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บทคัดย่ อ
บทความนี้ เสนอการพัฒนาเคเบิลเส้นใยนาแสงที่ใช้งานในประเทศ
ไทย โดยเคเบิลเส้นใยนาแสงได้ถูกพัฒนาบนพื้นฐานปั ญหาสาคัญที่เกิด
ขึ้นกับเคเบิลเส้นใยนาแสงที่ใช้งาน ได้แก่ ความเสี ยหายจากสัตว์กดั แทะ
โดยเฉพาะกระรอก และความเสี ยหายจากไฟไหม้ จากการพัฒนาเคเบิล
เส้นใยนาแสงสามารถนาไปจัดสร้างและใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
พร้อมทั้งช่ วยลดปั ญหาสาคัญทั้งสองประการดังกล่าวได้ ทาให้ช่วยลด
งบประมาณ การจั ด ซื้ อและซ่ อมแซมสายเคเบิ ล เส้ น ใยน าแสงที่
ใช้งานในประเทศไทยเป็ นจานวนมาก
คาสาคัญ: เส้นใยนาแสง เคเบิลเส้นใยนาแสง โครงข่ายเส้นใยนาแสง

Abstract
This paper presents an optical fiber cable developing in Thailand.
It is developed by taking into account some problems in utilizing the
fiber optic cables such as the damages due to the squirrel gnawing and
fire. The development can lead to the efficient production and use.
Additionally, the proposed development can decrease the procurement
budget and fixing cost.
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1. บทนา
เคเบิลเส้นใยนาแสงนับว่าเป็ นส่ วนสาคัญของโครงข่ายการสื่ อสาร
ด้วยเส้นใยนาแสง ซึ่ งในปั จจุบนั โครงข่ายเส้นใยนาแสงได้ถูกนามาใช้
งานเป็ นจานวนมาก เช่น โครงข่ายการสื่ อสารความเร็ วสู งระดับ 100/400
Gbps [1] และโครงข่ ายบริ การอิ นเตอร์ เน็ ตความเร็ วสู งด้วยเทคโนโลยี
FTTx [2] เป็ นต้น โดยทัว่ ไปโครงสร้างของโครงข่ายเส้นใยนาแสงที่ ใช้
งานในประเทศไทยจะมีลกั ษณะการติดตั้งเคเบิลเส้นใยนาแสงแบบแขวน
อากาศ (aerial cable) และร้ อ ยท่ อ ใต้ดิ น (duct cable) ที่ ผ่ า นมาปั ญ หา
สาคัญ ที่ เกิ ดขึ้ น และสร้ างความเสี ยหายให้กับ เคเบิ ลเส้ น ใยน าแสงเป็ น
ประจา คือ การกัดเคเบิลจากสัตว์กดั แทะโดยเฉพาะกระรอก และไฟไหม้
เคเบิลจากไฟป่ า ไฟไหม้บริ เวณริ มทาง หรื อไฟไหม้บนเสาไฟฟ้ า [3-4]
โดยปั ญหาดังกล่าวส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของโครงข่าย และ
งบประมาณการซ่อมบารุ ง และการจัดซื้อเคเบิลทดแทนเป็ นจานวนมาก

บทความนี้ นาเสนอการพัฒนาเคเบิลเส้นใยนาแสงในประเทศไทย
เพื่ อ ใช้งานภายใต้ปั ญ หาส าคัญ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากสั ต ว์กัด แทะและไฟไหม้
เคเบิ ล เส้ น ใยน าแสง โดยที ม ผูว้ ิจ ัย ท าการพัฒ นาและออกแบบเคเบิ ล
เส้ น ใยน าแสงชนิ ด ARSS (Anti-Rodent Self Supporting) เพื่ อ ป้ อ งกัน
การกั ด ของสั ต ว์กั ด แทะ และเคเบิ ล เส้ น ใยน าแสงชนิ ด FRSS (Fire
Resistant Self-Supporting) เพื่ อ ป้ องกั น ไฟไหม้ จากการพั ฒ นาและ
ออกแบบเคเบิ ล เส้ น ใยน าแสงทั้ง สองชนิ ด ที ม ผู ้วิ จ ัย ได้น าเคเบิ ล ไป
ทดสอบคุณลักษณะตามมาตรฐานการผลิต และทดลองติดตั้งการใช้งาน
ในสภาพแวดล้อมจริ ง พบว่า เคเบิลเส้นใยนาแสงชนิด ARSS สามารถใช้
งานได้และป้องกันการกัดเคเบิลของสัตว์กดั แทะได้ดี เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
สถิ ติ ค วามเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น ของช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ในอดี ต และเคเบิ ล
เส้นใยนาแสงชนิ ด FRSS สามารถป้ องกัน ไฟเกิ ดความเสี ยหายน้อยลง
และใช้งานได้ต ามปกติ ดังนั้น เคเบิ ลเส้ น ใยน าแสงทั้ง สองที่ น าเสนอ
สามารถนาไปติดตั้งใช้งานที่หน้างานจริ งและช่วยลดปั ญหาหลักทั้งสอง
ตามที่ กล่าวมา โดยปั จจุบนั โครงสร้างของเคเบิลเส้นใยนาแสงทั้งสองที่
นาเสนอได้ออกเป็ นข้อกาหนดคุณสมบัติในการผลิตเชิงพาณิ ชย์แล้ว

2. การพัฒนาเคเบิลเส้ นใยนาแสง
2.1 เคเบิลเส้ นใยนาแสงป้องกันการกัดแทะของสัตว์
เคเบิ ลที่ เกิ ดการชารุ ดเสี ยหายจากการกัดแทะของสัตว์ โดยเฉพาะ
กระรอก เป็ นปั ญหาที่พบบ่อยมากในโครงข่ายเคเบิลเส้นใยนาแสง ดังนั้น
จึงได้มีการพัฒนาเคเบิลเส้นใยนาแสงเพื่อป้ องกันการกัดแทะของสัตว์ ซึ่ ง
ทาการออกแบบสายเคเบิล และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งที่สอดคล้องกับ
ข้อบังคับของการไฟฟ้ าเรื่ องการแขวนพาดสายสื่ อสารโทรคมนาคมกับ
เสาไฟฟ้ า โดยเคเบิ ลเส้นใยนาแสงที่ พฒ
ั นาเรี ยกว่า ARSS (Anti-Rodent
Self Supporting) สาหรับการออกแบบเคเบิลเส้นใยนาแสงชนิ ด ARSS จะ
อาศัย การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างของเคเบิ ล เส้ น ใยน าแสงชนิ ด ADSS (All
Dielectric Self Support) ขนาด 60 คอร์ ไฟเบอร์ ลงมา และค่า Breaking Load
ของเคเบิ ล มี ค่ าน้อ ยกว่าหรื อ เท่ ากับ 4,500 นิ ว ตัน โดยโครงสร้ างของ
เคเบิลเส้นใยนาแสงชนิ ด ARSS ที่ได้จากการพัฒนา ประกอบด้วย Loose
Tube, Gel, FRP, Core Covering, Aramid 4 pcs, Steel Tape and
Sheathing (No Jelly) ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลางประมาณ 12 mm และ
น้ าหนักเคเบิลประมาณ 110 kg/km

2.2 เคเบิลเส้ นใยนาแสงป้องกันไฟ

รู ปที่ 1 ความเสี ยหายของเคเบิลเส้นใยนาแสงจากสัตว์กดั แทะ
Red Stripe
Swell Able Material
Optical Fiber
Filling Compound
Buffer Tube
Central Strength Member
FRP: Fiberglass Reinforce with Plastic

การชารุ ดเสี ยหายของเคเบิลเส้นใยนาแสงที่เกิดจากปั ญหาไฟไหม้
ที่มีตน้ เหตุมาจาก ไฟป่ า ไฟไหม้บริ เวณริ มทาง และไฟไหม้จากปั ญหา
จุ ด บกพร่ องของระบบสายส่ งไฟฟ้ า จนลุ ก ลามไหม้ ม ายัง เคเบิ ล
เส้นใยนาแสง สร้างความเสี ยหายเป็ นวงกว้าง นับว่าเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้น
มากในปั จจุ บ ัน ทางผูว้ ิจยั จึ งได้ พ ฒ
ั นาเคเบิ ลเส้ น ใยน าแสงชนิ ด FRSS
(Fire Resistant Self-Supporting) ส าหรั บ ใช้ ป้ องกั น ไฟในการติ ด ตั้ ง
บริ เวณที่ เกิ ด ปั ญ หาจากไฟไหม้เป็ นประจ า โดยโครงสร้ างของเคเบิ ล
เส้ น ใยน าแสงที่ ไ ด้อ อกแบบประกอบด้ว ยเปลื อ กหุ ้ ม ผลิ ต จาก FRPE
แกนกลางรั บ แรงเปลี่ ย นจาก FRP เป็ น Steel Wire Coated with HDPE
เหตุผล FRP เมื่อถูกอบด้วยความร้อนแกน FRP เปลี่ยนสภาพเป็ นเส้นใย
หมดสภาพการรับแรงดึง เพิ่ม Mica Tape จากเดิมหุ ม้ ชั้นเดียวเป็ นสองชั้น
และนาเอา Water Blocking Tape ออกเหตุผลผงป้ องกันน้ าใน Tape ไหม้
และลามไฟ ห่ อหุ ้มด้วย E Glass yarn แทน Aramid Yarn ด้วย เหตุผลไม่
ไหม้ไฟ

Waber Blocking Element
Additional Strength Member
Aramid Yarn
Rid Cord
Sheath
Core Covering
Fillers

Steel Tape Armor

รู ปที่ 2 โครงสร้างของเคเบิลเส้นใยนาแสงชนิด ARSS

รู ปที่ 4 ความเสี ยหายของเคเบิลเส้นใยนาแสงจากไฟไหม้

นอกจากนั้น ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบเคเบิ ลเส้นใยนาแสงป้ องกัน
สัตว์กดั แทะที่ใช้ในกลุ่มโครงข่ายแบบ Access ที่เรี ยกว่า Armored Round
Type ขนาด 1 หรื อ 2 คอร์ ไ ฟเบอร์ ที่ มี โครงสร้ างประกอบด้ว ย โลหะ
ห่ อ หุ ้ ม (Spiral Steel Pipe) ผลิ ต จาก Stainless Steel เกรด SUS304 เส้ น
ลวดรั บ แรงขนาด 1 X1.2 mm ฉนวนใช้ว สั ดุ LSZH (Low Smoke Zero
Halogen) ดังรู ปที่ 3
รู ปที่ 5 โครงสร้างของเคเบิลเส้นใยนาแสงชนิด FRSS
Support Unit (1 X1.2 mm)
Web
Optical Fiber
Tight Buffer Tube
Strength Member
(Aramid Yarn)
Spiral Steel pipe (SUS304)
Outer Sheath (LSZH)

รู ปที่ 3 โครงสร้างของเคเบิลเส้นใยนาแสงชนิด ARSS แบบ Armored
Round Type

3. ผลการทดสอบ
3.1 การทดสอบเคเบิลเส้ นใยนาแสงป้องกันการกัดแทะของสั ตว์
การทดสอบได้นาเคเบิลเส้นใยนาแสงชนิ ด ARSS 12 คอร์ไฟเบอร์
ระยะทาง 1,000 เมตร และเคเบิ ล Armored Round Type มาทดสอบค่ า
ทางแสงโดยอ้างอิ งตามมาตรฐานเคเบิ ลเส้นใยนาแสงชนิ ด ARSS และ
ทดสอบค่า Breaking Load โดยเคเบิลเส้นใยนาแสงชนิ ด ARSS 12 คอร์
ไฟเบอร์ จ านวน 3 ตั ว อย่ า งโดยท าการเปรี ยบเที ยบผลระหว่ า ง
ห้องปฏิบตั ิการที่ บมจ.ทีโอที กับห้องปฏิบตั ิการของบริ ษทั PLP ส่ วนของ
เคเบิ ล Armored Round Type ทดสอบจ านวน 5 ตัว อย่ า ง ซึ่ งผลการ

ทดสอบค่าทางแสงผ่านมาตรฐานที่อา้ งอิงทุกข้อ ส่ วนผลการทดสอบค่า
Breaking Load แสดงได้ดงั ตารางที่ 1 และ 2

ระยะทางประมาณ 12,000 เมตร ดังรู ปที่ 6 สภาพภูมิประเทศข้างทางมี
บ้านพักอาศัยสลับสวนผลไม้และป่ ารกชัฏ

ตารางที่ 1 การทดสอบค่า Breaking Load ของเคเบิลเส้นใยนาแสงชนิด
ARSS ขนาด 12 คอร์ไฟเบอร์
ตัวอย่ างทีใ่ ช้ ทดสอบ
1
2
3
ค่า Breaking Load เฉลี่ย

Breaking Load
(kgf)

Breaking Load
(kgf)

บมจ.ทีโอที

บริษัท PLP

360.00

425.00

330.00

455.00

350.00
346.67

400.00
426.67

ตารางที่ 2 การทดสอบค่า Breaking Load ของเคเบิลเส้นใยนาแสงชนิด
ARSS แบบ Armored Round Type
ตัวอย่ างทีใ่ ช้ ทดสอบ
1
2
3
4
5
ค่า Breaking Load เฉลี่ย

Breaking Load (kgf)
167.68
151.23
159.40
152.94
155.53
157.36

จากผลการการทดสอบค่ า Breaking Load ในตารางที่ 1 พบว่ า
ค่า Breaking Load ของเคเบิลต้นแบบสามารถรับแรงดึงสู งสุ ดก่อนทาลาย
คื อ 346.67 kgf (3,399.79 นิ ว ตัน ) และ 426.67 kgf (4,184.35 นิ ว ตัน )
ตามลาดับ ซึ่ งมี ค่ าแรงดึ งต่ ากว่า 4,500 นิ ว ตัน ตามที่ กาหนดไว้ในการ
ออกแบบเคเบิ ล เส้ น ใยน าแสงชนิ ด ARSS ที่ น าเสนอ ส าหรั บ ผลการ
ทดสอบในตารางที่ 2 ค่ า Breaking Load เฉลี่ ย จาก 5 ตัว อย่า งเท่ า กับ
157.56 kgf นอกจากนั้น เคเบิลเส้นใยนาแสงชนิ ด ARSS แบบ Armored
Round Type ถูกนามาทดสอบการรับแรงดึงขนาด 800 นิ วตัน ระยะเวลา
5 นาที ตามมาตรฐาน บมจ.ที โ อที OES-004-049-03 ข้ อ 5.1 พบว่ า
ค่าสู ญเสี ยสัญญาณเกิดการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.02 dB ซึ่ งผ่านมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ ซึ่ งกาหนดไม่เกิน 0.1 dB จากนั้นได้นาเคเบิลต้นแบบไปทา
การติดตั้งในเส้นทางโครงข่ายเส้นใยนาแสงของบริ ษทั ทีโอที บริ เวณที่
เกิดความเสี ยหายจากสัตว์กดั แทะเป็ นประจา 2 เส้นทางคือ เส้นทางจาก
โป่ งกระทิ ง ล่ า งถึ ง บ้า นพุ น้ าร้ อ น อ าเภอบ้านคา จัง หวัด ราชบุ รี และ
เส้ น ทางจากห้ ว ยผากถึ ง แก่ ง ส้ ม แมว อ าเภอสวนผึ้ ง จัง หวัด ราชบุ รี
ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ติดตั้งเคเบิลเส้นใยนาแสงชนิ ด ARSS ต้นแบบ ขนาด 12 คอร์
ไฟเบอร์ โดยแขวนเคเบิ ล จากแยกทางหลวงหมายเลข 3313 (ที่ กม.
27+000) เส้ น ทางกรมหลวงชนบท 4061 เข้า พุ น้ าร้ อ นโป่ งกระทิ ง

รู ปที่ 6 สภาพการติดตั้งเคเบิลเส้นใยนาแสงชนิด ARSS ต้นแบบ
จากการสารวจหลังการติดตั้งพบว่า การใช้งานเคเบิลต้นแบบ ARSS
ขนาด 12 คอร์ ไฟเบอร์ ท้ งั สองเส้นทางในช่วงเวลา 8 เดือน โครงข่ายสาย
เคเบิลเส้นใยนาแสงสามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่พบความเสี ยหายของ
เคเบิลจากสัตว์กดั แทะ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันก่อนหน้านี้
จะพบว่าเส้นทางที่ ทาการทดลองจะเกิ ดปั ญหาความเสี ยหายของเคเบิ ล
เส้นใยนาแสงจากจากสัตว์กดั แทะอยู่เป็ นประจา โดยสรุ ป จากผลการ
ทดลองติ ดตั้งเคเบิ ลเส้นใยนาแสงชนิ ด ARSS ดังกล่ าวในพื้ น ที่ ท ดลอง
ระยะทาง 24,000 เมตร ระยะเวลาทดลอง 8 เดื อน เคเบิ ล เส้นใยนาแสง
ชนิด ARSS ที่พฒั นาขึ้นสามารถป้องกันสัตว์กดั แทะได้อย่างสมบูรณ์
3.2 การทดสอบเคเบิลเส้ นใยนาแสงป้องกันไฟ
การทดสอบจะน าเคเบิ ล ต้น แบบมาท าการเผาไฟที่ จ าลองขึ้ น ใน
ระยะเวลาต่อเนื่ อง 65 นาที โดยทาการส่ งสัญญาณแสงจากเครื่ อง OTDR
เข้า ไปในเคเบิ ล ที่ ท าการทดสอบ พบว่ า เคเบิ ล ต้น แบบสามารถส่ ง
สัญญาณแสงได้ตามปกติ จากนั้นนาเคเบิลต้นแบบมาทดสอบการเผาไฟ
ตามมาตรฐาน IEC 60332-3-24 [5] และ IEC 60331-2 [6] ซึ่ งเป็ นการ
ทดสอบเผาไฟในแนวดิ่งและแนวระดับตามลาดับ ซึ่ งพบว่าความรุ นแรง
ที่ เกิ ด จากการเผาในแนวระดับ จะมี ผ ลกระทบมากกว่า ผูว้ ิ จ ัย จึ ง เลื อ ก
ทดสอบหัวข้อทดสอบมาตรฐาน IEC 60331-21 แนวระดับเพียงหัวข้อ
เดียว ซึ่ งทาการทดสอบการเผาเคเบิลต้นแบบเป็ นเวลา 90 นาที พบว่า ค่า
การลดทอน สัญญาณมีค่า 0.4 dB โดยสภาพของเคเบิลต้นแบบหลังจาก
การทดสอบแสดงดังรู ปที่ 7
เผาไฟ 90 นาที Cable Core คงสภาพปกติ

รู ปที่ 7 โครงสร้างของเคเบิลต้นแบบหลังทดสอบการเผาไฟ 90 นาที

จากรู ปที่ 7 เคเบิลเส้นใยนาแสงชนิด FRSS ต้นแบบ ที่ประกอบด้วย
เปลื อ กหุ ้ ม ผลิ ต จาก EVA แกนกลางรั บ แรง Steel Wire Coated with
HDPE หุ ้มฉนวนกันความร้ อน Mica Tape สองชั้น นา Water Blocking
Tape ออก และวัสดุรับแรงดึงภายในเปลี่ยนเป็ น E Glass Yarn ซึ่ งผลการ
ทดสอบ ผ่ า น ตามโครงสร้ า งที่ ก าห น ดไว้ จากนั้ น ได้ น าเคเบิ ล
เส้นใยนาแสงชนิ ด FRSS ที่ ผ่านการทดสอบ ขนาด 60 คอร์ ไฟเบอร์ ไป
ติ ดตั้งใช้งานในสถานการณ์ จริ ง โดยทาการติ ดตั้งที่จงั หวัดแม่ฮ่องสอน
เส้นทางจากแม่สะเรี ยงถึงแม่ลาน้อย ระยะทาง 33 km และจากแม่ลาน้อย
ถึ งขุน ยวม ระยะทาง 67 km รวมทั้งสิ้ น 100 km เมื่ อ ท าการส ารวจเก็บ
ข้อมูลหลังการติ ดตั้งพบว่า เคเบิ ลที่ ทดลองตามแนวเส้นทางจากแม่ ส ะ
เรี ย งผ่านแม่ ล าน้ อ ยไปยัง ขุน ยวม พบซากเคเบิ ล ที่ โ ดนไฟไหม้ ข องผู ้
ให้บริ การหลายรายเป็ นจานวนมาก ดังรู ปที่ 8

4. สรุป
การพัฒนาเคเบิ ลเส้นใยนาแสงชนิ ด ARSS และ FRSS ที่ นาเสนอ
สามารถน ามาติ ด ตั้ งใช้ ง านในโครงข่ า ยเส้ น ใยน าแสงได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ และช่วยลดความเสี ยหายของเคเบิลเส้นใยนาแสงที่เกิดจาก
สัตว์กดั แทะโดยเฉพาะกระรอก และความเสี ยหายจากไฟไหม้เคเบิลที่มา
เกิ ด จากไฟป่ าหรื อ ไฟบริ เวณริ ม ทางได้ เป็ นอย่ า งดี รวมทั้ ง ช่ ว ยลด
งบประมาณในการซ่ อมบารุ งและการจัดซื้ อทดแทนจากต่างประเทศเป็ น
จานวนมาก ซึ่ งในปั จจุบนั เคเบิลเส้นใยนาแสงชนิ ด ARSS และ FRSS ที่
น าเสนอได้อ อกเป็ นข้อ ก าหนดคุ ณ สมบัติ ใ นการผลิ ต เพื่ อ ใช้ง านใน
ภาคอุ ตสาหกรรมแล้ว นอกจากนั้น ที มวิจยั กาลังอยู่ระหว่างการพัฒ นา
ต้นแบบเคเบิ ลเส้น ใยน าแสงชนิ ดต่ างๆ ที่ นาไปใช้งานเพื่ อ ลดปั ญ หาที่
เกิดขึ้นในลักษณะแตกต่างกัน เช่น เคเบิลเส้นใยนาแสงที่ติดตั้งได้ท้ งั แบบ
ร้อยท่อใต้ดินและแขวนอากาศ (Multiuse OFC) เป็ นต้น
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