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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบเคเบิลเส้นใยนาแสงสาหรั บใช้งาน
ในเครื อข่าย FTTx ตามข้อกาหนดของการไฟฟ้ านครหลวง ที่ห้ามติดตั้ง
สายเคเบิ ล สื่ อ สารแบบโลหะตั้ง แต่ ใ นช่ ว งปี 2563 เป็ นต้น ไป การ
ออกแบบพัฒนาจากโครงสร้างการใช้งานเดิมที่มีโลหะเป็ นส่ วนรับแรงดึง
โดยการเลือกใช้วสั ดุอโลหะที่เหมาะสม จากนั้นทาการผลิตสายต้นแบบ
แล้วนาไปทดสอบทางแสงและทางกล หลังจากการศึกษาทดลองไป 4
เวอร์ ชนั่ สุ ดท้ายได้สายเคเบิลใยแสงแบบไม่มีโลหะชนิ ดหน้าตัดกลมที่
สามารถนาไปใช้งานจริ งในภาคสนามได้
คาสาคัญ: เคเบิลเส้นใยนาแสง สายกระจายใยแสง สายแบบกลม

Abstract
This paper describes the design of optical fiber cable (OFC) for
FTTx network under the constraint of the MEA (Metropolitan
Electricity Authority) such that the communication lines with metal
component will not be allowed for installation since 2020. The design
was developed from the metal structure of the fiber cable by finding the
appropriate material. Then, the prototype of OFC was produced and test
in terms of optical and mechanical properties. After studying for 4
versions, the round type OFC without metal component is finally found
to be used on practical sites.
Keywords: optical fiber cable, optica; drop cable, round type cable
บทนา
บริ การ FTTx หรื อ Fiber to the x (x อาจหมายถึง H = Home, B=
Building/Business, C= Curb/Cabinet, N= Node, ฯลฯ) อยู่ในกลุ่มบริ การ
ปลายทาง (last mile) ของโครงข่ายสื่ อสารแบบการเข้าถึง (access) บริ การ
FTTx ส่ งผ่านสัญญาณจากศูนย์กลางสื่ อสารไปยังผูใ้ ช้บริ การปลายทาง
(end user) ด้วยเส้นใยนาแสงซึ่ งสามารถรองรั บข้อมูลจานวนมากด้วย
อัตราส่ งผ่านความเร็ วสู ง บริ การ FTTx รับส่ งสัญญาณจากผูใ้ ห้บริ การต้น
ทางด้วยอุ ป กรณ์ OLT (optical line terminal) ไปยัง อุ ป กรณ์ ONU
(optical network unit) ของผูใ้ ช้ป ลายทาง ข้อ มูลรั บส่ ง จะเดินทางใน
เส้ น ใยน าแสงชนิ ด โหมดเดี่ ย วเพี ย งเส้ น เดี ย ว (1F) ซึ่ ง แตกต่ า งจาก
ระบบสื่ อสารระหว่างเมืองที่ใช้เส้นใยนาแสง 2 เส้น (2F)
1.

FTTx ใช้เทคโนโลยี PON (Passive Optical Network) ซึ่ งมีหลาย
มาตรฐาน รู ป ที่ 1 แสดงโครงสร้ า งพื้ นฐานของเครื อ ข่าย FTTx แบบ
GPON (Gigabit PON) ซึ่งเป็ นมาตรฐานที่นิยมใช้ในประเทศในปั จจุบนั
สัญญาณขาลง (Downstream) ที่เป็ นเสี ยงและข้อมูล (Voice & Data) และ
สัญญาณภาพ (video) จาก OLT ใช้แสงที่ความยาวคลื่น 1,490 nm และ
1,550 nm ตามลาดับ ในขณะที่สัญญาณขาขึ้น (Upstream) ใช้แสงที่ความ
ยาวคลื่น 1,310 nm
เคเบิล ใยแสง (OFC) ที่ ใช้ในระบบ FTTx ส่ วนที่อ อกจาก OLT
เรี ยกว่าส่ วนของ distribution ซึ่งในเคเบิล 1 เส้นจะมีเส้นใยนาแสงภายใน
หลายเส้น จากนั้นจะถูกแยกออกเป็ นหลายเส้นทางด้วย splitter เคเบิลที่
ต่อจาก splitter ไปยัง ONU ของบ้านผูใ้ ช้ เรี ยกว่า เคเบิล สายกระจาย
(optical drop wire/cable) ซึ่งมักจะมีเส้นใยแก้วเพียง 1-2 เส้นเท่านั้น และ
ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน ITU-T G.657 (A2/B2)
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รู ปที่ 1 สถาปั ตยกรรมเครื อข่าย FTTx (FTTH)

โครงข่ า ย สื่ อสารหลั ก ในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ ใ ช้ เ คเบิ ล
เส้นใยนาแสงเป็ นสายสัญญาณในการเชื่อมต่อ แม้ว่าการติ ดตั้งเคเบิลจะ
ทาได้หลายลักษณะ เช่น การแขวนอากาศ การฝัง ร้อยท่อ รวมทั้งพาดผ่าน
ภูมิประเทศที่เป็ นน้ า แต่การติด ตั้งส่ วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็ นการ
ติด ตั้ง แบบแขวนอากาศ (aerial cable) ในอดี ต เคเบิ ล สื่ อ สารเป็ นสาย
ทองแดง ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน สามารถรับแรงดึงและน้ าหนักตนเอง
(เคเบิล)ได้เมื่อถูกแขวนไปตามเสาเป็ นระยะทางไกล ต่อมาเส้นใยนาแสง
เริ่ มเข้ามามีบทบาทแทนสายทองแดง เนื่ องจากเส้นใยนาแสงทาจากแก้ว
ซึ่ งเปราะบาง เมื่อนามาประกอบเป็ นเคเบิล จึง ต้องใช้ลวดโละทาหน้า ที่
เป็ นสายสะพาน (messenger wire) เพื่อรั บแรงดึงและน้ าหนักของเคเบิล
ในอดีตโครงสร้ า งเคเบิล แบบรู ปเลขแปด (fugure 8) เป็ น โครงสร้ างที่
ได้รับความนิ ยมใช้ติดตั้งในเมืองไทย ต่อมาเริ่ มมีการพัฒนาโครงสร้ า ง

เป็ นแบบ ADSS (all dielectric self sopport) ซึ่ งเปลี่ยนตัวรั บแรงดึงจาก
โลหะเป็ น อโลหะ โดยเคเบิล แบบ ADSS จะไม่มีส่วนประกอบที่เ ป็ น
โลหะเลย ซึ่ง ADSS เป็ นเคเบิลที่เริ่ มนิ ยมใช้อย่างแพร่ หลายในไประเทศ
ไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะในโครงการเน็ ตประชารั ฐของ
รัฐบาล อย่างไรก็ตาม ADSS เป็ นเคเบิลที่มีเส้นใยนาแสงบรรจุภายในเป็ น
จานวนมาก เหมาะกับการเชื่อมต่อระหว่างโหนดสื่ อสาร ซึ่ งไม่เหมาะกับ
การนาใช้งานในเครื อข่ายการเข้าถึง อย่า ง FTTx ที่ต่อเชื่อมบ้านผูใ้ ช้กับ
เครื อข่ายของผูใ้ ห้บริ การ ที่ตอ้ งการเพียงแค่เส้นใยนาแสงเพียง 1-2 เส้น
เท่านั้น ดังนั้นโครงสร้างของสายกระจายเชิงแสงในช่วงแรกจึงมักใช้ลวด
โลหะเป็ นสายสะพาน
เมื่ อเร็ ว ๆ นี้ การไฟฟ้ านครหลวงได้อ อกระเบี ยบห้ ามติด ตั้งสาย
สื่ อสารเคเบิลใยแสงที่มีส่วนประกอบที่เป็ นโลหะ [1] โดยจะเริ่ มบังคับใช้
ในช่วงปี 2563 นี้ เป็ น ต้นไป ทาให้ผูป้ ระกอบการต้องจัดหาเคเบิ ลสาย
กระจายที่เหมาะสม ทั้งนี้ การออกแบบเคเบิลดังกล่าวมักเป็ นองค์ความรู ้
เฉพาะที่ จดสิ ท ธิ บ ัต ร [2] ของนวัต กรและผูผ้ ลิ ต ชั้น น า บทความนี้ จึ ง
นาเสนอการออกแบบเคเบิ ล ใยแสงแบบไม่ มีโลหะเป็ นส่ วนประกอบ
สาหรับใช้งานในเครื อข่ายเข้าถึงและ FTTx ของทีโอที โดยการเลือกใช้
วัสดุรับแรงดึงที่เหมาะสม การกาหนดโครงสร้ างที่ไม่ซับซ้อน มีขนาด
เล็กเหมาะกับการใช้งาน และสามารถติดตั้งได้ดว้ ยอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม จาก
การทดลองสร้างต้นแบบ 4 เวอร์ ชนั่ แล้วทดสอบเชิงแสงและเชิงกลตาม
มาตรฐานสากลที่ กาหนด ในที่ สุดก็ ได้โ ครงสร้ า งเคเบิล ที่เหมาะสมใน
เวอร์ ชนั่ ที่ 4 พร้อมที่จะผลิตและติดตั้งใช้งานจริ งในประเทศต่อไป
เคเบิลเส้ นใยนาแสงที่ไม่ มีโลหะเป็ นส่ วนประกอบ
จากการศึ ก ษาข้อ มูล ของผลิ ต ภัณฑ์ที่ ใช้ในประเทศ จากเว็บ ไซต์
และจากการประสานกั บ ผู ้ผ ลิ ต ทั้ง ในและต่ า งประเทศ พบว่ า เคเบิ ล
เส้ น ใยน าแสงที่ ไ ม่ มีส่วนประกอบของโลหะสาหรั บ เครื อ ข่ า ยเข้า ถึ ง
พอจะแบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้ดงั นี้
1) เคเบิ ล แบบมี สายสะพานรั บแรงดึ ง ที่ผลิ ต จากวัสดุ กลุ่ ม FRP
(Fiber-Reinforced Polymer) มีรูปร่ างเป็ นแกนคล้ายเส้นลวดดังแสดงใน
รู ปที่ 2 (ก) สามารถติดตั้งใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคารด้วยวิธีร้อย
ท่อ หรื อ วางบนฝ้ าเพดาน กรณี ภ ายนอกอาคารสามารถติ ด ตั้ง กับ สาย
สะพานที่ขึงรั บ แรงดึงระหว่า งจุดติดตั้งก่ อ นนาเคเบิลคล้องกับห่ วงเพื่ อ
ประคองสายเป็ นระยะ ทาให้มีจุดเด่นที่รับแรงดึงระหว่างจุดติดตั้งได้สูง
ข้อด้อ ยของเคเบิ ลแบบนี้ คือมี รัศมีก ารโค้งมาก ทาให้ไม่สะดวกในการ
ติดตั้งในพื้นที่ที่ตอ้ งมีการโค้งงอมาก
2) เคเบิลแบบไม่มีสายสะพานรั บแรงดึงแต่ใช้เส้นใย (Yarn) เช่น
Aramid Yarn หรื อ Glass Yarn ทาหน้าทีร่ ับแรงดึง ดังแสดงในรู ปที่ 2 (ข)
การติด ตั้ง ใช้ง านภายในอาคารด้วยวิธี ร้ อ ยท่ อ หรื อ วางบนฝ้ าเพดาน มี
จุดเด่ นคือ โค้ง งอได้มาก แต่ ก็มีข ้อด้อ ยที่รั บแรงดึงระหว่างจุ ดติด ตั้งได้
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อนึ่ ง เมื่อมีการโค้งงอ
สายเคเบิล เส้นใยนาแสงภายในจะเกิ ดการยืดที่ผิวด้านหนึ่ งและถูกกดที่
ผิวอีกด้านหนึ่ ง ดังนั้น สายเคเบิลที่ออกแบบต้องมีรัศมีการโค้งไม่น้อย
กว่า 20 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเคเบิลขณะติดตั้ง และไม่น้อยกว่า
15 เท่ า เมื่อติดตั้งและจับยึดเคเบิลเรี ย บร้ อยแล้ว โดยที่การโค้งต้องไม่
กระทบต่อการทางานเชิงแสงของมัน
จ
นี้ จะต้อง
จ
วัส ดุ ที่ เ ป็ นกลุ่ ม ไฟเบอร์ พลาสติ ก เสริ มแรงหรื อวัส ดุ ค อมโพสิ ต
(Composites) ในเบื้อ งต้น ได้ทาการศึก ษาวัสดุ 4 ประเภท คือ GFRP
(Glass Fiber-Reinforced Polymer), AFRP/KFRP (Aramid/Kevlar FiberReinforced Polymer), CFRP (Carbon Fiber-Reinforced Polymer) และ
Nylon-12 เมื่อพิจารณาคุณสมบัติวสั ดุและหารื อกับผูผ้ ลิตสายแล้ว วัสดุที่
เหมาะสมในโครงการนี้ จะเลือกใช้ GFRP และ AFRP/KFR เนื่ องจาก
สามารถโค้งงอได้มาก รั บแรงดึ งได้สูง น้ าหนัก เบา มีคุ ณสมบัติเ ป็ น
ฉนวนไฟฟ้ าและราคาเหมาะสม
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รู ปที่ 3 โครงสร้างของเคเบิลฯที่ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

รู ปที่ 3 แสดงโครงสร้างเคเบิลที่ออกแบบในโครงการวิจยั นี้ จานวน
4 เวอร์ ชนั่ รู ปที่ 3 (ก) เวอร์ ชนั่ 1 พัฒนาจากโครงสร้ างสายเคเบิลภายใน
อาคารของใต้หวันชนิ ด Non-metallic Anti-bending ใช้วสั ดุ GFRP ฝังใน
เปลือกเพื่อรั บแรงดึง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) 3.5 mm
เซาะร่ องสองร่ องตรงข้ามกันเพื่อความสะดวกในการปอกเปลือก เมื่อทา
การผลิตเคเบิลต้นแบบความยาว 1000 m แล้วทาการทดสอบการรั บแรง
ทางกลแรงดึง 300 N ต่อเนื่ อง 5 นาที พบว่าคุณสมบัติทางแสงไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งโรงงานผูผ้ ลิต แจ้งว่ากระบวนการผลิตค่อ นข้า ง
ยุ่งยาก จากข้อจากัดเรื่ องขนาด OD 3.50 mm ทาให้ควบคุมความหนาของ
เปลือกได้ค่อนข้างยาก อีกทั้งในกระบวนการผลิตสายบางช่วงวัสดุรับแรง
ดึง GFRP โผล่ออกมาภายนอกเปลือกหุ ้ม จากข้อจากัดเรื่ องขนาด OD ทา

ให้ไม่สามารถใช้แกน GFRP ขนาดใหญ่ข้ ึนเพื่อรั บแรงดึงที่มากกว่านี้ ได้
จึงได้ทาการปรับปรุ งเป็ นเวอร์ ชนั่ 2 ดังรู ปที่ 3 (ข) โดยปรั บโครงสร้ างใช้
แกนรับแรงดึง 2 เส้นฝังในเปลือกตรงข้ามกัน แกนกลางออกแบบเป็ นท่อ
กลวงรู ปวงรี และเพิ่มความหนาเปลือกตาแหน่ งแกนรับแรงดึงให้สามารถ
เพิ่มสายรับแรงดึงขนาดใหญ่ข้ นึ การเซาะร่ องเป็ นเช่นเดียวกับเวอร์ ชนั่ 1
ในระหว่างการออกแบบเวอร์ ชนั่ 2 ได้รับรายงานจากผูใ้ ห้บริ การ FTTx ที่
ใช้เคเบิลชนิ ดแบนที่มีร่องคล้ายกันนี้ ว่า เจอปั ญหาแมลงวางไข่ในร่ องที่
เซาะ เมื่อแมลงโตขึ้นได้ชอนไชยเปลือกเป็ นเหตุให้โครงสร้ างสายชารุ ด
เสี ยหายได้ จึงได้พฒั นามาเป็ นเวอร์ ชนั่ 3 โดยตัดร่ องทั้ง 2 ร่ องออกพร้ อม
เพิ่มสาย Ripcords ในท่อวงรี ภายในเพื่อสะดวกในการปอกเปลือก พร้ อม
ทั้งเปลี่ยนวัสดุรับแรงดึงเป็ น AFRP/KFRP ดังรู ปที่ 3 (ค)
เมื่อทาการผลิตต้นแบบเคเบิลฯเวอร์ ชนั่ 3 จานวน 1 ระวิง ยาว 1000
m แล้วทาการทดสอบเชิง กลและเชิง แสง พบว่าส่ วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด แต่ เ มื่ อสุ่ มวัด ขนาดกลับ พบว่า ค่า OD มีค่ า ไม่ ค งที่เ กิ นกว่า ที่
ก าหนด แสดงว่า ยัง คงมี ปั ญหาในการควบคุ มขนาดระหว่า งการผลิ ต
เช่นเดียวกับเวอร์ ชนั่ ที่ผา่ นมา ประกอบกับเมื่อทดสอบการเชื่อมต่อด้วยวิธี
หลอมรวมแบบสไปลซ์ (fusion splice) กับ อุ ปกรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ใช้อ ยู่ ใน
เครื อข่ายของ บมจ.ทีโอที ได้พบปั ญหาไม่สามารถเชื่อมต่อได้ในหลาย
กรณี จึงได้พฒั นาเป็ นเวอร์ ชนั่ 4 ต่อมา
เคเบิลเวอร์ ชนั่ 4 มีโครงสร้ างแตกต่างจากเวอร์ ชนั่ 1-3 โดยพัฒนา
จากโครงสร้างของเคเบิล ADSS ชนิ ดมีเกราะโลหะที่ป้องกันสัตว์กัดแทะ
แกนในสุ ดวางเส้นใยนาแสง 1F ชนิ ดท่อแน่ น (Tigth Buffter) เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 900 um ตามมาตรฐาน ITU-G657A/A1 พับรอบด้วยเส้นใยกั้น
น้ า (Water Block Yarns) ก่ อนล้อมรอบด้วยเส้ น FRP เป็ นวงกลม ซึ่ งทา
หน้า ที่เสมือนเกราะป้ องกันสัต ว์กัดแทะ ชั้นนอกสุ ด ห่ อหุ ้ มเปลือกด้วย
วัสดุป้องกันลามไฟ LSZH (Low Smoke Zero Halogen) OD รวม 3.50
mm จากการทดสอบเคเบิลต้นแบบที่ผลิตมาจานวน 1 ระวิง ยาว 1000 m
พบว่า เคเบิลเวร์ ชนั่ 4 ผ่านการทดสอบเหมาะสมกับการนามาใช้งานใน
เครื อข่ายของ บมจ.ทีโอที
4.

ผ การทดสอบเคเบิลเวอร์ ชั่น 4
การทดสอบคุณสมบัติเชิงแสงและเชิงกลเบื้องต้นของเคเบิลเวอร์ชนั่
4 จะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
และ/หรื อ IEC [3], [4] จากโรงงานผูผ้ ลิตเคเบิลต้นแบบก่ อน เช่น Mode
Field Diameter, Cladding Diameter, Zero Dispersion, Chromatic
Dispersion, Polarization Mode Dispersion ฯลฯ ทั้งนี้ ผลการทดสอบทาง
กลที่สาคัญผ่านมาตรฐานทุกหัวข้อ จากนั้นผูว้ ิจยั จะทาการทดสอบซ้ า ณ
ห้อ งปฏิ บตั ิ ก ารของสถาบันนวัตกรรม ที โอที (นฐ.) เพื่ อ ทวนสอบ/
ทดสอบเพิม่ เติม และวิเคราะห์ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดจากการติดตั้งใช้งาน
ปั ญหาการควบคุมขนาด OD ถูกขจัดไปด้วยการออกแบบในเวอร์
ชัน่ 4 ผลการทวนสอบด้วยเครื่ องวัดละเอียด Profile Projector จากการตัด
ตัวอย่าง 3 ตาแหน่ ง ระยะห่ า งตาแหน่ งละ 3 เมตร ได้ค่า เฉลี่ ย OD อยู่

ในช่วง 3.3-3.7 mm ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ตารางที่ 1 ค่าการลดทอนสัญญาณของสายเคเบิล Version 4 ที่วดั ด้วยเครื่ องมือ OTDR
Specification of Max. Attenuation (dB/km)
Wavelength
Test Result
(nm)
cable V.4
TOT (OES-004-055-02)
cable V.4
1310
0.38
0.38
0.332 (0.337)
1383
0.35
0.35
0.287 (0.279)
1490
0.30
0.30
0.235 (0.241)
1550
0.28
0.26
0.186 (0.199)
1625
0.30
0.30
0.192 (0.201)
< ** dB/km

dB/km
หมายเหตุ ** คือค่า Test Result Cable Version 4 เมื่อค่าแรกเป็ นค่าจากโรงงานผูผ้ ลิต ค่า
ในวงเล็บเป็ นผลทวนสอบของสถาบันนวัตกรรม ทีโอที

การวัด คุ ณ ลัก ษณะเชิ งแสง เช่ น ค่ า การลดทอนสั ญญาณ ผลการ
ทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 จะเห็นว่าผลการทดสอบผ่านเกณฑ์เพราะมีค่า
ต่ากว่า ค่ากาหนดในทุ กค่าความยาวคลื่นที่ใช้งาน เช่น ที่ ความยาวคลื่ น
แสง 1550 nm ค่ าที่วดั ได้จากโรงงานและห้องทดสอบของทีมวิจยั คื อ
0.186 dB/km และ 0.199 dB/km ซึ่งต่ากว่าค่าที่กาหนดในสเป็ ก
ความสามารถในการโค้งงอถือเป็ นสิ่ งสาคัญในการติดตั้งเคเบิลใน
เครื อข่าย FTTx มาตรฐาน ITU G652 ก าหนดรั ศมีโค้งงอต่าสุ ดที่ 30.0
mm ในการทดสอบการโค้ง งอต่า สุ ดที่ ไม่ ส่ง ผลกระทบค่ า การลดทอน
สัญญาณ ทาการม้วนสาย 10 รอบ บนแกนรั ศมี 15 mm แล้ววัด ค่าการ
ลดทอนสัญญาณที่ความยาวคลื่น 1550 nm ได้  0.25 dB/km อย่างไรก็
ตาม เมื่อทดลองโค้งงอรัศมีที่ต่ากว่าค่ามาตรฐาน วัสดุรับแรงดึงที่ผลิตจาก
FRP เกิ ด มี เ สี ย งผิ ด ปกติ แต่ ไ ม่ ก ระทบคุ ณ สมบัติ ใ นการน าแสง ผิ ว
ภายนอกของเปลือกเมื่อตรวจพินิจด้วยตาเปล่าไม่ชารุ ดเสี ยหาย สรุ ปผล
การทดสอบการโค้งงอผ่านเกณฑ์ที่กาหนด สามารถรองรับการโค้งงอใน
สภาพวิกฤตได้เหมาะสมกับการนามาใช้งาน
การทดสอบการรับแรงดึงแบบทาลายของเคเบิลที่ใช้วสั ดุรับแรงดึง
FRP เวอร์ ชนั่ 4 จานวน 3 ตัวอย่าง กระทาที่ความเร็ วทดสอบ 50 mm/min
ผลการทดสอบรั บ แรงดึ ง แบบท าลายเฉลี่ ย เท่า กับ 1019.20 N ซึ่ ง มี ค่ า
มากกว่าค่าแรงดึงขณะใช้งานที่กาหนดเป็ น > 300 N ทั้งนี้ วสั ดุรับแรงดึงที่
ผลิตจากแกน FRP สามารถลดต้นทุนในการผลิตเฉพาะวัสดุรับแรงดึงลง
ได้ 10-30 %
การทดสอบการเชื่อมต่อเส้นใยนาแสงของสายต้นแบบเวอร์ ชนั่ 4
ด้วยเครื่ อง Fusion Splicer กับเส้นใยนาแสงอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง เช่น สาย
Pigtail Optical Fiber และสายของอุปกรณ์ OFTK ด้วยอุปกรณ์ จบั ยึดสาย
ขนาด 3.50 mm ผลการทดสอบผ่านทุกหัวข้อตามเกณฑ์ที่กาหนด (เวอร์
ชัน่ 3 ไม่ผา่ นการทดสอบนี้ )

5. สรุป
บทความนี้ นาเสนอรายละเอียดในการออกแบบเคเบิลเส้นใยนาแสง
แบบไม่มีโลหะเป็ นส่ วนประกอบสาหรั บใช้งานในเครื อข่า ยการเข้าถึ ง

แบบ FTTx ตามมาตรฐาน ITU-G.657A/A1/A2 แนวความคิ ด ในการ
ออกแบบพัฒนาจากเคเบิ ล แบบเดิ มที่ มีล วดโลหะเป็ นสายสะพานท า
หน้าที่รับแรงดึง โดยการเลือกใช้วสั ดุ FRP แทนโลหะในการรั บแรงดึง
จากการพัฒนาออกแบบเคเบิล 4 เวอร์ ชนั่ ในที่สุดได้เคเบิลเวอร์ ชนั่ 4 ที่
พัฒนามาจากการย่อส่ วนโครงสร้ างเคเบิลแบบ ADSS ที่ใช้ FRP จัดวาง
เป็ นเกราะเพื่อใช้รับแรงดึงและป้ องกันสัตว์กัดแทะไปพร้ อมกัน ผลการ
ทดสอบเชิงกลและเชิงแสงจากโรงงานที่ผลิตต้นแบบและการทวนสอบ
การวัดจากทีมงานของสถาบันนวัตกรรม ทีโอที พบว่าเคเบิลเวอร์ ชนั่ 4
ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหมาะกับ
การนาไปใช้งานในเครื อ ข่ายสื่ อสารของที โอทีตามข้อกาหนดของการ
ไฟฟ้ าที่ ก าหนดให้ ส ายเคเบิ ล สื่ อสารที่ พ าดเสาไฟฟ้ าต้ อ งไม่ มี
ส่ วนประกอบของโลหะนับตั้งแต่ช่วงปี 2563 เป็ นต้นไป
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