บทที่ 4
ผลการวิจัยและวิเคราะห
การศึกษาการใชเทคโนโลยี Optical Fiber Cable รวมกับอุปกรณ DLC ทดแทน
เคเบิลทองแดงเพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการดานสื่อสารขอมูลนี้ จะแบงการศึกษาออกเปน 5
หัวขอดังนี้
4.1 ปญหาและอุปสรรคการใหบริการสื่อสารขอมูลผานเคเบิลทองแดง
4.2 เทคโนโลยีที่ใชทดแทนเคเบิลทองแดงเสื่อมสภาพ
4.3 รูปแบบการทดแทนเคเบิลทองแดงเสื่อมสภาพ
4.4 ตนทุนการสรางทดแทนเคเบิลทองแดงเสื่อมสภาพ
4.5 เปรียบเทียบผลที่ไดรับจากการใชเทคโนโลยีสรางทดแทนเคเบิลทองแดง
เสื่อมสภาพ
ในการทําวิจัยนี้ ขอบเขตการศึกษาจะเกีย่ วกับขายสายเคเบิลโทรศัพทท่อี ยูระหวาง
ชุมสายโทรศัพทกับบานลูกคา โดยมุง เนนการทดแทนเคเบิลทองแดงระหวางชุมสายโทรศัพทถงึ ตู
ผาน (Cabinet) คือ ขายสายเคเบิลทีเ่ รียกวา เคเบิลตนทาง (Primary Cable) เปลี่ยนเปนขายสาย
เคเบิลใยแกวนําแสงและใชอุปกรณ DLC (Digital Loop Carrier) แทนทีต่ ูผาน (Cabinet)
4.1 ปญหาและอุปสรรคการใหบริการสื่อสารขอมูลผานเคเบิลทองแดง
4.1.1 การเสื่อมสภาพหมดอายุการใชงานเคเบิลทองแดง
การสื่อสารขอมูลผานคูสายโทรศัพทตัวนําทองแดงนัน้ จะมีลักษณะทางกายภาพของ
คูสายโทรศัพทแตละคู ซึง่ ประกอบดวย ตัวนําและฉนวน โดยทั้งตัวนําและฉนวน จะถูกออกแบบ
ใหมอี งคประกอบทีเ่ หมาะสม เชน วัสดุท่ใี ช ความหนา การตีเกลียว ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ตัวนําและระยะหางระหวางกึ่งกลางตัวนํา โดยทั่วไปแลวอายุการใชงานของเคเบิลทองแดงมาก
กวา 10 ป แตมีเคเบิลบางเสนทางเสื่อมสภาพหมดอายุการใชงานกอนกําหนด อาจเนื่องมาจาก
หลายๆ สาเหตุดังตอไปนี้
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1. น้ําซึมเขาหัวตอเคเบิลใตดินทําใหคูสายใชงานชํารุดเสียหาย ซึ่งเปนผลจากการ
สรางขายสายเคเบิลไมไดมาตรฐาน เหตุเสียคูสายใชงานขัดของมากกวา 90 เปอรเซ็นตเกิดจากน้าํ
เขาหัวตอเมื่อน้ําขังในหัวตอเปนเวลานานทําใหคา IR (Insulation Resistance) มีคาลดลงต่ํากวา
มาตรฐาน คา Dielectric Constance ของฉนวนเปลีย่ นแปลง สงผลใหคา Conductance (G)
และคา Capacitance (C) เปลี่ยนแปลงไปดวย ทําใหคูสายไมสามารถใชงานไดอีกตอไป
2. ขายสายเคเบิลทองแดงเมื่อใชงานไปนานๆ คา Series Resistance ของคูสาย
อาจมีคาสูงขึ้น เนื่องจากเกิด Fault ที่จุดตัดตอยิ่งมีหัวตอจํานวนมากโอกาสที่จะเกิดยอมมีมากขึ้น
ดวย ทําใหคา Loop Resistance ที่วัดไดสูงเกินกวามาตรฐานสําหรับการใชงาน สงผลใหระยะ
ทางการใหบริการสั้นลงตัวอยาง เชน คูสายใชงานจริงตัวนําคูสายทองแดงขนาด 0.40 ม.ม.2
ระยะทาง 3 กิโลเมตร วัดคา Loop Resistance ได 1,150 โอหม (เฉลี่ย 383 โอหมตอกิโลเมตร)
การสื่อสารขอมูลประเภท ISDN ADSLคา Loop Resistance มาตรฐานไมเกิน 1,300 โอหม
คํานวณระยะทางการใหบริการเทากับ 3.39 กิโลเมตร ซึง่ ตามมาตรฐานตัวนําคูสายทองแดง ขนาด
0.40 ม.ม.2 ระยะทาง 1 กิโลเมตร คา Loop Resistance เทากับ 300.15 โอหม (อุณหภูมิ 30
°C) ระยะทาง 3 กิโลเมตร ระยะทางการใหบริการเทากับ 4.3 กิโลเมตร จะเห็นไดวา ระยะ
ทางการใหบริการลดลง 0.91 กิโลเมตร
3. การกอสรางสาธารณูปโภคของหนวยงานตางๆ ทําใหเคเบิลใตดนิ ไดรับความเสีย
หายหรือเสื่อมสภาพ เชน การขุดวางทอประปาใกลทอ รอยสายเคเบิลโทรศัพทใตดิน อาจทําใหรอย
สายแตกชํารุดเคเบิลที่อยูภายในทอรอยสายอาจเกิดรอยแผลที่เปลือกเคเบิล แตคูสายใชงานยังไม
เสียในทันที ซึ่งหากกลบดินโดยยังไมมกี ารซอมทอรอยสายและเคเบิล เมื่อระยะเวลาผานไปน้ําจะ
ไหลซึมเขาทางเปลือกเคเบิลไปยังหัวตอเคเบิลเกิดความเสียหายขึ้น ตลอดจนการสรางสะพาน
รถยนตขามทางแยก การสรางถนน การขยายผิวจราจรของกรุงเทพมหานครและกรมทางหลวง
อาจเปนสาเหตุทําใหเคเบิลเสื่อมสภาพชํารุดหมดอายุการใชงานกอนกําหนด สงผลใหคูสายใชงาน
ดอยคุณภาพหรือไมสามารถใชงานไดอีกตอไป
4. ไฟฟารั่วลงเคเบิลทําใหคูสายใชงานชํารุด หรืออาจทําใหคุณภาพฉนวนหุมคูสาย
ตัวนําเสื่อมสภาพ คา IR (Insulation Resistance) ต่ํากวามาตรฐานสงผลตอคุณภาพการใชงาน
สื่อสารขอมูล สําหรับสาเหตุนน้ั อาจเกิดจากการติดตั้งระบบกราวดไมไดมาตรฐาน หรือระบบ
กราวดเสื่อมสภาพจากการใชงานมานานหรือปริมาณกระแสไฟฟาสูงเกินกวาที่สายกราวดสามารถ
รองรับได
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5. คุณภาพการบํารุงรักษาเคเบิลของพนักงานชาง ซึ่งถาหากพนักงานขาดความรู
ความ สามารถ ความระมัดระวังในการทํางานแลว มีผลอยางมากตอการใชงานเคเบิลทองแดง
อาจทําใหเคเบิลเสื่อมสภาพหมดอายุการใชงานกอนกําหนดคุณภาพการใชงานลดลง เชน การเปด
หัวตอในบอพัก (Manhole) เพื่อตรวจแกคูสายและปดหัวตอไมเรียบรอยทําใหน้ําหรือความชื้นเขา
หัวตอ ทําใหคา Dielectric Constance ของฉนวนเปลีย่ นแปลง การแยกคูสายออกมากเกินไป
ขณะทําการตัดตอคูสายเคเบิล การ Split คูสายเมื่อตรวจแกหรือตัดตอ สิ่งตางๆ เหลานีท้ าํ ใหคา
Mutual Capacitance(C) ในคูสายโทรศัพทเพิ่มขึน้ สงผลใหคาลดทอนสัญญาณ (Attenuation)
เพิ่มขึ้น
6. เคเบิลคุณภาพดี แตไมสามารถใชงานสื่อสารขอมูลบางประเภทได เชน ISDN
ADSL HDSL เนื่องจากขอจํากัดดานระยะทางไกลชุมสายโทรศัพท ทําใหคา Loop Resistance
สูงเกินกวามาตรฐานที่กําหนดใชงาน ตัวอยางเชน การใหบริการ ADSL คา Loop Resistance
ถึงสถานทีต่ ิดตั้งไมเกิน 1,300 โอหม คํานวณเปนระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถาเกินจากนี้
จะเกิด Error หรือบางครั้งไมสามารถใชงานไดเลย
4.1.2 การบํารุงรักษาเคเบิลเพื่อการใหบริการสื่อสารขอมูล
ระบบขายสายเคเบิลที่ใหบริการแบงออกเปน 2 ระบบ คือ ระบบ Direct Feed
ใหบริการบริเวณที่มลี ูกคาอยูห นาแนน และระบบ Indirect Feed ใหบริการบริเวณที่ลูกคาอยูกัน
แบบกระจัดกระจายไมเปนกลุมกอน ระบบนีม้ คี วามยืดหยุน สูงเนื่องจากการใหบริการเพียงแตโยง
สาย Jumper ภายในตูผาน ก็สามารถแจกจายคูสายปลายทางไปใหกบั ลูกคาที่อยูตางบริเวณได
อยางทั่วถึง แตโดยทั่วไปแลวจํานวนลูกคาอยูก นั แบบกระจัดกระจายและการออกแบบขายสายใน
ลักษณะคาดประมาณการลูกคาจึงตองออกแบบใหครอบคลุมมากที่สุด ดังนัน้ ในระบบขายสาย
เคเบิลสวนใหญจึงใชระบบ Indirect Feed ตอเชื่อมจากชุมสายโทรศัพทมายังบานลูกคาสําหรับ
ระบบขายสายของ TOT ใชทั้งระบบ Direct Feed และระบบ Indirect Feed
การบํารุงรักษาขายสายเคเบิล ระบบ Indirect Feed
1. การบํารุงรักษาเคเบิลตนทาง (Primary Cable)
2. การบํารุงรักษาเคเบิลปลายทาง (Secondary Cable)
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ภาพที่ 4.1
การแบงขายสายเคเบิลเปน 2 สวนในระบบ Indirect Feed

ชุมสาย
โทรศัพท

เคเบิลตนทาง
(PRIMARY CABLE)

ตูผาน
(CABINET)

ตูพักปลายทาง
(TERMINAL)

สายกระจาย
(DROP WIRE)

เคเบิลปลายทาง
(SECONDARY CABLE)

1. การบํารุงรักษาเคเบิลตนทาง (Primary Cable) เปนขายสายเคเบิลทีเ่ ชื่อมตอ
ระหวางชุมสาย โทรศัพทกับตูผาน (Cabinet) มีขอควรพิจารณา 3 ประการ คือ
- ดานกายภาพ(Physical) เคเบิลมีขนาดใหญและน้ําหนักมาก เนื่องจากจํานวน
คูสายเคเบิลมีจํานวนตั้งแต 600 – 3,000 คูสาย ขนาดตัวนําคูสาย 0.40 – 0.90 มม2 ลักษณะดาน
กายภาพดังกลาว ทําใหตองสรางขายสายเคเบิลโดยรอยในทอรอยสายโทรศัพทใตดิน เคเบิลทีใ่ ช
งานประเภท AP-FSF (Foam / Skin Insulation AP Filled Cable) เคเบิลและหัวตอเคเบิลทีบ่ อ
Manhole จมน้ําตลอดเวลา
- การตรวจแกและบํารุงรักษาเคเบิล (Line Maintenance) ในดานคุณภาพการ
บริการนั้น การสรางขายสายเคเบิลใตดิน จะใหคุณภาพของการใหบริการและความเชื่อถือสูงกวา
การสรางขายสายเคเบิลอากาศ
แตถาคุณภาพงานสรางขายสายเคเบิลใตดินดําเนินการไมได
มาตรฐาน อาจเนื่องมาจากพนักงานชางขาดความชํานาญหรือขาดความระมัดระวังในการทํางาน
ผลที่ตามมาคือขายสายเคเบิลมีอายุการใชงานสั้นกวาปกติโดยทั่วไป สําหรับการบํารุงรักษาเมื่อ
คูสายใชงานเกิดขัดของ พนักงานชางจะทําการเปลี่ยนคูสายโดยใชคูสายวางใกลเคียงเปลี่ยนใช
งานแทน ในกรณีทคี่ ูสายใชงานเกิดขัดของจํานวนมากและไมมีคูสายวางเปลี่ยน (คูสายวางทุกคู
เสียหมด) ตองทําการวัดหาระยะเหตุเสียของคูสายใชงานที่ขัดของ โดยใชเครื่องมือวัดหาเหตุเสีย
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เมื่อวัดไดระยะเหตุเสียแลว ขั้นตอนตอไปเปนการเปดบอพัก (Manhole) เพื่อหาเหตุเสียทีห่ ัวตอ
เคเบิล บางครั้งอาจพบหรือไมพบเหตุเสียเคเบิล ตองทําการวัดหาระยะเหตุเสียใหมอกี ครัง้ เหตุ
เสียที่พบสวนใหญนํา้ เขาหัวตอเคเบิล รวมระยะเวลาจากเริ่มวัดหาเหตุเสียจนถึงเปดบอ Manhole
หาเหตุเสีย ใชระยะเวลาประมาณ 2 – 4 วัน ขึ้นอยูก ับบริเวณบอพัก (Manhole)ที่ทําการหาเหตุเสีย
ถาอยูในผิวจราจรตองขออนุญาตเจาพนักงานตํารวจกอนปฏิบัติงาน จะเห็นวาขายสายเคเบิลใต
ดิน คุณภาพของการใหบริการและมีความเชื่อถือสูงกวาการสรางขายสายเคเบิลอากาศ แตการ
บํารุงรักษาเมื่อเคเบิลเกิดเหตุเสียขึ้นตองใชระยะเวลาหลายวันในการดําเนินการแกไข
- ตนทุนการบํารุงรักษา การพบเหตุเสียเคเบิลตนทางสวนใหญเกิดจากน้ําเขา
หัวตอเคเบิล หากน้ําขังในหัวตอเปนเวลานานๆ จะทําใหคูสายเคเบิลชํารุด การแกไขทําไดโดย
การตัดตอซอมคูสายที่หัวตอหรือเปลี่ยนเคเบิล 1 ชวงหรือ 2 ชวงบอพัก (Manhole) ขึ้นอยูวาน้ําซึม
เขาเคเบิลหรือไม การเปลีย่ นทดแทนเคเบิลใตดินชํารุดตองเปลี่ยนระหวางบอพัก (Manhole) กับ
บอพัก (Manhole) โดยระยะบอประมาณ 185 – 215 เมตร การเปลี่ยนเคเบิลตนทางใตดินเปน
ตนทุนการบํารุงรักษาที่สูงมาก ราคาเคเบิลใตดนิ ขนาด 3,000 คูสาย (G 3000-.4A6) ราคาตอ
100 เมตร เทากับ 256,900 บาท
ตารางที่ 4.1
ราคากลางงานจางเหมาสรางขายสายโทรศัพท เลขที่ 186-192

ที่มา: ฝายมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท ทศท คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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2. การบํารุงรักษาเคเบิลปลายทาง (Secondary Cable) เปนขายสายเคเบิลที่
ตอเชื่อมจากตูผานไปยังตูพักปลายทาง เพื่อรอใหบริการตอสาย Drop Wire เขาบานลูกคา
ลักษณะขายสายเคเบิลสวนใหญแขวนไปตามเสาไฟฟาหรือเสาโทรศัพท ขนาดสายไมเกิน 400
คูสาย การตรวจแกและบํารุงรักษาทําไดรวดเร็วกวาเคเบิลตนทาง การเปลี่ยนเคเบิลแทนของเดิมที่
ชํารุดเปลีย่ นไดตามความยาวที่ชํารุด ตนทุนในการบํารุงรักษาถูกกวาเคเบิลตนทางเนื่องจากมี
ขนาดเล็กกวา ราคาเคเบิลขนาด 400 คูสาย(E400-.5A2) ราคาตอ 100 เมตร เทากับ 48,500
บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2
ราคากลางงานจางเหมาสรางขายสายโทรศัพท เลขที่ 115-121

ที่มา: ฝายมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท ทศท คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ในการบํารุงรักษาขายสายเคเบิลนัน้ เคเบิลตนทาง(Primary Cable) เปนสวนที่มี
ตนทุนในการบํารุงรักษาสูง ระยะเวลาในการตัดตอคูสายจํานวนหลายพันคูสายเมื่อตองเปลี่ยน
เคเบิลรวมถึงเวลาการตรวจแกไขคืนดีคอนขางนานในสภาวการณการแขงขันรุนแรงดังเชนปจจุบัน
รวมถึงการทําขอตกลงการใหบริการ SLA ( Service Level Agreement ) ซึ่ง TOT ทํากับธนาคาร
พาณิชย สถาบันการเงิน และบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ กําหนดระยะเวลาในการตรวจแก
คูสายใชงานเสีย เชน คูสายเชาหลังจากแจงคูสายใชงานเสีย ตองทําการแกไขใหสามารถใชงานได
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ตามปกติภายใน 4 ชั่วโมง เปนตน ดังนัน้ การศึกษาการใชเคเบิลใยแกวนําแสงรวมกับอุปกรณ
DLC (Digital Loop Carrier) ทดแทนเคเบิลทองแดงและตูผาน (Cabinet) จึงเปนชองทางหนึ่งใน
การแกปญหาดังกลาวขางตน
4.1.3 การปรับปรุงเคเบิลเสื่อมสภาพหมดอายุการใชงาน
สาเหตุทท่ี าํ ใหเคเบิลทองแดงเสื่อมสภาพหมดอายุการใชงานกอนกําหนด ตามหัวขอ
4.1.1 นั้น การแกไขสามารถทําไดโดยการตรวจสอบปรับปรุงเปลี่ยนเคเบิลที่เสื่อมสภาพชํารุดเปน
ชวงๆเพื่อนํากลับมาใชงานอีกครัง้ การตรวจสอบปรับปรุงเคเบิลแบงออกเปน 7 ขั้นตอนดังนี้
1. การตรวจสอบทางกายภาพขายสาย (Physical test) เปนการตรวจสอบเบื้องตน
เพื่อใหทราบเสนทางขายสาย ขนาดและความยาวเคเบิลจากแบบขายสาย และทําการตรวจสอบ
ในพื้นที่จริงดวย ในขั้นตอนนี้ตองการรายละเอียดเกีย่ วกับระยะทางรวมของขายสายเคเบิลจํานวน
หัวตอทั้งหมดทั้งเสนทางกอนการปรับปรุง จํานวนหมอแปลง(ถามี) ที่แนวขายสายเคเบิลอาจพาด
ผาน เสร็จแลวนําขอมูลรายละเอียดที่ไดทั้งหมดบันทึกลงในแบบขายสายเคเบิล
2. ตรวจสอบคุณสมบัติเคเบิลกอนการปรับปรุง (Pre-test ระดับ Prequalification )
เปนการตรวจสอบคาตางๆ ของเคเบิลที่ไดโดยการใชเครื่องมือวัด และคํานวณคาที่วัดไดนั้น นําไป
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามบทที่ 2 หัวขอที่ 2.1 คุณสมบัติของเคเบิลที่สงผลตอการสื่อสาร
ขอมูล คาที่ตรวจสอบมีดังนี้
- คุณสมบัติพน้ื ฐาน : 1. คา Loop Resistance
2.คา Insulation Resistance
3. คา Mutual Capacitance
4. คา Aluminum Cable Shield Resistance
5. ระบบการตอสายดิน
- คุณสมบัตทิ างไฟฟา AC: 1. Line Loss
2. Insertion Loss
3. Noise
4. Near-end Crosstalk
5. Impulse Noise
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3. การวิเคราะหผลการตรวจสอบกอนการปรับปรุงเพื่อหาสาเหตุ (Fault Analysis)
นําคาที่ตรวจสอบไดเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามขอ 2 มาทําการวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุทก่ี อ
เกิดปญหากับเคเบิลทีก่ าํ หนดสําหรับการปรับปรุง ทําใหการปรับปรุงตรงตามสาเหตุท่แี ทจริง เชน
อาจมีน้ําหรือความชืน้ อยูในเคเบิล คา Aluminum Cable Shield Resistance มีคาสูงเกินเกณฑ
มาตรฐาน เสนทางขายสายเคเบิลทีก่ าํ หนดปรับปรุงไมมีการติดตั้งเหล็กดินเพื่อนําชีลดเคเบิลลงดิน
(Shield Grounding)ในระยะทางที่เหมาะสม เปนตน
4. การคนหาตําแหนงเสียและกําหนดเนื้องาน (Fault Location and Job Details)
เพื่อทําการปรับปรุง สําหรับขัน้ ตอนนี้เปนขั้นตอนการคนหาตําแหนงเสียหรือชวงขายสายเคเบิลที่
เสียไมสามารถใชงานได โดยตัดชวงคูสายใหสนั้ ที่สุดเปนชวง ๆ แลว ตรวจสอบคา ดังนี้
- คา Mutual Capacitance ตรวจสอบดวยเครื่อง Subscriber Loop Analyzer
- คา Insulation Resistance ตรวจสอบดวยเครื่อง Insulation Tester
- ตรวจสอบระยะทางที่เสียดวยการตรวจสอบรูปสัญญาณดวยเครื่องTDR(Time
Domain Reflect meter)
ในชวงระยะเคเบิลที่คาทางไฟฟาไมอยูในเกณฑมาตรฐาน จะกําหนดเปนเนื้องานเพื่อ
ปรับปรุงเปนชวงๆเชน ตรวจสอบพบเคเบิลมีความชื้นหรือน้ําเขาเคเบิล ก็จะกําหนดเนื้องานเปลี่ยน
เคเบิลเปนชวงๆ ตามที่ตรวจสอบพบหรือการติดตั้งแทงเหล็กดินเพิ่มเติม เพื่อนําชีลดเคเบิลลงดิน
(Shield Grounding) เพิ่มคุณภาพขายสายเคเบิล เปนตน
5. ดําเนินการปรับปรุงตามเนื้องานที่กําหนด (Cable Rehabilitation)
เปนขัน้ ตอนการปรับปรุงเคเบิลตามเนื้องานทีก่ าํ หนดตามขอ 4
6. ตรวจสอบคาทางไฟฟาหลังการปรับปรุง (Post test ระดับ Prequalification )
เมื่อดําเนินการปรับปรุงเคเบิลตามเนื้องานทีก่ าํ หนดเสร็จแลวจะดําเนินการตรวจสอบ
คาทางไฟฟาหลังการปรับปรุงเพื่อเปรียบเทียบคาทางไฟฟากอนการปรับปรุง เพื่อใหแนใจวาการ
ปรับปรุงเคเบิลที่ดําเนินการเสร็จ ขายสายเคเบิลหรือหัวตอที่ดอยคุณภาพไดรับการปรับปรุงทุกจุด
โดยทําการตรวจสอบคูสายเดิมที่ตรวจสอบกอนการปรับปรุง รวมทั้งเครื่องมือตรวจสอบ รูปแบบ
และหัวขอตรวจสอบดําเนินการเชนเดียวกับกอนการปรับปรุง
7. Final test เปนการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาคุณภาพคูสายที่ผานเกณฑมาตรฐาน
ในขั้นตอนการตรวจสอบคาทางไฟฟาหลังการปรับปรุง สามารถนําไปใชงานสื่อสารขอมูลประเภท
ตาง ๆ ได
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ภาพที่ 4.2
ขั้นตอนการปรับปรุงเคเบิลเสื่อมสภาพหมดอายุการใชงาน
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4.1.4 การใชระบบตรวจสอบน้ําเขาหัวตอเคเบิลใตดิน
ขายสายเคเบิลตนทาง (Primary Cable) ที่ใชกนั อยูน นั้ สวนใหญรอยอยูในทอรอย
สายโทรศัพทใตดิน โดยมีหัวตอเคเบิลอยูที่บอพัก (Manhole) ทอรอยสายและบอพัก (Manhole)
เหลานีน้ ้ําจะทวมขังตลอดเวลาฉะนัน้ โอกาสทีน่ ้ําทวมขังนีจ้ ะไหลซึมเขาไปในหัวตอที่มีรอยรั่วหรือ
รอยชํารุดกลางสายเคเบิลเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อน้ําซึมเขาหัวตอเปนเวลานานๆ จะทําความเสียหาย
กับคูสายทีใ่ ชงานอยู
กองวิจัยอุปกรณตอนนอก สวนวิจัยและพัฒนา องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
คิดคนและพัฒนาระบบตรวจสอบน้ําเขาหัวตอเคเบิลใตดนิ ขึ้นมาใชงานเพื่อใชเปนอุปกรณแจงเหตุ
เสียอันเนื่องมาจากน้ําเขาหัวตอเคเบิลใตดิน ซึ่งเดิมนั้นไมมรี ะบบตรวจสอบอื่นใดมาชวยทําการ
ตรวจสอบหรือแจงเหตุเสียใหทางหนวยงานทีด่ ูแลรักษาเคเบิลไดทราบ จึงเกิดปญหาในงานบํารุง
รักษาเพราะกวาที่ผูปฏิบัติงานจะทราบวามีนํา้ เขาไปในหัวตอเคเบิล ก็เกิดความเสียหายกับคูสาย
ใชงานไปกอนแลวเปนจํานวนมาก เพราะน้ํารั่วซึมเขาไปขังอยูในหัวตอ (Closure) จนกระทั่งตัว
ตอคูสาย (Wire Connector Module) และคูสายโทรศัพทชํารุดจนไมสามารถแกไขได ตองทําการ
ตัดตอหัวตอนั้นใหมท้งั หมด เปนเหตุใหเกิดความสูญเสียคาใชจายและเวลาเปนอันมากยิง่ ไปกวา
นั้นถาน้ําที่ขังอยูในหัวตอเคเบิล ซึมเขาไปยังคูสายในเคเบิล ทั้งสองดานของหัวตอก็ยิ่งเกิดความ
เสียหายมากขึ้น ทําใหเกิดความสูญเสียคาใชจายเปนจํานวนมากเพราะตองทําการเปลี่ยนเคเบิล
ชวงนั้นใหม
ตารางที่ 4.3
เปรียบเทียบคาใชจายหัวตอเคเบิลปกติกับหัวตอเคเบิลที่ตดิ ตั้ง TOT Sensor
ประเภทเหตุเสีย
1.ซอมตัดตอ
2.ซอมตัดตอ 2 หัวตอและ
เปลี่ยนเคเบิล 1 เสน
(3000x0.40 AP-FSF)
3.ซอมตัดตอ 3 หัวตอและ
เปลี่ยนเคเบิล 2 เสน
(3000x0.40 AP-FSF)

คาใชจาย(บาท)
45,700
964,400

1,973,100

คาใชจายในการแกไขเหตุ
เสียหัวตอที่ติดตั้ง Sensor
ทําใหทราบเหตุลวงหนา
คูสายไมชํารุดเสียหาย
คาใชจายรวมประมาณ
19,900 บาทตอการ
เปลี่ยนหัวตอพรอมติด
Sensor ใหมหนึ่งครั้ง

ที่มา : สวนวิจัยและพัฒนา องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

ประหยัดคาใชจาย
25,800
944,500

1,953,200

67
จากตารางที่ 4.3 เปนคาใชจายบํารุงรักษาเคเบิลเมื่อเกิดเหตุเสียน้ําเขาหัวตอเคเบิล
ทําใหคูสายไมสามารถใชงานไดอกี ตอไป
รายการที่ 1 การตัดตอเพิ่มสายทีห่ ัวตอ คาใชจายที่เกิดขึ้น คือ คาพัสดุตอคูสาย
(Wire Connector Module) คาแรงงาน คาพัสดุหุมหัวตอ (Closure) รวมคาใชจาย 45,700 บาท
รายการที่ 2 การเปลี่ยนเคเบิลขนาด 3,000 คูสาย ความยาว 1 ชวงบอ ประมาณ
200 เมตร ตัดตอคูสาย 2 หัวตอ คาใชจายรวม 964,400 บาท
รายการที่ 3 การเปลี่ยนเคเบิลขนาด 3,000 คูสาย ความยาว 2 ชวงบอ ประมาณ
400 เมตร ตัดตอคูสาย 3 หัวตอ คาใชจายรวม 1,973,000 บาท
แตถาติดตั้งระบบตรวจสอบน้ําเขาหัวตอเคเบิลใตดนิ
เมื่อน้ําซึมเขาหัวตอ TOT
Sensor ทํางานทําใหทราบวาหัวตอมีนํา้ เขา ทําการเปลีย่ นหัวตอและติดตั้ง TOT Sensor ใหม
คาใชจายตอครั้ง 19,900 บาท ซึ่งประหยัดคาใชจายไดมากและไมทาํ ใหคูสายใชงานเสียหาย
ลักษณะการทํางานระบบตรวจสอบน้ําเขาหัวตอเคเบิลใตดิน ประกอบดวย 2 สวน
ดังนี้
1. ตัวอุปกรณตรวจจับน้ําหรือของเหลว (TOT Sensor) ทําหนาทีเ่ ปนชุดสวิชทปด
และเปดวงจรไฟฟา เปนอุปกรณท่อี อกแบบเพื่อติดตั้งไวในหัวตอเคเบิลตนทางใตดินที่อยูในบอพัก
(Manhole) ประกอบดวย
- ชุดสวิทช ประกอบดวย 2 ขั้ว ขั้วหนึ่งตอกับแกนกลางและอีกขั้วหนึ่งจะตอกับ
สปริง ภาวะปกติจะเปนวงจรเปด ชุดสวิทชน้จี ะใชแผนสแตนเลสกลม ที่ตอกับชุดสารขยายตัวทํา
หนาทีเ่ ปนหนาสัมผัสปด-เปดวงจร
- ชุดสารขยายตัว จะบรรจุสารขยายตัวในกระปองกลม เมื่อมีน้ําไหลซึมเขาไป
ในกระบอกนี้ สารขยายตัวจะขยายตัวไดมากกวา 100 เทา ทําใหเกิดแรงดันไปดันชุดสวิชท ให
วงจรปด
- ชุดสายตัวนํา เปนสายไฟที่ตอกับชุดขั้วของสวิชทเพื่อนําไปตอกับคูสายเคเบิล
ทีก่ าํ หนดใหเปนคูสายเตือน (Alarm)
การติดตั้งอุปกรณตรวจจับน้ําหรือของเหลว (TOT Sensor) จะติดตั้งคูสายเตือน
(Alarm) ทีถ่ กู กําหนดขึน้ และตรวจสอบแลว ตําแหนงของการติดตั้งจะติดตั้งในตําแหนง 6 นาฬิกา
ของหนาตัดสาย ซึ่งเปนจุดที่อยูต่ําสุดที่จะดูดซึมน้ําไดดีทส่ี ุด
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ภาพที่ 4.3
อุปกรณตรวจจับน้ําหรือของเหลว(TOT Sensor)

ภาพที่ 4.4
การติดตั้งอุปกรณตรวจจับน้ําหรือของเหลว(TOT Sensor) ในหัวตอเคเบิล

2. ชุดแสดงผลระบบตรวจสอบน้ําเขาหัวตอเคเบิล ( Monitor Alarm ) ติดตั้งอยูใน
หอง MDF ชุมสายโทรศัพท ทําหนาทีบ่ อกสัญญาณเตือน ใหรวู า มีเหตุเสียจากน้ําเขาไปในหัวตอ
เคเบิลใตดนิ ทีเ่ คเบิลเสนใดหรือจุดใด ตัวอุปกรณ Monitor Alarm มีขนาดมาตรฐานและรูป
หนาปดเปนกลองสี่เหลี่ยม บรรจุ Line Card ได 10 ชุด และ Line Card แตละชุดแสดงผลได 8
เสนทาง ดังนั้น อุปกรณ Monitor Alarm 1 ชุด แสดงผลไดรวม 80 เสนทาง การแสดงผลแต
ละเสนทาง จะแสดงผลดวยหลอด LED จํานวน 2 หลอด โดยหลอดไฟสีเขียวจะแสดงสภาวะ
ปกติ หลอดไฟสีแดงจะแสดงสภาวะที่เกิดเหตุเสีย
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ภาพที่ 4.5
ชุดแสดงผลระบบตรวจสอบน้ําเขาหัวตอเคเบิล (Monitor Alarm)

การทํางานของระบบตรวจสอบน้ําเขาหัวตอเคเบิลใตดินนัน้ เมื่อน้ําเริ่มซึมเขาไปใน
หัวตอ แตยังไมทันทําใหคูสายที่ใชงานเสียหาย อุปกรณตรวจจับน้ําหรือของเหลว(TOT Sensor)
ตรวจจับพบน้ําและทําใหชุดสารขยายตัวดันชุด Switch ใหวงจรปด อุปกรณ Monitor Alarm
ทํางานจะสงสัญญาณแจงเตือนใหผรู บั ผิดชอบทราบและรีบดําเนินการแกไขไดอยางทันทวงที
ประโยชนท่ไี ดรับจากระบบตรวจสอบน้ําเขาหัวตอเคเบิลใตดิน
- ทําใหสามารถยืดอายุการใชงานของสายเคเบิล
- ลดคาใชจายในการบํารุงรักษาโดยเปลี่ยนเฉพาะหัวตอและอุปกรณตรวจจับ
น้ําหรือของเหลว(TOT Sensor) เทานัน้
- ลดระยะเวลาการหาเหตุเสียและการตรวจแกคืนดี
- เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ ผูใชบริการใชงานไดอยางตอเนือ่ ง
- เปนการบํารุงรักษาเคเบิลใตดนิ ในลักษณะแบบปองกัน(Preventive
Maintenance)
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อยางไรก็ตามการนําระบบตรวจสอบน้ําเขาหัวตอเคเบิลใตดินมาใชกับขายสายเคเบิล
ที่มอี ยูเดิมของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ยังอยูใ นจํานวนทีน่ อยมาก เนื่องจากผูม อี าํ นาจอนุมตั ิ
งบประมาณมองวาเปนการสิน้ เปลืองโดยมองวาหัวตอเดิมยังไมหมดอายุการใชงาน แตสําหรับการ
สรางขายสายเคเบิลใหมนน้ั บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีขอกําหนดทางเทคนิคจะตองติดตั้ง
TOT Sensorในหัวตอเคเบิลใตดินทุกหัวตอ
4.2 เทคโนโลยีที่ใชทดแทนเคเบิลทองแดงเสื่อมสภาพ
เทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชทดแทนและมีลักษณะใกลเคียงกันกับรูปแบบขายสาย
เคเบิลเดิม ซึ่งจะนํามาพิจารณา จํานวน 4 เทคโนโลยี คือ
4.2.1 การสรางขายสายเคเบิลทดแทนเคเบิลเดิม
4.2.2 เคเบิลใยแกวนําแสงรวมกับอุปกรณ DLC (Digital Loop Carrier)
4.2.3 ชุมสายโทรศัพท RSU (Remote Subscriber Unit)
4.2.4 ระบบ WLL (Wireless Local Loop)
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ภาพที่ 4.6
รูปแบบเทคโนโลยีการใหบริการโทรศัพท

4.2.1 การสรางขายสายเคเบิลทดแทนเคเบิลเดิม
เปนวิธกี ารที่มรี ูปแบบและลักษณะการทดแทนเหมือนเดิมทุกอยาง เพียงแตขายสาย
เคเบิลเปนของใหม เทคโนโลยีไมซับซอน
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ภาพที่ 4.7
รูปแบบการสรางขายสายเคเบิลทดแทนเคเบิลเดิม

4.2.2 สายเคเบิลใยแกวนําแสงรวมกับอุปกรณ DLC (Digital Loop Carrier)
อุปกรณDLC (Digital Loop Carrier) เปนอุปกรณทน่ี าํ สัญญาณจากชุมสายโทรศัพท
ไปถึงผูใชงาน โดยติดตั้งอุปกรณรวมสัญญาณที่ชุมสายโทรศัพท (Central Office Terminal) ผาน
ระบบสื่อสัญญาณที่มอี ยูใ นตัวอุปกรณ DLC (Digital Loop Carrier) หรืออุปกรณสื่อสัญญาณ
จากภายนอก (ระบบสื่อสัญญาณใชสาย Optical Fiber) ไปที่อุปกรณปลายทาง (Remote
Terminal) เพื่อใหบริการกับผูเ ชา มีขนาดตั้งแต 30, 60, 120, 240, 360, 480, 1920 เลข
หมาย ขึ้นอยูก บั ความตองการ
DLC (Digital Loop Carrier) สวนที่ตอจากอุปกรณปลายทาง (Remote Terminal)
จะเปนขายสายเคเบิลทองแดง เพื่อออกไปใหบริการลูกคา อุปกรณ DLC (Digital Loop Carrier)
เหมาะสําหรับใชงานในพื้นทีท่ ี่มคี วามตองการบริการทีห่ ลากหลาย
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ภาพที่ 4.8
รูปแบบการทดแทนขายสายเคเบิลทองแดงดวยสายเคเบิลใยแกวนําแสงรวมกับอุปกรณ DLC

4.2.3 ชุมสายโทรศัพท RSU(Remote Subscriber Unit)
การใหบริการโทรศัพท โดยการตั้งชุมสายยอยขึ้นในพื้นที่ที่มีความตองการโทรศัพท
ระบบสื่อสัญญาณใชสาย Optical Fiber หรือ ระบบ Microwave ชุมสายโทรศัพท RSU มีขนาด
ตั้งแต 128, 256, 512, 1024, 2048 เลขหมาย โดยใหบริการโทรศัพทพ้นื ฐาน และบริการ
ISDN ขอควรพิจารณาที่ตองคํานึงถึงคือ
- การตอกับชุมสายหลัก เปนลักษณะ Proprietary Interface ซึ่งตองจัดซื้อ
กับบริษทั ผูผ ลิตชุมสายหลักเทานัน้ การจัดซื้อเปนลักษณะ Repeat order
- ตองพิจารณาวาพื้นทีน่ นั้ มีความตองการบริการอื่น ๆ เชน Leased Line
หรือไม เนื่องจากชุมสายโทรศัพท RSU ไมสามารถใหบริการไดโดยตรง
- ปจจุบันมีปญ
 หาการบํารุงรักษาเกีย่ วกับตัวอุปกรณบางชนิดบริษัทเลิกผลิต
แลว ชุมสายโทรศัพท RSU(Remote Subscriber Unit) ไดรับการเปลี่ยน(Replace)ใชอปุ กรณ
DLC (Digital Loop Carrier) แทน
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ภาพที่ 4.9
ชุมสายโทรศัพท RSU (Remote Subscriber Unit)

4.2.4 ระบบ WLL (Wireless Local Loop)
เปนการใหบริการโดยใชระบบวิทยุ แบบ Point to Multi-Point เนื่องจากในพื้นที่ที่มี
ความตองการโทรศัพทมลี กั ษณะกระจัดกระจาย หรือการสรางขายสาย, ขยายขายสายทําได
ยากลําบาก มีการลงทุนสูง ระบบนี้มอี ปุ กรณของสถานีแมขายเชื่อมตอกับระบบชุมสายดวย 2W
Analog Interface หรือ V5.2 Digital Interface และเชื่อมตอกับสถานีลกู ขายดวยคลืน่ วิทยุ ระบบ
นี้สามารถใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน (Voice) บริการขอมูล (Data) และบริการ ISDN ระบบ WLL
แบงออกไดเปน 2 แบบ ตามลักษณะการใชงานดังนี้
- WLL ที่ใหบริการในเขตเมืองหรือชุมชนที่มคี วามหนาแนนมากระบบนี้ จะมี
รัศมีการใหบริการจากสถานีแมขายไดไกลประมาณ 3-5 กิโลเมตร การออกแบบระบบสามารถ
รองรับจํานวนเลขหมายไดมาก โดยทีเ่ ครื่องลูกขายมีขนาดเล็กกําลังสงไมสูงและติดตั้งไดงาย
- WWLL (Wide Area Wireless Local Loop) เปนการใหบริการในเขตชาน
เมืองที่มชี มุ ชนความหนาแนนนอย และอยูห างไกลจากชุมสายโทรศัพทมาก ระบบนีจ้ ะมีรัศมีการ
ใหบริการประมาณ 10-30 กิโลเมตร จากสถานีแมขาย การออกแบบระบบสามารถรองรับจํานวน
เลขหมายไดมาก การติดตั้งสถานีลกู ขายคอนขางยุงยาก เนื่องจากระยะทางไกล ทําใหตองมีการ
กอสรางเสาอากาศเพื่อใชติดตัง้ สายอากาศใหมคี วามสูงทีเ่ หมาะสมเพียงพอ ในการรับสงคลื่นวิทยุ
กับสถานีแมขาย
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ขอควรพิจารณาที่ตองคํานึงถึง
- ขอจํากัดในการออกแบบดานการวางแผนการใชความถี่วทิ ยุ เนื่องจากคลืน่
ความถี่วิทยุมจี ํานวนจํากัด การรบกวนกันของคลื่นความถี่วิทยุอาจเกิดขึน้ ได
- การใชความถี่วิทยุจะตองไดรับอนุญาตจากกรมไปรษณียโ ทรเลขและตอง
จายคาธรรมเนียมการใชความถี่เปนรายป
การศึกษาการใชเทคโนโลยี Optical Fiber Cable รวมกับอุปกรณ DLC (Digital
Loop Carrier) ทดแทนเคเบิลทองแดง จะพิจารณาในสวนของ Access network ในประเภทการ
สื่อสารทางสาย (Wire Line) ดังนั้น ระบบ WLL (Wireless Local Loop) จึงไมอยูใ นขอบเขตการ
คนควาอิสระทีท่ ําการศึกษา
4.3 รูปแบบการทดแทนเคเบิลทองแดงเสื่อมสภาพ
การคนควาอิสระนี้ศึกษารูปแบบการทดแทนเคเบิลที่เสื่อมสภาพหมดอายุการใชงาน
ใน 2 รูปแบบ คือ การทดแทนขายสายเคเบิลทองแดงที่เสื่อมสภาพดวยขายสายเคเบิลทองแดง
และการทดแทนขายสายเคเบิลทองแดงทีเ่ สื่อมสภาพ ดวยเคเบิลใยแกวนําแสงรวมกับ DLC
(Digital Loop Carrier) ทั้งสองรูปแบบ ทําการเลือกพื้นทีต่ ัวอยางเพื่อศึกษา 1 พื้นที่ อยูในความ
รับผิดชอบของศูนยบริการลูกคา ทีโอที สาขาหนองแขม เลือกเคเบิลตนทาง(Primary Cable) เสน
10 ชุมสายหนองแขม ลักษณะเคเบิลใตดนิ ขนาด 3,000 คูสาย ระยะทางจาก MDF
ชุมสายโทรศัพทถึงตูผาน(Cabinet) สุดทาย 5.2 กิโลเมตร รวม 10 ตูผานแตละตูผานมีคูสายตน
ทาง 300 คูสาย เคเบิลรอยในทอรอยสายผานบอ Manhole จํานวน 26 บอ ดังแสดงในภาพ
ที่ 4.10
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ภาพที่ 4.10
ขายสายเคเบิลตนทาง เสน 10 ผานบอ Manhole จากชุมสายไปยังตูผาน

เสนทางขายสายเคเบิลตนทาง เสน 10 ใหบริการตามแนวถนนเพชรเกษม ไปทาง
นครปฐม จากชุมสายหนองแขม ผานแยกถนนเศรษฐกิจ 1 แยกถนนพุทธมณฑลสาย 5 เทศบาล
ออมนอย เทศบาลออมใหญ สิ้นสุดบริเวณทางเขาวัดออมใหญ กลุมลูกคาสวนใหญเปนโรงงาน
อุตสาหกรรม ธนาคารพาณิชย โรงพยาบาล หางสรรพสินคา Big C สาขาออมใหญ และบานพัก
อาศัย เลขหมายใหบริการประมาณ 3,000 เลขหมาย
ภาพที่ 4.11
ขายสายเคเบิลตนทาง เสน 10 ผานบอ Manhole จากชุมสายไปยังตูผาน
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4.3.1 การทดแทนขายสายเคเบิลทองแดงทีเ่ สื่อมสภาพดวยขายสายเคเบิลทองแดง
รูปแบบขายสายเคเบิลเหมือนเดิมทุกประการ เปลี่ยนแตขายสายเคเบิลใหมและรื้อ
ถอนเคเบิลเดิม ในภาพที่ 4.12 การเปลี่ยนทดแทนเคเบิลเดิมทีเ่ สื่อมสภาพหมดอายุการใชงาน
จากชุมสายโทรศัพทหนองแขมไปยังตูผาน #001 ถึง ตูผาน #010 เคเบิลตนทาง(Primary Cable)
ขนาด 3,000 คูสาย เคเบิลใตดนิ ชนิด AP-FSF (Foam / Skin Insulation AP Filled Cable)
ความโตตัวนําคูสายขนาด 0.40 มม.2 และเคเบิลตอแยกเขาตูผานทุกตู ขนาด 300 คูสาย เคเบิล
ใตดินชนิด AP-FSF ความโตตัวนําคูสายขนาด 0.40 มม.2
ภาพที่ 4.12
รูปแบบการการทดแทนขายสายเคเบิลทองแดงทีเ่ สื่อมสภาพดวยขายสายเคเบิลทองแดง

หลังการตัดถายเคเบิลเสนใหม ทดแทนเคเบิลเดิมทีเ่ สื่อมสภาพหมดอายุการใชงาน
เสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปคือ ทําการรื้อถอนเคเบิลเลิกใชงาน ซึ่งรูปแบบขายสายเคเบิลมี
ลักษณะเหมือนภาพที่ 4.11
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4.3.2 การทดแทนขายสายเคเบิลทองแดงทีเ่ สื่อมสภาพดวยเคเบิลใยแกวนําแสงรวมกับ
DLC(Digital Loop Carrier)
การออกแบบขายสายเคเบิลใยแกวนําแสงรวมกับ DLC (Digital Loop Carrier)
ทดแทนเคเบิลทองแดง เพื่อ
1. เปลี่ยนเคเบิลตนทางทองแดงตนทาง(Primary Cable) ที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ
การใชงานใหเปนเคเบิลใยแกวนําแสง โดยใชอุปกรณ DLC (Digital Loop Carrier) ไปแทนที่ตูผาน
(Cabinet)
2. ทําใหระยะเคเบิลทองแดงลดนอยลง สงผลทําใหการสงสัญญาณที่มคี ณ
ุ ภาพ ซึ่ง
จะชวยสนับสนุนการสงขอมูลความเร็วสูงผานเคเบิลทองแดงไดดียิ่งขึ้น เชน การใช Internet, High
Speed Internet, การใชอุปกรณคูสายเชา (Leased Line)
3. เพิ่ม Capacity ของทอรอยสายใหเกิดประโยชนสูงสุด และชวยลดขนาดเคเบิลใต
ดินและอากาศใหมีขนาดเล็กลง
การออกแบบจะออกแบบใหเปนลักษณะ Star (Star Configuration) ดังนี้
- ตูผาน (Cabinet) ขนาด 900 คูสาย 1 ตู แทนดวย RST (Remote Subscriber
Terminal) 360 คูสาย 1 ตู
- การคํานวณ Optical Fiber Cable ที่ออกจากชุมสาย จากตารางที่ 4.4
- RST (Remote Subscriber Terminal) 1 ตู ใช Optical Fiber Cable ขนาด
12 Fibers โดยใชงานจริงตอ 1 RST คือ 4 Fibers ( 2 Fibers เพื่อใชงาน, 2 Fibers เพื่อสํารอง)
- การออกแบบเปลีย่ นเคเบิลทองแดง เปน Optical Fiber Cable ใหคงการวาง
เคเบิลเหมือนเดิมใหมากที่สุด
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ตารางที่ 4.4
จํานวนตู RST (Remote Subscriber Terminal) ทั้งเสนทางกับเคเบิลใยแกวนําแสง
Optical Fiber Cable
ออกจากชุมสาย
24

จํานวนตู RST ทั้งเสนทาง

จํานวน Fiber ใชงาน

สํารอง Fiber 20 %

3
4

12

14

16

19

24

5
6
7
8
9
10

20
24
28
32
36
40

24
29
34
38
43
48

24
48
48
48
48
48

ที่มา: สวนมาตรฐานขายสาย บริษทั ทศท คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ในการเชื่อมตออุปกรณ DLC กับชุมสายของ TOT มี 2 ลักษณะดังนี้
- 2 Wire Interface เปนการนําเอาอุปกรณ LET (Local Exchange Terminal)
ตอกับชุมสายโทรศัพทท่แี ผง MDF (Main Distribution Frame) โดยตรงระบบนีเ้ รียกวา UDLC
(Universal DLC)
- V 5.2 Interface นําสัญญาณ E1 จากชุมสายตอเขากับอุปกรณ DLC โดย
ชุมสายโทรศัพทตองเปน V 5.2 Interface ระบบนีเ้ รียกวา IDLC (Integrated DLC)
ในการศึกษา DLC ทีน่ าํ มาใชเปน IDLC โดยตั้งขอสมมติฐานเบื้องตน ชุมสายหนอง
แขมเปนชุมสายระบบ V 5.2 Interface รูปแบบการทดแทนสรางขายสายเคเบิลใยแกวนําแสงชนิด
Single Mode Optical Fiber Cable จากชุมสายหนองแขมไปตามแนวเคเบิลตนทาง(Primary
Cable) ที่เปนขายสายเคเบิลทองแดงขนาด 3,000 คูสาย ไปยังอุปกรณตู DLC1 ถึง DLC10 ที่
ติดตั้งทดแทนตูผาน ( Cabinet) ดังภาพที่ 4.13
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ภาพที่ 4.13
การทดแทนขายสายเคเบิลทองแดงดวยเคเบิลใยแกวนําแสงรวมกับอุปกรณ ตู DLC

หลังการตัดถายเลขหมายโทรศัพทเขาอุปกรณตู DLC เสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอน
ตอไปคือ ทําการรื้อถอนเคเบิลเดิมทีเ่ สื่อมสภาพหมดอายุการใชงาน ซึ่งรูปแบบขายสายเคเบิลใหม
มีลักษณะ ดังภาพที่ 4.14
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ภาพที่ 4.14
รูปแบบขายสายเคเบิลใยแกวนําแสงรวมกับอุปกรณ ตู DLC

4.4 ตนทุนการกอสรางทดแทนเคเบิลทองแดงเสื่อมสภาพ
การศึกษาตนทุนการทดแทนเคเบิลทองแดงเสื่อมสภาพ ผูวิจัยคิดตนทุนการสราง
ขายสายทดแทนเคเบิลทองแดง โดยคํานวณจากราคากลางสําหรับการจางเหมางานโครงการ ซึ่ง
จัดทําโดยสวนมาตรฐานอุปกรณขายสาย ฝายมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท ทศท คอปอรเรชั่น จํากัด(มหาชน) ในการศึกษาจะเปนการเปรียบเทียบตนทุนระหวาง
รูปแบบการทดแทนขายสายเคเบิลทองแดงดวยทองแดง และรูปแบบการใชเคเบิลใยแกวนําแสง
รวมกับอุปกรณ DLC ทดแทนเคเบิลทองแดง โดยเลือกตัวอยางพื้นทีช่ ุมสายหนองแขม ทดแทน
เคเบิลขนาด 3000 คูสาย ดังรายละเอียดดังภาพที่ 4.11
4.4.1 ตนทุนการสรางทดแทนดวยเคเบิลทองแดง
รูปแบบการสรางขายสายทดแทนเคเบิลทองแดงเสื่อมสภาพดวยเคเบิลทองแดง
รายละเอียดดังภาพที่ 4.11 ตนทุนการสรางประกอบดวยเคเบิลทองแดง ตูผาน (Cabinet) พัสดุ
สําหรับตัดตอคูสาย ตนทุนการสรางขายสายทดแทนเคเบิลทองแดงเสื่อมสภาพ ตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5
ประมาณการสรางขายสายทดแทนเคเบิลเสื่อมสภาพดวยเคเบิลทองแดง
ลําดับ

1
2
3
4
5

รายการ
G3000 -.4R6 (เคเบิลขนาด
3000 คูสาย)
G300 -.4R6 (เคเบิลขนาด 300
คูสาย)
J3000 (ตัดตอ 3000 คูสาย ที่
Pod head ชุมสาย)
M3CP(R) (ตัดตอ 3000 คูสาย
และ Closure)
M3BP(R) (ตัดตอ 300 คูสายและ
Closure)

ราคาตอหนวย

หนวย
นับ

จํานวน

100 M

รวมทั้งหมด

คาเคเบิล

คาแรง+
อุปกรณ

รวม

50

256,900

8,125

265,025

13,251,250

100 M

14

30,500

8,125

36,125

505,750

EACH

1

-

49,470

49,740

49,740

EACH

26

-

23,225

23,225

603,850

EACH

6

-

24,445

16,220

97,320

6

L900 เปลี่ยนตูผาน(Cabinet)

EACH

10

-

25,310

25,310

253,100

7

L25B2(IDC) ตัดตอคูสายที่แผงตู
ผาน(Cabinet)

EACH

360

-

2,170

2,170

781,200

8

TOT Sensor

EACH

32

-

215

215

6,880

EACH

26

-

4,450

4,450

115,700

EACH

6

-

1,500

1,500

9,000

9
10
11

WATERGUARD (เคเบิลขนาด
3000 คูสาย)
WATERGUARD (เคเบิลขนาด
300 คูสาย)
คาใชจายอื่นๆ
รวมตนทุนในการสรางเคเบิล
ทดแทน
Y(N) 3000 -.4R6 (เคเบิลรื้อถอน
ขนาด 3000 คูสาย)
Y(N) 300 -.4R6 (เคเบิลรื้อถอน
ขนาด 300 คูสาย)

3,134,758
18,808,548
100 M

35

86,467

3,510

82,957

2,903,495

100 M

9.8

10,056

2,810

7,246

71,011

รวมราคาซากเคเบิลรื้อถอน
ตนทุนสรางขายสายสุทธิ (ราคารวมสรางหักราคาซาก)

2,974,506
15,834,042
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สรุปตนทุนการสรางทดแทนดวยขายสายเคเบิลทองแดง
1. ตนทุนการสรางขายสาย
18,808,548
2. คาซากเคเบิลที่รื้อถอน
2,974,506
3 ตนทุนสรางขายสายสุทธิ (หักคาซาก) 15,834,042

บาท
บาท
บาท

4.4.2 ตนทุนการสรางทดแทนดวยเคเบิลใยแกวนําแสงรวมกับอุปกรณ DLC
(Digital Loop Carrier)
รูปแบบการสรางทดแทนดวยเคเบิลใยแกวนําแสงรวมกับอุปกรณ DLC รายละเอียด
ดังภาพที่ 4.13 ตนทุนการสรางประกอบดวยเคเบิลทองแดง ตูผาน (Cabinet) พัสดุสําหรับตัดตอ
คูสาย สรุปตนทุนการสรางขายสายทดแทนเคเบิลทองแดงเสื่อมสภาพ
1. ตนทุนการสรางขายสาย
18,808,548
บาท
2. คาซากเคเบิลที่รื้อถอน
2,974,506
บาท
3. ตนทุนสรางขายสายสุทธิ (หักคาซาก) 15,804,274
บาท
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.6

84
ตารางที่ 4.6
ประมาณการสรางขายสายเคเบิลใยแกวนําแสง ทดแทนเคเบิลทองแดง
ลําดับ

รายการ

หนวย
นับ

1

DLC Out Door 360 เลขหมาย
(SW+MUX+OLTE)

ตู

10

1,459,440

14,594,400

2

OFC 48 Core

กม.

5

185,000

925,000

3

OFC24 Core

กม.

1.4

77,000

107,800

4

สรางฐานหลังคา

ตู

10

135,000

1,350,000

5

มิเตอรไฟฟา

ตู

10

20,000

6

คาใชจายอื่นๆ

จํานวน ราคาตอหนวย

รวมเงิน

200,000
1,717,720

รวมตนทุนในการสรางเคเบิล
Y(N) 3000 -.4R6 (เคเบิลรื้อถอนขนาด 3000 คูสาย)
Y(N) 300 -.4R6 (เคเบิลรื้อถอนขนาด 300 คูสาย)

18,894,920
2,903,495
71,011

รวมราคาซากรื้อถอน

3,090,646

ตนทุนสรางขายสายสุทธิ (ราคารวมสรางหักราคาซาก)

15,804,274

4.5 เปรียบเทียบผลที่ไดรับจากการใชเทคโนโลยีสรางทดแทนเคเบิลทองแดงเสื่อมสภาพ
4.5.1 ตนทุนการสรางทดแทนเคเบิลทองแดงเสื่อมสภาพ
ตนทุนการทดแทนดวยเคเบิลทองแดง (15,834,042 บาท) เปรียบเทียบกับตนทุน
การทดแทนดวยการใชเคเบิลใยแกวนําแสง (15,804,274 บาท) พบวาไมแตกตางกันมากนัก โดย
รูปแบบการทดแทนดวยเคเบิลทองแดงตนทุนสูงกวารูปแบบการทดดวยการใชเคเบิลใยแกวนําแสง
ประมาณ 0.18 %
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4.5.2 ขีดความสามารถของการใหบริการ
รูปแบบการทดแทนดวยเคเบิลทองแดงเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ขีดความ
สามารถในการใหบริการเทาเดิมคือ 3,000 เลขหมาย แตสําหรับรูปแบบการทดดวยการใชเคเบิล
ใยแกวนําแสงขีดความสามารถในการใหบริการเทากับ 3,600 เลขหมาย ( DLC 10 ตัวๆละ 360
เลขหมาย) ดังนัน้ จึงไดเลขหมายเพิ่มขึ้นสําหรับใหบริการลูกคาอีก 600 เลขหมาย
4.5.3 ศักยภาพการใหบริการสื่อสารขอมูล
รูปแบบการทดแทนเคเบิลทองแดงเสื่อมสภาพทั้งสองรูปแบบนั้น Access Network
รูปแบบที่ 1 ใชเคเบิลทองแดง รูปแบบที่ 2 ใชเคเบิลใยแกวนําแสง ในการใหบริการสื่อสารขอมูล
เคเบิลใยแกวนําแสงมีคณ
ุ สมบัตเิ ดนหลายประการ โดยเฉพาะคุณสมบัตทิ ่ไี ดเปรียบเคเบิลทองแดง
(Twisted Pair Metallic Cable) ดังแสดงในตารางที่ 4.7
จากรูปที่ 4.10 จะเห็นไดวา ระยะทางจากชุมสายไปยังตูผาน จํานวน 9 ตูท ่มี ี
ระยะทางสายเกิน 3 กิโลเมตร การใหบริการสื่อสารขอมูลประเภท Voice และ Low Speed Voice
คา Loop Resistance มาตรฐานไมเกิน 1500 โอหม การใหบริการสื่อสารขอมูล ประเภท ADSL
ISDN คา Loop Resistance มาตรฐานไมเกิน 1300 โอหมถึงสถานที่ติดตั้งเครื่อง หากคํานวณ
ความโตตัวนํา 0.40 ม.ม. ระยะทางทีใ่ หบริการประมาณ 4.5 กิโลเมตร (1300/288.8) หากรวม
ระยะเคเบิลปลายทางและสาย Drop Wireที่ตอไปยังบานลูกคาแลวระยะทางมากกวา 1500 เมตร
จะสงผลตอคุณภาพการใหบริการผานขายสายเคเบิลทองแดง
แตสําหรับการสรางทดแทนดวยเคเบิลใยแกวนําแสงรวมกับอุปกรณ DLC (Digital
Loop Carrier) ระยะทางไมเปนอุปสรรคเนื่องจากเคเบิลใยแกวนําแสงมีคา Loss ต่ํามาก นั่นคือ
รูปแบบการสรางทดแทนดวยเคเบิลใยแกวนําแสงรวมกับอุปกรณ DLC (Digital Loop Carrier)
เพิ่มศักยภาพการใหบริการสื่อสารขอมูลดีกวาขายสายเคเบิลทองแดง
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ตารางที่ 4.7
เปรียบเทียบคุณลักษณะการสื่อสารขอมูลผานเคเบิลทองแดงและเคเบิลใยแกวนําแสง
เคเบิลทองแดง
ลําดับที่
1
Bandwidth แคบ มีความเร็วในการสง
สัญญาณขอมูลชวง 1 kbps - 8 Mbps

2

3
4

5

6
7

8

มีคุณสมบัตินําไฟฟา ทําใหไดรับการ
รบกวนจากการเหนี่ยวนําสนามแม
เหล็กไฟฟา (Electromagnetic
Interference, EMI) หรือจากสัญญาณ
คลื่นวิทยุ (Radio Frequency
Interference, RFI)
มีน้ําหนักมาก ขนาดของตัวนําโต อยู
ในชวง 0.4-0.9 mm.
คาลดทอนสัญญาณ(Attenuation) สูง
สามารถสงสัญญาณโทรศัพท ในระยะ
สั้นๆ จากชุมสายโทรศัพท ขึ้นอยูกับ
ขนาดตัวนํา
ความปลอดภัยจากการดักฟงสัญญาณ
นอย สามารถ Tap สายเพื่อดักฟงได
โดยงาย
มีการรบกวนกันระหวางคูส ายตัวนํา
สัญญาณทีอ่ ยูใกลกัน(Crosstalk)
มีโอกาสเกิดการลัดวงจรและการ Spark
เนื่องจากสัญญาณทีส่ งผานเปน
สัญญาณไฟฟา
คูสายตัวนํามีโอกาสผุกรอนเนื่องจาก
เปนโลหะ

เคเบิลใยแกวนําแสง
เนื่องจากความถีข่ องแสงสูงมาก ทําใหใช
Bandwidth ไดกวางสามารถสงขอมูลไดดว ย
อัตราสงสูงประมาณ 1,000 Mbps ในระยะทาง
1 km.
เปนสารอโลหะ ทําจากแกว จึงไมถูกรบกวนจาก
คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือจากสัญญาณวิทยุ
รบกวน

มีน้ําหนักเบา ตัวนํามีขนาดเล็ก เพียง 125 μm
เล็กเทากับเสนผม
คาลดทอนสัญญาณ(Attenuation) ต่ํา สามารถ
สงสัญญาณโทรศัพท ในระยะไกลๆ

ความปลอดภัยจากการดักฟงสัญญาณ สูง
เนื่องจากสัญญาณขอมูลที่สง ไปในรูปพลังงาน
แสง
ไมมีการรบกวนกันระหวางสายใยแกวที่อยูใ กล
กัน
ไมมีโอกาสเกิดขึ้น เนื่องจากสัญญาณทีส่ งผาน
เปนสัญญาณแสง
ไมมีการผุกรอน เนื่องจากเปนอโลหะ

