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บทคดัย่อ 

บทความนีนาํเสนอการสร้างอุปกรณ์จบัยดึเคเบิลเส้นใยนาํแสงชนิด

กลมแบบรับนาํหนกัตวัเองได้แบบฉนวนทงัเส้น สําหรับการใช้งานใน

โครงขา่ยการเขา้ถึงไปยงับา้นผูใ้ช ้โดยพฒันาโครงสร้างจากสิทธิบตัรของ

ต่างประเทศทีหมดอาย ุเลือกใชว้สัดุทีมีความทนทาน ผลการทดสอบการ

ทนแรงดึงสามารถใชง้านไดดี้กบัเคเบิลสายกระจายแบบเขา้ถึง อีกทงัยงัมี

ตน้ทุนตาํ เหมาะกบัสภาพการแขง่ขนัในปัจจุบนั  

คาํสําคญั: ตวัจบัยดึเคบิลสายกระจาย เคเบิลเสน้ใยนาํแสงแบบเขา้ถึง 

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 

1. บทนาํ 

โครงสร้างพืนฐานของระบบสือสารโทรคมนาคมประกอบดว้ยสอง

ส่วนใหญ่ คือ ส่วนทีเป็นโหนดและส่วนทีเป็นสายส่งสัญญาณ โหนด

หมายถึงส่วนทีทาํหนา้ทีหลกัในการบริหารจดัการขอ้มูลทงัหมดเพือให้

การตดัต่อสัญญาณและการเลือกรับส่งขอ้มูลระหว่างคู่สือสารเป็นไป

ตามทีกาํหนด ในขณะทีส่วนของสายส่งสัญญาณทาํหน้าทีเป็นเส้นทาง 

ใหข้อ้มลูเดินทางไปยงัปลายทางไดแ้มจ้ะไกลเพียงใดก็ตาม ระบบสายส่ง 

ในส่วนของโครงขา่ยสือสารทีเป็นโครงขา่ยการเขา้ถึง (Access Network)

ไปยงัผูใ้ช้ปลายทางอยู่ประจาํทีภายในอาคารทีพักอาศยั รวมถึงอาคาร

พาณิชยใ์นปัจจุบนัคือระบบ FTTH (Fiber To The Home) ทีสามารถส่ง

ขอ้มูลทีมคีวามเร็วสูงมากไดผ้า่นเคเบิลเสน้ใยนาํแสงนนัเอง 

โครงข่ายการเขา้ถึงสําหรับสือสารขอ้มูลความเร็วสูงไปยงัผู ้ใช้

ปลายทางระบบ FTTH แสดงในรูปที  เคเบิลเส้นใยนําแสง (OFC – 

Optical Fiber Cable) เชือมเส้นทางจากโหนดของผูใ้ห้บริการทีอุปกรณ ์

OLT (Optical Line Terminal) จากนนัจะมีตวัแยกแสง (Optical Splitter) 

กระจายเคเบิลเส้นใยนาํแสงไปตามเส้นทางยอ่ยต่าง ๆ จนถึงอุปกรณ์รับ

สัญญาณหรือ ONU (Optical Network Unit) ทีติดตงัปลายทางอยูที่บา้น

ผูใ้ช ้การติดตงัเคเบิลเส้นใยนาํแสงในโครงข่ายการเขา้ถึงไปยงับ้านผูใ้ช้

ส่วนใหญ่มกัใชก้ารแขวนสายกระจาย (Drop Wire) กบัเสาไฟฟ้า ในอดีต

เคเ บิล เส้นใ ยนําแสงชนิดสายกระจาย มักเป็นแบบทีมีโลหะเป็น

ส่วนประกอบ เนืองจากโลหะมีความเหนียวและแขง็แรงจึงใช้ทาํหน้าที

เป็นสายสะพานรับแรงดึง (Messenger Wire) ให้กบัสายเคเบิลในขณะ

ติดตงัและใช้งาน ต่อมาเมือปีทีแลว้ (พ.ศ. ) การไฟฟ้านครหลวง 

(กฟน.) ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลกัเกณฑ์การติดตงัสายสือสารบนเสา

ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง โดยกาํหนดไวว้่าห้ามแขวนสายสือสาร

ทุกชนิดทีมีสายสะพานรับแรงดึงโลหะกบัเสาของ กฟน. ส่งผลให้การ

ติดตงัเคเบิลสือสารซึงก็คือเคเบิลเส้นใยนาํแสงในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ตอ้งเปลียนมาเป็นเคเบิลทีไม่มีส่วนประกอบของโลหะ ผู ้

ประ กอบ กิจก า รโทร ค มนา ค มทุ กร า ยต้อง ทํา การ เปลีย น เ คเ บิ ล

เส้นใยนาํแสงทงัหมดให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ กฟน. ในส่วนของ 

บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ซึงมีโครงขา่ยเคเบิลเส้นใย 

นาํแสงครอบคลุมทวัประเทศเป็นจาํนวนมาก จึงตอ้งหาทางออกในเรืองนี 

โดยหนึงในงานวิจยัของ บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

ได้คิดคน้เคเบิลเส้นใยนําแสงทีทาํจากฉนวนทังหมดแบบรับนาํหนัก

ตวัเองได ้สําหรับใชง้านในโครงข่ายการเขา้ถึง และไดผ้ลิตแลว้นาํมาใช้

งานจริงเมือปีทีแลว้ [ ] แมใ้นปัจจุบนั ทีมวิจยักย็งัพยายามทีจะพฒันาให้

ได้เคเบิลทีไม่มีส่วนประกอบของโลหะแบบรับนําหนักตัวเองได้ให้มี

ประสิทธิภาพการใชง้านใหดี้ยิงขนึอยูต่ลอดเวลา 

 
รูปที  โครงขา่ยสือสารสาํหรับการเขา้ถึงระบบ FTTH 

ขอ้แตกต่างระหว่างเคเบิลทีพัฒนาขึน [1] กบัเคเบิลแบบเดิมทีมี 

โลหะเป็นสายสะพานรับแรงดึงคือ ความสามารถในการรับแรงดึงของ 

เคเบิลแบบสายสะพานโลหะมีคา่มากกว่าแบบฉนวนทงัเส้น อีกทงัขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลางของเคเบิลแบบฉนวนทังเส้นจะเล็กกว่า เนืองจาก 

ไม่มีส่วนของสายสะพานโลหะ ทาํให้การติดตงัเคเบิลแบบแขวนต้อง

เปลียนลักษณะอุปกรณ์จับยึด ในเบืองต้นพบว่าต้นทุนอุปกรณ์จับยึด



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครังที 44  

The 44th Electrical Engineering Conference (EECON44) 

วนัที -  พฤศจิกายน  ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน อาํเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน  

เคเบิลสายกระจายแนวตรงทีนาํมาใชมี้ราคาค่อนขา้งสูงราคาประมาณ -

 บาท/ชิน เมือเปรียบเทียบกับอุปกรณ์จบัยึดสายเคเบิลเดิมทีมีสาย

สะพานรับแรงดึงโลหะซึงมีตน้ทุนเพียงตวัละ -  บาท/ชิน เท่านนั  

บทความนีนําเสนอแนวความคิดในการออกแบบสร้างและผลิต

อุปกรณ์จบัยึดเคเบิลสายกระจาย (Drop Wire Clamp) ขึนใหม่ให้รองรับ

เคเบิลสายกระจายทีไดพ้ฒันาขึนก่อนหนา้นี [1] เพือช่วยลดตน้ทุนในการ

ติดตังเคเบิลสายกระจาย โดยพัฒนาโครงสร้างจากสิทธิบัตรของต่าง 

ประเทศทีหมดอายแุลว้ ซึงในทีสุดสามารถได้อุปกรณ์จบัยึดเคเบิลทีรับ

แรงดึงไดม้ากพอสาํหรับใชก้บัเคเบิลสายกระจายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และมีตน้ทุนตาํตามตอ้งการ  

2. แนวความคดิในการออกแบบและสร้าง 

 
รูปที 2  เคเบิลสายกระจายชนิดป้องกนัสัตวก์ดัแทะ 

อุปกรณ์จับยึดเคเบิลทีพัฒนาขึนนี ต้องสามารถจับยึดเคเบิล

เ ส้นใยนําแสงชนิด รับนําหนักและ รับแรงดึงได้ด้วยตัว เอง โด ย

ส่วนประกอบของเคเบิลต้องไม่มีโลหะเลย ซึงทีมวิจัยของ บริษัท 

โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) หรือเรียกสัน ๆ วา่ NT (National 

Telecom) ได้วิจัยและพัฒนาจนได้ต ้นแบบของเคเบิลเส้นใยนําแสง

สาํหรับใชใ้นโครงข่ายการเขา้ถึงเป็นสายกระจายขึน  รูปแบบ คือแบบ

ธรรมดาทีนําเสนอไปเมือปีทีแลว้ [1] และแบบป้องกนัสัตวก์ดัแทะซึง

พฒันาขึนในปีนี ดังแสดงในรูปที   เนืองจากเคเบิลทงัสองนีเป็นชนิด

กลม มีโครงสร้างแตกต่างจากเคเบิลเดิมแบบมีสายสะพานโลหะ เมือทาํ

การติดตงัไปกบัเสาไฟฟ้า ตอ้งใชอุ้ปกรณ์จบัยึดเคเบิลสายกระจายแนว

ตรงทีมีจาํหน่ายในทอ้งตลาด ซึงตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศและมีตน้ทุน

สูงถึง -  บาทต่อชิน ขึนกับคุณภาพวัสดุและปริมาณการสังซือ 

โดยปรกติเสาไฟฟ้าจะอยูห่่างกนัประมาณ 40 m ในการติดตงัเคเบิลแบบ

แขวนอากาศตอ้งใชอุ้ปกรณ์จบัยดึบนเสาไฟฟ้าทุกตน้ เมอืลองจิตนาการดู

จะพบวา่ในการติดตงัเคเบิลเฉพาะในพืนทีกรุงเทพและปริมณฑล ตอ้งใช้

อุปกรณ์จบัยึดเป็นจาํนวนมากมาย หากสามารถลดตน้ทุนต่อหน่วยของ

อุปกรณ์จับยึดได้ ก็จะช่วยลดต้นทุนและประหย ัดการสังซือจา ก

ต่างประเทศไดเ้ป็นจาํนวนมหาศาลทีเดียว 

เคเบิลสายกระจายทีติดตงักบัเสาไฟฟ้ามีมาตรฐานระยะห่างระหว่าง

เสา (Span) คือ  m แต่สภาพหน้างานจริงในบางพืนทีระยะห่างอาจ

เพิมขนึถึง  m ในการติดตงัเคเบิลตอ้งให้มีระยะตกทอ้งชา้ง (Sag) หรือ

ระยะหยอ่น (h) ประมาณ 0.5% ของช่วงห่างระหว่างเสา (L) การศึกษา 

วิจยัออกแบบอุปกรณ์จบัยดึสายกระจายแนวแตรงจึงจาํเป็นตอ้งทราบแรง

ดึงสายทีกระทาํกบัอปุกรณจ์บัยดึกอ่น แลว้ค่อยทาํการออกแบบให้รองรับ

แรงดึงดงักล่าวได ้

 
รูปที  แรงกระทาํทีเกิดกบัเคเบิลทีถูกแขวนในทิศทางต่าง ๆ [2] 

การคาํนวณหาผลรวมของแรงดึงและนาํหนกัสายทีกระทาํ ณ 

อุปกรณจ์บัยดึ Tmax จากรูปที  หาไดจ้าก [2] 
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โดยที q เป็นค่านําหนักสายต่อหน่วยความยาวมีหน่วยเป็น N/m ทงันี

สายเคเบิลทีพฒันาขึนมีค่านาํหนกัเฉลีย (q) 10.89 g/m เมือคาํนวณค่าแรง

ดึงเคเบิลในแนวนอนซึงเป็นแนวติดตงัเคเบิลในทางปฏิบติั พบว่าในกรณี

แย่สุดทีระยะห่างระหว่างเสาคือ  m จะได้ค่าแรงดึงแนวนอนเป็น 

160.20 N [2] ดงันนั ในการออกแบบอุปกรณ์จบัยึดเคเบิลสายกระจาย

แนวตรงสําหรับเคเบิลชนิกลมทีไม่มีโลหะทีมีค่าแรงดึงแนวนอนทีเสา

เป็น .  N  จะตอ้งกาํหนดค่าความปลอดภยั (Safety Factor) ให้มีค่า

ไม่น้อยกว่า 200%  นนัคืออุปกรณ์จบัยึดเคเบิลทีตอ้งการ ตอ้งสามารถ

รองรับแรงดึงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ (160.20 x 2) = 320.4 N  

3. การพฒันาต้นแบบอุปกรณ์จับยดึเคเบิลสายกระจาย 

อุปกรณ์จับยึดเคเบิลสายกระจายแนวตรงทีมีขายในท้องตลาด

ประกอบดว้ยชินส่วน  ชิน ดงัแสดงในรูปที  ชินแรกเป็นทรงเหลียมรูป

ลิม ชินทีสองเป็นแผน่รองเจาะรูผิวเรียบดา้นหนึงสาํหรับแนบกบัชินส่วน

แรก ผิวอีกดา้นเป็นโลหะแหลมสาํหรับกดจิกสายเคเบิลทีจบัยึด ชินทีสาม

เป็นปลอกนอกรูปลิมมีร่องกลางรองรับการวางสายเคเบิลแบบกลม 

อุปกรณนี์ถูกออกแบบเพือการรับแรงดึงแบบลิมล็อก เมือมีแรงดึงเพิมขึน 

ลิมจะยงิลอ็กสายเคเบิลแน่นขึน ทาํให้มีขอ้ดอ้ยตรงทีอาจทาํให้เปลือกหุ้ม

สายเคเบิลทีจบัยึดชาํรุดเสียหายได้หากมีแรงดึงมากเกินไปหรือตอ้งคง

สภาพรับแรงดึงเป็นเวลานาน นอกจากนี ยงัพบปัญหาขณะติดตงัใชง้าน

กล่าวคือ (1) ชินส่วนกลางมีโอกาสหลุดหรือหล่นสูญหายออกจาก

อุปกรณ์หากจบัยึดไม่ดี (2) การล็อกสายให้ดีตอ้งควบคุมตาํแหน่งแผ่น

รองกลางให้อยู่ในตาํแหน่งทีเหมาะสมเท่านัน ทาํให้ขนัตอนการติดตงั

ยุ่งยากขึนเพราะในทางปฏิบติัช่างติดตงัต้องทาํงานในทีสูงเช่นยืนบน

บนัไดซึงมีสภาพการทรงตวัไม่เสถียร (3) พืนผิวแผ่นรองกลางทีมีปุ่ ม

แหลมคมทาํให้มีโอกาสกดจิกเปลือกหุ้มสายเคเบิลจนชาํรุดเสียหาย และ

อาจกระทบถึงโครงสร้างภายในทีเป็นเส้นใยนาํแสงได ้และ (4) ทีสําคญั

คือปัญหาเรืองความปลอดภัย เนืองจากอุปกรณ์จับยึดเคเบิลเป็นโลหะ

ทงัหมด การนาํไฟฟ้าของอุปกรณ์โลหะทงัชินอาจก่อให้เกิดอนัตรายจาก

ระบบไฟฟ้าทีติดตงับนเสาเดียวกนัต่อผูป้ฏิบัติงานหากมีสือเชือมต่อให้

ไฟฟ้าไหลผา่น 
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รูปที  อปุกรณ์จบัยึดสายกระจายแนวตรงในทอ้งตลาด 

ผูว้ิจยัไดจึ้งไดศึ้กษาโครงสร้างอปุกรณ์จบัยึดเคเบิลสายกระจายแนว

ตรง ตามโครงสร้างในสิทธิบตัรสหรัฐอเมริกาเลขที  US-2472527 (22 

พฤษภาคม 2490) และ US-5142745 (1 กันยายน 2535) ซึงหมดอายุ

คุม้ครองผลประโยชน์กว่า  ปีแลว้  โครงสร้างอุปกรณ์ประกอบดว้ย

ชินส่วน 3 ชิน  ชินส่วนนอกสุดเป็นรูปทรงสีเหลียมยาวรูปลิมมีร่องเปิด

ดา้นบน  ชินส่วนในสุดผลิตจากโลหะพบัรูปตวั U สมมาตรกนัเป็นรูปลิม

สําหรับสอดเขา้กบัชินส่วนนอกสุด โดยมีแกนโลหะเป็นห่วงสําหรับ

คลอ้งกบัตวัยดึติดเสา ชินส่วนตรงกลางเป็นแผน่รองสาํหรับลอ็กสายทีถูก

เจาะรูหรือทาํให้ผิวด้านสัมผสัสายเคเบิลมีลักษณะขรุขระ เพือให้มีปุ่ ม

แหลมคมกระจายไปทวัผิวแผน่รองกลางสาํหรับจิกกดสายเคเบิลให้แนบ

สนิททาํนองเดียวกบัอุปกรณ์จบัยดึทีหาไดต้ามทอ้งตลาดแบบแรก ดงันนั 

ปัญหาทีพบจึงมีลกัษณะเดียวกนักบัอปุกรณ์ในทอ้งตลาดแทบทุกประการ 

ผูวิ้จยัจึงไดพ้ฒันาอุปกรณ์จับยึดสายเคเบิลโดยใชโ้ครงสร้างตามที

แสดงไว้ในสิทธิบัตรเลขที US-2472527 และ US-5142745 ซึงอายุ

สิทธิบตัรเกิน  ปี ทาํใหท้รัพยสิ์นทางปัญหาตกเป็นของสาธารณะ โดย

ได้ตดัชินส่วนทีเป็นแผ่นรองตรงกลางออก เหลือเพียงชินส่วนนอกสุด

ทรงสีเหลียมยาวรูปลิมและชินส่วนในสุดรูปตวั U ทาํหนา้ทีลอ็กสายไป

ดว้ยในตวั โดยออกแบบให้ผิวหน้าสัมผสัของชินส่วนตวั U มีลกัษณะ

เป็นลิมล็อกรูปฟันเลือย อาศัยแรงเสียดทานระหว่างวสัดุทาํหน้าทีล็อก

สายเคเบิล ยงิมีแรงดึงสายเคเบิลเพิมขึน อุปกรณ์ทีออกแบบใหม่นีจะยิง

จบัล็อกแน่นขึน อุปกรณต์น้แบบเวอร์ชนัแรกนีเป็นโลหะทงัหมดโดยการ

ขึนรูปดว้ยเครืองกลึง CNC (Computer Numerical Control) ดงัรูปที  (ก) 

ซึงต่อมาไดเ้ปลียนเป็นพลาสติกมาขึนรูปเชือมต่อดว้ยกาว ดงัรูปที  (ข)    

   
(ก) ตน้แบบอุปกรณ์จบัยึดสายกระจายแนวตรงโลหะรุ่นแรก 

   
(ข) ตน้แบบอปุกรณ์จบัยึดสายกระจายแนวตรงทาํจากพลาสติกในรุ่นตอ่มา 

รูปที  ตน้แบบอุปกรณ์จบัยึดสายกระจายแนวตรงโลหะรุ่นแรก 

จากการทดสอบต้นแบบอุปกรณ์จับยึดเคเบิลทีทาํจากพลาสติก

เบืองตน้พบว่าสามารถทาํงานไดดี้ ทีมงานจึงไดข้อ้สรุปทีจะใชโ้ครงสร้าง

อุปกรณ์จับยึดทีมีส่วนประกอบเป็นสองชิน ตามโครงสร้างในรูปที  

สาํหรับจบัยึดเคเบิลสายกระจายชนิดกลมทีมีเส้นผ่านศูนยก์ลางระหว่าง 

. - .  mm อย่างไรก็ตาม เพือให้มนัใจในเรืองของอายกุารใชง้านและ

ความทนทานต่อสภาพอากาศแวดล้อม จึงต้องพิจารณาเลือกหาวสัดุที

เหมาะสมดว้ย  

    
   (ปลอกนอก)       (ลิมลอ็กดา้นในพร้อมห่วงคลอ้ง)          (อุปกรณ์พร้อมใชง้าน) 

    
รูปที  โครงสร้างของอุปกรณ์จบัยึดเคเบิลสายกระจายแนวตรง 

ในส่วนของปลอกนอก ผูวิ้จยัเลือกใชพ้ลาสติกพอลิเอไมดห์รือ PA 

(Polyamide) ทีมีชือทางการคา้คือไนลอน (Nylon) เนืองจากขึนรูปง่าย ไม่

มีกลิน ไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย ทนการกดักร่อน เป็นฉนวนไฟฟ้า ทน

ความร้อนสูง มีจดุหลอมเหลวระหวา่ง – oC อุณหภูมิในการใชง้าน

สูงสุด oC ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ 

ในส่วนของลิมล็อกด้านในพร้อมห่วงคล้อง แมว้่าจะออกแบบให้

เป็นชินเดียวกนั แต่ก็ประกอบดว้ยส่วนยอ่ยคือแกนกลางตนักบัห่วงคลอ้ง   

ในส่วนของแกนกลางตนั เบืองตน้เลือกใชพ้ลาสติก ABS (Acrylonitrile 

Butadiene Styrene) ซึงเป็นวัสดุทีใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการ

อุตสาหกรรมนอกเหนือจากไนลอน ABS เป็นพลาสติกทีขึนรูปง่าย ทน

ต่อแรงกระแทก ความร้อน และสารเคมีไดดี้ มีความเหนียวและความมนั

เงาสูง รวมทงัทนต่อสภาวะบรรยากาศต่าง ๆ ไดดี้  เป็นเทอร์โมพลาสติก

ทีสามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้ มีจุดหลอมเหลวอยูใ่นช่วง 

– oC ในส่วนของห่วงคลอ้งใชแ้กนห่วงโลหะทีมีรูปทรงเหมือน

อุปกรณจ์บัยดึเดิมทีใชเ้คเบิลแบบสายะพานรับแรงดึงทีเป็นโลหะ ทาํจาก

ลวดสแตนเลส (Stainless) หรือเส้นลวดเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized 

Steel Wire) ต่อเชือมกบัแกนกลางให้เป็นชินส่วนเดียวกนั 

4. การทดสอบ 

    
รูปที  การทดสอบการรับแรงดึอุปกรณ์จบัยึดสายกระจายแนวตรง 

การทดสอบในห้องปฏิบติัการเพือหาค่าแรงดึงสูงสุดทีอุปกรณ์จบั

ยดึรองรับไดใ้นแนวตรง แสดงดงัรูปที  โดยไดอ้อกแบบการทดลองตาม

แนวทางของมาตรฐานอุตสาหกรรม [3] จากรูป นําเคเบิลสายกระจาย

ชนิดกลมทีไม่มีส่วนประกอบของโลหะสอดในอุปกรณ์จบัยดึ แลว้ดนัลิม

เพือล็อกสายเคเบิล จากนันทดสอบด้วยเครืองทดสอบแรงดึง (Tensile 
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Test) เพือหาค่าการรับแรงดึงสูงสุดของอุปกรณ์จบัยึดทีพฒันาขึน ขณะ

ทาํการทดลองพบว่า แม้ว่าอุปกรณ์จับยึดจะรองรับแรงดึงแนวตรงได้

มากกว่า .  N ตามโจทยก์ต็าม ทีมงานตงัขอ้สังเกตว่าพืนผิวของลิม 

ลอ็กในชินงานตน้แบบทีเซาะร่องในแนวขวาง อาจจบัยึดไม่แน่นพอแลว้

เกิดการลืนไถลของลิม ล็อกได ้จึงไดท้ดลองเปลียนลกัษณะการเซาะร่อง

ของพืนผวิลิมลอ็กเป็นลกัษณะเฉียงและทแยงสีเหลียม ดงัรูปที   

 
รูปที  รูปแบบการเซาะร่องเพอืแกปั้ญหาการลืนไถล 

 

ตารางที  ผลการทดสอบการรับแรงดึงของอุปกรณจ์บัยึดเคเบิลสายกระจายชนิดกลม 

ตวัอย่างทดสอบ 

ที 

ค่าแรงดึงสูงสุดของอุปกรณ์จบัยึดทีมีลิมลอ็กลกัษณะต่าง ๆ (N)  

ร่องแนวขวาง ร่องทแยงสีเหลียม ร่องในแนวเฉียง 

 

 

 

 

 

226.00 

186.00 

210.00 

195.00 

211.00 

602.00 

598.00 

603.00 

595.00 

607.00 

449.00 

432.00 

450.00 

441.00 

439.00 

ค่าเฉลีย (N) .  .  .  

 

ผลการทดสอบหาค่าการรับแรงดึงสูงสุดของอุปกรณ์จบัยึดเคเบิล

สายกระจายทีเป็นชนิดป้องกนัสัตวก์ดัแทะ เมือชินส่วนทีเป็นลิมล็อกทาํ

จาก ABS และมีลกัษณะการเซาะร่องทีต่างกนั แสดงดงัตารางที  ซึงจะ

เห็นว่าการเซาะร่องในแนวเฉียงและทแยงสีเหลียมจะช่วยให้ค่าการรับ

แรงดึงในแนวตรงมีค่ามากขึน อนึง เนืองจากอุปกรณ์ตน้แบบนีใชว้สัดุ  

ประเภทคือไนลอนเป็นปลอกนอกและ ABS เป็นลิมลอ็ก แมว้่าผลการ

ทดสอบจากตน้แบบล่าสุดสามารถทาํงานไดดี้ แต่การเลือกใชว้สัดุต่างกนั 

อาจเพิมตน้ทุนการผลิต ผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดเปลียนวสัดุของลิมล็อกให้เป็น

ไนลอนเหมือนปลอกนอก แลว้ทาํการทดสอบอีกครังหนึงตามเงือนไข

เดิม พบว่า อุปกรณ์ทีทาํจากไนลอนทงัหมด (ยกเวน้ส่วนห่วงคลอ้ง) เมือ

ลิมล็อกถูกเซาะร่องเป็นแนวขวางธรรมดา กลบัมีค่าการรับแรงดึงสูงถึง 

.  N มากกว่าแบบเดิมทีมีค่า .  N อย่างมีนยัสาํคญั อีกทังยงั

มากกว่าวสัดุ ABS ทีเซาะร่องแนวเฉียงและทแยงสีเหลียม จึงไดส้รุป

โครงสร้างอปุกรณ์ตน้แบบสาํหรับใชง้านจริงตามรูปที  และใชว้สัดุเป็น

ไนลอนทงัในส่วนของปอกนอกและลิมลอ็ก โดยมีตน้ทุนการสังทาํตกอยู่

ทีชินละ -  บาท ทงันีการติดตงัใชง้านทีเสาไฟฟ้า มีลกัษณะดงัรูปที   

 
รูปที  การติดตงัใชง้านอุปกรณ์จบัยึดเคเบิลสายกระจาย 

5. สรุป 

บทความนีนําเสนอรายละเอียดในการวิจยัเพือสร้างผลิตภณัฑข์ึน

เองภายในประเทศคืออุปกรณ์จ ับยึดเคเบิลเส้นใยนําแสงแบบฉนวน

ทงัหมดชนิดกลมสําหรับใช้งานการเขา้ถึงในระบบ FTTH ของบริษทั 

โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) โดยการพัฒนาโครงสร้างจาก

สิทธิบัตรทีหมดอายุในต่างประเทศ ประกอบการเลือกใช้วัสดุทีเป็น

ไนลอน ผลการทดสอบสามารถทาํงานไดดี้ ตน้ทุนการผลิตถูก ทาํให้มี

องคค์วามรู้เกิดขึนภายในประเทศ ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ช่วยลด

การนาํเขา้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก 
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การเขา้ถึง”, อยูร่ะหว่างการส่งไปการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครังที 44 

(EECON-44), โรงแรมดิเอมเพลส, จ.น่าน, 17-19 พฤศจิกายน 2564 

[3] อธิคม ฤกษบุตร, “มาตรฐานทางเทคนิคสาํหรับการทดสอบเคเบิลเสน้ใยนาํแสงใน

งานสือสารโทรคมนาคม”, เอกสารรวมเล่มการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

ครังที 42 (EECON-42), โรงแรมเดอะกรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา, 

หนา้ 337-340, 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 

 

นฤทธิสมเจริญ  สําเภาพล สําเร็จปริญญาโท สาขาวิศวกรรม

โทรคมนาคม จากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั ปัจจุบนัเป็นผูจ้ดัการส่วนบริการทดสอบและสอบ

เทียบ สถาบันนวตักรรมทีโอที มีความเชียวชาญในการสร้าง

นวตักรรมดา้นโทรคมนาคม เคยได้รับรางวลัระดับนานาชาติ 

รางวลัเหรียญทอง Gold Medal Brussels Eureka  ในงาน 

Brussels Ereka  ( th World Exhibition of Innovation 

Research and New Technology) ประเทศเบลเยียม และรางวลัการประกวดสิงประดิษฐ์ รอง

ชนะเลิศอนัดบัหนึง ปี พ.ศ.  จากสภาวิจยัแห่งชาต ิ

 

อธิคม ฤกษบตุร สาํเร็จปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ปริญญาโท

วิศวกรรมไฟฟ้าจาก Florida Institute of Technology 

สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าสาขา Optical 

Communication จาก University of New South Wales 

ออสเตรเลีย ปัจจุบันดํารงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์สาขา

วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร มีความสนใจงานวิจัยดา้นเทคโนโลยีเชิง

แสง ระบบสือสารเชิงแสง และการประมวลสัญญาณเชิงแสง เป็นนายกสมาคมวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) นายกสมาคมวิชาการดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมโทรคมนาคม 

และ ประธาน กว.ที  78 จัดทํามาตรฐานสือสารโทรคมนาคม ของสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 




