บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
อุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Industry) มีการแขงขัน
การใหบริการทีห่ ลากหลายและรุนแรงมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี การ
เกิดระบบอินเตอรเน็ต การสื่อสารขอมูลความเร็วสูงมีผลกระทบตอการใหบริการโครงขายโทรศัพท
เดิม (POTS : Plain Old Telephone Service) อยางมากเนื่องจากการใชงานตองการ Bandwidth
ที่สูงขึ้นContent ทีห่ ลากหลาย ทําใหผูใหบริการ (Operator) แตละรายพยายามสรรหาเทคโนโลยี
ใหมๆมาพัฒนาและปรับปรุงโครงขาย เพื่อเพิม่ ศักยภาพการใหบริการรูปแบบการสื่อสารขอมูลที่
รวดเร็วและมีความถูกตองสูง
ภาพที่ 1.1
บริการของ TOT ทีใ่ หบริการผานเคเบิลทองแดง
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การใหบริการโทรศัพท (POTS) ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีอยูหลายบริการ
ดวยกัน ไดแกโทรศัพทพน้ื ฐาน (PSTN) โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 470 MHz บริการดานสื่อสาร
ขอมูล คูสายเชา (Leased Line) ISDN (Integrated Service Digital Network ) ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line) การใหบริการสวนใหญอยูบ นโครงขายระบบโทรศัพท
Circuit-Switch ตอเชื่อมขายสายเคเบิลทองแดงชนิดคูสายตีเกลียว (Twisted Pair Metallic
Cable) กิจการดานโทรศัพทพน้ื ฐานแบงสวนงานทางเทคนิคออกเปน 2 งาน คือ
1. งานตอนใน (Inside Plant) เปนงานบํารุงรักษาที่เกี่ยวกับระบบและอุปกรณเครื่อง
ชุมสายโทรศัพท
2. งานตอนนอก (Outside Plant) เปนงานบํารุงรักษาทางสายเริ่มตนตั้งแต MDF
(Main Distribution Frame) ชุมสายโทรศัพท เปนตนไปจนถึงเครื่องโทรศัพทท่บี านของผูใ ชบริการ
ขายสายเคเบิลทองแดง ประกอบดวย
- เคเบิลตนทาง (Primary Cable) เชื่อมตอระหวาง MDF (Main Distribution
Frame) ชุมสายโทรศัพทกับตูผาน (Cabinet) เคเบิลตนทางสวนใหญรอยไปตามทอรอย
สายโทรศัพทใตดินมีบอพัก (Manhole) สําหรับตัดตอเคเบิลหรือบํารุงรักษาตรวจแกคูสายเสีย
ปญหาทีพ่ บคือ น้ําเขาหัวตอเคเบิลทําใหคูสายเสียหาย การกอสรางสาธารณูปโภคของหนวยงาน
ตางๆ เชน การขุดวางทอประปา การสรางถนนขยายผิวจราจร เปนตน อาจเปนสาเหตุทาํ ให
เคเบิลทองแดงเสื่อมสภาพหมดอายุการใชงานเชนกัน
- เคเบิลปลายทาง (Secondary Cable) เชื่อมตอระหวาง ตูผาน (Cabinet) กับตู
พักปลายทาง (Distribution Point) สําหรับตอสายกระจาย (Drop Wire) ไปใหบริการยังบานลูกคา
เคเบิลสวนใหญแขวนบนอากาศไปตามเสาไฟฟามีขนาดไมเกิน 400 คูสาย การบํารุงรักษาไม
ประสพปญหามากนัก
การใหบริการสื่อสารขอมูลผานเคเบิลทองแดงทีเ่ ปนอยูในปจจุบัน มีปญ
 หาขอจํากัด
เรื่องพื้นทีก่ ารใหบริการ เชน ระยะทางไมเกิน 5 กิโลเมตรจากชุมสายโทรศัพท เคเบิลเสื่อมสภาพ
หมดอายุการใชงานกอนกําหนด คุณภาพการใหบริการที่ขาดประสิทธิภาพ การรับสงขอมูลผิด
พลาด สาเหตุอาจเนื่องมาจากคุณสมบัติพื้นฐานและคาทางไฟฟาของเคเบิลทองแดง
อุตสาหกรรมดานโทรคมนาคมกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผูใหบริการมีรายได
หลักจากการใหบริการสื่อสารทางเสียงเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามเมื่อไมกี่ปที่ผานมามีการแขงขัน
การใหบริการกันมากขึน้ มีผลทําใหผใู หบริการมีรายไดลดลงไปดวย ถึงแมรายไดหลักจะยังคงเปน
การใหบริการสื่อสารทางเสียงและโดยที่ผใู หบริการจะตองใหบริการมากขึ้นแตไดผลกําไรลดลง
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โดยเฉพาะอยางยิง่ ประเทศทีเ่ ก็บคาบริการแบบตายตัวตามจํานวนการใชงาน เชน ระบบ Metered
Local Calls แตก็ยังมีรายไดอื่นมาชดเชย เชน การใหบริการอินเตอรเน็ตผานโครงขายโทรศัพท
พื้นฐาน (PSTN) ที่เพิ่มขึน้ จากการที่ผใู หบริการมีรายไดลดลงรวมถึงผลกระทบจากการใหบริการ
อินเตอรเน็ตที่มแี นวโนมวาจะ ใหบริการในรูปแบบคิดคาบริการคงที่ (Flat Rate Internet Access)
ผูใหบริการจะตองหารายไดจากดานอืน่ ๆเชน บริการ ADSL เปนตน ทีจ่ ะมาชดเชยหรือเพิ่มมากขึน้
ซึ่งอาจจะเปนการใหบริการและการใชงานในระดับที่สงู ขึ้นไปจากปจจุบนั จึงจะสามารถรักษาหรือ
เพิ่มปริมาณฐานลูกคาไดรวมถึงรายไดกจ็ ะเพิม่ สูงขึ้นดวย
จากปญหาและอุปสรรคการใหบริการสื่อสารขอมูลผานเคเบิลทองแดง ขอจํากัดพื้น
การใหบริการที่อยูห างไกลชุมสายเกิน 5 กิโลเมตร รวมถึงปญหาคุณภาพการใชงานนําไปสูก าร
ศึกษาการใชเทคโนโลยี Optical Fiber Cable รวมกับอุปกรณ DLC ทดแทนเคเบิลทองแดง เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการใหบริการดานสื่อสารขอมูล
1.2. วัตถุประสงคของการคนควาอิสระ

ทองแดง

1. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคการสื่อสารขอมูลผานคูสายโทรศัพทชนิดเคเบิล
2. เพื่อกําหนดวิธีการปองกันและปรับปรุงเคเบิลทองแดงรองรับการใหบริการสื่อสาร

ขอมูล

3. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการทดแทนเคเบิลทองแดงทีเ่ สื่อมสภาพ
4. เพื่อศึกษารูปแบบและตนทุนการทดแทนเคเบิลทองแดงทีเ่ สื่อมสภาพ
5. เพื่อศึกษาผลที่ไดรบั จากการการทดแทนเคเบิลทองแดงทีเ่ สื่อมสภาพ ในดานการ
เพิ่มศักยภาพการใหบริการสื่อสารขอมูล
1.3. ขอบเขตของการคนควาอิสระ
งานคนควาอิสระนี้ มุงเนนศึกษาสําหรับขายสายสายเคเบิลทองแดงของบริษทั ทีโอที
จํากัด(มหาชน) เทานัน้ โดยมีขอบเขตการคนควาอิสระดังนี้
1. ศึกษาเทคโนโลยีเคเบิลใยแกวนําแสงรวมกับอุปกรณ DLC ทดแทนเคเบิลทองแดง
ที่มอี ยูเดิม และเสื่อมสภาพการใชงาน ศึกษาเฉพาะกรณีการใหบริการโทรศัพทพ้นื ฐาน (Voice)
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และบริการขอมูล (Data) โดยมุงเนนการทดแทนขายสายเคเบิลระหวางชุมสายโทรศัพทกบั ตูผาน
(Cabinet) ที่เรียกวา เคเบิลตนทาง (Primary Cable)
2. ศึกษารูปแบบ วิธกี ารและตนทุนการสรางทดแทนเคเบิลทองแดงดวยเคเบิลใยแกว
นําแสงรวมกับอุปกรณ DLC นัน้ จะไมเนนรายละเอียดของอุปกรณ รุน โมเดลหรือในสวนของการ
ปฏิบัติการเกีย่ วกับระบบ และบริษทั ผูผ ลิตหรือนําเขา แตจะใชราคาประมาณการ ที่จดั ทําโดยฝาย
วิศวกรรมโครงขาย บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปนแนวทางในการคํานวณตนทุน
3. ศึกษาการเพิ่มศักยภาพทางดานคุณภาพการใชงาน ไมรวมถึงรายไดที่อาจเกิดขึ้น
หรือผลตอบแทนทางดานการเงิน
1.4. ขอจํากัดหรืออุปสรรคในการคนควาอิสระ
1. ขอจํากัดทางดานขอมูลบางสวนไมสามารถเปดเผยได
2. ราคาที่ใชคํานวณตนทุนการสรางเคเบิลใยแกวนําแสงรวมกับอุปกรณ DLC เปน
ราคาประมาณการขยายการใหบริการ จัดทําขึ้นเมื่อป 2547 ตนทุนที่ไดอาจคลาดเคลื่อนกับความ
เปนจริง
1.5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เขาใจถึงปญหาและอุปสรรคของโครงขายเคเบิลทองแดงทีม่ ตี อการใหบริการการ
สื่อสารขอมูล
2. เขาใจถึงรูปแบบการนําเทคโนโลยีใชทดแทนเคเบิลทองแดงเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ใหบริการสื่อสารขอมูล
3. เขาใจถึงตนทุนการเปลีย่ นขายสายเคเบิลทองแดง เปนเคเบิลใยแกวนําแสงรวม
กับอุปกรณ DLC
4. ผลการศึกษาวิจยั นี้ สามารถนําไปใชเปนขอมูลสวนหนึ่งในการตัดสินใจของผู
บริหารเกีย่ วกับการเพิ่มศักยภาพขายสายเคเบิลทองแดงเพื่อรองรับการใหบริการดานสื่อสารขอมูล
โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ หี่ า งไกลมีขอจํากัดเกีย่ วกับคุณสมบัตเิ คเบิลทองแดง เปนการขยายการใหบริการ
เพิ่มลูกคาและแขงขันกับผูใ หบริการรายอื่น

