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บทคดัย่อ 

บทความน้ี เสนอการพฒันาเคเบิลเส้นใยน าแสงท่ีใชง้านในประเทศ
ไทย โดยเคเบิลเส้นใยน าแสงไดถู้กพฒันาบนพื้นฐานปัญหาส าคญัท่ีเกิด
ข้ึนกบัเคเบิลเส้นใยน าแสงท่ีใชง้าน ไดแ้ก่ ความเสียหายจากสัตวก์ดัแทะ
โดยเฉพาะกระรอก และความเสียหายจากไฟไหม ้จากการพฒันาเคเบิล
เส้นใยน าแสงสามารถน าไปจดัสร้างและใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาส าคญัทั้งสองประการดงักล่าวได ้ท าให้ช่วยลด
งบประมาณการจัด ซ้ือและซ่อมแซมสายเค เบิล เส้นใยน าแสงท่ี 
ใชง้านในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 

 

ค าส าคญั: เส้นใยน าแสง เคเบิลเส้นใยน าแสง โครงข่ายเส้นใยน าแสง 
 

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. บทน า 
เคเบิลเส้นใยน าแสงนบัว่าเป็นส่วนส าคญัของโครงข่ายการส่ือสาร

ดว้ยเส้นใยน าแสง ซ่ึงในปัจจุบนัโครงข่ายเส้นใยน าแสงได้ถูกน ามาใช้
งานเป็นจ านวนมาก เช่น โครงข่ายการส่ือสารความเร็วสูงระดบั 100/400 
Gbps [1] และโครงข่ายบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลย ี
FTTx [2] เป็นตน้ โดยทัว่ไปโครงสร้างของโครงข่ายเส้นใยน าแสงท่ีใช้
งานในประเทศไทยจะมีลกัษณะการติดตั้งเคเบิลเส้นใยน าแสงแบบแขวน
อากาศ (aerial cable) และร้อยท่อใต้ดิน (duct cable) ท่ีผ่านมาปัญหา
ส าคญัท่ีเกิดข้ึนและสร้างความเสียหายให้กับเคเบิลเส้นใยน าแสงเป็น
ประจ า คือ การกดัเคเบิลจากสัตวก์ดัแทะโดยเฉพาะกระรอก และไฟไหม้
เคเบิลจากไฟป่า ไฟไหมบ้ริเวณริมทาง หรือไฟไหมบ้นเสาไฟฟ้า  [3-4] 
โดยปัญหาดงักล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพการใชง้านของโครงข่าย และ
งบประมาณการซ่อมบ ารุง และการจดัซ้ือเคเบิลทดแทนเป็นจ านวนมาก  

บทความน้ี น าเสนอการพฒันาเคเบิลเส้นใยน าแสงในประเทศไทย 
เพื่อใช้งานภายใต้ปัญหาส าคัญท่ีเกิดข้ึนจากสัตว์กัดแทะและไฟไหม้
เคเบิลเส้นใยน าแสง โดยทีมผูว้ิจ ัยท าการพัฒนาและออกแบบเคเบิล
เส้นใยน าแสงชนิด ARSS (Anti-Rodent Self Supporting) เพื่อป้องกัน
การกัดของสัตว์กัดแทะ และเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด FRSS (Fire 
Resistant Self-Supporting) เพื่ อ ป้องกันไฟไหม้ จากการพัฒนาและ
ออกแบบเคเบิลเส้นใยน าแสงทั้ งสองชนิด ทีมผู ้วิจ ัยได้น าเคเบิลไป
ทดสอบคุณลกัษณะตามมาตรฐานการผลิต และทดลองติดตั้งการใชง้าน
ในสภาพแวดลอ้มจริง พบวา่ เคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด ARSS สามารถใช้
งานไดแ้ละป้องกนัการกดัเคเบิลของสัตวก์ดัแทะไดดี้ เม่ือเปรียบเทียบกบั
สถิติความเสียหายท่ีเกิดข้ึนของช่วงเวลาเดียวกันในอดีต และเคเบิล
เส้นใยน าแสงชนิด FRSS สามารถป้องกนัไฟเกิดความเสียหายน้อยลง
และใช้งานได้ตามปกติ ดังนั้ น เคเบิลเส้นใยน าแสงทั้ งสองท่ีน าเสนอ 
สามารถน าไปติดตั้งใชง้านท่ีหน้างานจริงและช่วยลดปัญหาหลกัทั้งสอง
ตามท่ีกล่าวมา โดยปัจจุบนัโครงสร้างของเคเบิลเส้นใยน าแสงทั้งสองท่ี
น าเสนอไดอ้อกเป็นขอ้ก าหนดคุณสมบติัในการผลิตเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

 

2. การพฒันาเคเบลิเส้นใยน าแสง 
2.1 เคเบิลเส้นใยน าแสงป้องกนัการกดัแทะของสัตว์  

เคเบิลท่ีเกิดการช ารุดเสียหายจากการกดัแทะของสัตว ์โดยเฉพาะ
กระรอก เป็นปัญหาท่ีพบบ่อยมากในโครงข่ายเคเบิลเส้นใยน าแสง ดงันั้น
จึงไดมี้การพฒันาเคเบิลเส้นใยน าแสงเพื่อป้องกนัการกดัแทะของสตัว ์ซ่ึง
ท าการออกแบบสายเคเบิล และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดตั้งท่ีสอดคลอ้งกบั
ขอ้บงัคบัของการไฟฟ้าเร่ืองการแขวนพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมกบั
เสาไฟฟ้า โดยเคเบิลเส้นใยน าแสงท่ีพฒันาเรียกว่า ARSS (Anti-Rodent 
Self Supporting) ส าหรับการออกแบบเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด ARSS จะ
อาศัยการปรับปรุงโครงสร้างของเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด ADSS (All 

Dielectric Self Support) ขนาด 60 คอร์ไฟเบอร์ลงมา และค่า Breaking Load 
ของเคเบิลมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4,500 นิวตัน โดยโครงสร้างของ
เคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด ARSS ท่ีไดจ้ากการพฒันา ประกอบดว้ย Loose 
Tube, Gel, FRP, Core Covering, Aramid 4 pcs, Steel Tape and 
Sheathing (No Jelly) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 mm และ
น ้าหนกัเคเบิลประมาณ 110 kg/km  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1 ความเสียหายของเคเบิลเส้นใยน าแสงจากสตัวก์ดัแทะ 
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รูปท่ี 2 โครงสร้างของเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด ARSS 
 

นอกจากนั้น ผูว้ิจยัไดท้  าการออกแบบเคเบิลเส้นใยน าแสงป้องกนั
สตัวก์ดัแทะท่ีใชใ้นกลุ่มโครงข่ายแบบ Access ท่ีเรียกวา่ Armored Round 
Type ขนาด 1 หรือ 2 คอร์ไฟเบอร์ ท่ีมีโครงสร้างประกอบด้วย โลหะ
ห่อหุ้ม  (Spiral Steel Pipe) ผลิตจาก Stainless Steel เกรด SUS304 เส้น
ลวดรับแรงขนาด 1X1.2 mm ฉนวนใช้วสัดุ LSZH (Low Smoke Zero 
Halogen) ดงัรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 โครงสร้างของเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด ARSS แบบ Armored 
Round Type 

2.2 เคเบิลเส้นใยน าแสงป้องกนัไฟ 
การช ารุดเสียหายของเคเบิลเส้นใยน าแสงท่ีเกิดจากปัญหาไฟไหม ้ 

ท่ีมีตน้เหตุมาจาก ไฟป่า  ไฟไหมบ้ริเวณริมทาง และไฟไหมจ้ากปัญหา
จุดบกพร่องของระบบสายส่งไฟฟ้า จนลุกลามไหม้มาย ัง เค เบิล
เส้นใยน าแสง สร้างความเสียหายเป็นวงกวา้ง นบัว่าเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน
มากในปัจจุบัน ทางผูว้ิจยัจึงได้พฒันาเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด FRSS 
(Fire Resistant Self-Supporting) ส าห รับใช้ป้องกันไฟในการติดตั้ ง
บริเวณท่ีเกิดปัญหาจากไฟไหม้เป็นประจ า โดยโครงสร้างของเคเบิล
เส้นใยน าแสงท่ีได้ออกแบบประกอบด้วยเปลือกหุ้มผลิตจาก FRPE  
แกนกลางรับแรงเปล่ียนจาก FRP เป็น Steel Wire Coated with HDPE 
เหตุผล FRP เม่ือถูกอบดว้ยความร้อนแกน FRP เปล่ียนสภาพเป็นเส้นใย
หมดสภาพการรับแรงดึง เพิ่ม Mica Tape จากเดิมหุม้ชั้นเดียวเป็นสองชั้น  
และน าเอา Water Blocking Tape ออกเหตุผลผงป้องกนัน ้ าใน Tape ไหม้
และลามไฟ  ห่อหุ้มดว้ย E Glass yarn แทน Aramid Yarn ดว้ย เหตุผลไม่
ไหมไ้ฟ  
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4 ความเสียหายของเคเบิลเส้นใยน าแสงจากไฟไหม ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 5 โครงสร้างของเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด FRSS 

3. ผลการทดสอบ 
3.1    การทดสอบเคเบลิเส้นใยน าแสงป้องกนัการกดัแทะของสัตว์ 
         การทดสอบไดน้ าเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด ARSS 12 คอร์ไฟเบอร์ 
ระยะทาง 1,000 เมตร และเคเบิล Armored Round Type มาทดสอบค่า
ทางแสงโดยอา้งอิงตามมาตรฐานเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด ARSS และ
ทดสอบค่า Breaking Load โดยเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด ARSS 12 คอร์
ไฟ เบอร์  จ  านวน  3 ตัวอย่างโดยท าการเป รียบ เที ยบผลระหว่าง
หอ้งปฏิบติัการท่ี บมจ.ทีโอที กบัหอ้งปฏิบติัการของบริษทั PLP ส่วนของ
เคเบิล Armored Round Type ทดสอบจ านวน 5 ตัวอย่าง ซ่ึงผลการ



ทดสอบค่าทางแสงผ่านมาตรฐานท่ีอา้งอิงทุกขอ้ ส่วนผลการทดสอบค่า 
Breaking Load แสดงไดด้งัตารางท่ี 1 และ 2 
 

ตารางท่ี 1 การทดสอบค่า  Breaking Load ของเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด 
                 ARSS ขนาด 12 คอร์ไฟเบอร์ 
 

ตัวอย่างทีใ่ช้ทดสอบ 

Breaking Load 
(kgf) 

Breaking Load 
(kgf) 

บมจ.ทีโอที บริษัท PLP 

1 360.00  425.00 

2 330.00  455.00 

3 350.00  400.00 
ค่า Breaking Load  เฉล่ีย 346.67  426.67 

 

ตารางท่ี 2 การทดสอบค่า Breaking Load ของเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด 
                 ARSS แบบ Armored Round Type  
 

ตัวอย่างทีใ่ช้ทดสอบ Breaking Load  (kgf) 
1 167.68 
2 151.23 
3 159.40 
4 152.94 
5 155.53 

ค่า Breaking Load  เฉล่ีย 157.36 
 

จากผลการการทดสอบค่า Breaking Load ในตารางท่ี  1 พบว่า  
ค่า Breaking Load ของเคเบิลตน้แบบสามารถรับแรงดึงสูงสุดก่อนท าลาย 
คือ 346.67 kgf (3 ,399.79  นิวตัน) และ 426.67 kgf  (4,184.35 นิวตัน ) 
ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าแรงดึงต ่ากว่า 4,500 นิวตัน ตามท่ีก าหนดไวใ้นการ
ออกแบบเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด ARSS ท่ีน าเสนอ ส าหรับผลการ
ทดสอบในตารางท่ี 2  ค่า Breaking Load เฉล่ียจาก 5 ตัวอย่างเท่ากับ 
157.56 kgf  นอกจากนั้น เคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด ARSS แบบ Armored 
Round Type ถูกน ามาทดสอบการรับแรงดึงขนาด 800 นิวตนั ระยะเวลา 
5 นาที  ตามมาตรฐาน บมจ.ทีโอที  OES-004-049-03 ข้อ 5.1 พบว่า  
ค่าสูญเสียสัญญาณเกิดการเปล่ียนแปลงเท่ากบั 0.02 dB ซ่ึงผา่นมาตรฐาน
ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงก าหนดไม่เกิน 0.1 dB จากนั้นไดน้ าเคเบิลตน้แบบไปท า
การติดตั้งในเส้นทางโครงข่ายเส้นใยน าแสงของบริษทัทีโอที บริเวณท่ี
เกิดความเสียหายจากสัตวก์ดัแทะเป็นประจ า 2 เส้นทางคือ เส้นทางจาก
โป่งกระทิงล่างถึงบ้านพุน ้ าร้อน อ าเภอบ้านคา จังหวดัราชบุรี และ 
เส้นทางจากห้วยผากถึงแก่งส้มแมว อ าเภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรี  
ซ่ึงผูว้ิจยัไดติ้ดตั้งเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด ARSS ตน้แบบ ขนาด 12 คอร์ 
ไฟเบอร์ โดยแขวนเคเบิลจากแยกทางหลวงหมายเลข 3313 (ท่ี กม.
27+000) เส้นทางกรมหลวงชนบท 4061 เข้าพุน ้ าร้อนโป่งกระทิง 

ระยะทางประมาณ 12,000 เมตร ดงัรูปท่ี 6 สภาพภูมิประเทศขา้งทางมี
บา้นพกัอาศยัสลบัสวนผลไมแ้ละป่ารกชฏั 

 
 
 
 

 
 
 
 
รูปท่ี 6 สภาพการติดตั้งเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด ARSS ตน้แบบ 
 

จากการส ารวจหลงัการติดตั้งพบวา่ การใชง้านเคเบิลตน้แบบ ARSS 
ขนาด 12 คอร์ไฟเบอร์ทั้งสองเส้นทางในช่วงเวลา 8 เดือน โครงข่ายสาย
เคเบิลเส้นใยน าแสงสามารถใชง้านไดต้ามปกติ ไม่พบความเสียหายของ
เคเบิลจากสัตวก์ดัแทะ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัก่อนหนา้น้ี
จะพบว่าเส้นทางท่ีท าการทดลองจะเกิดปัญหาความเสียหายของเคเบิล
เส้นใยน าแสงจากจากสัตวก์ดัแทะอยู่เป็นประจ า  โดยสรุปจากผลการ
ทดลองติดตั้งเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด ARSS ดงักล่าวในพื้นท่ีทดลอง
ระยะทาง 24,000 เมตร ระยะเวลาทดลอง 8 เดือน เคเบิลเส้นใยน าแสง
ชนิด ARSS ท่ีพฒันาข้ึนสามารถป้องกนัสตัวก์ดัแทะไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 
3.2    การทดสอบเคเบลิเส้นใยน าแสงป้องกนัไฟ 

การทดสอบจะน าเคเบิลต้นแบบมาท าการเผาไฟท่ีจ าลองข้ึนใน
ระยะเวลาต่อเน่ือง  65 นาที โดยท าการส่งสัญญาณแสงจากเคร่ือง OTDR 
เข้าไปในเคเบิลท่ีท าการทดสอบ พบว่า เคเบิลต้นแบบสามารถส่ง
สัญญาณแสงไดต้ามปกติ จากนั้นน าเคเบิลตน้แบบมาทดสอบการเผาไฟ
ตามมาตรฐาน IEC 60332-3-24 [5] และ IEC 60331-2 [6] ซ่ึงเป็นการ
ทดสอบเผาไฟในแนวด่ิงและแนวระดบัตามล าดบั ซ่ึงพบวา่ความรุนแรง
ท่ีเกิดจากการเผาในแนวระดับจะมีผลกระทบมากกว่า ผูว้ิจ ัยจึงเลือก
ทดสอบหัวขอ้ทดสอบมาตรฐาน IEC 60331-21 แนวระดบัเพียงหัวขอ้
เดียว ซ่ึงท าการทดสอบการเผาเคเบิลตน้แบบเป็นเวลา 90 นาที พบว่า ค่า
การลดทอน สัญญาณมีค่า 0.4 dB โดยสภาพของเคเบิลตน้แบบหลงัจาก
การทดสอบแสดงดงัรูปท่ี 7 
 

 
 

 
 

 

 
รูปท่ี 7 โครงสร้างของเคเบิลตน้แบบหลงัทดสอบการเผาไฟ 90 นาที 

 

เผาไฟ 90 นาที Cable Core คงสภาพปกติ 



จากรูปท่ี 7 เคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด FRSS ตน้แบบ ท่ีประกอบดว้ย
เปลือกหุ้มผลิตจาก EVA แกนกลางรับแรง Steel Wire Coated with 
HDPE หุ้มฉนวนกันความร้อน Mica Tape สองชั้น น า Water Blocking 
Tape ออก และวสัดุรับแรงดึงภายในเปล่ียนเป็น E Glass Yarn ซ่ึงผลการ
ทดสอบผ่ านตามโครงส ร้าง ท่ี ก าหนดไว้  จากนั้ น ได้น า เค เบิ ล
เส้นใยน าแสงชนิด FRSS ท่ีผ่านการทดสอบ ขนาด 60 คอร์ไฟเบอร์ไป
ติดตั้งใช้งานในสถานการณ์จริง โดยท าการติดตั้งท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
เส้นทางจากแม่สะเรียงถึงแม่ลานอ้ย ระยะทาง 33 km และจากแม่ลานอ้ย
ถึงขุนยวม ระยะทาง 67 km รวมทั้ งส้ิน 100 km เม่ือท าการส ารวจเก็บ
ขอ้มูลหลงัการติดตั้งพบว่า เคเบิลท่ีทดลองตามแนวเส้นทางจากแม่สะ
เรียงผ่านแม่ลาน้อยไปยงัขุนยวม พบซากเคเบิลท่ีโดนไฟไหม้ของผู ้
ใหบ้ริการหลายรายเป็นจ านวนมาก ดงัรูปท่ี 8 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปท่ี 8 สภาพความเสียหายของเคเบิลเส้นใยน าแสงจากไฟไหม ้
 
 เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวมกัเกิดเหตุไฟไห้มเป็นประจ า จากการ

ส ารวจและตรวจสอบเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด FRSS ท่ีน าเสนอพบว่า 
เคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด FRSS ท่ีติดตั้งไม่เกิดความเสียหาย โดยท าการ
พิจารณาจากการทดสอบของเคร่ือง OTDR ดงัรูปท่ี 9 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 9 ผลการทดสอบเคเบิลตน้แบบท่ีติดตั้งดว้ยเคร่ือง OTDR 
 

จากผลการทดสอบดังกล่าว เคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด FRSS ท่ี
น าเสนอ สามารถลดปัญหาโครงข่ายเส้นใยแกวน าแสงท่ีเกิดความเสียหาย
จากไฟไหม้จากไฟป่า ไฟลามทุ่ง หรือไฟไหม้จากสภาพภูมิประเทศท่ี
ติดตั้งไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

4. สรุป 
การพฒันาเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด ARSS และ FRSS ท่ีน าเสนอ

สามารถน ามาติดตั้ งใช้งานในโครงข่ายเส้นใยน าแสงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสียหายของเคเบิลเส้นใยน าแสงท่ีเกิดจาก
สัตวก์ดัแทะโดยเฉพาะกระรอก และความเสียหายจากไฟไหมเ้คเบิลท่ีมา
เกิดจากไฟป่าหรือไฟบริเวณริมทางได้เป็นอย่างดี รวมทั้ งช่วยลด
งบประมาณในการซ่อมบ ารุงและการจดัซ้ือทดแทนจากต่างประเทศเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงในปัจจุบนัเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิด ARSS และ FRSS ท่ี
น าเสนอได้ออกเป็นข้อก าหนดคุณสมบัติในการผลิตเพื่อใช้งานใน
ภาคอุตสาหกรรมแลว้ นอกจากนั้นทีมวิจยัก าลงัอยู่ระหว่างการพฒันา
ตน้แบบเคเบิลเส้นใยน าแสงชนิดต่างๆ ท่ีน าไปใช้งานเพื่อลดปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในลกัษณะแตกต่างกนั เช่น เคเบิลเส้นใยน าแสงท่ีติดตั้งไดท้ั้งแบบ
ร้อยท่อใตดิ้นและแขวนอากาศ (Multiuse OFC) เป็นตน้  
 

เอกสารอ้างองิ 
[1] Kazuro Kikuchi, “Fundamental of Coherent Optical Fiber Communication”, J. 

Lightw. Technol., vol. 34, no. 1, Jan. 2016. 
[2] Gerd Keiser, “FTTx Concepts and Applications”, John Wiley & Sons Inc., 

2006. 
[3] สมศักด์ิ ศรีอ าพันธ์ุ , “การส ารวจปัญหาการใช้งานห่วงแขวนสายกระจาย 

(Dropwire Clamp)”, รายงานผลการวิจยัและพฒันา, หนา้ 5-6, ฝ่ายวิจยัและพฒันา 
องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย, 2543. 

[4] สมศกัด์ิ มหาวิริโย, “วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาโครงข่ายสาย Optical Fiber ช ารุด
เสียหายจากการกดัแทะของสัตว”์, รายงานผลการวิจยัและพฒันา, บริษทั ทีโอที 
จ ากดั (มหาชน), 2560. 

[5] IEC 60332-3-24 : 2018, “Tests on electric and optical fiber cables under fire 
conditions-Past 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted 
bunched wires or cables- Category C”,  Edition 2.0, 2018. 

[6] IEC 60331-2, “Tests for electric cables under fire conditions-Circuit integrity-
Part 2: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 oC for 
cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall 
diameter not exceeding 20 mm ”, Edition 2.0, 2018. 

 

สมมาตร แสงเงิน  ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ปัจจุบนัเป็น ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า และอาจารยป์ระจ า 
สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยมีหานคร 
นฤทธ์ิสมเจริญ ส าเภาพล ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั ปัจจุบนัเป็นผูจ้ดัการส่วนบริการทดสอบและ
สอบเทียบ สถาบนันวตักรรมทีโอที บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
อธิคม ฤกษบุตร  ส าเร็จการศึกษา PhD (EE in Optical Communications), 
UNSW, Australia ปัจจุบัน เป็น  รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรม
โทรคมนาคม และรองอธิการบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 


