รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การติดตั้งระบบไฟภายในตู้กระจายสัญญาณสื่ อสาร COW
INSTALLATION OF ELECTRICAL SYSTEMS IN A COW

โดย
นาย ปิ ยทัศน์ ลิขิตกาญจน์ 5904200007

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา 152-499 สหกิจศึกษา
ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2561

หัวข้ อโครงงาน

การติดตั้งระบบไฟภายในตูก้ ระจายสัญญาณสื่ อสาร COW
Installation of electrical systems in a COW

รายชื่ อผู้จัดทา

นายปิ ยทัศน์ ลิขิตกาญจน์ 5904200007

ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้ า

อาจารย์ทปี่ รึกษา

ผศ.พกิจ สุ วตั ถิ์

อนุมตั ิให้โครงงานนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจาภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2561

คณะกรรมการการสอบโครงงาน
...................................................อาจารย์ที่ปรึ กษา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พกิจ

สุ วตั ถิ์)

.................................................พนักงานที่ปรึ กษา
(นายสมพงษ์

อภิภูธาดา)

.....................................................กรรมการกลาง
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วภิ าวัลย์

นาคทรัพย์)

..................................................................ผูช้ ่วยอธิ การบดีและผูอ้ านวยการสานักสหกิจศึกษา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุ จ

ลิมปะวัฒนะ)

จดหมายนาส่ งรายงาน
วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562
เรื่ อง

ขอส่งรายงานการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา

เรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวตั ถิ์

ตามที่นายปิ ยทัศน์ ลิขิตกาญจน์ คณะผูจ้ ดั ทานักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2562 ในตาแหน่ง พนักงานฝึ กงานฝ่ ายเทคนิค ณ บริ ษทั ยูไนเต็ด สตีลเวอร์ค จากัด
และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาให้ศึกษา และทารายงานเรื่ อง “การติดตั้งระบบไฟภายในตู ้
กระจายสัญญาณสื่ อสาร COW”
บัดนี้การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุ ดแล้ว ผูจ้ ดั ทาจึงขอส่ งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้
จานวน 1 เล่ม เพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นายปิ ยทัศน์ ลิขิตกาญจน์
นักศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)

การที่ผจู ้ ดั ทา ได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั ยูไนเต็ด สตีลเวอร์ ค จากัดตั้งแต่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2562 ส่งผลให้ผจู ้ ดั ทา ได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่าง
ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงานในอนาคต เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตาแหน่ง พนักงาน
ฝึ กงานฝ่ ายเทคนิค ณ บริ ษทั ยูไนเต็ด สตีลเวอร์ค จากัด สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้รับความร่ วมมือจาก บริ ษทั ยูไนเต็ด สตีลเวอร์ค จากัด ได้สอน ได้เรี ยนรู ้งาน และ
ปัญหาที่พบใรการทางานแผนกต่าง ๆ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่น้ ี และสนับสนุนจากหลายฝ่ าย ดังนี้
1. นายสมพงษ์ อภิภูธาดา (พนักงานที่ปรึ กษา)
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พกิจ สุวตั ถิ์ (อาจารย์ที่ปรี กษา)
และบุคคลท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่
ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจในชีวิตการ
ทางานจริ ง ซึ่งผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

ผูจ้ ดั ทา
นายปิ ยทัศน์ ลิขิตกาญจน์
17 ตุลาคม 2562

ชื่อโครงงาน

การติดตั้งระบบไฟภายในตูก้ ระจายสัญญาณสื่ อสาร COW

หน่ วยกิต

5 หน่วยกิต

ผู้จัดทา

นายปิ ยทัศน์ ลิขิตกาญจน์

อาจารย์ทปี่ รึกษา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พกิจ สุ วตั ถิ์

ระดับการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้ า

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา

2561

บทคัดย่ อ
ปริ ญญานิพนธ์น้ ี
นาเสนอขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟภายในตูก้ ระจายสัญญาณสื่ อสาร
COW ซึ่งเป็ นประสบการณ์ที่ได้มาจากการออกปฏิบตั ิงานในวิชาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม
โดยเข้าไปศึกษาการปฏิบตั ิงานใน บริ ษทั ยูไนเต็ด สตีลเวอร์ ค จากัด ซึ่ งทางบริ ษทั ได้มีโครงการ
เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ซึ่ งต้องมีการติดตั้งระบบไฟในตูเ้ พื่อใช้ไฟในการทางาน
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตัวตูเ้ พื่อที่จะถ่ายทอดสัญญาณได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผลจากการออก
ปฏิบตั ิงานจริ งทาให้สามารถนาความรู ้ที่ได้เรี ยนมาประยุกต์ใช้กบั งานจริ งได้อย่างเหมาะสม

คาสาคัญ : การติดตั้งระบบไฟภายในตูก้ ระจายสัญญาณสื่ อสาร COW

Project Title

Installation of electrical systems in a COW.

Credits

5 Units

By

Mr. Piyatat Likitkarn

Advisor

Asst.Prof.Pakit Suwat

Degree

Bachelor of Engineering

Major

Electrical Engineering

Faculty

Engineering

Semester / Academic year

3/2561

Abstract
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปัจจุบนั ในการทางานและในชีวิตประจาวันได้มีการใช้ระบบสื่ อสารมากขึ้นและกว้างไกล
เพื่อให้ได้มีการพัฒนาและขยายให้พอกับความต้องการของประชากรทัว่ ประเทศ จึงได้มีการพัฒนา
ระบบสื่ อสารได้ครอบคุมทุกพื้นที่ ให้สะดวกต่อการใช้งาน
จากที่ผจู ้ ดั ทาได้ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั ยูไนเต็ด สตีลเวอร์ค จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ทาการ
ออกแบบและผลิตตูค้ อนเทนเนอร์เคลื่อนที่สาหรับอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ส่งสัญญาณรวมถึง
ระบบสื่ อสารเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวทางบริ ษทั ได้รับ
โครงการการสร้างตูถ้ ่ายทอดกระจายสัญญาณสื่ อสาร COW ให้กบั ทางบริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) ซึ่งทางผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ให้เข้าไปศึกษาและเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการติดตั้ง
ระบบไฟภายในตูก้ ระจายสัญญาณสื่ อสาร COW เพื่อเป็ นแนวทางประสบการณ์ในการทางานใน
อนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์และการทางานภายในตูส้ ่ งสัญญาณสื่ อสาร
1.2.2 เพื่อศึกษาหลักการทางานของวงจรไฟฟ้าภายในตูส้ ่งสัญญาณสื่ อสาร
1.2.3 เพื่อให้สามารถออกแบบการติดตั้งระบบให้สะดวกต่อการใช้งาน
1.2.4 เพื่อให้เข้าใจระบบความปลอดภัยภายในตูส้ ่งสัญญาณสื่ อสาร
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ตรวจเช็คอุปกรณ์ตสู้ ่งจ่ายไฟเพื่อการนาไฟไปใช้ภายในตูส้ ่งสัญญาณสื่ อสารว่าถูกต้อง
ตามตาแหน่งที่กาหนดหรื อไม่
1.3.2 ระบบรักษาความปลอดภัย ภายในตูส้ ่งสัญญาณสื่ อสารจะต้องทางานให้ถูกต้อง
1.3.3 ตูส้ ่ งสัญญาณสื่ อสารต้องติดตั้งเสร็ จสิ้ นภายในเวลาที่กาหนด

1.4 ประโยชน์ ที่ได้รับ
1.4.1 ได้ศึกษาเรี ยนรู ้ให้เข้าใจของตูส้ ่งสัญญาณสื่ อสาร
1.4.2 มีทกั ษะในการทางานร่ วมกันเป็ นทีมตลอดจน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
จริ ง
1.4.3 นาความรู ้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ได้จริ ง
1.4.4 ได้เรี ยนรู ้สังคมการทางานวางตัวในการใช้ชีวิตจริ ง

บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ตู้ MDB 1 Phase

รู ปที่ 2.1 ตู้ MDB 1 Phase
ไฟที่นำมำใช้ในตู้ COW นี้มำจำก 2 รู ปแบบด้วยกันคือ กำรใช้ไฟจำกกำรไฟฟ้ำ และอีกหนึ่ง
รู ปแบบคือ กำรใช้รถ GEN หรื อ ต่อ GEN นัน่ เอง กำรจ่ำยไฟในตูส้ ่ งสัญญำณสื่ อสำร COW มีกำรจ่ำยไฟ
จำกตัว MAIN หลักที่ได้มีกำรจ่ำยออกทำงโหลดของตู้ MDB 1 Phase ซึ่งตูต้ วั นี้จะจ่ำยไฟให้ระบบในแต่
ละโหลดที่จ่ำยไปทำงำนตำมที่ต้ งั ไว้ ซึ่งจะมีท้ งั หมด 6 โหลด

2.2 ระบบปลัก๊ ออน Plug-on

รู ปที่ 2.2 ระบบปลัก๊ ออน Plug-on
เทคโนโลยีปลัก๊ ออนจำดอเมริ กำ ปลอดภัยที่สุดกรณี เกิดกำรลัดวงจร หรื อให้จบั ยึดแท่งบัสบำร์
ให้สนิทมำกยิง่ ขึ้น ช่วยลดโอกำสกำรเกิดอำร์ก (Arc) สะดวกติดตั้งง่ำย และรองรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
สแควร์ ดี ได้ทุกชนิดไม่วำ่ จะเป็ น เมนเบรกเกอร์กนั ดูด ลูกย่อยเบรกเกอร์กนั ดูด และ เสิ ร์จ สแควร์ ดี
ป้องกันแรงดันส่ วนเกินจำกฟ้ำผ่ำ รวมทั้งลูกย่อยและเมนเบรกเกอร์ สแควร์ ดีทุกรุ่ น ประหยัดเวลำและ
ค่ำใช้จ่ำย ใช้เวลำเพียงสั้นๆ อีกทั้งยังไม่ตอ้ งร้อยสำยไฟเพิ่มเติมเหมือนระบบรำงสไลด์ ให้ยงุ่ ยำก ช่วยลด
ควำมผิดพลำดในกำรประกอบ และ ติดตั้งลูกย่อยเซอร์กิตเบรกเกอร์ เพรำะรู ปแบบของปลัก๊ ออนบัสบำร์
ที่เข้ำใจได้ง่ำย

2.3 เมนเบรกเกอร์ Qovs ชนิด 2 Pole 16-63A

รู ปที่ 2.3 เมนเบรกเกอร์ Qovs ชนิด 2 Pole 16-63A
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ Qovs ชนิด 2 Pole 10kA 16AkA ขนำด เชอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย มี 1
และ3pole ทนกระแสลัดวงจร 10kA สำมำรถใช้ติดตั้งกับตูค้ อนซูมเมอร์ยนู ิ ต และสวิตซ์ตดั ตอน
อัตโนมัติ
2.4 เมนเบรกเกอร์ QO-MBX ชนิด 2 pole 70-100A

รู ปที่ 2.4 เมนเบรกเกอร์ QO-MBX ชนิด 2 pole 70-100A
เมนเบรกเกอร์ QO-MBX ชนิด 2 Pole 70-100A ตรงตำมมำตรฐำน IEC 60947 -2 ชนิด 2
Pole พิกดั ทนกระแสลัดวงจร(IC) 10kA, 240 VAC สำมำรถใช้ติดตั้งกับคอนซูเมอร์ยนู ิ ต
ข้อควรระวัง : ห้ำมใช้กบั เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ำ Welding Machine โดยเด็ดขำด

2.5 เมนเบรกเกอร์ แบบธรรมดา

รู ปที่ 2.5 เมนเบรกเกอร์ แบบธรรมดำ
กรณีใช้เมนเบรกเกอร์ แบบธรรมดำ เสี ยบ เสิ ร์จ สแควร์ ดี เข้ำในช่องว่ำง (ขนำด 2 ช่องบริ เวณ
ลูกย่อย) จำกนั้นทำกำรลำกสำยขดลวดสี ขำว เข้ำกับบริ เวณกรำวด์บำร์ เมื่อเปิ ดสวิตซ์ที่เมนเบรกเกอร์
แล้ว จะต้องเห็นไฟสี เขียวสว่ำงขึ้น มี่ เสิ ร์จ สแควร์ ดี

2.6 เมนเบรกเกอร์ แบบกันดูด/รั่ว

รู ปที่ 2.6 เมนเบรกเกอร์ แบบกันดูด/รั่ว
ต้องทำกำรติดตั้งแยกด้วยกล่อง VS-BOX (หำซื้อได้ตำมร้ำนค้ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำทัว่ ไป) แกะ
กล่อง VS-BOX ออกแล้วคลีป เสิ ร์จ สแควร์ ดี เข้ำไป จำกนั้นลำกสำยขดลวดสี ขำว ไปเข้ำบริ เวณกรำวด์
บำร์ของตูค้ อนซูมเมอร์ยนู ิท จำกนั้นให้ต่อสำย L จำกขั้วของเมนเบรกเกอร์ เข้ำที่ LUG ข้ำงขวำของตู้ VSBOX จะต้องเห็นไฟสี เขียวสว่ำงขึ้นที่ เสิ ร์จ สแควร์ ดี

2.7 เมนเบรกเกอร์ กรณีรับไฟโดยตรงจากการไฟฟ้ าหรื อรับไฟจากตู้เมนไฟฟ้ าอีกที

รู ปที่ 2.7 เมนเบรกเกอร์กรณี รับไฟโดยตรงจำกกำรไฟฟ้ำหรื อรับไฟจำกตูเ้ มนไฟฟ้ำอีกที
กรณีที่ไม่ใช้ตคู้ อนซูมเมอร์ยนู ิทของ สเควร์ ดี ใส่เมนเบรกเกอร์กนั ดูด MBGX ในกล่อง VSBOX แล้วทำกำรเข้ำสำย ดังรู ป วงจรไฟฟ้ำทุกวงจรภำยในตูค้ อนซูมเมอร์ยูนิท จะได้รับกำรป้องกัน
อันตรำยจำกไฟดูดไฟรั่ว กรณี ใช้ตคู ้ อนซูมเมอร์ยนู ิทของ สแควร์ ดี สำมำรถใส่ เมนเบรกเกอร์กนั ดูด QOMBGX แทนเมนเบรกเกอร์ QO ในคอนซูมเมอร์ยนู ิทได้โดยไม่ตอ้ งใช้กล่องแยก

2.8 อุปกรณ์ ประกอบเบรกเกอร์ EZC100

รู ปที่ 2.8 อุปกรณ์ประกอบเบรกเกอร์ EZC100
Easy PactEZC อุปกรณ์เสริ มสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ Easy PactEZC อุปกรณ์เสริ มสำหรับ
เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตดั ตอนอัตโนมัติ (MCCB)EasyBoyกล่องใส่ EASYPACT เซอร์กิตเบรกเกอร์
เหมำะสำหรับติดตั้งใช้งำนในอำคำร สำมำรถใช้งำนร่ วมกับ EASYPACT เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนำด 100
แอมป์ เฟรม ขนำด 1 Pole 2 Pole 3 Pole

2.9 คีบแอมป์

รู ปที่ 2.9 คีบแอมป์
ตัวขยำยสัญญำณ หรื อ วงจรขยำยสัญญำณ หรื อเรี ยกสั้นๆว่ำ Amp เป็ นอุปกรณ์หรื อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเพิ่มขนำดหรื อกำลังของสัญญำณ โดยกำรใช้พลังงำนจำกแหล่งจ่ำยไฟและกำร
ควบคุมสัญญำณเอำต์พุทให้มีรูปร่ ำงเหมือนสัญญำณอินพุท แต่มีขนำดใหญ่กว่ำ ในควำมหมำยนี้ ตัว
ขยำยสัญญำณทำกำรกล้ ำสัญญำณ เอำต์พุทของแหล่งจ่ำยไฟ

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงานและการออกแบบ

3.1 ชื่ อและที่ต้ังของสถานที่ประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานที่ประกอบการ
บริ ษทั ยูไนเต็ด สตีลเวอร์ค
3.1.2 ที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ
ที่อยู่ 340 หมู่ 4 ซอยสวนหลวง 1 ถนนเศรษฐกิจ ตาบลท่าไม้ อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั ยูไนเต็ด สตีลเวอร์ค จากัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั ยูไนเต็ด สตีลเวอร์ค จากัด

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
ลักษณะการประกอบการ
บริ ษทั ยูไนเต็ด สตีลเวอร์ค จากัด ก่อตั้งในปี พ.ศ.2534 เพื่อร่ วมออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณและอุปกรณ์สื่อสารภายในตูค้ อนเทนเนอร์ เช่น ตู้ Mobile Container/Cabinet knock down และ
Shelter ซึ่งบริ ษทั ฯ อยูใ่ นกลุ่ม UTS ภายใต้ของบริ ษทั ยูไทยเส็ง(1981) จากัด ก่อตั้งในปี พ.ศ.2482 เพื่อมี
ส่ วนร่ วมในการออกแบบผลิตและติดตั้งเครื่ องกลัน่ แอลกอฮอล์และสุ รา การเติบโตของบริ ษทั ทาให้มี
พื้นที่แข็งแกร่ งในด้านวิศวกรรมและด้านการผลิต ภายหลังได้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทางธุรกิจ
และมุ่งมัน่ ที่พฒั นาองค์กรและผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวสู่ เป้าหมายอื่นๆ
การบริ การ
1. ออกแบบ ติดตั้งและพัฒนาตู ้ Mobile Container/Cabinet knock down และ Shelter
2. ตรวจสอบและออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

3.3 รู ปแบบการจัดการและการบริหารองค์ กร
การบริ หารขององค์กร
-

ลูกค้า
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายออกแบบ
ผูข้ าย
ฝ่ ายการผลิต
ฝ่ ายการตรวจสอบ
ฝ่ ายการจัดส่ง

การบริ หารงานของบริ ษทั เป็ นการบริ หารระบบครอบครัว อยูก่ นั แบบพี่นอ้ งอาจมีปัญหา
หรื อข้อสงสัย สามารถพูดคุยหรื อปรึ กษาได้ และสามารถติดต่องานได้โดยตรง โดยไม่ตอ้ งผ่านสายงาน

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
นายปิ ยทัศน์ ลิขิตกาญจน์ ตาแหน่งพนักงานฝึ กงานฝ่ ายเทคนิค

3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
งานที่ได้รับมอบหมายในฝ่ ายเทคนิค คือรับมอบแบบงานจากหัวหน้าฝ่ ายเทคนิค เพื่อ
นาไปทาในตัวงานจริ ง ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตู้ และตรวจตาแหน่งการเดินสายไฟและการ
วางตูส้ ่งสัญญาณว่า ตรงตามแบบงานที่ทางหัวหน้าฝ่ ายผลิตได้ออกแบบมาหรื อไม่ เช่น
ตาแหน่งการวางตูไ้ ฟหลัก MDB. และการเดินสายในการรับไฟเข้าสู่ตสู้ ่งสัญญาณ เป็ นต้น

3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 พนักงานที่ปรึ กษา คุณสมพงษ์ อภิภูธาดา
ตาแหน่งงาน ผูจ้ ดั การแผนกเทคนิค (Technical Manager)

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน เริ่ มเข้างานเวลา 8.30 – 17.00น. โดยมีเวลาพักกลางวัน
12.30 – 13.00น. ทางานตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยมีวนั หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เริ่ มฝึ กงานตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิ งหาคม 2562

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ศึกษารายละเอียดของตูส้ ่ งสัญญาณสื่ อสารจากแบบของหัวหน้าฝ่ ายเทคนิ คจากนั้นตรวจสอบ
ไฟฟ้าภายในตู้

ศึกษารายละเอียดของตูส้ ่ งสัญญาณสื่ อสาร

ดูแบบวงจรภายในตูส้ ่ งสัญญาณสื่ อสาร

เตรี ยมอุปกรณ์เพื่อทาการตรวจเช็ค

ลงมือปฏิบตั ิงานจริ งพร้อมกันพี่เลี้ยง

สรุ ปการทางาน

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาดาเนินงาน
ลาดับที่

หัวข้องาน

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
ภาคปฏิบตั ิ
3
ค้นหาข้อมูลและ
จัดทารายงาน
4
ส่งรายงานสหกิจ
ศึกษา
เวลาที่ดาเนินงาน
เวลาที่คาดไว้
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
- ไขควง
- ตลับเมตร
- เครื่ องตรวจสอบอุณหภูมิอินฟาเรด
- เครื่ องตรวจสอบความหนาของสี
- ประแจขันเกลียว
- เครื่ องเป่ าลมร้อน
- แอมป์ มิเตอร์
- สเปรย์ Smoke Check

3.9 ศึกษาวงจรของตู้ MDB การทางานของตู้ MDB

รู ปที่ 3.9 วงจรตู้ MDB 1 Phase
ตู้ MDB ทาหน้าที่เป็ น Main หลักซึ่งได้มีการรับไฟจากที่นามาใช้ภายในตู้ MDB จาก 2 รู ปแบบ
ด้วยกัน คือ การใช้ไฟจากการไฟฟ้า เช่น ในบริ เวณสถานที่น้ นั ๆ อาจมีตึกหรื อบ้านเรื อนต่าง ๆ ก็จะนา
ไฟจากนั้นมาใช้ที่ตู้ MDB และอีกหนึ่งรู ปแบบคือ การใช้รถ GEN หรื อต่อ GEN นัน่ เอง และเมื่อรับไฟ
แล้วตู้ MDB จะจ่ายออกทางโหลดให้ระบบในแต่ละโหลดที่จ่ายไปทางานตามที่ต้ งั ไว้

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
การติดตั้งและตรวจเช็คการติดตั้งระบบไฟในตูส้ ่ งสัญญาณสื่ อสาร COW มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้
4.1 การติดตั้งตู้จ่ายไฟหลัก MDB 1 Phase
ทางบริ ษทั ยูไนเต็ด สตีลเวอร์ ค จากัด ได้รับงานจาก บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ให้
ทาการผลิตตูถ้ ่ายทอดสัญญาณสื่ อสาร COW และมีการเดินไฟภายในตูถ้ ่ายทอดสัญญาณ โดยมีตู้ MDB
เป็ นตัวรับไฟและจ่ายให้กบั โหลดต่าง ๆ

ไฟที่จ่ายให้กบั ตู้ MDB

Rectifier

Space

Rectifier Spare

Plug

Fan (AC)

Lighting

รู ปที่ 4.1 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

4.2 ตู้ MDB 1 Phase เป็ นตัว MAIN หลักในการจ่ ายไฟให้ อุปกรณ์ ต่าง ๆ

รู ปที่ 4.1 ตู้ MDB 1 Phase

ไฟที่นามาใช้ในตู้ COW นี้มาจาก 2 รู ปแบบด้วยกันคือ การใช้ไฟจากการไฟฟ้า และอีกหนึ่ง
รู ปแบบคือ การใช้รถ GEN หรื อ ต่อ GEN นัน่ เอง การจ่ายไฟในตูส้ ่ งสัญญาณสื่ อสาร COW มีการจ่ายไฟ
จากตัว MAIN หลักที่ได้มีการจ่ายออกทางโหลดของตู้ MDB 1 Phase ซึ่งตูต้ วั นี้จะจ่ายไฟให้ระบบในแต่
ละโหลดที่จ่ายไปทางานตามที่ต้ งั ไว้ ซึ่งจะมีท้ งั หมด 6 โหลด

4.3 Rectifier และ Rectifier Spare

รู ปที่ 4.3 Rectifier
Rectifier หรื อ วงจรเรี ยงกระแส ทาหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ ให้เป็ นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งใน
ตู้ COW มีการใช้ Rectifier 2 ตัวด้วยกัน แต่จะเป็ นการใช้งานแค่ตวั เดียว ส่วน Rectifier Spare ตัวที่ 2 จะ
ได้ใช้งานก็ต่อเมื่อ Rectifier ตัวหลักนั้นเกิดเสี ยหายหรื อชารุ ด ก็จะทาการเปลี่ยนมาใช้ Rectifier อีกตัว
หนึ่งแทน ซึ่งหน้าที่หลักของ Rectifier คือการใช้กบั โหลดที่เป็ นไฟฟ้ากระแสตรงทั้งหมดในตู ้ เช่น ตูร้ ับ
ความถี่สัญญาณ(RRU) , Fan (DC) , Safety Control เป็ นต้น

4.4 Fan (AC) หรื อ พัดลมระบายความร้ อน

รู ปที่ 4.4 Fan (AC)

Fan (AC) หรื อ พัดลมระบายความร้อน ทางานโดยใช้กระแส AC พัดลมนี้จะทางานก็ต่อเมื่อการ
ต่อ GEN เข้าในระบบเมื่อมี GEN แล้วความร้อนในตัวรถสู งจนถึงอุณหภูมิที่กาหนดไว้ พัดลมตัวนี้จึงจะ
ทางานแล้วต่อเมื่อ อุณหภูมิลดลงเลยจากค่าที่กาหนดไว้ พัดลมตัวนี้ก็จะหยุดทางานเช่นกัน

4.5 Lighting หรื อ ไฟในตู้

รู ปที่ 4.5 หลอดไฟ
Lighting หรื อ ไฟภายในตู้ มีขนาด 12W ตูน้ ้ ีมีไฟอยูภ่ ายในทั้งหมด 4 ดวง ซึ่งจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ
มีการต่อ GEN เช่นเดียวกับพัดลมระบายความร้อน

4.6 Plug

รู ปที่ 4.6 Plug
Plug ในตูน้ ้ ีมีไว้ เผื่อใช้งานในเวลาใช้งานจริ ง จึงต่อปลัก๊ นี้ไว้เพื่อความสมบูรณ์ของตัวรถ ที่จะ
ทาให้รถคันนี้สมบูรณ์และใช้งานสะดวกมากขึ้น

4.7 อุปกรณ์ สื่อสาร RRU

รู ปที่ 4.7 อุปกรณ์สื่อสาร RRU
ตูส้ ื่ อสารหรื ออุปกรณ์สื่อสาร RRU เป็ นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการส่งสัญญาณต่างๆของรถ COW นี้
ซึ่งแต่ละตูจ้ ะทางานโดยการ ส่งสัญญาณกระจายสัญญาณทุกอย่างที่ ตัวรถ COW ต้องกระจายสัญญาณ
ออกไป จะใช้การส่งสัญญาณจากตูอ้ ุปกรณ์ สื่ อสาร RRU นี้ท้ งั หมด หากไม่มีอุปกรณ์น้ ี รถ COW จะไม่
สามารถส่งสัญญาณได้

4.8 ปลัก๊ เสียบสายไฟ

รู ปที่ 4.8 ปลัก๊ เสี ยบสายไฟ
ปลัก๊ เสี ยบสายไฟจะมีลกั ษณะ เป็ นรู หรื อช่องเพื่อนาสายไฟต่างๆ เสี ยบเข้าตัวรถและจัดเรี ยง
ให้เป็ นระเบียบ เพื่อใช้งานในตัวรถ

รู ปที่ 4.8 ขณะเดินสายไฟภายในตัวรถ
ภาพระหว่างกาลังติดตั้งและเดินสายไฟภายในตัวรถโดยช่างจากทางบริ ษทั เป็ นผูด้ าเนินการ
ติดตั้งเอง

รู ปที่ 4.9 การติดตั้งตูส้ ่ งสัญญาณ RRU.
ภาพระหว่างการติดตั้งตูส้ ่ งสัญญาณ RRU ในตัวรถ มีท้ งั หมด 6 ตู ้ โดยงานในส่ วนการติดตั้งตู ้
ส่งสัญญาณ RRU นี้ จะใช้ช่างจากทางลูกค้าเป็ นคนติดตั้งเอง

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากที่ได้เริ่ มทาโครงการสหกิจศึกษาจนถึงวันที่เสร็ จสิ้ นของโครงการ ตูส้ ่ งสัญญาณสื่ อCOW.
ให้ใช้งานได้เต็มรู ปแบบและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ได้มีการติดตั้งระบบไฟภายในตูส้ ่ งสัญญาณ
สื่ อสาร COW. เพื่อให้การใช้งานในตูแ้ ละอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในตูส้ ่งสัญญาณสื่ อสาร COW. ใช้งานได้
ตามค่าที่ต้ งั ไว้ของแต่ละอุปกรณ์ โดยการจ่ายโหลดให้ทุก ๆ อุปกรณ์ ทาให้ตูน้ ้ ีทางานได้อย่างสมบูรณ์
และทางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ และยังมีการติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยเพื่อ ป้องกันไม่ให้
เกิดอันตรายแก่ผใู ้ ช้ และเกิดความเสี ยหายของอุปกรณ์ต่าง ๆ และสรุ ปได้วา่ โครงการสหกิจศึกษาบรรลุ
จุดประสงค์ตามที่กาหนดไว้
5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการปฏิบตั ิน้ นั ได้เกิดข้อผิดพลาดในเรื่ องน้ าหนักของโครงรถ และกาลังไฟที่ไม่เพียงพอทา
ให้เกิดความล่าช้าและต้องแก้ไขใหม่ท้ งั หมด ข้อเสนอแนะควรออกแบบและคานวณกาลังไฟให้เหมาะ
กับการใช้งานจริ ง เพื่อให้ได้ประสิ ทธิภาพที่ดีและไม่เกิดข้อผิดพลาด
5.3 สรุปผลการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
ได้เรี ยนรู ้อุปกรณ์การทางานจริ งว่าใช้อย่างไร ใช้งานประเภทไหนบ้าง ได้เรี ยนรู ้ในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทางาน และมีความรับผิดชอบในการทางานมากขึ้น
ปัญหาของงานนี้คือแบบของงานได้มีการส่ งล่าช้า จึงทาให้การทางานของทุกฝ่ ายล่าช้าไปด้วย จึงทาให้
ส่งงานลูกค้าไม่ได้ตามที่กาหนดไว้
5.4 ข้อเสนอแนะและการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
ก่อนทาโครงงานควรวางแผนจัดระบบให้ได้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และส่ งตามเวลาที่
กาหนดได้
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