
หน่วยปฏิบตัิการวจิัยนวตักรรมไร้สายและความมัน่คง 



วิวฒันาการของ  
เคร่ืองรบกวนสญัญาณโทรศพัทมื์อถือ 

และเคร่ืองควบคุมระยะไกล 



T-box 1.0b ทีม่กีารน าไปใช้จริงในภาคใต้ จ านวน 35 เคร่ือง 



T-Box 2.0 
Features 

•External black heatsink 

•SMA outputs 

•RF output @ back panel 

•AC supply only 

•Rocker switch 



T-Box 2.1 

Features 

• External silver heatsink 

• New SMA connectors for outputs 

• RF output @ back panel 

• AC supply only 

• Rocker switch 



T-Box 2.2 

Features 

•Internal silver heatsink tunnel with 2 axial fans 

•New gold SMA connectors for outputs 

•RF output @ front panel 

•AC 220 power supply 

•DC 12V, 24V power supply with LED bar 10 levels each 

•Rotary switch for (off, 12V, 24V, 220V)  

•All power supply connectors are MIL-C-5015 

compliance 



T-Box 2.3 Features 

•All features of T-Box 2.2 

•New aluminium case  

•Variety of antenna options 

•Phantom types 

•Whip types 

•Omni directional with high gain types 

•High capacity battery  

•200 Ampere-Hour 



T-Box 2.4 

Features 

•All features of T-Box 2.2 

•New aluminum NC 7mm (Thickness) case for robustness 

•New N-Type replaced SMA connectors for All RF outputs for 

robustness and reliability 

•New front panel design 



T-Box 2.5 

Features 

•All internal features of T-Box 2.2 

•Aluminum NC 7mm ver.2 for robustness & reliability with 

better air-flow and antennas installed on top 

•N-type connectors with color codes for RF output 

•Back to rocker switch and LEDs status (No LED bar)  

•New front panel design 

•Reduce to single power supply connection but still MIL-C-

5015 compliance (AC220V/ DC12/ DC24V)  

•Embedded microcontroller for automatic power supply 

selection 

•Reverse polarity DC power supply protection 

ผลติให้หน่วยงานวจัิยของกรมส่ือสาร
ทหารเรือใช้จ านวน 4 เคร่ือง 



T-Box 2.7 และ T-Box1.5 



ลกัษณะทั่วไป 
•  เป็นเคร่ืองรบกวนสัญญาณเคร่ืองควบคุมระยะไกลขนาดเลก็ มี
ก าลงัส่งย่าน 300-350 MHz, 350-400 MHz และ 400-450 MHz 
ย่านล่ะ 13 วตัต์ต่อช่องสัญญาณ  
•  เลอืกใช้แหล่งจ่ายได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง 12V หรือกระแสสลบั 
220V 50Hz 

T-Box 2.0R 



T-Box 2.5R 

ลกัษณะทั่วไป 
•  เป็นเคร่ืองรบกวนสัญญาณเคร่ืองควบคุมระยะไกลขนาดเลก็ มีก าลงัส่งย่าน 
300-350 MHz, 350-400 MHz และ 400-450 MHz ย่านล่ะ 7 วตัต์ต่อ
ช่องสัญญาณ  
•  มีความเหมาะส าหรับใช้ภายในอาคาร ในห้องโถง หรือบริเวณที่ต้องการตดัการ
ใช้งานเคร่ืองควบคุมระยะไกล 
•  เลอืกใช้แหล่งจ่ายได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง 12V หรือกระแสสลบั 220V 50Hz 
•  มีแบตเตอร่ี 12V บรรจุอยู่ภายในตวัเคร่ือง 



T-Box 3.0M และ T-Box3.0R 

ลกัษณะทั่วไป 
•  เป็นเคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นที่ขนาดเลก็มีก าลงัส่ง 15 วตัต์ต่อ
ช่องสัญญาณ 
•  เป็นเคร่ืองรบกวนสัญญาณเคร่ืองควบคุมระยะไกลขนาดเลก็ มีก าลงัส่งย่าน 300-350 
MHz, 350-400 MHz และ 400-450 MHz ย่านล่ะ 13 วตัต์ต่อช่องสัญญาณ และย่าน 
26.965-27.405 MHz มีก าลงัส่ง 8 วตัต์  
•  มีความเหมาะส าหรับใช้ภายในอาคาร ในห้องโถง หรือบริเวณจ ากดัที่ต้องการตัดการใช้
งานโทรศัพท์เคลือ่นที่/ทีล้อเลือ่นสะดวกต่อการเคลือ่นย้าย 
•  เลอืกใช้แหล่งจ่ายได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง 24V หรือกระแสสลบั 220V 50Hz 
•  มีแบตเตอร่ี 24V บรรจุอยู่ภายในตวัเคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นที่ 
•  มีแบตเตอร่ี 12V บรรจุอยู่ภายในตวัเคร่ืองรบกวนสัญญาณเคร่ืองควบคุมระยะไกล 



T-Box 3.0  แบบกระเป๋าหิว้/ล้อเลือ่น 

ลกัษณะทั่วไป 
•  เป็นเคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นที่ขนาดเลก็
มีก าลงัส่ง 15 วตัต์ต่อช่องสัญญาณ 
•  มีความเหมาะส าหรับใช้ภายในอาคาร ในห้องโถง หรือ
บริเวณจ ากดัที่ต้องการตัดการใช้งานโทรศัพท์เคลือ่นที่/ที
ล้อเลือ่นสะดวกต่อการเคลือ่นย้าย 
•  เลอืกใช้แหล่งจ่ายได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง 24V หรือ
กระแสสลบั 220V 50Hz 
•  มีแบตเตอร่ี 24V บรรจุอยู่ภายในตวัเคร่ือง 



T-Box 3.0 

ลกัษณะทั่วไป 
•  เป็นเคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นที่ขนาดเลก็มี
ก าลงัส่ง 15 วตัต์ต่อช่องสัญญาณ 
•  มีความเหมาะส าหรับใช้ภายในอาคาร ในห้องโถง หรือบริเวณ
จ ากดัที่ต้องการตดัการใช้งานโทรศัพท์เคลือ่นที่/ทีล้อเลือ่น
สะดวกต่อการเคลือ่นย้าย 
•  เลอืกใช้แหล่งจ่ายได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง 24V หรือ
กระแสสลบั 220V 50Hz 
•  มีแบตเตอร่ี 24V บรรจุอยู่ภายในตวัเคร่ือง 



T-Box 4.0 

ลกัษณะทั่วไป 
•  เป็นเคร่ืองรบกวนสัญญาณอุปกรณ์ส่ือสารขนาดกลาง มีก าลงัส่ง 
20-30 วตัต์ต่อช่องสัญญาณ 
•  รบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นที่ 4 ย่านความถี่ (800 MHz, 
900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz) 
•  รบกวนสัญญาณเคร่ืองควบคุมระยะไกล 3 ย่านความถี่ (315 
MHz, 375 MHz, 433 MHz) 
•  แหล่งจ่ายไฟกระแสสลบั 220V 50Hz 



T-Box 4.0 Backpak 

ลกัษณะทั่วไป 
•  เป็นเคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นที่แบบสะพายหลงั
มีก าลงัส่ง 4 วตัต์ต่อช่องสัญญาณ 
•  รบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นที่ 3 ย่านความถี่ (800 MHz, 
900 MHz, 1800 MHz) 
•  รบกวนสัญญาณเคร่ืองควบคุมระยะไกล 2 ย่านความถี่ (315 
MHz, 433 MHz) 
•  ใช้แบตเตอร่ี 27V  ใช้งานได้นาน 3 ช่ัวโมง 
•  น า้หนักรวมแบตเตอร่ี 7.5 กโิลกรัม 



ลกัษณะทั่วไป 
•  เป็นเคร่ืองรบกวนสัญญาณเคร่ืองควบคุมระยะไกล มีก าลงัส่ง 
100 มิลลวิตัต์ต่อย่านความถี่ 
•  รบกวนสัญญาณเคร่ืองควบคุมระยะไกล 3 ย่านความถี่ (315 
MHz, 433 MHz) 
•  รัศมีท าการ: 30 เมตร* 
•  ใช้แบตเตอร่ีแบบประจุไฟใหม่ได้ ใช้งานได้นาน 5 ช่ัวโมง 
•  น า้หนักรวมแบตเตอร่ี น้อยกว่า 500 กรัม 

หมายเหตุ  * เม่ือผูจุ้ดระเบิดอยูห่่างจาก
ระเบิดมากกวา่หรือเท่ากบั 20 เมตร 

เครือ่งรบกวณสญัญาณควบคมุระยะไกล(รโีมต) แบบพกพา 

ขนาดก าลงัสง่ไมน่อ้ยกวา่ 10 มลิลวิตัต ์



WT-Defender 30 

ลกัษณะทัว่ไป 
•  เป็นเคร่ืองรบกวนสัญญาณวทิยุส่ือสารมกี าลงัส่ง 30 
วตัต์ต่อช่องสัญญาณ 
•  รบกวนสัญญาณวทิยุเคร่ืองด า (134-176 MHz) และ
วทิยุเคร่ืองแดง (245-246 MHz) วทิยุย่าน UHF (400-505 
MHz) 
•  เลอืกใช้แหล่งจ่ายได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง 12V หรือ
กระแสสลบั 220V 50Hz 



การทดสอบเคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 
และ เคร่ืองควบคุมระยะไกล 

ระหว่าง NECTEC และ หน่วยงานภาครัฐ 



การทดสอบ T-Box 2.5 ร่วมระหวา่งเนคเทคและเจา้หนา้ท่ี 
กรมส่ือสารทหารเรือ ท่ีพุทธมณฑล  วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2550  



การทดสอบเคร่ือง T-Box 1.5 และ 2.7   
กบั กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2550  



การทดสอบเคร่ือง T-Box 3.0 แบบกระเป๋าห้ิว/ลอ้เล่ือน กบั  
กรมส่ือสารทหารเรือ  ท่ี พทุธมณฑล  วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2551 



ตรวจสอบอุปกรณ์ และ สัญญาณของเคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นที่ 



ระยะทาง 200 เมตร 





การประชุมเตรียมการและทดสอบยุทโธปกรณ์พเิศษ 
เพือ่สนับสนุนการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบ 

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  วนัที ่9 มิถุนายน 2551 



การทดสอบเครือ่งรบกวนสญัญาณ 
 

เครือ่งควบคมุระยะไกล 



ระยะห่างระหวา่งระเบิดกบัเคร่ืองตดัสญัญาณรีโมท 

ระยะห่างระหว่างระเบดิกบัตัวจุดชนวนคอื 20 เมตร 

เคร่ืองT-BOX 2.0R อยูก่บัท่ีตามระยะท่ีก าหนด 
*** ทดสอบระยะการตัดสัญญาณรีโมทที่ระยะที่

ก าหนด 



ติดตั้งเคร่ือง T-BOX 2.0R เพือ่ท าการทดสอบแบบก าหนดระยะ 





การทดสอบเคร่ือง T-BOX 2.0R ทีร่ะยะ 150 เมตร 



รถติดตั้งเคร่ือง T-BOX 2.0R วิง่ด้วยความเร็ว80 และ 90 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

ระยะห่างในการเร่ิม
จุดชนวนระเบดิ 30 

เมตร 

ระยะห่างระหว่างระเบดิกบัตัวจุดชนวนคอื 12 เมตร 

เคร่ืองT-BOX 2.0R เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว 80 และ 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
*** เมือ่รถเคลือ่นทีเ่ข้ามาในระยะจุดชนวนระเบดิให้ท าการกดรีโมทเพือ่
จุดชนวนระบดิ เพือ่ทดสอบการตัดสัญญาณรีโมทของเคร่ือง T-BOX 2.0R 



การทดสอบ T-BOX 2.0R แบบเคลือ่นที ่



ระยะห่างระหว่างระเบดิกบัรีโมทจุดชนวนระเบดิ 12 เมตร 



ระยะห่างในการเร่ิมจุดชนวนระเบิด 30 เมตร 



รถติดตั้งเคร่ือง T-BOX 2.0R วิง่ด้วยความเร็ว 80 และ 90 Km/h 



การส่งมอบเคร่ืองรบกวนสัญญาณเคร่ืองควบคุมระยะไกล (รีโมต) จ านวน10เคร่ือง  
ให้กบั ส านักงานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีลาโหม(สวท.กห.) 

วนัที ่2 มถุินายน 2551 



การทดสอบ T-Box 3.0 ณ ค่ายพระรามหก 
จ. เพชรบุรี วนัที ่25 ธันวาคม 2551 



การทดสอบ T-Box 4.0 ร่วมกบักองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  
ณ ค่ายพระรามหก จ.เพชรบุรี เม่ือวนัที ่1 ธ.ค. 53 



การทดสอบ WT-Defender 30 ร่วมกบักองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  
ณ ค่ายพระรามหก จ.เพชรบุรี เม่ือวนัที ่23 ธ.ค. 52 



1. การทดสอบในท่ีโล่ง 

42 
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2. ทางแยกบริเวณมุมตึก 

43 



3. ขณะชลอความเร็วเพ่ือเล้ียวรถบริเวณทางแยก 

44 



การส่งมอบเคร่ืองรบกวนสัญญาณวิทยุส่ือสาร (WT-Defender) จ านวน 2 เคร่ือง  
ให้กบั กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และศูนย์ปฏิบัตกิารต ารวจจังหวดั

ชายแดนภาคใต้ (ศชต.) วนัที ่20 มกราคม 2553 



การมอบเครือ่ง WT-Defender 30 วตัต ์จ านวน 2 เครือ่ง 
 

เพือ่ใชท้ดสอบประสทิธภิาพในภารกจิกองบงัคบัการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ 

พลต ารวจตร ีพงษ์ศกัดิ ์นาควจิติร  
ผูบ้งัคบัการ  

กองบงัคบัการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ 



การมอบเครือ่ง WT-Defender UHF 30 วตัต ์จ านวน 1 เครือ่ง 
 

เพือ่ใชท้ดสอบประสทิธภิาพในภารกจิกองบงัคบัการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ 

พลต ารวจตร ีพงษ์ศกัดิ ์นาควจิติร  
ผูบ้งัคบัการ  

กองบงัคบัการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ 



การน าเคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นที่ 
และ เคร่ืองควบคุมระยะไกล 
ไปใช้งานในสถานการณ์จริง 



ภาพประมวลผลงานของ T-Box 

T-box 
1.0b 
ในการ 
ป้องกนั 
การระเบดิ 

ซ ้า T-box 1.0b & 2.0 จ านวน 19 เคร่ืองทีใ่ช้ในการอารักขา 
บุคคลส าคญัในงานฉลองสิริราชสมบตัิครบรอบ 60ปี 

การทดสอบ T-box 2.0 ทีส่ระบุรี 



ภาพข่าวการน าเคร่ือง T-Box 1.0b ไปใช้ในการกู้ระเบิด จาก TV ช่อง 11 



การสนบัสนุนเคร่ือง T-Box Remote 1.0R (ตน้แบบ) และ 2.0R 
เจ้าหน้าที่ท าลายวตัถุระเบิด มาขอรับการสนับสนุนเคร่ืองรบกวนรีโมตเพือ่ใช้อารักขาบุคคลส าคญัในภาคใต้ 

 เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2550 จ านวน 1 เคร่ือง 

สนับสนุน T-Box Remote 2.0R จ านวน 2 เคร่ืองให้กบั 
สวพ.กห. เพือ่น าไปแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
วนัที่ 4 กรกฎาคม 2550  



ติดตั้งเคร่ืองรบกวนสัญญาณเคร่ือง
ควบคุมระยะไกล 2.0R  
ให้กบัหน่วย EOD  

วนัที่ 31 กรกฎาคม 2550 



รถรักษาความปลอดภัย VIP 



การอารักขาสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เสดจ็พระราชด าเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพธีิวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและลานรัชกาลที ่4  วนัที ่1 ม.ิย. 50 



การซ่อมบ ารุงเคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นที่ T-Box 3.0 คร้ังที ่1 
ณ ค่ายรัตนพล จ.สงขลา วันที ่1-8 เมษายน 2553 



สรปุผลการซอ่มบ ารงุ 

ผลการตรวจวดัสญัญาณทีย่า่นความถีต่า่งๆ จ านวน 69 เครือ่ง สรปุ ดงัตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ไมผ่า่น = ระดบัก าลงัสง่นอ้ยกวา่ 15 วตัต ์ทมีงานแกไ้ขโดยการ   

                 ปรบั tune เพือ่ใหก้ าลงัสง่ออกเทา่กบั 15 วตัต ์และมกัพบในยา่น 

                 ความถี ่1900 และ 2100 MHz  

                 มกีารสง่เครือ่ง T-Box 3.0 เขา้มาทีห่นว่ยปฏบิตักิารกอ่นการไป 

                 บ ารงุรกัษา 1-8 เม.ย. จ านวน 3 เครือ่ง และอกี 1 เครือ่งมาสง่วนั 

                 สดุทา้ย(น ามาซอ่มบ ารงุทีห่นว่ยปฏบิตักิารฯ) 

ผลการตรวจวดั รอบที ่1  รอบที ่2 

ผา่น 34 31 

ไมผ่า่น 2 2 

รวม 36 33 



สรปุผลการซอ่มบ ารงุ(ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพปญัหา/การซอ่มบ ารงุ จ านวน 

แบตเตอรีเ่สือ่ม 5 

เปลีย่นสายอากาศภายใน 1 

บดักรสีายขัว้แบตเตอรี ่ 1 

เปลีย่นหลอด LED แสดงระดบัแบตเตอรี ่ 1 

เปลีย่นหลอด LED แสดงการใชง้านไฟ 220 V 1 

เปลีย่นฝาครอบสวติช ์เปิด-ปิด 3 

เปลีย่นอปุกรณ์แปลงไฟ (AC เป็น DC) 2 

เปลีย่นสายคลอ้งฝาครอบคอนเนคเตอร ์AC 220 V 1 

เปลีย่น PCB ยา่น 2100 MHz 2 

เพิม่อปุกรณ์ยดึสายอากาศภายในใหท้นตอ่การกระแทกในการใช ้
งานมากขึน้ 

69 

เพิม่ฟิวส ์DC ภายใน และภายนอก 69 



ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชง้าน 

• อยากใหพั้ฒนาใหข้นาด T-Box เล็กกวา่นีแ้ละน ้าหนักเบา เพือ่สะดวกตอ่การ
เคลือ่นยา้ย หรอืบางหน่วยตอ้งการใชบ้นรถจักรยานยนต ์(2 หน่วย) 

• ควรมอบอปุกรณ์ป้องกนัส าหรับผูใ้ช ้(1 หน่วย) 

• ควรมแีบตเตอรีส่ ารองมากกวา่ 1 ตวั (1 หน่วย) 

• เครือ่ง T-Box 3.0 มปีระสทิธภิาพในการใชง้านดมีาก เทา่ทีท่ดลองเครือ่งใน
หน่วยงานทีเ่ป็นเครือ่งน าเขา้จากตา่งประเทศ ประสทิธภิาพของ T-Box 3.0 
ดกีวา่ของตา่งประเทศมาก ผูใ้ชง้านเชือ่มั่นและรูส้กึอบอุน่ (1 หน่วย) 

• เครือ่งสามารถใชง้านไดด้ทีกุระบบ แตอ่ยากใหม้ขีนาดเล็กลงและน ้าหนักเบา
ขึน้ เพือ่สะดวกตอ่การเคลือ่นยา้ย (7 หน่วย) 

• อยากใหว้จัิยพัฒนาอปุกรณ์ตดัสญัญาณวทิยสุือ่สารเพิม่เตมิ (2 หน่วย) 

• อยากใหว้จัิยพัฒนาอปุกรณ์ตดัสญัญาณรโีมทบงัคบั ยา่นความถี ่2.4 GHz     
(1 หน่วย) 

 

 



ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชง้าน(ตอ่) 

• เครือ่งใชง้านไดด้ ีและมกีารใชง้านทกุวัน เฉลีย่วันละ 4 ชัว่โมง (1 หน่วย) 

• อยากใหจั้ดท าสายอากาศภายนอก(ดว่น) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและความ
ปลอดภัยแกก่ าลงัพล (6 หน่วย) 

• อายกุารใชง้านแบตเตอรีไ่มย่าวนาน (6 หน่วย) 

• อยากใหม้เีครือ่งตดัสญัญาณทีส่ามารถสะพายหลงั (Back Pack) ไปในบรเิวณ
ป่า ในกรณีการลาดตระเวนหรอื รปภ. (1 หน่วย) 

• อยากใหม้สีญัญาณเตอืนเมือ่คา่แบตเตอรีต่ า่ (1 หน่วย) 

• เครือ่ง T-Box 3.0 มปีระโยชนม์าก สามารถใชง้านไดด้จีรงิ (3 หน่วย) 

• อยากใหว้จัิยพัฒนาเครือ่งตรวจวา่ระเบดิจดุชนวนดว้ยอะไร (1 หน่วย) 

• จากเหตกุารณ์จรงิทีเ่กดิในพืน้ที(่ฉก.ยะลา14) เครือ่ง T-Box 3.0 สามารถตดั
สญัญาณโทรศพัทม์อืถอืไดผ้ลดมีาก (มกีารจดุชนวนโดยใชโ้ทรศพัทม์อืถอื   
(1 หน่วย) 

 

 



ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชง้าน(ตอ่) 

• การใชง้านของเครือ่ง T-Box 3.0 สามารถใชง้านไดด้ ียังไมพ่บปัญหา
ขอ้ขดัขอ้ง (2 หน่วย) 

• อยากใหว้จัิยพัฒนาเครือ่งตดัสญัญาณทัง้ระบบวทิยสุือ่สาร, โทรศพัทม์อืถอื, 
และรโีมท ใหอ้ยูใ่นชดุเดยีวกนั (1 หน่วย) 

• หน่วย พัน ม. (ลว.) 127 ท าหนา้ทีล่าดตระเวนดว้ยยานพาหนะ มคีวามตอ้งการ
สายอากาศภายนอก และอยากไดเ้ครือ่งเพิม่เพือ่ใหเ้พยีงพอตอ่ภารกจิ         
(1 หน่วย) 

• ตอ้งการเครือ่งตัดสญัญาณวทิยสุือ่สารเรง่ดว่น เนือ่งจากปัจจบุนัมกีารใชว้ทิยุ
สือ่สารในการจดุระเบดิจ านวนมาก (1 หน่วย) 

• อยากไดส้ายอากาศรอบทศิทางขนาดกระทัดรัด ใชง้านงา่ย ตดิตัง้สะดวก และ
มปีระสทิธภิาพสงู (2 หน่วย) 

• ใชง้านดมีาก ตดัสญัญาณไดท้กุระบบ (1 หน่วย) 

• อยากใหม้กีารพัฒนาเทคโนโลยใีหม่ๆ มาชว่ยงานภารกจิ (1 หน่วย) 

 

 



สว่นหนึง่ของความเห็นผูใ้ชง้าน T-Box 3.0 



สว่นหนึง่ของความเห็นผูใ้ชง้าน T-Box 3.0 (ตอ่) 



ประมวลภาพการท างานของทมีคณะท างาน 



ประมวลภาพการท างานของทมีคณะท างาน(ตอ่) 



ประมวลภาพการท างานของทมีคณะท างาน(ตอ่) 



ประมวลภาพการท างานของทมีคณะท างาน(ตอ่) 



ประมวลภาพการท างานของทมีคณะท างาน 
การจดัอบรมวธิกีารใชง้านและการบ ารงุรกัษาเครือ่ง T-Box 3.0 วนัที ่4 เมษายน 2553 



การซ่อมบ ารุงเคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นที่ T-Box 3.0 คร้ังที ่2 
ณ ค่ายเสนาณรงค์ จ.สงขลา วนัที่ 20-26 กนัยายน 2553 



สรปุผลการซอ่มบ ารงุ 

ผลการตรวจวดัสญัญาณทีย่า่นความถีต่า่งๆ จ านวน 68 เครือ่ง สรปุ ดงัตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  

• ไมผ่า่น = switching power supply มปีญัหา (ตามอายกุารใชง้าน)   

• สง่มอบแบตเตอรีใ่หใ้ชง้านเพิม่เตมิเครือ่งละ 1 กอ้น 

                  

ผลการตรวจวดั รอบที ่1  รอบที ่2 

ผา่น 35 29 

ไมผ่า่น 1 3 

รวม 36 32 



ประมวลภาพการท างานของทมีคณะท างาน 



 

รางวลัเจา้ฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ คร้ังท่ี3 
รางวลัชมเชยผลงานเพือ่สังคม ประเภทบุคคลทัว่ไป 
ผลงาน “ เคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ” 

วนัที ่22 มีนาคม 2551  
 
  



 

รางวลัดีเยีย่ม ผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ ประจ าปี 2552 ของสภาวิจยัแห่งชาติ 
ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและอุตสาหกรรม  

ผลงาน “ เคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  (T-Box 3.0)”  
 
  



ตารางแสดงจ านวนเคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เคร่ืองควบคุมระยะไกล และเคร่ือง
รบกวนสัญญาณวิทยส่ืุอสาร ท่ี NECTEC ไดผ้ลิตใหต้ามความตอ้งการของหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 
(เคร่ือง) จ านวนเงิน (บาท) 

 กรมส่ือสารทหารเรือ 4 1,400,000 

 กรมส่ือสารทหารเรือ 2 700,000 

 ศูนยอ์งคก์ารบริหารสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอบต.)245,000 2  

 กระทรวงกลาโหม (T-Box 1.0b) 35 4,000,000 

 กระทรวงกลาโหม (T-Box 3.0) 88 42,000,000 

 กระทรวงกลาโหม 6 

 ส านกังานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีลาโหม(สวท.กห.) 10 

 กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 6 

 ศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศชต.) 1 

 ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ 2 


