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บทคัดย่อ
บทความนีนําเสนอการสร้างอุปกรณ์จบั ยึดเคเบิ ลเส้นใยนําแสงชนิ ด
กลมแบบรั บ นําหนักตัวเองได้แบบฉนวนทังเส้น สําหรั บการใช้งานใน
โครงข่ายการเข้าถึงไปยังบ้านผูใ้ ช้ โดยพัฒนาโครงสร้างจากสิทธิบตั รของ
ต่างประเทศทีหมดอายุ เลือกใช้วสั ดุทีมีความทนทาน ผลการทดสอบการ
ทนแรงดึงสามารถใช้งานได้ดีกบั เคเบิลสายกระจายแบบเข้าถึง อีกทังยังมี
ต้นทุนตํา เหมาะกับสภาพการแข่งขันในปั จจุบนั
คําสําคัญ: ตัวจับยึดเคบิลสายกระจาย เคเบิลเส้นใยนําแสงแบบเข้าถึง

Abstract
This paper presents the detail of drop wire clamp for all-dielectric
self-support round type of the optical fiber cable for usage in access
network. The proposed drop wire clamp was developed from the
oversea patents that have already been expired. The durable material of
the clamp is also considered. The test results of the clamp on tensile
measurement show that this drop wire clamp can work very well with
the access cable. The cost of this clamp model is quite low and suitable
for business competition at present.
Keywords: drop wire cable clamp, access fiber cable
บทนํา
โครงสร้างพืนฐานของระบบสือสารโทรคมนาคมประกอบด้วยสอง
ส่ วนใหญ่ คือ ส่ ว นที เป็ นโหนดและส่ วนทีเป็ นสายส่ ง สัญญาณ โหนด
หมายถึงส่วนที ทําหน้าทีหลักในการบริ หารจัดการข้อมูลทังหมดเพื อให้
การตัด ต่อสัญญาณและการเลื อ กรั บส่ ง ข้อมูลระหว่า งคู่สือสารเป็ นไป
ตามที กําหนด ในขณะที ส่ วนของสายส่ งสัญญาณทําหน้าที เป็ นเส้นทาง
ให้ขอ้ มูลเดินทางไปยังปลายทางได้แม้จะไกลเพียงใดก็ตาม ระบบสายส่ ง
ในส่วนของโครงข่ายสือสารทีเป็ นโครงข่ายการเข้าถึง (Access Network)
ไปยัง ผูใ้ ช้ป ลายทางอยู่ประจํา ที ภายในอาคารที พักอาศัย รวมถึ งอาคาร
พาณิชย์ในปั จจุบนั คือระบบ FTTH (Fiber To The Home) ทีสามารถส่ง
ข้อมูลทีมีความเร็ วสูงมากได้ผา่ นเคเบิลเส้นใยนําแสงนันเอง
โครงข่า ยการเข้า ถึ ง สํา หรั บ สื อสารข้อมู ลความเร็ ว สู ง ไปยัง ผู ้ใ ช้
ปลายทางระบบ FTTH แสดงในรู ปที เคเบิ ลเส้นใยนําแสง (OFC –
Optical Fiber Cable) เชื อมเส้นทางจากโหนดของผูใ้ ห้บริ การทีอุปกรณ์
1.

OLT (Optical Line Terminal) จากนันจะมีตวั แยกแสง (Optical Splitter)
กระจายเคเบิลเส้นใยนําแสงไปตามเส้นทางย่อยต่ าง ๆ จนถึงอุปกรณ์รับ
สัญญาณหรื อ ONU (Optical Network Unit) ทีติดตังปลายทางอยูท่ ีบ้าน
ผูใ้ ช้ การติด ตังเคเบิ ลเส้นใยนําแสงในโครงข่ายการเข้าถึงไปยังบ้านผูใ้ ช้
ส่วนใหญ่มกั ใช้การแขวนสายกระจาย (Drop Wire) กับเสาไฟฟ้ า ในอดีต
เคเบิ ล เส้ น ใยนํ า แสงชนิ ด สายกระจาย มัก เป็ นแบบที มี โ ลหะเป็ น
ส่วนประกอบ เนื องจากโลหะมี ความเหนี ยวและแข็งแรงจึงใช้ทาํ หน้าที
เป็ น สายสะพานรับแรงดึง (Messenger Wire) ให้กบั สายเคเบิ ลในขณะ
ติด ตังและใช้งาน ต่อมาเมื อปี ที แล้ว (พ.ศ.
) การไฟฟ้ านครหลวง
(กฟน.) ได้ออกระเบี ย บว่าด้วยหลักเกณฑ์การติ ดตังสายสื อสารบนเสา
ไฟฟ้ าของการไฟฟ้ านครหลวง โดยกําหนดไว้ว่าห้ามแขวนสายสื อสาร
ทุกชนิด ที มีส ายสะพานรับแรงดึ งโลหะกับ เสาของ กฟน. ส่ งผลให้การ
ติดตังเคเบิลสื อสารซึ งก็คือเคเบิลเส้นใยนําแสงในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ต้องเปลียนมาเป็ นเคเบิลที ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ ผู้
ประกอบกิ จ การโทรคมนาคมทุ ก รายต้ อ งทํ า การเปลี ยนเคเบิ ล
เส้นใยนําแสงทังหมดให้เป็ นไปตามข้อ กํา หนดของ กฟน. ในส่ วนของ
บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) ซึ งมี โครงข่ายเคเบิลเส้นใย
นําแสงครอบคลุมทัวประเทศเป็ นจํานวนมาก จึงต้องหาทางออกในเรื องนี
โดยหนึงในงานวิจยั ของ บริ ษทั โทรคมนาคมแห่ งชาติ จํากัด (มหาชน)
ได้คิด ค้น เคเบิ ล เส้ น ใยนํา แสงที ทํา จากฉนวนทังหมดแบบรั บ นําหนัก
ตัวเองได้ สําหรับใช้งานในโครงข่ายการเข้าถึง และได้ผลิตแล้วนํามาใช้
งานจริ งเมือปี ทีแล้ว [ ] แม้ในปั จจุบนั ทีมวิจยั ก็ยงั พยายามที จะพัฒนาให้
ได้เ คเบิ ลที ไม่มีส่ วนประกอบของโลหะแบบรั บ นําหนักตัว เองได้ใ ห้มี
ประสิทธิภาพการใช้งานให้ดียิงขึนอยูต่ ลอดเวลา

รู ปที โครงข่ายสื อสารสําหรับการเข้าถึงระบบ FTTH

ข้อแตกต่างระหว่างเคเบิ ลที พัฒนาขึน [1] กับเคเบิล แบบเดิ มที มี
โลหะเป็ นสายสะพานรับแรงดึง คือ ความสามารถในการรับแรงดึ งของ
เคเบิลแบบสายสะพานโลหะมีคา่ มากกว่าแบบฉนวนทังเส้น อีกทังขนาด
เส้น ผ่า นศูน ย์กลางของเคเบิ ล แบบฉนวนทังเส้น จะเล็ก กว่า เนื องจาก
ไม่ มีส่วนของสายสะพานโลหะ ทําให้การติดตังเคเบิ ลแบบแขวนต้อง
เปลี ยนลักษณะอุ ป กรณ์ จับ ยึด ในเบื องต้น พบว่า ต้น ทุ น อุป กรณ์จับยึ ด
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เคเบิลสายกระจายแนวตรงทีนํามาใช้มีราคาค่อนข้างสูงราคาประมาณ บาท/ชิ น เมื อเปรี ยบเที ยบกับ อุป กรณ์ จบั ยึ ด สายเคเบิ ล เดิ มที มีส าย
สะพานรับแรงดึงโลหะซึ งมีตน้ ทุนเพียงตัวละ - บาท/ชิน เท่านัน
บทความนี นํา เสนอแนวความคิด ในการออกแบบสร้ า งและผลิ ต
อุปกรณ์จบั ยึดเคเบิลสายกระจาย (Drop Wire Clamp) ขึนใหม่ให้รองรับ
เคเบิลสายกระจายทีได้พฒั นาขึนก่อนหน้านี [1] เพือช่วยลดต้นทุนในการ
ติ ด ตังเคเบิ ลสายกระจาย โดยพัฒ นาโครงสร้ า งจากสิ ทธิ บ ัตรของต่า ง
ประเทศทีหมดอายุแล้ว ซึ งในทีสุดสามารถได้อุป กรณ์จบั ยึดเคเบิ ลที รั บ
แรงดึงได้มากพอสําหรั บใช้กบั เคเบิลสายกระจายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีตน้ ทุนตําตามต้องการ
2.

แนวความคิดในการออกแบบและสร้ าง

รู ปที 2 เคเบิลสายกระจายชนิ ดป้องกันสัตว์กดั แทะ

อุ ป กรณ์ จ ับ ยึ ด เคเบิ ล ที พั ฒ นาขึ นนี ต้อ งสามารถจั บ ยึ ด เคเบิ ล
เส้ น ใยนํ า แสงชนิ ด รั บ นํ าหนั ก และรั บ แรงดึ งได้ ด้ ว ยตัว เอง โด ย
ส่ ว นประกอบของเคเบิ ล ต้อ งไม่ มี โ ลหะเลย ซึ งที ม วิ จัย ของ บริ ษ ั ท
โทรคมนาคมแห่ งชาติ จํากัด (มหาชน) หรื อเรี ยกสัน ๆ ว่า NT (National
Telecom) ได้วิจัย และพัฒ นาจนได้ต ้น แบบของเคเบิ ล เส้น ใยนํา แสง
สําหรับใช้ในโครงข่ายการเข้า ถึงเป็ นสายกระจายขึน รู ปแบบ คือแบบ
ธรรมดาทีนําเสนอไปเมือปี ที แล้ว [1] และแบบป้ องกันสัต ว์กดั แทะซึ ง
พัฒนาขึนในปี นี ดังแสดงในรู ป ที เนื องจากเคเบิ ลทังสองนี เป็ นชนิ ด
กลม มีโครงสร้างแตกต่างจากเคเบิลเดิ มแบบมีสายสะพานโลหะ เมือทํา
การติด ตังไปกับเสาไฟฟ้ า ต้องใช้อุปกรณ์จบั ยึดเคเบิ ลสายกระจายแนว
ตรงทีมีจาํ หน่ายในท้องตลาด ซึ งต้องนําเข้าจากต่างประเทศและมีตน้ ทุน
สู ง ถึ ง - บาทต่ อ ชิ น ขึ นกับ คุ ณ ภาพวัส ดุ แ ละปริ มาณการสั งซื อ
โดยปรกติเสาไฟฟ้ าจะอยูห่ ่ างกันประมาณ 40 m ในการติดตังเคเบิลแบบ
แขวนอากาศต้องใช้อุปกรณ์จบั ยึดบนเสาไฟฟ้ าทุกต้น เมือลองจิตนาการดู
จะพบว่าในการติดตังเคเบิลเฉพาะในพืนทีกรุ งเทพและปริ มณฑล ต้องใช้
อุปกรณ์จบั ยึด เป็ นจํานวนมากมาย หากสามารถลดต้นทุนต่อหน่ วยของ
อุ ป กรณ์ จับ ยึ ด ได้ ก็ จ ะช่ ว ยลดต้น ทุ น และประหยัด การสั งซื อจาก
ต่างประเทศได้เป็ นจํานวนมหาศาลทีเดี ยว
เคเบิลสายกระจายทีติดตังกับเสาไฟฟ้ามีมาตรฐานระยะห่างระหว่าง
เสา (Span) คือ m แต่ส ภาพหน้า งานจริ ง ในบางพืนที ระยะห่ างอาจ
เพิมขึนถึง m ในการติดตังเคเบิลต้องให้มีระยะตกท้องช้าง (Sag) หรื อ
ระยะหย่อน (h) ประมาณ 0.5% ของช่วงห่างระหว่างเสา (L) การศึกษา
วิจยั ออกแบบอุปกรณ์จบั ยึดสายกระจายแนวแตรงจึงจําเป็ นต้องทราบแรง
ดึงสายทีกระทํากับอุปกรณ์จบั ยึดก่อน แล้วค่อยทําการออกแบบให้รองรับ
แรงดึงดังกล่าวได้

รู ปที แรงกระทําทีเกิดกับเคเบิลทีถูกแขวนในทิศทางต่าง ๆ [2]

การคํานวณหาผลรวมของแรงดึงและนําหนักสายทีกระทํา ณ
อุปกรณ์จบั ยึด Tmax จากรู ปที หาได้จาก [2]
T max =
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โดยที q เป็ นค่า นําหนักสายต่อหน่ วยความยาวมีหน่ วยเป็ น N/m ทังนี
สายเคเบิลทีพัฒนาขึนมีค่านําหนักเฉลีย (q) 10.89 g/m เมือคํานวณค่าแรง
ดึงเคเบิลในแนวนอนซึงเป็ นแนวติดตังเคเบิลในทางปฏิบตั ิ พบว่าในกรณี
แย่สุ ดที ระยะห่ างระหว่า งเสาคือ m จะได้ค่าแรงดึ ง แนวนอนเป็ น
160.20 N [2] ดังนัน ในการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึดเคเบิ ลสายกระจาย
แนวตรงสําหรั บเคเบิ ลชนิ กลมทีไม่ มีโลหะทีมี ค่า แรงดึ งแนวนอนที เสา
เป็ น . N จะต้องกําหนดค่าความปลอดภัย (Safety Factor) ให้มีค่า
ไม่น้อยกว่า 200% นันคืออุปกรณ์จบั ยึดเคเบิ ลทีต้องการ ต้องสามารถ
รองรับแรงดึงได้ไม่นอ้ ยกว่า (160.20 x 2) = 320.4 N
3.

การพัฒนาต้ นแบบอุปกรณ์จับยึดเคเบิลสายกระจาย
อุ ป กรณ์ จับ ยึ ด เคเบิ ลสายกระจายแนวตรงที มี ขายในท้อ งตลาด
ประกอบด้วยชินส่วน ชิน ดังแสดงในรู ปที ชินแรกเป็ นทรงเหลียมรู ป
ลิม ชินทีสองเป็ นแผ่นรองเจาะรู ผิวเรี ยบด้านหนึงสําหรับแนบกับชิ นส่ วน
แรก ผิวอีกด้านเป็ นโลหะแหลมสําหรับกดจิกสายเคเบิลทีจับยึด ชินทีสาม
เป็ นปลอกนอกรู ป ลิ มมี ร่ อ งกลางรองรั บ การวางสายเคเบิ ล แบบกลม
อุปกรณ์นีถูกออกแบบเพือการรับแรงดึงแบบลิมล็อก เมือมีแรงดึงเพิมขึน
ลิมจะยิงล็อกสายเคเบิลแน่นขึน ทําให้มีขอ้ ด้อยตรงทีอาจทําให้เปลือกหุ ้ม
สายเคเบิ ลทีจับยึด ชํารุ ด เสี ยหายได้หากมีแรงดึ งมากเกิ นไปหรื อต้องคง
สภาพรับแรงดึงเป็ นเวลานาน นอกจากนี ยังพบปั ญหาขณะติดตังใช้งาน
กล่ า วคื อ (1) ชิ นส่ วนกลางมี โอกาสหลุด หรื อหล่น สู ญ หายออกจาก
อุปกรณ์หากจับยึดไม่ดี (2) การล็อกสายให้ดีตอ้ งควบคุมตําแหน่งแผ่น
รองกลางให้อยู่ในตําแหน่ งทีเหมาะสมเท่านัน ทําให้ขนตอนการติ
ั
ดตัง
ยุ่ง ยากขึนเพราะในทางปฏิ บตั ิ ช่ างติด ตังต้องทํา งานในที สู ง เช่ นยืน บน
บัน ไดซึ งมีสภาพการทรงตัวไม่ เ สถี ยร (3) พื นผิว แผ่น รองกลางที มี ปุ่ ม
แหลมคมทําให้มีโอกาสกดจิกเปลือกหุ้มสายเคเบิลจนชํารุ ดเสี ยหาย และ
อาจกระทบถึงโครงสร้างภายในทีเป็ นเส้นใยนําแสงได้ และ (4) ทีสําคัญ
คื อปั ญหาเรื องความปลอดภัย เนื องจากอุป กรณ์จับยึดเคเบิล เป็ นโลหะ
ทังหมด การนําไฟฟ้ าของอุปกรณ์โลหะทังชิ นอาจก่อให้เกิดอันตรายจาก
ระบบไฟฟ้ าทีติ ดตังบนเสาเดี ยวกันต่อผูป้ ฏิบ ัติงานหากมีสือเชื อมต่อให้
ไฟฟ้าไหลผ่าน
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. - . mm อย่างไรก็ตาม เพือให้มนใจในเรื
ั
องของอายุการใช้งานและ
ความทนทานต่อสภาพอากาศแวดล้อม จึ งต้องพิ จารณาเลือกหาวัสดุ ที
เหมาะสมด้วย
รู ปที อุปกรณ์จบั ยึดสายกระจายแนวตรงในท้องตลาด

ผูว้ ิจยั ได้จึงได้ศึกษาโครงสร้างอุปกรณ์จบั ยึดเคเบิลสายกระจายแนว
ตรง ตามโครงสร้ างในสิ ทธิ บตั รสหรัฐ อเมริ กาเลขที US-2472527 (22
พฤษภาคม 2490) และ US-5142745 (1 กันยายน 2535) ซึ งหมดอายุ
คุ ม้ ครองผลประโยชน์กว่า ปี แล้ว โครงสร้ างอุ ปกรณ์ประกอบด้วย
ชิ นส่ วน 3 ชิ น ชิ นส่วนนอกสุด เป็ นรู ปทรงสี เหลียมยาวรู ปลิมมีร่องเปิ ด
ด้านบน ชินส่ วนในสุดผลิตจากโลหะพับรู ปตัว U สมมาตรกันเป็ นรู ปลิม
สํา หรับ สอดเข้า กับ ชิ นส่ วนนอกสุ ด โดยมี แกนโลหะเป็ นห่ วงสํา หรั บ
คล้องกับตัวยึดติดเสา ชินส่วนตรงกลางเป็ นแผ่นรองสําหรับล็อกสายทีถูก
เจาะรู หรื อทําให้ ผิวด้านสัมผัส สายเคเบิ ลมี ล ักษณะขรุ ข ระ เพือให้มีปุ่ ม
แหลมคมกระจายไปทัวผิวแผ่นรองกลางสําหรับจิกกดสายเคเบิลให้แนบ
สนิ ททํานองเดียวกับอุปกรณ์จบั ยึดทีหาได้ตามท้องตลาดแบบแรก ดังนัน
ปั ญหาทีพบจึงมีลกั ษณะเดียวกันกับอุปกรณ์ในท้องตลาดแทบทุกประการ
ผูว้ ิจยั จึ งได้พฒ
ั นาอุปกรณ์จับยึดสายเคเบิลโดยใช้โครงสร้างตามที
แสดงไว้ใ นสิ ท ธิ บัต รเลขที US-2472527 และ US-5142745 ซึ งอายุ
สิ ทธิบตั รเกิน ปี ทําให้ทรัพย์สินทางปั ญหาตกเป็ นของสาธารณะ โดย
ได้ตดั ชิ นส่วนทีเป็ นแผ่นรองตรงกลางออก เหลือเพี ยงชิ นส่ วนนอกสุ ด
ทรงสี เหลียมยาวรู ปลิมและชินส่ วนในสุ ดรู ปตัว U ทํา หน้าที ล็อกสายไป
ด้วยในตัว โดยออกแบบให้ผิวหน้าสัมผัสของชินส่ วนตัว U มีลกั ษณะ
เป็ นลิมล็อกรู ป ฟั นเลือย อาศัยแรงเสี ยดทานระหว่า งวัส ดุทาํ หน้า ที ล็อก
สายเคเบิ ล ยิงมีแรงดึงสายเคเบิ ลเพิมขึน อุปกรณ์ทีออกแบบใหม่นีจะยิง
จับล็อกแน่นขึน อุปกรณ์ตน้ แบบเวอร์ชนแรกนี
ั
เป็ นโลหะทังหมดโดยการ
ขึนรู ปด้วยเครื องกลึง CNC (Computer Numerical Control) ดังรู ปที (ก)
ซึงต่อมาได้เปลียนเป็ นพลาสติกมาขึนรู ปเชือมต่อด้วยกาว ดังรู ปที (ข)

(ปลอกนอก)

(ลิมล็อกด้านในพร้อมห่วงคล้อง)

(อุปกรณ์พร้อมใช้งาน)

รู ปที โครงสร้างของอุปกรณ์จบั ยึดเคเบิลสายกระจายแนวตรง

ในส่ วนของปลอกนอก ผูว้ ิจยั เลือกใช้พลาสติกพอลิเอไมด์หรื อ PA
(Polyamide) ทีมีชือทางการค้าคือไนลอน (Nylon) เนืองจากขึนรู ปง่าย ไม่
มีกลิน ไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย ทนการกัดกร่ อน เป็ นฉนวนไฟฟ้ า ทน
ความร้อนสูง มีจดุ หลอมเหลวระหว่าง – oC อุณหภูมิในการใช้งาน
สูงสุด oC ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ
ในส่ วนของลิมล็อกด้า นในพร้ อมห่ วงคล้อง แม้ว่าจะออกแบบให้
เป็ นชินเดียวกัน แต่ก็ประกอบด้วยส่วนย่อยคือแกนกลางตันกับห่วงคล้อง
ในส่ วนของแกนกลางตัน เบื องต้นเลือกใช้พลาสติก ABS (Acrylonitrile
Butadiene Styrene) ซึ งเป็ นวัส ดุ ที ใช้ ง านอย่า งแพร่ ห ลายในวงการ
อุตสาหกรรมนอกเหนื อจากไนลอน ABS เป็ นพลาสติกที ขึนรู ปง่าย ทน
ต่อแรงกระแทก ความร้อน และสารเคมีได้ดี มีความเหนี ยวและความมัน
เงาสู ง รวมทังทนต่อสภาวะบรรยากาศต่าง ๆ ได้ดี เป็ นเทอร์โมพลาสติก
ทีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้ มี จุดหลอมเหลวอยูใ่ นช่วง
– oC ในส่ วนของห่ วงคล้องใช้แกนห่ วงโลหะทีมี รูปทรงเหมือ น
อุปกรณ์จบั ยึดเดิมทีใช้เคเบิลแบบสายะพานรับแรงดึ งทีเป็ นโลหะ ทําจาก
ลวดสแตนเลส (Stainless) หรื อเส้นลวดเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized
Steel Wire) ต่อเชือมกับแกนกลางให้เป็ นชินส่วนเดียวกัน
4.

การทดสอบ

(ก) ต้นแบบอุปกรณ์จบั ยึดสายกระจายแนวตรงโลหะรุ่ นแรก

(ข) ต้นแบบอุปกรณ์จบั ยึดสายกระจายแนวตรงทําจากพลาสติกในรุ่ นต่อมา
รู ปที ต้นแบบอุปกรณ์จบั ยึดสายกระจายแนวตรงโลหะรุ่ นแรก

รู ปที การทดสอบการรับแรงดึอุปกรณ์จบั ยึดสายกระจายแนวตรง

จากการทดสอบต้นแบบอุ ป กรณ์ จ ับ ยึ ด เคเบิ ล ที ทํา จากพลาสติ ก
เบืองต้นพบว่าสามารถทํางานได้ดี ทีมงานจึงได้ขอ้ สรุ ปทีจะใช้โครงสร้าง
อุป กรณ์จ ับ ยึด ที มี ส่ วนประกอบเป็ นสองชิ น ตามโครงสร้ า งในรู ป ที
สําหรับจับยึดเคเบิ ลสายกระจายชนิ ดกลมทีมีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง

การทดสอบในห้องปฏิ บตั ิ การเพือหาค่าแรงดึ งสู งสุด ทีอุปกรณ์จบั
ยึดรองรับได้ในแนวตรง แสดงดังรูปที โดยได้ออกแบบการทดลองตาม
แนวทางของมาตรฐานอุตสาหกรรม [3] จากรู ป นํา เคเบิลสายกระจาย
ชนิดกลมทีไม่มีส่วนประกอบของโลหะสอดในอุปกรณ์จบั ยึด แล้วดันลิม
เพื อล็อกสายเคเบิ ล จากนันทดสอบด้วยเครื องทดสอบแรงดึ ง (Tensile
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Test) เพือหาค่าการรับแรงดึ งสู งสุ ดของอุปกรณ์จบั ยึดทีพัฒนาขึน ขณะ
ทํา การทดลองพบว่า แม้ว่า อุ ปกรณ์จับ ยึด จะรองรั บ แรงดึ งแนวตรงได้
มากกว่า . N ตามโจทย์กต็ าม ทีมงานตังข้อสังเกตว่าพืนผิวของลิม
ล็อกในชินงานต้นแบบทีเซาะร่ องในแนวขวาง อาจจับยึดไม่แน่นพอแล้ว
เกิดการลืนไถลของลิม ล็อกได้ จึงได้ทดลองเปลียนลักษณะการเซาะร่ อง
ของพืนผิวลิมล็อกเป็ นลักษณะเฉี ยงและทแยงสี เหลียม ดังรู ปที

รู ปที รู ปแบบการเซาะร่ องเพือแก้ปัญหาการลื นไถล
ตารางที ผลการทดสอบการรับแรงดึงของอุปกรณ์จบั ยึดเคเบิลสายกระจายชนิ ดกลม
ตัวอย่างทดสอบ ค่าแรงดึงสูงสุดของอุปกรณ์จบั ยึดทีมีลิมล็อกลักษณะต่าง ๆ (N)
ที
ร่ องแนวขวาง
ร่ องทแยงสี เหลียม ร่ องในแนวเฉี ยง
226.00
602.00
449.00
186.00
598.00
432.00
210.00
603.00
450.00
195.00
595.00
441.00
211.00
607.00
439.00
ค่าเฉลีย (N)
.
.
.

ผลการทดสอบหาค่าการรั บแรงดึ งสู งสุ ดของอุปกรณ์จบั ยึดเคเบิ ล
สายกระจายทีเป็ นชนิดป้ องกันสัตว์กดั แทะ เมื อชินส่ วนทีเป็ นลิมล็อกทํา
จาก ABS และมีลกั ษณะการเซาะร่ องทีต่างกัน แสดงดังตารางที ซึ งจะ
เห็ นว่าการเซาะร่ องในแนวเฉี ยงและทแยงสี เหลียมจะช่วยให้ค่าการรั บ
แรงดึงในแนวตรงมีค่ามากขึน อนึ ง เนื องจากอุปกรณ์ตน้ แบบนี ใช้วสั ดุ
ประเภทคื อไนลอนเป็ นปลอกนอกและ ABS เป็ นลิมล็อก แม้ว่าผลการ
ทดสอบจากต้นแบบล่าสุดสามารถทํางานได้ดี แต่การเลือกใช้วสั ดุต่างกัน
อาจเพิมต้นทุนการผลิต ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดเปลียนวัสดุของลิมล็อกให้เป็ น
ไนลอนเหมือนปลอกนอก แล้วทําการทดสอบอีก ครังหนึ งตามเงื อนไข
เดิม พบว่า อุปกรณ์ทีทําจากไนลอนทังหมด (ยกเว้นส่วนห่วงคล้อง) เมือ
ลิมล็อกถูกเซาะร่ องเป็ นแนวขวางธรรมดา กลับมีค่าการรับ แรงดึ งสู งถึ ง
. N มากกว่าแบบเดิ มทีมีค่า . N อย่างมีนยั สําคัญ อี กทังยัง
มากกว่า วัสดุ ABS ทีเซาะร่ องแนวเฉี ยงและทแยงสี เหลียม จึ งได้สรุ ป
โครงสร้างอุปกรณ์ตน้ แบบสําหรับใช้งานจริ งตามรู ปที และใช้วสั ดุเป็ น
ไนลอนทังในส่วนของปอกนอกและลิมล็อก โดยมีตน้ ทุนการสังทําตกอยู่
ทีชินละ - บาท ทังนีการติดตังใช้งานทีเสาไฟฟ้า มีลกั ษณะดังรู ปที

รู ปที การติดตังใช้งานอุปกรณ์จบั ยึดเคเบิลสายกระจาย

สรุป
บทความนี นําเสนอรายละเอียดในการวิจยั เพื อสร้ างผลิตภัณฑ์ขึน
เองภายในประเทศคื อ อุ ป กรณ์ จ ับ ยึด เคเบิ ล เส้น ใยนํา แสงแบบฉนวน
ทังหมดชนิ ดกลมสําหรับใช้งานการเข้าถึ งในระบบ FTTH ของบริ ษทั
โทรคมนาคมแห่ งชาติ จํากัด (มหาชน) โดยการพัฒ นาโครงสร้ างจาก
สิ ท ธิ บั ตรที หมดอายุใ นต่า งประเทศ ประกอบการเลื อกใช้ว ัส ดุ ที เป็ น
ไนลอน ผลการทดสอบสามารถทํางานได้ดี ต้นทุนการผลิ ตถูก ทํา ให้มี
องค์ความรู ้เกิดขึนภายในประเทศ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ช่ วยลด
การนําเข้าได้เป็ นจํานวนมาก
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