบบแจ้งเตือน Fire Alarm 

 

4.5.1 ทดสอบระบบ High Temp นาํคีบแอมป์ต่อเขา้กบั Fire Alarm แลว้นาํไดร์เป่าร้อนเป่าท่ี 

High Temp เพ่ือใหเ้กิดความร้อน จาํลองเหตุการณ์ ถา้อุณหภูมิเกิน 40 องศา ระบบจะทาํการส่ง

สญัญาณเตือนไปท่ีศูนยค์วบคุม แลว้ทาํการตดัไฟอตัโนมติัทนัที เพ่ือป้องกนัการเกิดความเสียหาย

ของอุปกรณ์ภายในตู ้

4.5.2 ทดสอบระบบ Smoke นาํคีบแอมป์ต่อเขา้กบั Fire Alarm นาํกระป๋องทดสอบ  Smoke ฉีด

ควนัเขา้ท่ี Smoke เพ่ือใหเ้กิดควนั จาํลองเหตุการณ์ เม่ือเซ็นเซอร์ตรวจจบัควนัทาํงาน ระบบจะ

ทาํการแจง้เตือนไปยงัศูนยค์วบคุมทนัที และทาํการตดัระบบไฟเช่นเดียวกบั High Temp 

 

 

 

รูปที่ 4.6 ทดสอบระบบแจง้เตือน Fire Alarm 

 



 

บทที่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1. สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

จากท่ีไดเ้ร่ิมทาํโครงงานสหกิจศึกษาจนถึงวนัท่ีเสร็จส้ินของโครงการ ตูส่้งสญัญาณส่ือสาร 

COW. ใหใ้ชง้านไดเ้ต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ไดมี้การติดตั้งระบบความปลอดภยัท่ี

สามารถควบคุมการทาํงานไดห้ลากหลายฟังกช์นั ทาํใหส้ะดวกต่อการใชง้านและมีระบบแจง้เตือน

ไปยงัศูนยค์วบคุมการทาํงานและมีระบบตดัไฟอตัโนมติัภายในตูส่้งสญัญาณเม่ือเกิดปัญหาภายในตู ้

เพ่ือป้องกนัอนัตรายแก่ผูใ้ชง้าน และป้องกนัความเสียหายของอุปกรณ์ต่าง ๆ  แต่สรุปไดว้่า โครงกา

รสหกิจศึกษาบรรลุจุดประสงคต์ามท่ีกาํหนดไว ้ 

 

5.2. ข้อเสนอแนะการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

จากการปฏิบติันั้นไดเ้กิดขอ้ผดิพลาดในเร่ืองนํ้ าหนกัของโครงรถ และกาํลงัไฟท่ีไม่เพียงพอ 

ทาํใหเ้กิดความล่าชา้และตอ้งแกไ้ขใหม่ทั้งหมด ขอ้เสนอแนะควรออกแบบและคาํนวณกาํลงัไฟให้

เหมาะกบัการใชง้านจริง เพ่ือใหไ้ดป้ระสิทธิภาพท่ีดีและไม่เกิดขอ้ผดิพลาด 

 

5.3. สรุปผลการจดัทําโครงงานสหกจิศึกษา 

ไดเ้รียนรู้อุปกรณ์การทาํงานจริงว่าใชอ้ยา่งไร ใชง้านประเภทไหนบา้ง ไดเ้รียนรู้ในการ

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดในการทาํงาน และมีความรับผดิชอบในการทาํงานมากข้ึน 

ปัญหาของงานน้ีคือทางฝ่ายเทคนิคไดส่้งแบบล่าชา้ ทาํใหฝ่้ายQC ไม่สามารถทาํการตรวจงานได้

ตามเวลาท่ีกาํหนด ทาํใหส่้งงานลูกคา้ไดไ้ม่ตามท่ีกาํหนด 

 

5.4. ข้อเสนอแนะการจดัทําโครงงานสหกจิศึกษา 

ก่อนทาํโครงงานควรวางแผนจดัระบบใหไ้ด ้ เพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาด และส่งตามเวลาท่ี

กาํหนดได ้
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