
วธีิการตรวจสอบงานตดิตัง้ 

(Installation Inspection Method) 



 งานตดิตัง้สายเคเบลิใยแก้วนําแสง 
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วธีิการตรวจสอบงานตดิตัง้ 

(Installation Inspection Method) 



 ทางกายภาพ (Physical Checking) 

 ตดิตัง้ตรงตามเส้นทางที่ขออนุญาตพาดสายกับทางการไฟฟ้า ฯ  

 ตดิตัง้ตรงตามรูปแบบการตดิตัง้และตามข้อกาํหนดของการไฟฟ้า ฯ เช่น 

 ตาํแหน่งตดิตัง้สายเคเบลิบนเสาไฟฟ้า 

 การจับยดึสายเคเบลิ, ความตงึของสายเคเบลิ 

 การ Loop สายเคเบลิ 

 การตดิตัง้ระบบกราว์ด 

 การเช่ือมต่อ (Splicing) ในหัวต่อ (Closure) 

 กาเช่ือมต่อ (Terminating) ในตู้พักสาย (FDF) 

 การตดิป้ายต่าง ๆ เช่น ป้ายบอกความสูง, ป้ายบอกเส้นทาง, ป้ายหัวต่อ เป็นต้น 
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 ทางกายภาพ (Physical Checking) 

เกบ็สาย FDF 

ป้ายบอกเส้นทาง และ Loop สาย ป้าย FDF 

Name Plate 
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 ทางกายภาพ (Physical Checking) 

ระดับพาดสายเคเบลิ จุดลง Ground 

ป้ายหวัต่อ การเกบ็สายที่หวัต่อ 



 ทางไฟฟ้า (Electrical Checking) 

 

เป็นการทดสอบค่า Splice loss ของจุดตัดต่อ และ Attenuation ของ

เคเบลิใยแก้วนําแสงด้วย OTDR 

 

เป็นการทดสอบค่า Attenuation ของเคเบลิใยแก้วนําแสงจากสถานี ถงึ 

สถานี (End to End) ด้วย Power meter & Light Source 
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 ทางไฟฟ้า (Electrical Checking) 

 ตรวจวัดค่าด้วย OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) 
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การทํางานของ OTDR จะใช้วิธีการป้อนสญัญาณแสงเป็นจงัหวะ (Pulse) จากนัน้จะอาศยั Backscattered Light (การ

สะท้อนกลบัของแสงเมื่อแสงเดินทางผา่นตวักลางจากชนิดหนึง่ไปยงัตวักลางอีกชนิดหนึง่คือจากเคเบิลใยแก้วผา่นไปยงัอากาศ) 

ท่ีเกิดในเคเบิลใยแก้วนําแสงมาวิเคราะห์เป็นรูปกราฟ และ จากรูปกราฟจะบอกถึงเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในเคเบิลใยแก้วนํา

แสงเอง ดรููปท่ี1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 หลกัการทํางานของ OTDR 

Monitor 



 ทางไฟฟ้า (Electrical Checking) 

 ตรวจวัดค่าด้วย OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) 
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ความหมายตา่งๆท่ี OTDR วิเคราะห์ได้ ให้ดใูนรูปท่ี 2 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

          

Fresnel reflection at near end connector Fresnel reflection at far end or core break  

Splice 

Fresnel Reflection 
at connections. e.g. 
Pigtail through 
connection  at FDF 
 

Loss 
 In 
dB 

Distance in km 

Backscattered  
Light 
 
 

รูปท่ี. 2 ความหมายตา่งๆ ของ OTDR 

Splice, virtual gain  



 ทางไฟฟ้า (Electrical Checking) 

 ตรวจวัดค่าด้วย OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) 
Fresnel reflection at near end connector  

เกิดจากการสะท้อนกลบัแบบ Fresnel โดยแสงเดนิทางจากเคเบลิใยแก้ว (Patch cord) ผา่นอากาศและทะลเุข้าสูเ่คเบลิฯ (Pigtail) บริเวณ

รอยตอ่ระหวา่งหวั Connector บริเวณ FDF (Fiber Distribution Frame) เป็นปรากฏการท่ีแสงเดนิทางผา่นจากตวักลางท่ีมีคา่ Numerical 

Apertures ตา่งกนั จะสามารถอธิบายโดยหลกัการทางฟิสิกส์ 

Splice  

 บริเวณท่ีมีการตดัตอ่ / เช่ือม (Splice) เคเบลิใยแก้วนําแสง โดยคา่ท่ีวดัได้เฉล่ียจะต้องไมเ่กิน 0.15 dB (คา่เฉล่ียเกิดจากการนําคา่ท่ี

วดัได้ ณ. จดุเดียวกนัเม่ือวดัจากปลายทีละด้าน (ทัง้นีใ้ห้คํานงึถึงเคร่ืองหมาย กรณีนีค้า่ท่ีวดัได้จะเป็นลบ) นํามารวมกนัแล้วหารด้วย 2 

Backscattered  

 การสะท้อนกลบัของแสงเม่ือแสงเดนิทางผา่นจากตวักลางชนิดหนึง่ไปยงัตวักลางอีกชนิดหนึง่ 

Splice, virtual gain 

บริเวณท่ีมีการตดัตอ่ / เช่ือม (Splice) เคเบลิใยแก้วนําแสง โดยคา่ท่ีวดัได้เฉล่ียจะต้องไมเ่กิน 0.15 dB คา่เฉล่ียเกิดจากการนําคา่ท่ีวดัได้ ณ. จดุ

เดียวกนัเม่ือวดัจากปลายทีละด้าน (ทัง้นีใ้ห้คํานงึถึงเคร่ืองหมาย กรณีนีค้า่ท่ีวดัได้จะเป็นบวก) นํามารวมกนัแล้วหารด้วย 2 

Fresnel Reflection at connections. e.g. Pigtail through 

 จดุท่ีมีการตอ่ / เช่ือม เคเบลิฯ ด้วย การใช้ Connector ตอ่กนั 

Fresnel reflection at far end or core break  

จดุสิน้สดุ / ปลายอีกด้านของเคเบลิฯ  
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 ทางไฟฟ้า (Electrical Checking) 

 ตรวจวัดค่าด้วย Power Meter 
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หลกัการตรวจสอบเคเบิลใยแก้วนําแสงด้วย POWER METER & LIGHT SOURCE ก็ คือการป้อนแสงเข้าท่ีปลายสาย

ด้านหนึง่ของเคเบิลใยแก้วนําแสง แล้วทําการวดักําลงังานของแสงท่ีปลายสายอีกด้านหนึง่ของเคเบิลใยแก้วนําแสงนัน้ด้วย 

POWER METER โดยคา่ความสญูเสยี (Loss) ของสายเคเบิลใยแก้วนําแสงเส้นนีจ้ะเทา่กบั 

 

Total Loss (dB) = Pout – Pin 

 โดย 

- Total Loss คือ กําลงังานของแสงท่ีสญูเสยีทัง้หมดในใยแก้วนําแสง (dB) 

- Pin  คือ กําลงังานของแสงท่ี Light source ป้อนเข้าไปยงัปลายด้านหนึง่ของใยแก้วนําแสง (dB) 

- Pout คือ กําลงังานของแสงท่ีรับได้จากปลายอีกด้านหนึง่ของใยแก้วนําแสงนัน้ (dB) 

ต้นทาง 

Light Source 

ปลายทาง 

Power Meter 

Fiber Optic Cable 



Network Diagram สาํหรับการทดสอบ 100 Mbps 
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Media Converter 

Last Mile Site 



ขัน้ตอนการทดสอบ 

• ตดิตัง้ Server ที่ศูนย์จังหวัด (CRS-1 Node) 

• เช่ือม Client (Notebook) เข้าที่หลังอุปกรณ์ Media Converter 

• ทดสอบกับ WEB Speed Test 

• ทดสอบเข้า website http://speedtest.uni.net.th 

• ผลการทดสอบ 
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http://speedtest.uni.net.th/
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