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ABSTRACT 

  

The communication development via optical fiber network to gain access to 

subscribers took place with remarkable rapidity and tends to replace the existing copper wire 

network. The optical fiber network technology has become well known and widespread in 

overseas countries and is currently advancing towards fiber-to-the-curb/building/home/etc (FTTx) 

technology. With Passive Optical Network (PON) system, optical fiber cable is used to connect 

telephone exchanges to subscribers so that it can support expansive applications on the Internet, 

especially for futuristic multimedia applications which will be widely open for consumers to 

ubiquitously connect with the internet network for sundry communication venues. At present, 

TOT Public Company Limited (TOT) still mostly uses copper cable network system which has 

serious limitation of its maximum possible speed. Simultaneously, the upward trend of 

customers8 desire for bandwidth becomes prevailing because of its superiority over the inbuilt 

capability of Digital Subscriber Line (DSL) communication services on the copper wire network. 

Hence, the researcher conducted this research for the purpose of exploring feasibility of changing 

the technology in accessing TOT subscribers from the copper cable network system to the fiber 

optic one. The knowledge gained from this study will, then, be deployed for practical purposes 

and/or continuity of higher education in the future. 

This is a descriptive research study based on secondary and primary data. The 

secondary data is derived from textbooks, magazines, printed media, numerous websites 

describing FTTx technologies, and data gathered and processed from various local academic 
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institutions. All of the data collected is thoroughly investigated, analyzed, and adapted based on 

management theories and/or principles in terms of technology, appropriateness, and applications 

to telecommunications businesses. The primary data is garnered from interviews with experienced 

officers and specialists in the field of telecommunications system. The research method used in 

this research is Delphi technique, which is an approach suitable for seeking data from comments 

made by skilled telecommunications officers or specialists. In this research, the sample group 

consists of 17 experts. The tools used in this study comprise semi-structured selection interviews 

and rating scale questionnaires. Statistical methods for data analysis are mode, median, and 

interquartile range. These tools are necessary because the researcher will apply the research 

findings as guidelines in his own performance to cope with futuristic customer requirements, 

ongoing business strategy, as well as technological advancement of each product/service. 

In a brief summary of this study, the findings revealed that the copper cable network 

system, which was formerly used for data transfer via copper cable pairs and access to subscribers, 

has speed limitation which hampered high-speed data communication in terms of basic features, 

electrical quality, and high cost. These drawbacks directly impact upon efficiency of data 

communication speed and the investment of futurity. For those reasons, there is a great possibility 

of changing the existing data communication technology used in accessing TOT subscribers from 

the copper cable network system to the fiber optic system. With respect to technological aspect, 

even though the fiber optic network design to access subscribers may be dominant in supporting 

high-speed bandwidth applications in the future, the technology is a cutting edge for Thailand and 

cannot entirely supplant the existing copper cable network. This means that technological 

substitutions are still about to happen. Importantly, the investment cost in optical fiber network 

technology, especially FTTx, is exorbitantly high compared to the existing copper cable network 

system, of which capability is upgraded by Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) 

technology and which can still cope with demand of existing subscribers. All in all, the design of 

accessing subscribers via optical fiber network should start and be launched in the area with high 

potential first. The service must be able to properly fulfill customer requirements in each segment, 

while the service fees should not be much higher than those previously charged when using 

copper cable network. With these unique features, the service will, then, attract more subscribers 

to make use of the fiber optic system, thereby rapidly receiving widespread popularity.  
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FTTx technology and many other related technologies, which can replace copper 

cable network system, may be a quick answer for a lifestyle in the world of modern 

communications. The development of data transfer via fiber optic is steadily progressing along 

with many other driving factors. These factors include technology push and market pull from 

enormous expansion of the internet communication, massive data transfer and high-speed 

broadband at corporate and personal level, telecommunications regulations, cost of fiber optic 

network establishment, persons in charge and teamwork to drive an FTTx project, economic and 

social condition, the readiness of utility infrastructure, reinforcement from government sectors in 

terms of regulations and industrial promotions, public or consumer behavior and readiness, 

including trend actuation and understanding amongst consumers to open their mind to a novel 

communication mode in the world of multimedia. Respecting trend creation, these contributory 

factors are certainly not less important than technological availability.  
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���(��3  
(Economy of Scale)  ���"
$��,����������  FTTx (fiber-to-the-curb/building/home) �%��1 �(�� 
PON (Passive Optical  Network) ����1 ���������ก !�"
���(Optical Fiber Cable) �1���'2���(.!�
�
1�'�
����3���0$�����, �1 ���ก
� (Subscriber) W)���(�
'
�+������ก
���
�2�!��� Application 
ก
��1 �
���������
��������0��&2 �%��Y�
(ก
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�ก
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�'
ก
�)*�������- $'�!�
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/���������'1�% �!'+)�ก
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(Interactive) ����, ����Z��
'
�+��ก�������� �',�ก���, �. ���ก
� (Content Provider) $%  W)����#�
Z
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+)�� �',�'��!
'�(%!ก'
ก
�)*� .����(��#��(��ก
�����0�
�$ก� (Tele-medicine) 1�!��. ก
�!����Y����� ��(ก
���กb

���*��2 �  �
'
�+ก�(�"
$% �' !�
�, �c!���(����0�, �1���!1
]�(��,�.�
�$ก�ก����(���ก
���ก
'
ก'
��ก���!ก�� Content on demand ����(�ก�%�)*�����
�2   
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�$�ก&2
' �
กก
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ก�% ('.
1�) ��!�
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ก�% ('.
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�����������%����'���%�"
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�� �',��!
'��&!�,� (High Speed)  
��*� -�����!�� 'ก�(���!
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'
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�
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�ก
������
�� �',��!
'��&!�,� 

2)  ������
����������3���0�%�''��(�(�
��
�����������%��
ก1�'�
� ���3���0+)�
�,ก� 
�%�'���$ก���%��('
/ 5-6 ก����'2�'���
ก
��%��������]]
/�,��)�$'��
'
�+ Download 
.��� Access Internet % !� High Bandwidth $%  

3)  � ��"
ก�%��������*����ก
��. ���ก
�$'��������' �1�� ���������(�(�
��
ก1�'�
�+)�
�, �1 ���ก
�2 ��$'��ก�� 1 ก����'2�+)��(�
'
�+�. ���ก
�ก
������
��!
'��&!�,����'�
��(���_�Z
�$% ��(+ 
2 ��ก
��!
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�$'��ก�� 300 �'2� 
 4)  � �',������#���]]
/$jjk
���(���,��
�����%� �
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 5)  ����������%��
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�,��)*�'
ก ��('���!�� '�,��)*�������- �"
�. '�
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������ (Capital Expenses, CAPEX) �,� ��(2 ����ก
��"
�����กb
 (Operational 
Expenses, OPEX) �,��1��ก�� 
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%��(�*"
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��
�
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����������#��, �"
2�
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��
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1.2  ����� �����!���ก	������ 

�����3)กb
�!
'��#�$�$% ���ก
������������������
ก�(��������
�����������%�
��#��(�����������ก !�"
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���$��,��, �1 ���ก
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����ก�1 ����������(�� FTTx �. �.'
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� Infrastructure ��(�!
'2 ��ก
� Bandwidth  
����, �1 ���ก
�W)����#�ก
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 2. ���ก�
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 3.  �'�.������ �
'
�+������������
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'
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���(ก��Z��� �',��(.!�
�ก
���������(������� 
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'
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'�, ���$% �
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ก
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2��������2��$� 
 
 
 

DPU



4 
 

1.4  ���*��ก	������ 

ก
�!���� (Research) �(�
3��!�_�ก
��_��
�����กb/(�1�����/�
 (Descriptive Research) 
W)��'������2ก
�!���� %����*   

 1.  �����2� �',�����(�"
ก
�!���� 
1.1  � �',���2��Z,'��(��#�� �',����$% '
�
ก.������ !
��
� ����������'�0  Web Site 2�
�- ���

�ก���!� ��ก������������(�� FTTx  �!'��*�� �',����$% �!��!'�� !����+
���ก
�3)กb
  �� !�"

� �',����$%   '
�"
ก
�3)กb
 !����
(.0 ��(���������� 2
'.��ก�|b^�ก
����.
���%ก
���*��
�% 
�
����������!
'�.'
(�'��(ก
���(��ก20�1 ก��_��ก������'�
�'                                             

1.2  � �',��v'Z,'� (Primary Data) �($% '
�
กก
���'Z
b/0�� 
.� 
�������ก���!� �����'�
��(��ก
�/0��(�, �1���!1
]���3b ���������(��ก
������
�����'�
�'��
������� ���ก !�"
���
��(����������(��  FTTx  ��� �'�.������  ���b���, ��(ก��ก��ก
�����'�
�'���� �1�� CAT 
Telecom ��(���b�������#��, ���
 �, ���2��(�, ����"
.��
����ก�/0 FTTx �"
�!� 17 �� 

2.  �����2���*�.
 
��ก
�3)กb
�!
'��#�$�$% ���ก
������������������
ก�(��������
�������

����%���#��(�����������ก !�"
���$��,��, �1 ���ก
���� ���b�������� �"
ก�% ('.
1�) �(
�������'��(�%&��"
��] - %��2��$���* 

2.1  ��!��%��ก
�����������������ก
������
�� �',��
ก�(��������
�����������%�
��#��(�����������ก !�"
���$�����, �1 ���ก
��. ���ก
������
���
����ก !�"
����%��(�� FTTx        

2.2  ��!�� !ก
��. ���ก
���(ก
�����ก�1 �����������
����ก !�"
����(�� FTTx 
$% �ก� 

       1)  ������Z
�����(��3 �1��   �Z
������� 
���*�v
� (Infra Structure)�|2�ก��'
����, ����Z� ��(�Z
�ก
����������2�
%����'�
�'�����(��3$�� 

       2)  ������Z
���ก��(��3 �1�� ก���'��(��3���1�� ��(��3����� ��(��'��ก
 ��#�2 � 
 ��)�� �"
.����
�!������*�('����� ��Y�
(�(�� FTTB  (Fiber To The Building)  ��( 
FTTH  (Fiber To The Home) ����1 ��������� PON (Passive Optical Fiber) ��#�ก�/�3)กb
�"
.��� 
�'�. ������ ��#�.��ก ��*���*�%�3)กb
ก
�����'3�ก�Z
��
�% 
���/Z
�ก
��1 �
� $'��!'+)��
�$% 
.�����2������
�ก
���������
��(�ก�%�)*� ���������'
�
ก� �',��
�ก
�����$'��
'
�+��������,�
�
_
�/(1�$%  

2.3  ����������1 ��ก
�!���� 
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 ����������1 ��ก
�3)กb
�!
'��#�$�$% ���ก
������������������
ก�(��������
�
����������%���#��(�����������ก !�"
���$��,��, �1 ���ก
���� ���b�������� �"
ก�% ('.
1�)�(
�1 !�_�ก
�3)กb
% !��������%�j
� (Delphi Technique) ������!��!'�!
'��%�.&�����, �1���!1
] 

2.4  �(�(�!�
����1 ��ก
�!���� 
�(�(�!�
����1 ��ก
�3)กb
�!
'��#�$�$% ���ก
������������������
ก�(��

������
�����������%���#��(�����������ก !�"
���$��,��, �1 ���ก
���� ���b�� ������ �"
ก�% 
('.
1�) ��� 1�!��}  �.3.2552 - 2553 
 
1.5  ���	,�-�!���.$(.�ก	������  

��ก
�!�������*���*�, !����$% �. �!
'.'
���(�"
ก�%�����2���3���0����ก���!� ��ก���
�!����  
%��2��$���*��* 

1. �!
'��#�$�$%  .'
�+)� �!
'��%�.&�����, �1���!1
]�ก���!ก��ก
�����������������ก
�
�����
�� �',��
ก�(��������
�����������%���#��(�����������ก !�"
���$�����, �1 ���ก
�����(
�ก�%�)*�����
�2     

2. �(��������
�����������%� .'
�+)�ก
������
�� �',��
ก1�'�
����3���0$����
�, �1 ���ก
��%���
�����2�!2�!�"
�����#��,��
�����%� (Copper Cable) �!'+)����ก�/0����. ���ก
���
������
�z ��(�Z� DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexers)  MSAN (Multi Service 
Access Network)  �1�� ���ก
����3���0��(�����
�� �',��������0��&2�!
'��&!�,� ADSL 

 3. �(��������
����������ก !�"
���  .'
�+)�ก
������
�� �',��
ก1�'�
����3���0$���� 
�, �1 ���ก
���#��(��������]]
/�1������%��1 �� ����"
�����!'ก�����ก�/0 PON (Passive Optical 
Network) 2���1���'����
ก������
������
�$����� 
��, �1�
 (Subscriber) .����, �1 ��
��
� (End User) 
������"
�. �(��ก
��� 
+)� (Access) '��!
'��&!�,� �
'
�+�����
�� �',���
%�.]�$% ���
��!%��&! 
��ก��*�����"
�. �, �1 ��
��
��
'
�+�1 �
����ก�/0�����
�$% .�
�1��%�� �'ก�� �1�� �(���������0��&2  
�!
'��&!�,� �(����������!� (CATV) �(�������
���� ���%����%0 (Broadband) ��#�2 � �%��(
�����]]
/��
��� ����"
���������� ��%��!  

 4. �, �1 ���ก
� (Subscriber) .'
�+)� �,ก� 
�����#����0ก�_��ก�� �+
�3)กb
 ���b��
�, ��(ก��ก
������
�����'�
�' ��(�,ก� 
�����#�� 
���ก�
3�����!$�  

 5.  �(�� ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) ��#��(��ก
������
�� �',����1�!�
�. � �',����'� Bandwidth �,� �
'
�+�%���
����(���
��������%�$%  �%����!$��
����3���0���
�%��$����� 
��, �1�
.����������ก!�
�
�%�&��$!�0 (Drop Wire)                 
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 6.  �(�� FTTx ��#�2�!������ Fiber To The �x�  �'��� �x� ��#�2�!����"
.����+
��2�ก��'
������
�����'�
�' ����(�%�����
��
�����%� W)���('�.�
��,���� ��� 
                            FTTN ���   Fiber to the node / neighborhood  
                            FTTC  ���   Fiber to the curb  
                            FTTB  ���   Fiber to the building  
                            FTTH  ���   Fiber to the home 

 7.  PON (Passive Optical Fiber) ��#� Broadband Technology 1��%.�)������1 �
��� FTTx 
solutions �����
��
ก.�)����%$�.�
���% (Point to Multipoint)  '���!���(ก�����ก
����������
��#� Passive ���
��%��!���
��*��������� 
��������
�� 
������ (neighborhood  infrastructure)  ��('�
���ก�/0 �����#� Active  �Y�
(��� Central Office ��(���ก�/0% 
��,ก� 
�������ก!�
 ONT (Optical Network 
Terminal) .��� ONU (Optical Network Unit)  ���
��*�  

  8.  ���%0!�_ (Bandwidth) .'
�+)� �!
'ก! 
����1����
������(���� �',�   �"
��
'

�����������!�
� �',��(�
'
�+��
�$�$% ��&!���$.� + 
1����!
'+��ก! 
�  � �',�ก&�
'
�+����(��
�
$�$% �!%��&! + 
1����!
'+�����ก&�(�"
�. � �',���
�$�$% 1 
 .����
��(�"
�. �ก�%�Z
����!%
�)*� 1����!
'+����*�'���,����(����*�����(��$'�!�
�(��#���
�&�ก.���%���2�� W)��'
2���ก
�!�%
$'��.'���ก�� %���2���(!�%��#����,�������� �',�2��.�)��!��
�� (bit per second) ��!���
�&�ก
��*�!�%�
ก�!
'�2ก2�
������]]
/ �%���('
/�
ก�2��(�����.�)��!��
�� W)��+,ก����ก!�
 �����0    

  9.  ���%���%0 (Broadband) .'
�+)� �(�������
���!'%������ ����. ���ก
�� �',�.�
�1��%
$% �� �'ก��$'�!�
�(��#�Z
� ����� ��(ก
������
�� �',� ��#��(�����'���2�
��&!���� �',��,�'
ก
�"
�. �
'
�+�����
�� �',���
%�.]� �1�� ��]]
/Z
��������$.!$%  ��#�2 � 

  10.  ��!��%��ก
�����������������ก
������
�� �',� .'
�+)� ��!��%ก
���ก����(��
���������ก !�"
����. ���2��+)��,ก� 
�%��(�� FTTx ����������� High Bandwidth ��(���ก
�
�.'�-���ก
������
�����'�
�' �������'�)*����
�2��������  

  11.  ก
�����ก�1 ��������� .'
�+)� ก
�����ก�1 �����������
����ก !�"
����(�� FTTx ���
�.'
(�'��ก
��"
'
�. ���ก
�   

  12.  ������Z
�����(��3 .'
�+)� �������'���ก�(��2���!
'��#�$�$% ���ก
��������
���������ก
������
�� �',��
ก�(��������
�����������%���#��(�����������ก !�"
���$����
�, �1 ���ก
���� ���b�� ������ �"
ก�% ('.
1�) �1�� Infrastructure �|2�ก��'����, ����Z� ��(�Z
� 
ก
�����������2�
%����'�
�'�����(��3$�� 
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  13.  ������Z
���ก��(��3  .'
�+)� ��!�� 'ก
��. ���ก
� ��(ก
�����ก�1 ��������� 
FTTx  �1�� ก���'��(��3���1�� ��(��3����� ��(��'��ก
 ��#�2 � 

  14.  Infrastructure .'
�+)������� 
���*�v
���
��
����3���0��� �'�.������ ��(�(��
�
_
�/,��Z�����ก���!� ����� �(��$jjk
 ��(�
 +�� ��(�,����� 
�����������,��
3�� 

    15.  �|2�ก��'����, ����Z� .'
�+)��,����ก
��1 �
��������0��&2��(��!�� '�!
'
2 ��ก
� Bandwidth ��ก
��1 �
�����, �1 ���ก
� 

   16.  �����_0����ก�%�
กก
�����ก�1 ��������� .'
�+)� ����(��1�0 (Advantage) ���$% ��� 
.����
กก
�����ก�1  �����������
����ก !�"
����%��(�� FTTx �������������(��������
� 
����������%� 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในบทนี้จะนําเสนอในสวนท่ีเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
โดยจะมีการรวบรวมรายละเอียดท่ีไดมาจากหนังสือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ Web Site ตลอดจนขอมูล
ท่ีไดรับการรวบรวมแลวของสถาบันการศึกษา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวนําขอมูลท่ีไดมา 
ทําการศึกษาวิเคราะหและเรียบเรียงตามหลักทฤษฏี การบริหารจัดการท้ังทางดานเทคโนโลยี ความ
เหมาะสมกับการประยุกตกับธุรกิจโทรคมนาคม ดังตอไปนี้          

2.1 แนวคิดในการเปล่ียนเทคโนโลยีการส่ือสาร ขอมูลจากระบบโครงขายเคเบิล
ทองแดงเปนระบบเคเบิลใยแกวนําแสงไปยังผูใชบริการใหบริการส่ือสารผานใยแกวนําแสงโดย
ระบบ FTTx  

2.2 ศึกษาระบบส่ือสารดวยเสนใยแกวนําแสง (Optical Communication System) 
เทคโนโลยีระบบ FTTx ตลอดจนขอมูลการเลือกใชเทคโนโลยี FTTx ในปจจุบัน 
         1)  ปจจยัพิจารณาภายในประเทศจากแนวโนมความตองการ Bandwidth ในการส่ือสาร
ขอมูลของผูใชบริการในปจจบัุนของประเทศไทย 
  2) ปจจัยพิจารณาภายนอกประเทศ จากแนวโนมการเติบโตของเทคโนโลยี FTTx 
และขอมูลการเลือกใชเทคโนโลยี FTTx ในประเทศผูนําดาน Broadband เชน กลุมประเทศในเอเชีย 
ยุโรป และอเมริกา 
 2.3  ผลลัพธท่ีเกิดจากการเลือกใชเทคโนโลยีผานใยแกวนาํแสงโดยระบบ FTTx  
 2.4  บทความและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 2.5  บทสรุป 

 
2.1  แนวคิดในการเปล่ียนเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลจากระบบโครงขายเคเบิลทองแดงเปนระบบ 
เคเบิลใยแกวนําแสงไปยังผูใชบริการ  
 ปจจุบันปริมาณความตองการ Bandwidth หรือความเร็วในการส่ือสารขอมูล มีแนวโนม
เพิ่มสูงข้ึน ดังนั้นเพื่อใหบริการส่ือสารเพียงพอกับความตองการของผูใชบริการ จึงไดมีแนวคิดการ
ออกแบบระบบเคเบิลใยแกวนําแสงใหสงตรงถึงลูกคา เพื่อรองรับ High Bandwidth และบริการใหม  ๆ ท่ี
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  
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 ในสวนของโครงขายฯท่ีกําลังศึกษาอยูนี้ ในปจจุบันการออกแบบโครงขายเคเบิลใยแกวนํา
แสง  ไปถึงผูใชบริการยังเปนเปนเทคโนโลยีท่ีใหมสําหรับประเทศไทยยังไมสามารถเขามาแทนท่ี
โครงขายเคเบิลทองแดงเดิมไดท้ังหมด หมายความวายังไมเกิดการทดแทนเทคโนโลยี (Technology 
Substitution) อยางเต็มตัว ท้ังนี้เพราะคาใชจายในการลงทุนเทคโนโลยีโครงขายเคเบิลใยแกวนํา
แสงยังมีราคาสูงกวาเทคโนโลยีระบบโครงขายเคเบิลทองแดงเดิมท่ีไดรับการเพิ่มศักยภาพโครงขาย
ดวยเทคโนโลยี ADSL ซ่ึงรับสงสัญญาณโดยผานโครงขายเคเบิลทองแดง 
 ระบบ ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) เปนระบบการส่ือสารขอมูลท่ี
ชวยใหขอมูลท่ีมี Bandwidth สูงๆ เชน ภาพ สามารถเดินทางในระบบสายสงทองแดงได โดยท่ัวไป
สายโทรศัพทที่เดินไปยังบานผูเชาหรือท่ีเรียกวาสายดร็อบไวร (drop  wire) ก็จะเปนสายทองแดงเสน
เล็ก ๆ ท่ีมีขีดจํากัดในการสงผานขอมูลไดไมมาก แตการที่ผูเชาสามารถใชสายทองแดงส่ือสาร
ขอมูลคอมพิวเตอรขนาดใหญ เชน สัญญาณภาพ หรือรวมไปถึงการส่ือสัญญาณดิจิตอลท่ีมีอัตราการ
สงขอมูลหรือบิตเรต (bit rate) สูงได นั่นก็เพราะเทคโนโลยี ADSL จะทําหนาหนาท่ีบีบอัดขอมูลให
มีขนาดเล็กลงจากเดิม จนสามารถสงผานไปในสายทองแดงซ่ึงเปรียบเสมือนทอท่ีมีขนาดเล็กได 
โดยปรกติ ADSL ท่ีใหบริการพื้นฐาน จะใหความเร็วในการสงขอมูลอยูท่ีประมาณ 1-2 Mb/s แตตัว
ระบบเองก็มีความสามารถท่ีจะสงขอมูลผานสายทองแดงดวยความเร็วท่ีสูงข้ึนเปน 12, 24 และ 40 
Mb/s ได ซ่ึงระบบท่ีมีความเร็วสูงข้ึนนี้บางทีอาจเรียกช่ือระบบเปน HDSL (High bit rate Digital 
Subscriber Line) หรือ VHDSL (Very High bit rate Digital Subscriber Line)  เปนตน อยางไรก็ตาม 
การสงขอมูลผานสายสงทองแดงมีขอดอยประการหนึ่งตรงท่ีความเร็วในการส่ือขอมูลจะมีคาลดลง
เม่ือระยะทางเพ่ิมข้ึน 

แมวา ADSL/HDSL/VHDSL ในปจจุบันจะยังสามารถใหบริการรับสงขอมูลไดอยู แตเม่ือ
เทียบกับอัตราการเติบโตของผูใชบริการอินเทอรเน็ต ประกอบกับความตองการส่ือสารขอมูลใน
หลาย ๆ รูปแบบโดยเฉพาะขอมูลท่ีเปนสัญญาณภาพตอเนื่อง (Real time) ความเร็วท่ีระบบ xDSL 
(x หมายถึงอาจเปน A หรือ H หรือ VH ก็ได) สามารถตอบสนองได กลับดูจะชาเกินไป จึง
จําเปนตองหาทางออกใหม  ซ่ึงในท่ีสุดก็ถึงเวลาของการนําเสนใยนําแสงมาแทนท่ีระบบสายสง
ทองแดงเพ่ือการเขาถึง (Access)ไปยังบานผูเชา (subscriber) ดวยระบบที่เรียกวา FTTH 
(Fiber-To-The-Home) หรืออาจเรียกวาเรียก FTTP (Fiber To The Premise)  ท้ังนี้เสนใยนําแสงมี
คุณสมบัติเปรียบเสมือนทอนําสัญญาณขนาดใหญ  ท่ีสามารถสงผานขอมูลท่ีมีขนาดใหญดวย
ความเร็วสูง ๆ ได (ปจจุบันความเร็วขอมูลสูงสุดท่ีเดินทางในเสนใยนําแสงอยูในเทอมของเทอรา
บิตตอวินาที (Tb/s) หรือ 1,000,000,000,000 บิตตอวินาที) ทําให  FTTH  สามารถใหบริการสื่อสาร
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ขอมูลไดหลายรูปแบบพรอมกัน เชน  ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และระบบเคเบิลทีวี (CATV)  
เปนตน  จากคุณสมบัติดังกลาว หลายคนเช่ือวา  FTTH  จะเปนทางเลือกท่ีสําคัญของระบบโครงขาย
ท่ีใหบริการผูเชาในอาคารบานเรือนดวยระบบ Broadband Access Network  
 ปจจุบันการรุกคืบของเทคโนโลยีโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงมีแนวโนมท่ีจะรุกลํ้าเขา
มาในเขตของโครงขายทองแดงมากข้ึน อันเนื่องมาจากราคาของเคเบิลใยแกวนําแสงมีราคาถูกลงมา
มากสวนทางกับราคาเคเบิลทองแดงท่ีนับวันราคาจะสูงข้ึนเร่ือยๆ และมีการออกแบบใหอุปกรณ
ประกอบกับการใชงานระบบโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงมีความยืดหยุนใชงานงายข้ึน ราคาอุปกรณก็
มีราคาถูกลง อันเนื่อง มาจากเร่ิมมีการใชแพรหลายในตางประเทศทําใหเกิด  Economy of Scale  
 หลักการออกแบบขายสาย (Network Design) คลายๆ กับระบบขายสายทองแดงในอดีต 
ดังภาพที่ 2.1 เพ่ือท่ีจะนําโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงแทนท่ีโครงขายเคเบิลทองแดงในสัดสวน
ท้ังหมดหรือบางสวนนั้นจะอยูบนแนวคิดท่ีการรวมกันของขอเดน (Advantage) หรือจุดแข็ง 
(Strength) ของแตละโครงขายมาหาจุดรวมท่ีเหมาะสมกับความคุมคาการลงทุนของผูใหบริการและ
เพียงพอตอความตองการ Bandwidth ของลูกคา 
 

 
ภาพท่ี 2.1  แสดงลักษณะโครงขาย Out side Plan ของระบบ FTTx 
 
ท่ีมา : ADC Telecommunications, Inc. 
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2.2  ระบบสื่อสารดวยเสนใยแกวนําแสง  (Optical Communication System)  และเทคโนโลยี 
ระบบ  FTTx ในปจจุบัน 

การศึกษาและทําความเขาใจกับเสนใยแกวนําแสง เพ่ือวาจะไดเห็นขอดีขอเสีย รวมถึง
แนวทางการนํามาประยุกต ในอาคารบานเรือนท่ีอยูอาศัย สํานักงานอาคารอุตสาหกรรมตาง ๆ ลวน
แลวแตตองใชสายสัญญาณเพ่ือเช่ือมโยงระบบส่ือสาร แตเดิมสายสัญญาณท่ีนํามาใชไดแก สาย
ตัวนําทองแดง  ปจจุบันสายสัญญาณระบบสื่อสารมีความจําเปนมากข้ึน โดยเฉพาะระบบการ
เช่ือมโยงเครือขายคอมพิวเตอร และมีแนวโนมท่ีจะรวมระบบส่ือสารอยางอ่ืนประกอบเขามาใน
ระบบดวย เชน ระบบเคเบิลทีวี ระบบโทรศัพท ระบบการบริการขอมูลขาวสารเฉพาะของบริษัท ผู
ใหบริการตาง ๆ ความจําเปนในลักษณะน้ีจึงมีผูตั้งคําถามวา ถึงเวลาแลวหรือยังท่ีจะใหอาคารท่ี
สรางใหมมีระบบเครือขายสายสัญญาณดวยเสนใยแกวนําแสง  

หากพิจารณาใหดีพบวา เวลานั้นไดมาถึงแลว ปจจุบันราคาของเสนใยแกวนําแสงท่ีเดิน
ในอาคารมีราคาใกลเคียงกับสายยูทีพีแบบเกรดท่ีดี เชน แคต 5 ขณะเดียวกันสายเสนใยแกวนําแสง
ใหประสิทธิภาพสูงกวามาก และรองรับการใชงานในอนาคตไดมากกวา สายยูทีพีแบบแคต 5 
รองรับความเร็ว สัญญาณได 100 เมกะบิตตอวินาที และมีขอจํากัดในเร่ืองความยาวเพียง 100 เมตร 
ขณะท่ีเสนใยแกวนําแสงรองรับความถ่ีสัญญาณได หลายรอยเมกะเฮิรตซ และยังใชไดกับความยาว
ถึง 2,000 เมตร การพัฒนาในเร่ืองตาง ๆ ของเสนใยแกวนําแสงไดกาวมาถึงจุดท่ีจะนํามาใชกันอยาง
กวางขวางแลว  

2.2.1 สวนประกอบพื้นฐานของระบบส่ือสารดวยเสนใยนําแสง 
สวนประกอบพื้นฐานของระบบส่ือสารดวยเสนใยนําแสงแสดงดังภาพท่ี 2.2 โดยท่ัวไป

แลวสัญญาณไฟฟาท่ีสงจากอุปกรณปลายทาง (Terminal Equipment) ตางๆ เชนโทรศัพทเคร่ือง
ปอนขอมูล (Data Terminal) โทรสาร (Facsimile) เปนตน จะถูกอุปกรณเปล่ียนไฟฟาเปนแสง 
(Electrical to Optical  Converter หรือ E/O Converter) เปล่ียนใหเปนสัญญาณแสง (นั่นคือความ
แรงของสัญญาณ ไฟฟาจะเปล่ียนเปนความเขมของแสงหรือ “1”  “0” ของสัญญาณไฟฟาจะ
เปล่ียนเปนแสงท่ี ”สวาง” “มืด”) และสงเขาไปในเสนใยนําแสง สัญญาณท่ีเดินทางในเสนใยนําแสง
นั้นกําลังจะออนลง เม่ือเดินทางในระยะทางท่ีเพิ่มข้ึน พรอมท้ังรูปคล่ืนก็ขยายกวางออกไปดวย เม่ือ
ไปถึงอุปกรณเปล่ียนแสงเปนไฟฟา (E/O Converter) ของทางดานรับสัญญาณ แสงท่ีสงมาจะถูก
เปล่ียนเปนสัญญาณไฟฟาและสงไปยังอุปกรณปลายทาง เพื่อทําการเปล่ียนกลับคืนใหเปนสัญญาณ
ของโทรศัพท เคร่ืองปอนขอมูล โทรภาพ โทรสาร และอ่ืนๆ 
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ภาพท่ี 2.2  แสดงสวนประกอบพื้นฐานของระบบส่ือสารดวยเสนใยนําแสง 
 

อนึ่ งอุปกรณ เปล่ียนไฟฟาเปนแสงนั้น ทําไดโดยอุปกรณกํ าเนิดแสงไดแก  LED 
Semiconductor Laser สวนอุปกรณเปล่ียนแสงเปนไฟฟานั้นทําไดโดยใชไดโอดแสง (Photo Diode) 
ทรานซิสเตอรแสง (Photo Transistor) นอกจากน้ันกรณีท่ีระยะทางของสายสงยาวอาจจําเปนตอง
ติดต้ังตัวทวนสัญญาณ (Repeater) ตรงก่ึงกลางของสายสง ตัวทวนสัญญาณน้ีจะทําหนาท่ีเปล่ียน
สัญญาณแสงท่ีเขามาใหเปนสัญญาณไฟฟา จากนั้นจึงทําการขยายแลวเปล่ียนกลับใหเปนสัญญาณแสง
อีกและสงเขาไปในเสนใยนําแสง 

2.2.2  ชนิดของเสนใยนําแสง 
วิธีการแบงชนดิของเสนใยนาํแสงมีหลายวธีิ ดังแสดงในตาราง 2.1 

 
ตารางท่ี 2.1  แสดงการแบงชนิดของเสนใยนําแสง 
 

แบงตามชนิดของสารท่ีใช 
Silica glass option fiber 
Multi component glass optic fiber 
Plastic optic fiber 

แบงตามจํานวน 
Single Mode optic fiber 
Multi Mode optic fiber 

แบงตามลักษณะของดัชนีการหักเหของ 
Step Index optic fiber 
Graded index optic fiber 
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สําหรับเคเบิลเสนใยแกวนําแสง ท่ีใชในขายการส่ือสารโทรคมนาคม (Telecommunication 
Network) นั้น นิยมใช Silica glass optic fiber เพราะมีขอดี คือ การสูญเสีย (Loss) ต่ํา และคุณสมบัติ
การสง (Transmission Characteristic) คงท่ีไมเปล่ียนแปลง 

2.2.3  จุดเดนของเสนใยแกวนําแสง 
จุดเดนของเสนใยแกวนําแสงมีหลายประการ โดยเฉพาะจุดท่ีไดเปรียบสายตัวนํา

ทองแดงที่จะนํามาใชแทนตัวนําทองแดง จุดเดนเหลานี้มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง และดีข้ึนเร่ือย ๆ 
ซ่ึงประกอบดวย  

2.2.3.1  ความสามารถในการรับสงขอมูลขาวสาร 
เสนใยแกวนําแสงท่ีเปนแทงแกวขนาดเล็ก มีการโคงงอได ขนาดเสนผาศูนยกลางที่ใช

กันมากคือ 62.5/125 ไมโครเมตร เสนใยแกวนําแสงขนาดนี้เปนสายท่ีนํามาใชภายใน อาคารท่ัวไป 
เม่ือใชกับคล่ืนแสงความยาวคล่ืน 850 นาโนเมตร จะสงสัญญาณไดมากกวา 160 เมกะเฮิรตซ  ท่ีความยาว 
1 กิโลเมตร และถาใชความยาวคล่ืน 1,300 นาโนเมตร จะสงสัญญาณไดกวา 500 นาโนเมตร ท่ีความ
ยาว 1 กิโลเมตร และถาลดความยาวลงเหลือ 100 เมตร จะใชกับความถ่ีของสัญญาณมากกวา 1 กิกะ
เฮิรตซได ดังนั้นจึงดีกวา สายยูทีพีแบบแคต 5 ท่ีใชกับสัญญาณได 100 เมกะเฮิรตซ กําลังสูญเสียตํ่า 

เสนใยแกวนําแสงมีคุณสมบัติในเชิงการใหแสงวิ่งผานได การบ่ันทอนแสงมีคาคอนขาง
ต่ํา ตามมาตรฐานของเสนใยแกวนําแสง การใชเสนสัญญาณนําแสงนี้ใชไดยาวถึง 2,000 เมตร หาก
ระยะทาง เกินกวา 2,000 เมตร ตองใช Repeater ทุก ๆ 2,000 เมตร การสูญเสียในเร่ืองสัญญาณจึงตํ่า
กวาสายตัวนําทองแดงมาก ท่ีสายตัวนําทองแดงมีขอกําหนดระยะทางเพียง 100 เมตร  

หากพิจารณาในแงความถ่ีท่ีใช ผลตอบสนองทางความถ่ีมีผลตอกําลังสูญเสียโดยเฉพาะ
ในลวดตัวนําทองแดง เม่ือใชเปนสายสัญญาณ คุณสมบัติของสายตัวนําทองแดงจะ เปล่ียนแปลงเม่ือ
ใชความถ่ีตางกัน โดยเฉพาะเมื่อใชความถ่ีของสัญญาณท่ีสงในตัวนําทองแดงสูงข้ึน อัตราการ
สูญเสียก็จะมากตามแตกรณีของเสนใยแกวนําแสงเราใชสัญญาณ รับสงขอมูล จึงไมมีผลกับกําลัง
สูญเสียทางแสง  

2.2.3.2  คล่ืนแมเหล็กไฟฟาไมสามารถรบกวนได 
ปญหาท่ีสําคัญของสายสัญญาณแบบทองแดงคือการเหนี่ยวนํา โดยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

ปญหานี้มีมาก ตั้งแตเร่ืองการรบกวนระหวางตัวนําหรือเรียกวา Crosstalk การไม Match พอดีทาง
อิมพีแดนซ  ทํ าให มีค ล่ืนสะทอนกลับ  การรบกวนจากป จจั ยภายนอก ท่ี เ รียกว า  EMI 
(Electromagnetic Interference) ปญหาเหลานี้สรางใหผูใชตองหม่ันดูแล แตสําหรับเสนใยแกวนํา
แสงแลวปญหาเร่ืองเหลานี้จะไมมี เพราะแสงเปนพลังงานท่ีมีพลังงานเฉพาะและไมถูกรบกวนโดย
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คล่ืนแมเหล็กไฟฟา การเดินทางในเสนแกว ปราศจาก การรบกวนของแสงจากภายนอก  
2.2.3.3  น้ําหนักเบา 
 เสนใยแกวนําแสงมีน้ําหนักเบากวาเสนลวดตัวนําทองแดง น้ําหนักของเสนใยแกวนํา

แสงขนาด 2 แกนที่ใชท่ัวไปมีน้ําหนักเพียงประมาณ 20 ถึง 50 เปอรเซ็นตของสายยูทีพี แบบแคต 5  
2.2.3.4  ขนาดเล็ก 
 เสนใยแกวนําแสงมีขนาดทางภาคตัดขวางแลวเล็กกวาลวดทองแดงมาก ขนาดของเสน

ใยแกวนําแสงเม่ือรวมวัสดุหุมแลวมีขนาดเล็กกวาสายยูทีพี โดยขนาดของสายใยแกวนี้ใช พื้นท่ี
ประมาณ 15 เปอรเซ็นตของเสนลวดยูทีพีแบบแคต 5  

2.2.3.5  มีความปลอดภัยในเร่ืองการดักฟงขอมูล 
เสนใยแกวนําแสงมีลักษณะใชแสงเดินทางในขายสาย จึงยากท่ีจะทําการ TAP หรือทํา

การดักฟงขอมูล  
2.2.3.6  มีความปลอดภัยตอการลัดวงจรไฟฟา 
การท่ีเสนใยแกวนําแสงเปนฉนวนท้ังหมด จึงไมนํากระแสไฟฟา การลัดวงจร การเกิด

อันตรายจากกระแสไฟฟาจึงไมเกิดข้ึน  
2.2.4  ความเขาใจผิดบางประการเกี่ยวกับเสนใยแกวนําแสง 

แตเดิมเสนใยแกวนําแสงมีใชเฉพาะในโครงการใหญ หรือใชเปนเครือขายแบบ
แบ็กโบน เทคโนโลยีเกี่ยวกับเสนใยแกวนําแสงก็ยังไมเปนท่ีเปดเผยมากนัก ทําใหเกิดความเขาใจ
ผิด บางประการเกี่ยวกับคุณสมบัติและการประยุกตใชงาน  เชน 

 2.2.4.1  แตกหกัไดงาย 
ดวยความคิดท่ีวา "แกวแตกหักไดงาย" ความคิดนี้จึงเกิดข้ึนกับเสนใยแกวดวย เพราะ

วัสดุท่ีทําเปนแกว ความเปนจริงแลวเสนใยแกวมีความแข็งแรงและทนทานสูงมาก การออกแบบใย
แกวมีเสนใยหอมลอมไว ทําใหทนแรงกระแทก นอกจากน้ีแรงดึงในเสนใยแกวยังมีความทนทาน
สูงกวาสายยูทีพี หากเปรียบเทียบเสนใยแกวกับสายยูทีพีแลวจะ พบวา ขอกําหนดของสายยูทีพีแลว
จะพบวา ขอกําหนดของสายยูทีพีมีคุณสมบัติหลายอยางตํ่ากวาเสนใยแกว เชน การดึงสาย การหัก
เล้ียว เพราะลักษณะคุณสมบัติทางไฟฟา ท่ีความถ่ีสูงเปล่ียนแปลงไดงายกวา 

 2.2.4.2  เสนใยแกวนําแสงมีราคาแพง  
แนวโนมทางดานราคา มีการเปล่ียนแปลงราคาของเสนใยแกวนําแสงลดลง จนในขณะ

นี้ยังแพงกวาสายยูทีพีอยูบาง แตก็ไมมากนัก นอกจากน้ีหลายคนยังเขาใจวา การติดต้ัง เสนใยแกว
นําแสงมีขอยุงยาก และตองใชคนท่ีมีความรูความชํานาญ เสียคาติดต้ังแพง ความคิดนี้ก็คงไมจริง 
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เพราะการติดต้ังทําไดไมยากนัก เนื่องจากมีเคร่ืองมือพิเศษ ชวยไดมาก เคร่ืองมือพิเศษนี้สามารถเขา
หัวสายไดโดยงายกวาแตเดิมมาก อีกทั้งราคาเคร่ืองมือก็ถูกลงจนมีผูรับติดตั้งไดท่ัวไป 

 2.2.4.3  เสนใยแกวนําแสงยงัไมสามารถใชกับเคร่ืองท่ีตั้งโตะได 
ปจจุบันพีซีท่ีใชสวนใหญตอกับ  LAN  แบบ Ethernet ซ่ึงไดความเร็ว 10 เมกะบิต การ

เช่ือมตอกับ LAN  มีหลายมาตรฐาน โดยเฉพาะปจจุบันหากใชความเร็วเกินกวา 100 เมกะบิต สายยู
ทีพีรองรับไมได เชน เอทีเอ็ม 155 เมกะบิต แนวโนมของการใชงานระบบเครือขายมีทางท่ีตองใช
แถบกวางสูงข้ึนมาก โดยเฉพาะเม่ือตอการใหพีซีเปนมัลติมีเดีย เพื่อแสดง ผลเปนภาพวิดีโอ การใช
เสนใยแกวนําแสงดูจะเปนทางออก พัฒนาการของการดเช่ือมตอท่ีใชกับพีซี โดยเฉพาะเอทีเอ็ม
การดก็ไดพัฒนาไปมาก เอทีเอ็มการดใชความเร็ว 155 เมกะบิต ยอมตองใชเสนใยแกวนําแสง
รองรับ การใชเสนใยแกวนําแสงสามารถใชในการสงรับวิดีโอคอนเฟอเรนซ หรือสัญญาณประกอบ
อ่ืน ๆ ไดดี 

 2.2.5  ความเปนมาของระบบส่ือสารดวยเสนใยนําแสง ในประเทศไทย 
ประเทศไทยเรานั้นในอดีตมีหนวยงาน 2 หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบริการการ

ส่ือสาร คือการส่ือสารแหงประเทศไทย (Communication  Authority  of  Thailand  เรียกช่ือยอวา 
CAT) กับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (Telephone Organization of Thailand เรียกชื่อยอวา 
TOT ) เดิมใน 2 หนวยงานนี้ CAT เปนหนวยงานแรกท่ีนําระบบส่ือสารดวยเสนใยนําแสงมาใชงาน
กอน โดยนํามาใชกับ Repeater Network ทางตอนใตของประเทศไทย ระหวางสถานีวิทยุ
โทรคมนาคมทุงสง กับท่ีทําการไปรษณียโทรเลขรอนพิบูลย ระยะทาง 23 กิโลเมตร สรางเสร็จใน
เดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 1983  อุปกรณแสงใช LD, APD ความยาวคล่ืนแสง 1.3 μm ขนาดความจุ 
(Capacity) 1.5 Mbps ใชเสนใยนําแสงแบบ GI-Type  
 สําหรับ บมจ. ทีโอทีนั้น ตามแผนพัฒนาท่ี 5 เร่ิมจากป ค.ศ.1984~1988 มีนโนบายท่ีจะ
นําระบบส่ือสารดวยเสนใยนําแสงมาใชกับ Repeater Network ท่ีเช่ือมระหวางชุมสายโทรศัพทกับ
ชุมสาย โทรศัพทในขายสายนครหลวง ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และ
ปทุมธานี  เร่ิมใชงานในป ค.ศ.1988  ระบบ  ระบบท่ีคาดวาจะนํามาใชคือ FD-3019A ขนาดความจุ 
(Capacity) 34 Mbps อุปกรณแสงท่ีใชเปน GaAlAs-LD, InGaAs P-APD ความยาวคล่ืนแสง  0.85, 
1.3 μ 
 ตอมามีการการนําเทคโนโลยีโครงขายโทรศัพทเคเบิลใยแกวนําแสง มาใชในโครงขาย
โทรคมนาคมมากข้ึน เร่ิมแรกไดเขามาแทนท่ีโครงขายท่ีเช่ือมตอกันระหวางชุมสายโทรศัพท
ดวยกันซ่ึงเรียกกันวา  Core Network หรือ Transport Network และวิวัฒนาการของเคเบิลใยแกวนํา
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แสงมีแนวโนม ท่ีจะมามีอิทธิพลตอการนํามาแทนท่ีเคเบิลทองแดง  เ ช่ือมตอกันระหวาง
ชุมสายโทรศัพทไปถึงอาคารธุรกิจและ บานลูกคา ซ่ึงรียกสวนนี้วา Access Network ท้ังเพราะ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของเคเบิลใยแกวนําแสงท่ีสามารถรับสงขอมูลดวยความเร็วสูง และมี
ขอดีกวาเคเบิลทองแดงหลายประการ ประกอบกับในปจจุบันราคาของเคเบิลใยแกวนําแสงมีราคา
ถูกลงเร่ือย ๆ สวนทางกับเคเบิลทองแดงท่ีนับวันจะมีราคาสูงข้ึนมาก 

2.2.6  การประยุกตใชงานระบบส่ือสารดวยเสนใยนําแสงดานเครือขายโทรคมนาคม 
การประยุกตใชงานทางดานนี้มีอยูดวยกันมากมาย ดังนั้นจึงขอยกตัวอยางระบบท่ี

นาสนใจและถูกนํามาใชงานในปจจุบัน ไดแก  
 2.2.6.1 ระบบเชื่อมโยงโครงขายส่ือสารโทรคมนาคมภาคพื้นดิน ท่ีใชเสนใยนําแสงท่ี
ครอบคลุม ทั่วโลก โครงขายนี้เรียกวาโครงขายออกซิเจน (OXYGEN) ที่อาศัยเทคโนโลยี 
SDH/SONET รวมกับเทคโนโลยี DWDM ในการการสงขอมูลโดยความยาวของเสนใยนําแสง ท่ี
ใชทั้งหมดของโครงขายนี้ประมาณ 300,000 กิโลเมตร ซ่ึงเสนทางของโครงขายเดินทางผานใน 75 
ประเทศ 

2.2.6.2  ระบบเช่ือมโยงเครือขายแกนหลัก (Backbone) ในระบบเครือขายทองถ่ิน 
(LAN) เนื่องจากเปนเทคโนโลยีท่ีมีความเร็วของสัญญาณท่ี 100 เมกะบิต  และเช่ือมโยงไดถึง 1000 
โหนด เชนเครือขาย FDDI สามารถเช่ือมตอไปยังเครือขายอ่ืนได เชน เช่ือมตอกับอีเธอรเน็ต กับ
โทเค็นริง แสดงดังภาพท่ี  2.3  

        
 
 ภาพท่ี  2.3  แสดงไดอะแกรมการเช่ือมโยงเครือขาย  FDDI ท่ีทําหนาท่ีเปน Backbone 
 
 ท่ีมา  :  http://www.ku.ac.th/e-magazine/september43/fiber_optic 
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2.2.6.3  ระบบ FTTx  เปนระบบสื่อสารท่ีเช่ือมโยงระหวาง ชุมสายใหญกับชุมสายยอย 
ระหวาง ชุมสายยอยดวยกัน รวมไปถึงการกระจายสายสัญญาณจากชุมสายยอยหรือตูสาขาเขาสู
บานพักอาศัยโดยเทคโนโลยีนี้เปนการนําเสนใยนําแสงเขาไปแทนสายนําสัญญาณประเภทโลหะ 
ซ่ึงเปนระบบท่ีคอนขางใหมในบานเรา  

2.2.7  พัฒนาการเทคโนโลยีของสายใยแกวนําแสงในปจจุบัน 
ดวยความตองการใชงานการส่ือสารขอมูลในอินเทอรเน็ตท่ีมากข้ึนแบบกาวกระโดด

สังเกตไดจากการใชงานแอพพลิเคช่ันในแตละองคกร มีการใช Bandwidth ในการส่ือสารมากข้ึน 
เชน มีการประชุมผานวิดีโอคอนเฟอเรนซ มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสตามสถาบันอุดมศึกษา 
อีกท้ังมีการขยายตัวของ Wi-Fi เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังหมดนี้ทําใหเกิดความตองการส่ือสารขอมูล
สารสนเทศเปนปริมาณสูง จึงมีการขยายตัวของเครือขายเพื่อรองรับความตองการท่ีมากข้ึน 
 เทคโนโลยีการส่ือสารความเร็วสูงในปจจุบันมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในเร่ืองของความเร็วในการรับ-สงสัญญาณท่ีปจจุบันสามารถทําไดในระดับหลาย Gbps    
(Gigabits per second) ไปจนถึงระดับ Tbps (Terabits per second, 1012 bits per second) ในเสนใย
แกวนําแสง (Optical Fiber)  
 วิธีการใชและการพัฒนาเสนใยแกวนําแสง มีหลักการใหญๆ ดังนี้ 

วิธีท่ี 1  เพิ่มอัตราเร็วจากระบบเดิมท่ีใชอยู ซ่ึงระบบเดิมยังคงสามารถพัฒนาใหมีขีดการ
ทํางานเพ่ิมข้ึนไดอีก  ดังเชนท่ีเห็นอยูก็มากถึง 40 Gb/s  แตสุดทายอัตราเร็วในการพัฒนาอาจชาลง
และไมแนนอน เพราะถูกจํากัดดวยตัวของเทคโนโลยีเอง โดยเฉพาะความเร็วในการทํางานของ
อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงจะทําใหระบบมีราคาแพงข้ึนมากหลายเทาเลยทีเดียว 

วิธีท่ี 2  เพิ่มจํานวนความยาวคล่ืนแสงในเสนใยแกวเสนเดิม  เทคนิคนี้สามารถกระทํา
ไดเลยโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีมีอยูเดิม อีกท้ังเสนใยแกวเดิมในระบบก็ยังพอสามารถรองรับขีดการ
ทํางานนี้ได  ซ่ึงจากแนวคิดนี้เปนจุดเร่ิมตนของระบบส่ือสัญญาณแบบ WDM หรือ Wavelength Division 
Multiplexing ซ่ึงพัฒนามาเปน DWDM และ CWDM ในปจจุบันก็คือระบบการมัลติเพลกซอยางหนึ่ง
ท่ีคลายกับการมัลติเพลกซทางไฟฟา (FDM, TDM, CDM) แตสัญญาณนั้นอยูในรูปของสัญญาณ
แสงเทานั้นเอง ซ่ึงความหมายของ WDM CWDM และ DWDM สามารถอธิบายใหเขาใจงายๆ ดังนี้                             

1)  ระบบ WDM (Wavelength Division Multiplexing) เปนการมัลติเพลกซสัญญาณ
แสงในระยะแรกๆ ท่ีจะใชความยาวคล่ืนแสงในการสงขอมูลเพียง 2 ความยาวคล่ืนคือ 1300 nm 
และ 1550 nm เนื่องจากระบบ WDM เดิม จะเกิดผลเสียในเร่ืองของระยะหางระหวางสถานีทวน
สัญญาณ และระบบการขยายสัญญาณแสง ท่ีมีคาไมเทากันในแตละความยาวคล่ืนดังภาพท่ี 2.4 จาก
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ผลเสียดังกลาวจึงไดทําการออกแบบระบบ WDM ขึ้นใหมและหันมาใชความยาวคลื่นท่ี
ใกลเคียงกันมากๆ (ระยะหางของชองสัญญาณนอยๆ) โดยในปจจุบันไดเลือกใชงานในยาน 1550 
nm จึงทําใหเกิดระบบ CWDM และระบบ DWDM ข้ึนมา 
 

 
 
ภาพท่ี  2.4  แสดงความยาวคล่ืนแสงระบบ WDM (Wavelength Division Multiplexing) 
 
ท่ีมา : EXFO Inc. 
 

2)  ระบบ CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) และ DWDM (Dense 
Wavelength Division Multiplexing) จะมีหลักการคลายกัน เพียงมีขอแตกตางกันท่ีระยะหางของ
ชองสัญญาณ (Channel Spacing หรือบางคร้ังเรียกวา Wavelength Spacing) โดยระบบ CWDM จะมี 
Channel Spacing ชวง 15-30 nm  สวนระบบ DWDM  จะมีคา  Channel  Spacing ต่ํากวา 1 nm  (ตาม
มาตรฐาน ITU DWDM  50 GHz : Channel spacing เทากับ 0.39 nm) ดังนั้นการระบบ DWDM จะมี
จํานวนชองสัญญาณใหใชงานมากกวาระบบ CWDM  สวนเหตุผลการท่ีเลือกใชงานความยาวคล่ืน
แสงท่ียาน 1550 nm เพื่อสามารถใชกับระบบขยายสัญญาณแสงท่ีเรียกวา Erbium Doped  Fiber 
Amplifier (EDFA) และคาการลดทอนสัญญาณท่ีความยาวคล่ืนแสงที่ 1550 nm  มีคานอยกวาท่ี
ความยาวคล่ืน 1300 nm  
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 สรุปเทคโนโลยี WDM เปนเทคโนโลยีท่ีใชเพ่ิมขนาด Bandwidth  การสงขอมูลบน
เครือขายใยแกวนําแสง โดยการรวมสงขอมูลหลายชุดพรอมกัน โดยขอมูลแตละชุดใชแสงท่ีมีความ
ยาวคล่ืนท่ีแตกตางกันลงบนสายใยแกวเสนเดียว ปจจุบันเทคโนโลยี WDM ไดเขามาเปนสวนสําคัญ
บนอุปกรณเครือขายใยแกวนําแสง เพราะดวย Bandwidth ท่ีเพิ่มข้ึนมาก ทําใหสามารถใชงาน
แอพพลิเคช่ันใหมไดอยางรวดเร็ว อีกท้ังยังสามารถติดต้ังเขากับโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเดิมท่ีมี
อยูกอนไดงาย และดวยการท่ี WDM เปนเทคโนโลยีในช้ันกายภาพ จึงสามารถใชเทคโนโลยีนี้กับ
ระบบตางๆได เชนท้ังอุปกรณ SONET, ATM switch หรือแมแต IP router 

2.2.8  แนวคิดระบบเสนใยนําแสงสูอาคาร/บาน (Fiber to The Building/Home - FTTB/FTTH)    
 การใชงานสวนตัวของ บุคคลท่ีทํางานท่ีบาน และธุรกิจขนาดเล็ก มีความจําเปนตองใช 
Bandwidth มากข้ึนสําหรับ อินเทอรเน็ตท่ีเร็วข้ึน  ความตองการที่เพิ่มข้ึนนี้ ไดทําใหความเปนไปได
ในการนําโครงขาย fiber optic มาใชยังบานเรือน FTTH (Fiber To The Home) จากเทคโนโลยี LAN 
ซ่ึงกระจายอยูใน สํานักงานและ บริษัทนั้นสามารถรองรับดวยระบบ FTTH/FTTB เนื่องจาก
เทคโนโลยี LAN ไดพัฒนามามากแลวและผลิตภัณฑท่ีมีขายตามทองตลาดนั้นก็เปนประโยชนอยาง
มาก ตอการใชโซลูช่ันในรูปแบบใหม ซ่ึงเดิมไดพัฒนาสําหรับสําหรับระบบ LAN นั้น ดูเหมือนจะ
เปนประโยชนอยางมากตอสถานภาพของ FTTB และ FTTH โดยเฉพาะขณะนี้ท่ี มีโครงขาย IP 
ไดรับการ ยอมรับในโลกของการส่ือสาร และการปรากฏตัวอยางแข็งแกรงของ โครงสรางพื้นฐาน
ของ IP based และ Ethernet based ใน โครงขายหลัก และโครงขายบาน 
 ระบบเสนใยนําแสงสูบาน (Fiber To The Home - FTTH) เปนระบบส่ือสัญญาณเชิง
แสงท่ีใชเสนใยนําแสงตอเช่ือมโยงจากโครงขายส่ือสารไปยังบานผูเชา (subscriber) หรือผูใชปลายทาง 
(end user) เพื่อทําใหระบบการเขาถึง (access) มีความเร็วสูง สามารถส่ือสารขอมูลขนาดใหญได
อยางรวดเร็ว อีกท้ังยังทําใหผูใชปลายทางสามารถใชงานอุปกรณส่ือสาร ไดหลายชนิดพรอมกัน 
เชน ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ระบบเคเบิลทีวี (CATV) ระบบส่ือสารแบบ Broadband เปนตน 
โดยจะสงสัญญาณผานเสนใยนําแสงเพียงเสนเดียวหรือคูเดียว 

2.2.9  การพัฒนาระบบเสนใยนําแสงสูอาคาร/บาน 
 ระบบเสนใยนําแสงสูบานนํามาใช เพื่อเช่ือมโยงสายสงสัญญาณดวยเสนใยนําแสงไปสู
บานผูเชาโดยตรงเร่ิมข้ึนประมาณป ค.ศ. 1970 แตเนื่องจากระบบและเสนใยนําแสงมีราคาสูงเม่ือ
เทียบกับระบบสายสงทองแดง โดยเฉพาะการเช่ือมโยงเสนใยนําแสงสูบานผูเชาโดยตรง ดังนั้นเพื่อ
เปนการลดตนทุนในสวนนี้จึงมีการพัฒนาระบบ FTTC (fiber To The Curb) และHFC (Hybrid 
Fiber/Coax) โดยระบบ FTTC และ HFC จะใชระบบสายสงสัญญาณแบบผสม คือการนํา
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เสนใยนําแสงและสายสงทองแดงมาใชงานรวมกันภายในโครงขายการทํางานของระบบ FTTC จะ
ใชสายสงเสนใยนําแสงเช่ือมโยงระหวางโครงขายและหัวถนนหรือปากทางเขาหมูบานเทานั้น แต
ในสวนของสายสงท่ีเขาถึงบานผูเชาหรือผูใชบริการจะเปนสายทองแดง ทําใหระบบ FTTC และ 
HFC มีราคาถูกกวาระบบ FTTH มาก แตในขณะเดียวกันก็สามารถใหบริการขอมูลความเร็วสูงได
เนื่องจากโครงขายสวนใหญใชเสนใยนําแสงเปนทอนําสัญญาณ 

2.2.10  สถาปตยกรรมสําหรับระบบเสนใยนําแสงสูอาคาร/บาน 
 ความตองการใช Broadband ไดเพิ่มข้ึนในชวงสองปท่ีผานมา และกฎหมายไดสงเสริม
การแขงขันในตลาดการใหบริการโทรคมนาคม ขณะท่ีราคาอุปกรณลดลง ทําให FTTH เปนจริงงาย
ขึ้นซ่ึงสถาปตยกรรมที่ใชมากสําหรับ FTTH คือ point to point (P2P) และ point to multipoint 
(P2MP) ดังภาพท่ี 2.5 การพิจารณาวาจะใชแบบใดข้ึนอยูกับ บริการท่ีใชสงและคาใชจายสําหรับการ
จัดหาโครงสรางพื้นฐาน นั้นๆ 

2.2.10.1  Point to point architecture (P2P) คือการออกแบบโครงขายแบบงายๆ ส่ือท่ีใช
เช่ือมตอดานกายภาพคือ เสนใยแกวนําแสง เนื่องจากการใหบริการผูใชงานท้ังบานเรือนและธุรกิจเสนใย
แกว นําแสงตอกับโหนดกลาง ซ่ึงไมจํากัด Bandwidth สําหรับลูกคาแตละราย นอกจากนี้ยังสามารถ
เพิ่มหรือเปล่ียน Bandwidth หรือเพิ่มอุปกรณปลายทางได การใชเสนใยแกวนําแสงสามารถกําหนด
คาใชจายซ่ึงข้ึนกับ การวางสายเสนใยแกวนําแสง 

2.2.10.2  Point to Multipoint (P2MP) เปนการใชส่ือรวมกัน shared  medium  หลักการ
ใชส่ือรวมกันของโครงขาย P2MP ทําใหแตกตางจากโครงขาย P2P จะพบวาผูใชหลายๆ ประเภท 
เชน บานเรือน ธุรกิจ  จะเช่ือมตอไปยังโหนดกลาง โดยใชส่ือเดียวกัน A Single Point of Control 
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ภาพท่ี 2.5   แสดงสถาปตยกรรมโครงขายท่ีใชสําหรับระบบ FTTx 
 

2.2.11  รูปแบบโครงขายของระบบ FTTH 
  2.2.11.1  โครงขายใยแกวนาํแสงแบบ passive (Passive Optical network,  PON) 
  FTTH บนมุมมองของ Passive Optical Network (PON) คือการติดต้ัง optical fiber จาก 
central node ไปยังจุดปลายทางเชน บานลูกคาหนวยงานธุรกิจ โดยใช เทคโนโลยี Passive Optical 
Network (PON) ในการสงสัญญาณแสงผานสายไฟเบอรไปยังผูใชซ่ึงมีขอดีหลายอยางเชน 

              1) ไมมีอุปกรณอิเลคทรอนิคสระหวางโหนดกลางทําใหลดคาใชจายดานการ
บํารุงรักษา (Operation Cast) 

 2)  มีการแบงคาใชจายของไฟเบอรและอุปกรณท่ี central node 
 3)  ลดคาใชจายทุนสําหรับทอสายตอนนอก และคาใชจายในการดําเนนิงาน 
 4) สะดวกในการปรับปรุง (upgrade) หรือเพิ่มบริการใหม ๆ เนื่องจาก 

สามารถทําท่ีปลายโครงขายและเลือกตามกลุมลูกคาได 
 2.2.11.2  โครงขายใยแกวนาํแสงแบบ active (Active Optical Network ,  AON) 

โครงขายใยแกวนําแสงแบบ Active เปนส่ิงท่ีคลายกับ PON ซ่ึงกลาวไปแลว สําหรับ 
AON อุปกรณอิเลคทรอนิคส Switch Aggregator ระหวาง โหนดกลาง และ อุปกรณของลูกคา 
อุปกรณ Active นี้สามารถติดต้ังใน โหนดกลางของ โครงขายแบบจุดไปยังจุด หรืออยูในขายสาย
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ตอนนอก AON สามารถจัดการสงไดเชน ในตอนตน สงท่ี 20 Mbps ไปยังลูกคาและตอมาเพ่ิม 
(Upgrade) เปน100 Mbps สวน PON ตองจํากัดจํานวนผูใชบริการ (Subscriber) ตอตัวแยกแสง 
(Splitter) ถาความสามารถในการรองรับ ของโครงขายนั้นเต็มแลว อิเลคทรอนิคสท่ีปลายท้ังดาน
โหนดกลางและอุปกรณของลูกคาตองไดรับการ Upgrade ไปสูเทคโนโลยีใหมโครงขายแบบ Active 
เปนระบบสมมาตร ดังนั้น 100 Mbps สามารถรับสง Upstream และDownstream ซ่ึงดูเหมือนไม
จําเปนสําหรับทุกคนแตดวยความนิยมในไฟลแชร่ิงแอพพลิเคช่ันท่ีเพิ่มข้ึน Bandwidth ของผูใชงาน
จึงตองมีขนาดใหญข้ึนดวย การใชงานรวมกันแบบ Peer to Peer ตองการ Upstream  Bandwidth  ท่ี
เพิ่มข้ึน 
  สรุปเทคโนโลยีการรับสงสัญญาณผานบริการ Fiber to the home นั้นทําไดท้ังสอง
ประเภท แตท่ีไดรับความสนใจนําไปลงทุนกันในปจจุบันก็คือการใชเทคโนโลยี Passive Optical 
Network (PON) ซ่ึงเปนการสื่อสารแบบหนึ่งจุดไปยังหลายๆ จุด (Point-to-Multipoint) มีลักษณะ
การทํางานท่ีเปน “passive” ซ่ึงเครือขายท่ีเปน AON มีสวนประกอบท่ีเปน “active” อยูในอุปกรณ
หลักของเครือขายท่ีมีการติดต้ังในตําแหนง Central Office ในโครงสรางเครือขายพื้นฐานขางเคียง 
(Neighborhood Network Infrastructure) และอุปกรณดานผูใชบริการ (Customer Premise 
Equipment : CPE) แตเทคโนโลยี PON มีสวนประกอบของการรับสงแสงเปน Passive อยางเดียว
เทานั้น ในโครงสรางเครือขายขางเคียง (neighborhood infrastructure) และมีอุปกรณท่ีเปน Active 
เฉพาะท่ี Central Office และอุปกรณดานลูกคาเทานั้น เทคโนโลยีนี้จึงชวยประหยัดตนทุนในการวางคู
สายใยแกวนําแสงไดมากท่ีสุด  

2.2.12  ขอดีของระบบ FTTH  
แนวความคิดของเทคโนโลยี FTTH มีมานานรวม 40 ป แตเพิ่งจะมามีบทบาทตอระบบ 

ส่ือสารในชวงเวลาเพียงไมกี่ปมานี้ ท้ังนี้ไมใชเพียงแคเหตุผลท่ีเสนใยนําแสงมีราคาถูกลงเทานั้น แต
ยังมีองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีเปนขอดีของระบบ ดังนี้ 

2.2.12.1  ระบบมีความเร็วสูง (High Capacity) 
เสนใยนําแสงมีขอดีเหนือระบบสายสงอ่ืนอยางมาก  ตรงที่สามารถส่ือสารขอมูลขนาด

ใหญมากๆ ได เนื่องจากเสนใยนําแสงมีคุณสมบัติเสมือนเปนทอสงสัญญาณท่ีมีขนาดใหญมาก
นั่นเอง ในระบบส่ือสารปจจุบัน การสงขอมูลแบบดิจิตอลกําลังเปนท่ีนิยม เนื่องจากทําใหขอมูลมี
คุณภาพสูง อยางไรก็ตาม การสรางขอมูลดิจิตอลจากขอมูลดั้งเดิมท่ีเปนสัญญาณอนาล็อก เชน ภาพ
และเสียง ทําใหขอมูลมีขนาดใหญกวาเดิมมาก ดังนั้นหากตองการสงขอมูลขนาดใหญใหถึง
ปลายทางโดยรวดเร็ว ตองสงผานสายสงดวยอัตราเร็ว (bit rate) ท่ีสูง ซ่ึงเสนใยนําแสงสามารถรองรับ
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การทํางานในลักษณะ เชนนี้ได 
2.2.12.2  ระบบมีความนาเช่ือถือ (System Reliability) 

            1) จากผลสํารวจพบวา ในกรณีของการพิจารณาเลือกใชระบบส่ือสาร
ระยะไกล ลูกคาในปจจุบันใหความสนใจตอระบบส่ือสารท่ีมีความนาเช่ือถือสูงเปนอันดับตนๆ 
เหนือรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับ ราคาคาใชจายซ่ึงสอดคลองกับระบบ FTTH  

             2)  ความนาเช่ือถือของระบบ  เกิดจากระบบสายสงท่ีเปนเสนใยนําแสง  ซ่ึง
วัสดุท่ีใชทําเสนใยนําแสงในระบบส่ือสารโทรคมนาคมมักเปนแกว ท้ังนี้แกวจะมีความทนทานตอ
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมสูง อีกท้ังแกวไมเปนสนิม ทําใหเสนใยนําแสงมีอายุการใชงาน
นานมาก  (เม่ือเทียบกับสายไฟโลหะ) ในการใชงานจริงวัสดุท่ีเปนเปลือกหุมเสนใยในลักษณะของ
สายเคเบิล อาจสึกกรอนไปกอนตัวเสนใยนําแสงเอง อยางไรก็ตามเคเบิลเสนใยนําแสงมักมีอายุการ
ใชงานอยางนอย 50 ป ข้ึนไป ซ่ึงถือวานานพอท่ีจะทําใหผูใชเกิดความมั่นใจในการนําสัญญาณของ
ระบบ FTTH 

             3)  วัสดุท่ีใชทําเสนใยแกวมีความเปนฉนวนไฟฟาโดยธรรมชาติ  ทําให
ปราศจากปญหาเกี่ยวกับการเหนี่ยวนําสนามแมเหล็กไฟฟา ซ่ึงจะสงผลใหขอมูลส่ือสารไมมี
สัญญาณรบกวนท่ีเกิดจากการเหน่ียวนําสนามแมเหล็กไฟฟาเหมือนสายสงทองแดง สัญญาณ
ส่ือสารในระบบ FTTH จึงเปนสัญญาณท่ีเช่ือถือไดสูง 

              4)  ระบบ FTTH ใชเสนใยนําแสงเปนสายสงสัญญาณสงไปยังบานของผูใช
ผานอุปกรณท่ีเรียกวา ONU (optical network unit) ซ่ึงจะติดต้ังอยูภายในบานของผูเชา ONU นี้ ทํา
หนาท่ีกระจายสัญญาณ ซ่ึงสวนใหญเปนสัญญาณไฟฟาไปยังอุปกรณปลายทางท่ีอยูในบาน เชน 
คอมพิวเตอรโทรศัพท หรือโทรทัศน เปนตน เนื่องจากสายสงสัญญาณท่ีตอเขากับ ONU เปน
เสนใยนําแสงทําใหไมมีสวนของตัวนําเช่ือมตอเหมือนระบบโทรศัพท ทําใหชวยลดแรงไฟกระชาก 
(Electrical surge) ท่ีอาจเกิดจากฟาผา และการเหนี่ยวนําไฟฟา 

2.2.12.3  ระบบจายพลังงานไฟฟา (FTTH Powering) 
               1) ในระบบโทรศัพทท่ีใชสายทองแดงแบบเดิม (POT – Plain Old 

Telephone) มีขอดีตรงที่ระบบยังคงใชงานไดเม่ือไฟดับ  เนื่องจากพลังงานไฟฟาท่ีทําใหระบบ
ทํางานมาจากชุมสายโทรศัพท ไมเกี่ยวของกับไฟฟาท่ีใชอยูภายในบาน แตในระบบ FTTH อุปกรณ 
ONU (Optical  Network  Unit) ท่ีติดต้ังอยูภายในบานของผูใชถือ เปนอุปกรณประเภท Active ซ่ึง
หมายถึงอุปกรณท่ีตองใชพลังงานไฟฟาเพื่อทําใหตัวมันทํางานได ประกอบกับเสนใยนําแสงไม
สามารถนําพลังงานไฟฟาไดเหมือนระบบสายโทรศัพททองแดง จึงจําเปนตองมีแหลงพลังงาน
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ไฟฟาเฉพาะสําหรับ ONU นอกจากนี้ ONU ควรมีแบตเตอรร่ีสํารอง เพื่อทําใหตัวมันสามารถ
ทํางานไดแมไฟจะดับ ทําใหระบบตองมีคาใชจายในการติดต้ังหรือ IFC (Installed First Costs) และ
คาใชจายตลอดการใชงาน ( Life - Cycle Costs : LCC) เพิ่มข้ึน 

             2)  เทคโนโลยีในปจจุบัน สามารถออกแบบให ONU มีระบบจายพลังงาน
ไฟฟาท่ีมีขนาดเล็ก รวมท้ังกินไฟต่ํา ซ่ึงเม่ือคิดคํานวณเปรียบเทียบกับระบบ POT ท่ีตองใชระบบ
จายพลังงานไฟฟาจากชุมสาย (ในขณะท่ีระบบ FTTH ระบบพลังงานไฟฟาจะอยูท่ีบานผูใช) กลับ
กลายเปนวา พลังงานรวมท่ีเกิดข้ึนในระบบ FTTH กลับมีคานอยกวา ซ่ึงเปนผลดีกับสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศในระดับมหภาค                                                                                                                                     

2.2.13   แนวทางการใหบริการแบบ FTTx 
 การใหบริการแบบ FTTx ถือเปนแนวคิดในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีการส่ือสาร
ผานใยแกวนําแสง เพื่อรับสงขอมูลอัตราเร็วสูงไปยังผูบริโภค ท้ังกลุมประชาชนตามบานเรือน และ
กลุมธุรกิจ โดยมองวาเปนทางเลือกใหม เพื่อทดแทนการเดินคูสายโทรศัพททองแดงท่ีมีขอจํากัดใน
เร่ืองของ Bandwidth ไปยังกลุมผูบริโภค ท้ังนี้ในการประยุกตใชงาน จะมีช่ือเรียกรูปแบบในการวาง
สถาปตยกรรม คูสายใยแกวนําแสงท่ีแตกตางกันออกไปได 4 ประเภท คือ FTTN, FTTC, FTTB 
และ FTTH 

2.2.13.1  Fiber To The Node (FTTN) หรือ Fiber To The Cabinet (FTTCab) บางคร้ัง
อาจเรียกวา   Fiber To The Neighborhood เปนการวางสายใยแกวนําแสงจากชุมสายโทรศัพทไป
ส้ินสุด ยังตูกระจายสัญญาณโทรคมนาคม (Cabinet) จากนั้นจึงทําการกระจายสัญญาณ ผานคูสาย 
Coaxialไปยัง ท่ีพักอาศัยของผูใชบริการแตละราย  ในทางปฏิบัติจะมีการติดต้ังตูกระจายสัญญาณ 
โดยพิจารณา ใหครอบคลุมกลุมผูใชบริการเปาหมายภายในรัศมี 1,500 เมตร อยางไรก็ตามหากรัศมี
การกระจายสัญญาณของตูกระจายมีระยะทางตํ่ากวา 300 เมตร ก็จะเรียกสถาปตยกรรมนี้วา Fiber  
To The Curb (FTTC) ท้ังนี้ ผูใหบริการสามารถเลือกใหบริการสื่อสารแบบ Broadband ระหวางตู
กระจายสัญญาณกับผูใชบริการ โดยอาศัยโปรโตคอลไดหลากหลายประเภท เชน Broadband  Cable  
Access ตามมาตรฐาน Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) รวมถึงการ
ใหบริการตามมาตรฐาน DSL ท่ัวไป สถาปตยกรรมแบบ FTTN นี้มีจุดประสงคเพื่อใชประโยชน
จากคูสาย Coaxial หรือแมกระท่ังสายทองแดงท่ีมีการติดต้ังใชงานอยูแตเดิมใหไดมากท่ีสุด เปนการ
ลดตนทุนในการร้ือเปล่ียนโครงขายกระจายสัญญาณใหม แตก็ถือวาเปนเทคโนโลยี ท่ีมีอัตราเร็วใน
การรับสงขอมูลไปยังผูใชบริการต่ําสุดเม่ือเทียบกับบรรดาเทคโนโลยีในกลุม FTTx ท้ังหมด  ท้ังนี้
เนื่องจากเปนการพึ่งพาขีดความสามารถท่ีมีอยูจํากัดของคูสายกระจายท่ีมีแตเดิมนั่นเอง 
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 2.2.13.2  Fiber To The Curb (FTTC) เปนสถาปตยกรรมท่ีมีความแตกตางจาก  FTTN 
ตรงท่ีมีการติดต้ังตูกระจายสัญญาณไวใกลกับกลุมผูใชบริการมาก (โดยท่ัวไปนิยามไวท่ีระยะหาง
จากกลุมผูใชบริการไมเกิน 300 เมตร) และเนื่องจากยังคงเปนการใชประโยชนจากคูสายทองแดง
และสาย Coaxial ท่ีมีอยูแตเดิมในการกระจายรับสงสัญญาณไปยังผูใชบริการปลายทาง  แมจะยน
ระยะหางระหวางตูกระจายสัญญาณกับผูใชบริการใหใกลเขามากวาสถาปตยกรรม FTTN แต
สถาปตยกรรมแบบ FTTC ก็ยังคงมีขอจํากัดในแงของอัตราเร็วในการส่ือสาร อันเนื่องจาก
คุณลักษณะของคูสายกระจายสัญญาณอยูเพียงแตมีโอกาสที่จะใหบริการไดดวยอัตราเร็วท่ีเหนอืกวา 
FTTN 

2.2.13.3  Fiber  To  The   Home   (FTTH) และ   Fiber  To   The   Building  (FTTB)   
ซ่ึงท้ัง 2  สถาปตยกรรมมักไดรับการเรียกช่ือรวมๆ กันวา Fiber To The Premise  (FTTP) ลวนเปน
การใชประโยชนจากการวางสายใยแกวนําแสง  จากชุมสายโทรศัพทตรงไปส้ินสุดยังอาคารท่ีพัก
อาศัยหรืออาคารสํานักงาน เพื่อลดการเช่ือมตอกับคูสายทองแดงหรือ Coaxial ท่ีมีอยูแตเดิม โดย
ส้ินเชิง ท้ังนี้เนนใหใชประสิทธิภาพของการรับสงขอมูลอัตราเร็วสูงผานคูสายใยแกวนําแสง ให
ไดมากท่ีสุด โดยขอแตกตางระหวางเทคโนโลยี FTTH และ FTTB อยูท่ีตําแหนงของจุดกระจาย
สัญญาณ ซ่ึง FTTP จะติดต้ังตูกระจายสัญญาณไว ณ จุดใดจุดหนึ่งภายในอาคาร จากน้ันจึงกระจาย
สัญญาณผานสายโคแอกเชียลไปยังผูบริโภคแตละรายภายในอาคาร ในขณะที่สถาปตยกรรมแบบ 
FTTH  จะแยกกระจายคูสายใยแกวนําแสงไปยังหองหรือตําแหนง ใชงานของผูบริโภคแตละราย ซ่ึง
ภายในแตละจุดนั้นจะมีการติดต้ังกลองแปลงสัญญาณ (ONT-Optical Network Terminator) จาก
สัญญาณแสงไปเปนสัญญาณไฟฟาเพื่อตอเขากับอุปกรณส่ือสารตางๆ จึงถือวา สถาปตยกรรมแบบ 
FTTH  มีการรับประกันอัตราเร็วในการรับสงขอมูลไปยังผูใชบริการปลายทางได สูงท่ีสุดเทียบกับ
สถาปตยกรรมแบบอ่ืนๆ ในตระกูล  FTTx 

จะเห็นไดวา FTTH เปนชองทางในการรวมรูปแบบการใหบริการทั้งส่ือสาร
โทรคมนาคม (Telecommunication) และส่ือสารมวลชน (Mass Communication) โดยอาศัยจุดเดน
ในเร่ืองการส่ือสารขอมูล Broadband และคุณสมบัติของเทคโนโลยี PON (Passive Optical 
Network) ในการประหยัดคูสายใยแกวนําแสง โดยสามารถกระจายคูสายใยแกว ออกไปยัง
ผูใชบริการปลายทางจํานวนมากได ซ่ึงหมายความถึงความสะดวกและประหยัด ของผูใหบริการ
เครือขายในการพิจารณาลงทุนสรางโครงขาย FTTH และยังหมายถึงความสะดวกสบายของ
ผูใชบริการ 
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 อนึ่งในการศึกษาของงานวิจัยนี้  จะมุงเนนเฉพาะเทคโนโลยี FTTx ท่ีเปน FTTB (Fiber 
to the building) และ FTTH (Fiber To The Home) ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีเรียกวา PON (Passive Optical 
Network) 

 2.2.14   เทคโนโลยี Passive Optical Network (PON) 
 เทคโนโลยีการรับสงสัญญาณผานบริการ Fiber to the home นั้นทําไดหลายประเภท แต
ท่ีไดรับความสนใจนําไปลงทุนกันในปจจุบันก็คือการใชเทคโนโลยี Passive Optical Network 
(PON) ซ่ึงเปนการส่ือสารแบบหนึ่งจุดไปยังหลายๆ จุด (Point-to-Multipoint) มีลักษณะการทํางาน
ท่ีเปน “passive” ซ่ึงเครือขายท่ีเปน “active” เชน DSL, VDSL และเคเบ้ิล มีสวนประกอบท่ีเปน  
“active”   อยูในอุปกรณหลักของเครือขายท่ีมีการติดต้ังในตําแหนง Central  Office ในโครงสราง
เครือขายพื้นฐานขางเคียง (Neighborhood  Network  Infrastructure) และอุปกรณดานผูใชบริการ 
(Customer Premise Equipment : CPE) แตเทคโนโลยี  PON  มีสวนประกอบของการรับสงแสงเปน  
Passive อยางเดียวเทานั้น ในโครงสรางเครือขายขางเคียง (neighborhood infrastructure) และมี
อุปกรณท่ีเปน Active เฉพาะท่ี Central Office และอุปกรณดานลูกคาเทานั้น เทคโนโลยีนี้ จึงชวย
ประหยัดตนทุนในการวางคูสายใยแกวนําแสงไดมากท่ีสุด เทคโนโลยีท่ีใชใน FTTH ในรูปแบบ 
Passive Optical Network (PON) มีดังนี้ 
                      2.2.14.1  APON และ BPON 

เทคโนโลยีนี้ใชพื้นฐาน Frame ขอมูลในรูปแบบ ATM Cell – Base โดยช่ือแรกท่ีกําเนิด
คือ ATM PON (APON) และถูกเปล่ียนในเวลาตอมาเปน Broadband PON (BPON) โดยท่ี BPON 
นั้นใหความสําคัญกับการไมจํากัดจํานวน ATM Traffic โดยมีความเร็วสูงสุดคือ 622 Mbps 

  2.2.14.2  GPON 
 เทคโนโลยีท่ีไดพัฒนาตอมาโดย IEEE และมีมาตรฐานออกมาคือ IEEE8.2.3ah โดย
พัฒนาความเร็วสูงสุดเพิ่มข้ึน โดยอัตราดาวนโหลดเปน 2.5 Gbps  และอัพโหลดเปน 1.25  Gbps 
และใชโปรโตคอลเปน ATM, TDM และ Ethernet 

   2.2.14.3  GE – PON หรือ EPON 
 เปนเทคโนโลยีท่ีใชโปรโตคอลเปน Ethernet และ IP โดยสนับสนุนความเร็วท่ี 1 Gbps 

    2.2.14.4  DWM – PON 
  เปนเทคโนโลยีแบงคล่ืนความยาวของแสง ในการแบงกระจายไปยังเคร่ืองปลายทาง 
ซ่ึงขอดีคือ มีความเร็วสูง สามารถรองรับไดมากกวา 1.25 Gbps แตขอจํากัดคือสามารถกระจายไป
ยังเคร่ืองลูกขายไดไมเกิน 10 เคร่ืองในแตละเครือขาย อีกท้ังอุปกรณยังมีราคาแพงมาก 
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2.2.15  ขอกําหนดมาตรฐาน  PON 
 เทคโนโลยี PON ไดรับความสนใจ พัฒนาขอกําหนดมาตรฐานโดยหนวยงานและ
สํานักงานมาตรฐานทางโทรคมนาคมระดับโลกท้ัง ITU (International Telecommunication Union) 
และ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) กอใหเกิดขอกําหนดมาตรฐาน PON 
ดังตารางท่ี 2.2 มีใหเลือกใชหลากหลายมาตรฐาน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2   แสดงการเปรียบเทียบ PON แตละชนิด 
 

 
 
ท่ีมา : FTTH – Fiber To The Home (2550) 
 

 2.2.15.1  ขอกําหนด ITU-T G.983 
             1)  มาตรฐาน APON (ATM Passive Optical Network) นับเปนมาตรฐาน 

PON แรกของโลก ไดรับการออกแบบข้ึนเพื่อรองรับการใชงานของภาคธุรกิจ โดยมีรูปแบบการจัด
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โครงสร างขอ มูล ท่ี ถูก รับสงผ านวงจรใยแกวนํ าแสงตามมาตรฐานส่ือสารแบบ  ATM 
(Asynchronous Transfer Mode) 

             2)  มาตรฐาน BPON (Broadband  PON)  เปนมาตรฐานท่ีไดรับการพัฒนาตอ
ยอดจาก APON โดยเพิ่มขีดความสามารถในการรับสงขอมูลแบบ WDM (Wavelength Division 
Multiplex) ชวยเพิ่ม Bandwidth ในการรับสงขอมูลดานขาข้ึน (จากผูใชบริการกลับไปยังโครงขาย)   
นอกจากนั้นในมาตรฐาน BPON นี้ยังมีการกําหนดจุดเช่ือมตอมาตรฐานมีช่ือวา OMCI (ONT 
Management and Control Interface) ข้ึนระหวางอุปกรณ OLT กับ ONU/ONT เพื่อใชในการบริหาร
จัดการจุดเช่ือมตอโดยเปนมาตรฐานกลาง ทําใหผูใหบริการโครงขายสามารถเลือกใชอุปกรณของ
ผูผลิตรายใดก็ได 

2.2.15.2  ขอกําหนด ITU-T G.984 
มาตรฐาน GPON (Gigabit PON)  เปนพัฒนาอีกข้ันหนึ่งท่ีสูงกวา BPON รองรับการ

ส่ือสารขอมูลดวยอัตราเร็วท่ีสูงข้ึน  มีกลไกรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลท่ีดีกวา อีกท้ังมีการ
กําหนดตัวเลือก ในการรับสงขอมูลในระดับช้ันโปรโตคอลช้ันท่ี 2 (OSI  Layer 2 protocol) ไดท้ัง
แบบ ATM, GPON Encapsulate Method (GEM และEthernet  ถือเปนมาตรฐาน PON ท่ีโดดเดน
และมีแนวโนมในการนําไปใชงานในเชิงธุรกิจมากท่ีสุด โดยในชวงตน พ.ศ.2551  ท่ีผานมา บริษัท 
Verizon ผูใหบริการโครงขายโทรคมนาคมรายใหญ ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการลงทุนสราง
โครงขาย GPON โดยมีเปาหมาย วางคูสายใยแกวนําแสงไปยังผูใชบริการกวา 800,000 ครัวเรือน 

2.2.15.3  ขอกําหนด IEEE 802.3 ah 
มาตรฐาน EPON ( Ethernet PON) หรือ GE – PON เปนขอกําหนดมาตรฐานจากคาย 

IEEE  โดยใชปรัชญาการรับสงขอมูลในรูปแบบของ Ethernet  เฟรมขอมูล ซ่ึงปจจุบันขอกําหนด 
IEEE 802.3ah ไดรับการบรรจุเปนสวนหนึ่งของอนุกรม  ขอกําหนด IEEE 802.3 ถือเปน PON อีก
มาตรฐานหนึ่งท่ีเปนคูแขงขันกับมาตรฐาน GPON ของคายยุโรป ขอมูลเม่ือปลาย พ.ศ. 2550  พบวา
ท่ัวโลกมีผูใชบริการโครงขาย EPON แลวถึง 12 ลานราย และเม่ือพิจารณาถึงแผนการลงทุนวาง
โครงขาย   EPON ในประเทศจีนซ่ึงปจจุบันกําลังรุดหนาไปอยางรวดเร็ว  ก็นาจะประมาณการไดวา
ภายในส้ินป พ.ศ.2551 ท่ัวโลกจะมีผูใชบริการเทคโนโลยี  EPON  มากถึงเกือบ 20 ลานราย 
                    2.2.15.4  ขอกําหนด IEEE 802.3 av 
 มาตรฐาน 10 GE - PON (10 Gigabit Ethernet PON) เปนมาตรฐานท่ีกําลังไดรับการ
พัฒนาตอยอดจาก EPON โดยหลักการคือมุงออกแบบ  ใหมีการแยกลําแสงท่ีสงภายในคูสายใยแกว 
นําแสง เพื่อใหผูใชบริการสามารถแยกการรับขอมูลดวยอัตราเร็ว 10 กิกะบิตตอวินาที และ 1 กิกะ
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บิต ตอวินาทีออกจากกัน  ขณะน้ียังอยูในระหวางการวางขอกําหนด การแขงขันของมาตรฐาน PON 
ระหวางมาตรฐานยุโรป (GPON) และสหรัฐอเมริกา (GE - PON)  ถือเปนอีกฉากหน่ึงของการชิง
เปนผูนําในโลกโทรคมนาคม ในปจจุบันเทคโนโลยี GPON ไดรับความนิยมในใชงานในภาคพื้น
ตะวันตกเปนสวนใหญ ในขณะท่ีภูมิภาคเอเชียนิยมใชเทคโนโลยี  GE - PON  
 อยางไรก็ตาม ท้ัง 2 เทคโนโลยีนี้ยังถือเปนเพียงจุดเร่ิมตนของการพัฒนาขอกําหนด
มาตรฐาน   สําหรับเทคโนโลยี PON ซ่ึงกลาวไดวาท้ังคูลวนเปนเทคโนโลยี PON ท่ีใชหลักการรวม
สงขอมูลแบบ TDM (Time  Division  Multiplex) หรืออาจเรียกไดวาท้ัง GPON และ GE - PON 
เปนเทคโนโลยีท่ีมีการทํางานแบบ TDM-PON ในขณะท่ีโลกของการพัฒนาเทคโนโลยี PON นั้น 
ยังมีการพัฒนาเทคนิคการรวมสวนขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ อีก เชน WDM-PON, DOCSIS-PON 
(Data Over Cable Service Interface Specification-PON) หรือ D-PON/DPON, RF-PON (Radio  
Frequency-PON) หรือ RFOG (Radio Frequency over Glass) รวมถึง HFC-PON (Hybrid 
-Fiber-Coax PON) ซ่ึงเปนทางเลือกใหมๆ ในการเพิ่มขยายขีดความสามารถในการใหบริการแบบ 
FTTH ตอไปในอนาคต  ซ่ึงสัดสวนตลาดของ เทคโนโลยี PON  ในปจจุบันดังภาพท่ี  2.6  ตารางท่ี  
2.3 และตารางท่ี  2.4 
 

 
 
ภาพท่ี 2.6  แสดงสัดสวนการใช ระบบ PON (Passive Optical Network) ในตลาดโทรคมนาคมโลก   
 
ท่ีมา : IDATE 
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ตารางท่ี 2.3   แสดงการเลือกใชเทคโนโลยี FTTx ของภูมิภาคตางๆ ในโลก 
 

 
 
ท่ีมา : IDATE 
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ตารางท่ี 2.4  แสดงการเลือกใชเทคโนโลยี FTTx ของผูใหบริการโทรคมนาคม (Telecom Operator) 
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ตารางท่ี 2.4 (ตอ)   
 

 
 
ท่ีมา : IDATE 
 

2.2.16  โครงสรางทางเทคนิคพื้นฐานของระบบ   FTTH   โดยเทคโนโลยี   PON (  passive Optical 
Network) 
   2.2.16.1  โครงสรางทางเทคนิคพื้นฐาน  
 หากเราจินตนาการถึงเครือขายส่ือสารโทรคมนาคมท่ัวไป ใหนึกถึงภาพคลายกลุมกอน
เมฆในรูปซ่ึงหมายถึงวา โครงสรางภายในโครงขายจะเปนอะไรก็ตาม เราจะไมสนใจ (เพราะมันคง
ซับซอนมาก) รูแตวามันสามารถทําใหขอมูลเดินทางจากตนทางไปถึงปลายทางไดก็พอ ในระบบ 
FTTH จะมีชุมสายท่ีเปนสํานักงานกลางเรียกวา CO (Central Office) ทําหนาท่ีจัดการเกี่ยวกับสัญญาณ
การใหบริการไปยังผูใชท่ีอยูในเขตควบคุมของ CO อีกท้ังยังตองทําหนาท่ีเช่ือมโยงขอมูลเขากับ
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม (กลุมกอนเมฆดังในภาพที่ 2.6) เพื่อรับสงขอมูลไปยังท่ีอ่ืนตามความ
ตองการของผูใช โดยมีอุปกรณหลักๆ ดังนี้ 
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ภาพท่ี  2.7 แสดงโครงสรางทางเทคนิคพ้ืนฐานของระบบ FTTH 
 
ท่ีมา : EXFO Inc. 
                 
 1)  OLT (Optical Line Terminal) 
 OLT (Optical Line Terminal) เปนอุปกรณท่ีติดต้ังไวท่ีชุมสายโทรศัพทหรือตาม Node 
ใหญๆ ทําหนาท่ีเช่ือมตอกับ Splitter เพื่อท่ีจะสงขอมูลระหวางตัว OLT เองกับ ONT แตละตัวใน
โครงขายท่ีมีการเช่ือมตออยูโดยการสงขอมูลจาก OLT ไปยัง ONT นั้นเราจะเรียกวา “Downlink” 
และจาก OLT ไปยัง Core Network เราเรียกวา “Uplink”ความยาวคล่ืนแสง (Wavelength) ท่ี OLT 
สงไปยัง ONT (Downlink) ใชนั้นจะแบงเปน 2 ความยาวคล่ืน คือ1490nm และ 1550 nm 

  - 1490 nm จะสงขอมูลท่ีเปน Data และ Voice  เชนการใหบริการ Internet และ VoIP 
เปนตน 
 - 1550 nm จะสงขอมูลท่ีเปนสัญญาณ Video เชนการใหบริการ Video On Demand เปน
ตน 
 2)  ONT (Optical Network Terminal) หรือ ONU (Optical Network Unit) 
                  ONT (Optical Network Terminal) เปนอุปกรณท่ีใชติดต้ังไวท่ีลูกคากรณีท่ีเปน 
FTTH(Fiber To The Home ) สวน ONU (Optical Network Unit) เปนอุปกรณ ท่ีใชในการติดต้ังท่ีตู 
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Cabinet กรณีท่ีเปน FTTC (Fiber  To The Cabinet) หรือติดต้ังไวท่ีตึก (Building) ท่ีเรียกวา  FTTB (Fiber 
To The Building) จะเห็นวา ONT และ ONU นั้นจะเรียกแตกตางกันตามสถานท่ี ท่ีนําไปติดต้ัง
เทานั้น ซ่ึงหมายความวาหากโยงสาย Fiber Optic จาก OLT ไปถึงผูใชงานโดยตรงก็จะเรียกวา ONT 
แตหาก โยงสาย Fiber Optic จาก OLT ไปถึงตู Cabinet หรือถึงท่ีตึกแลวจะตองมีการตอสัญญาณ
ออกไปยังลูกคา การตอเช่ือมจาก ONU ไปยังลูกคาโดยผานทางคูสายทองแดงนั้นจะตองมี NT เปน
ตัวแปลงสัญญาณอีกคร้ัง เปนตนการสงขอมูลจาก ONT หรือ ONU ไปยัง OLT นั้น เราจะเรียกวา 
“Uplink” โดยจะใชความยาวคล่ืนแสง (Wavelength)ท่ี 1310 nm เพื่อใชในการสงขอมูลท่ีเปน Data 
และ Voice เทานั้น (ซ่ึงตอนน้ียังไมมีการสงสัญญาณ Video จาก Uplink) 
 3)  Splitter 
 Splitter ในระบบ PON นั้น เปนอุปกรณชนิด Passive คือไมตองใชแหลงจายไฟในการ
ใชงาน หนาท่ีของ Splitter คือเปนท้ังตัว Multiplexer และ Demultiplexer สัญญาณแสง หากสง
สัญญาณจาก OLT (Downlink) ไปยัง ONT ตัว Splitter จะทําหนาท่ีเปน Demultiplexer  แตหากสง
สัญญาณจาก ONT (Uplink) ไปยัง OLT ตัว   Splitter จะทําหนาท่ีเปน Multiplexer ซ่ึงตัว Splitter นี้
มีไดหลายขนาดเชน 1 : 2, 1 : 4,  1 : 8,  1 : 16,  1 : 32,  1 :64   และ 1 : 128  ดังตัวอยางภาพท่ี 2.7  
การเลือกใชงาน Splitter  นั้นตองข้ึนอยูกับวาจะใช  Application  ใด เชน GE-PON นั้น OLT 1 ตัว 
สามารถรองรับ ONT ไดสูงสุด 32  ตัว แตหากเปน G-PON นั้น OLT 1 ตัวสามารถรองรับ ONT ได
สูงสุดถึง 128 ตัว (ข้ึนอยูกับความสามารถของ OLTและการพัฒนาในอนาคต ) 
 

           
                                                                                                                                                             
ภาพท่ี 2.8   แสดงตัวอยางของ Splitter ท่ีใชกับโครงขายในระบบ PON  
 
ท่ีมา :  ADC Telecommunications, Inc. 
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 4)  สวนของเคเบิลเสนใยนําแสง 
  ประกอบดวยเสนใยนําแสงเช่ือมโยงไปยังกลุมบานผูใช ในลักษณะของการกระจาย    
(Distribution) ไปยังชุมชนเขาสูบานผูใชตามลําดับดังภาพท่ี 2.8  เสนใยนําแสงท่ีออกจาก CO มี
ความ สามารถในการส่ือสัญญาณ ท่ีมีปริมาณมากขอมูลมากๆ ได สวนของเคเบิลเสนใยนําแสง 
สวนนี้เรียกวา ฟดเดอร (Feeder) เสนทางเดินของสายสงเสนใยนําแสงจากฟดเดอร จะถูกแยก
ออกเปนเสนทางยอยเพื่อสงขอมูลไปยังชุมชนตางๆ สวนของเคเบิลเสนใยนําแสงสวนนี้ เรียกวา     
ดิสตริบิวช่ัน (Distribution) ในแตละชุมชนหรือกลุมผูใชปลายทาง จะมีตัวแยกขอมูลสงผานสายสง
เสนใยนําแสงไปแตละบาน โดยเฉพาะ ลักษณะเชนนี้เรียกวาการเขาถึงหรือ แอกเซส (Access) และ
สายเคเบิลเสนใยนําแสงในสวนของ Access นี้จะถูกเรียกวาเปน Drop Cable (ในทํานองเดียวกับ
ระบบโทรศัพทสายทองแดง) ดานปลายของเสนใย นําแสงท่ีเขาไปยังบานผูใช จะตอเขากับอุปกรณ
ท่ีเรียกวา ONU (Optical Network Unit)  หรือบางคนเรียกวา ONT  (Optical  Network Termination) 
เพื่อทําหนาท่ีกระจายสัญญาณ ท้ังในรูปแบบของสัญญาณ แสงและไฟฟาไปยังอุปกรณใชงาน ซ่ึงอาจ
เปนโทรศัพท โทรทัศน โทรสาร หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน ท้ังนี้จํานวนอุปกรณใชงานใน
บานของผูใชอาจมีไดมากกวาหนึ่งอุปกรณ ข้ึนกับปริมาณขอมูล (ความเร็ว) ท่ีใชบริการ (จายเงินมาก
ก็ไดขอมูลมาก) และรูปแบบการใหบริการของผูใหบริการ (Operator) 
 

 
         

ภาพท่ี 2.9   แสดงการกระจาย (Distribution) เสนใยนําแสงไปยังผูใชบริการ 
 
ท่ีมา : ADC Telecommunications, Inc. 
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 5)  Connector 
 ในปจจุบัน Connector มีการออกแบบ พัฒนาเพื่อนํามาใชกับระบบ FTTx หลายท่ีชนิด 
(Type) ดังภาพท่ี 2.10 แตท่ีนิยมใชแพรหลายในปจจุบันจะมี 2 ชนิด คือ 
      5.1)  Ultra-Polished Connector (UPC) สีฟา ใชสําหรับ Voice และ Data 
      5.2)  Angle- Polished Connector (APC) สีเขียว ใชสําหรับรับ สง สัญญาณ Video 
เพื่อปองกันสัญญาณสะทอนกลับ 
 

                           
 
ภาพท่ี  2.10  แสดง Connector ท่ีใชกับระบบ FTTx ในปจจุบัน 
 
ท่ีมา :  EXFO Inc. 
 

2.2.17  อะไรเปนตัวผลักดนั FTTH ในประเทศไทย 
  คาใชจายเทคโนโลยีและการปรับปรุงสมรรถนะ เทคโนโลยีใหมลดตนทุนการรับสง

ขอมูล ท้ังนี้เพราะพัฒนาการของเทคโนโลยี Fiber Optic ทําใหบริษัทเทเลคอม สามารถสงผาน
ขอมูลท่ีมีความจุมากข้ึนในราคาท่ีสมเหตุสมผล ซ่ึงพัฒนาการดังกลาวชวยลดตนทุนของบริษัท
โทรศัพทไดมากกวา 90 เปอรเซนต 
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                                               ราคาท่ีลดลงอยางมากของโครงขาย FTTx ซ่ึงประกอบดวย ระบบ PON (Passive Optical 
Cable) ODN (Optical Distribution Network) และ ONT  (Optical  Network  Terminal) หรือ ONU 
(Optical  Network Terminal)   
 ตัวอยางการประมาณการหน่ึงมีดังนี้ ราคา optoelectronics ของออฟฟศกลาง คิดเปน
รอยละ15 การกระจายและการติดตั้งโครงขาย คิดเปนรอยละ 40 และราคาการติดต้ัง optoelectronics 
ของลูกคาคิดเปนรอยละ 45  ซ่ึงขอมูลจากแหลงเดียวกันราคาของสาธารณูปโภค สามารถแบงไดเปน 
คาการกอสรางรอยละ 53  คาวิศวกรรมรอยละ 10 คาทองแดงและตัวแยกแสงรอยละ20 ราคา Spice 
Closureรอยละ 9 ราคา สายรอยละ 8  ปจจุบันราคาของ optoelectronics  ลดลงอยางมากเชน ในป 
ค.ศ. 2002 ราคาตัวแยกแสง สูงกวา 100 ดอลลารตอพอรต แตในป ค.ศ.2003 ราคาอยูท่ี 25 ดอลลาร 

           ความตองการใช  Bandwidth ในการรับ-สงขอมูลมีอัตราเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและอัตรา
การเจริญเติบโตสูงข้ึนทุกป ในประเทศไทย ภาพที่ 2.11 

 

 
 

ภาพท่ี 2.11  แสดงแนวโนมความตองการ Bandwidth ของประเทศไทย 
 
ท่ีมา :  NECTEC 
 
 จากขอมูลขางตนแสดงใหเหน็วาความตองการ  Bandwidth เปนแรงผลักดันโดยตรงตอ
การกระตุนใหเกิดการสรางหรือเพิ่มศักยภาพของโครงขายส่ือสารโทรคมนาคม ใหรองรับความ
ตองการดังกลาวใหเพียงพอตอความตองการ นอกจากนี้จากขอมูลการใชงาน (www.nectec.or.th 
/internet/) Web site  จะเปน Content ท่ีเกี่ยวกับ Entertainment และ Games มากกวา 50% ตามภาพท่ี 
2.7  ซ่ึงลวนแตตองการ Bandwidth ท่ีสูงท้ังส้ิน 
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ภาพท่ี 2.12 แสดงพฤติกรรมการใช Content บนอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
     
ท่ีมา :  NECTEC 
 

2.2.18  FTTH กับการเติบโตในเชิงพาณิชย 
 ปจจุบันตลาด FTTH กําลังอยูในชวงขยายตัว  โดยมีบทบาทสําคัญในการตอบสนอง
ความตองการบริโภคสื่อขอมูลแบบ  Broadband กลาวไดวาบริการเพื่อสาระและความบันเทิง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการโทรทัศน Digital ความคมชัดสูง หรือ  HD-TV  (High  Definition  
Television ) รวมถึงรูปแบบการใหบริการ Broadband  ท่ีตอยอดอยางเชน การใหบริการโทรทัศน
แบบ On Demand TV และการบริโภค ส่ือดิจิตอลอ่ืนๆ เชน การรับฟงรายการเพลงแบบออนไลน  
การดาวนโหลดเพลงและส่ือมัลติมีเดียอ่ืนๆ ลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีเพิ่มความตองการ Bandwidth  
สําหรับการรับสงขอมูลใหแกบานพักอาศัยยุคใหม 
 ในภาพรวมเทคโนโลยี FTTH รวมถึง FTTB กําลังอยูในชวงของการพิสูจนตนเองในแง
ขีดความสามารถท่ีจะรองรับพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารในยุค Digital Broadband ซ่ึงตลาด
เอเชียนาจะเปนพื้นท่ีสําคัญในการทดสอบขีดความสามารถและพิสูจนถึงอนาคตของเทคโนโลยี
ดังกลาว เพื่อเปนการพิสูจนวาเทคโนโลยี FTTH เปนทางเลือกใหมสําหรับการใชชีวิตในยุค  
Broadband 
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ตารางท่ี 2.5  แสดงตัวอยางการคํานวณอัตราเร็วในการรับสงขอมูลสําหรับการบริโภคภายในครัวเรือน    
ยุคใหม 
 

ประเภทของบริการ 
อัตราเร็ว 

(เมกะบิทตอวินาที) 
ขอมูลสัญญาณวดิีโอความคมชัดสูง (HD) สําหรับการรับชมในหองนัง่เลน 9.0 
ขอมูลสัญญาณวดิีโอความคมชัดสูง (HD) อีกชองหนึ่งท่ีกําลังมีการบันทึก
เก็บ 

9.0 

ขอมูลสัญญาณโทรทัศนในหองนอน 2.5 
การรับชมบริการมิวสิควิดีโอแบบ Video-on-demand 
ผานเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

2.5 

ดาวนโหลดเพลงในรูปแบบ MP3 2.0 
ใชบริการโทรศัพทแบบเหน็หนา 1.3 
อัตราเร็วรวมในการรับสงขอมูล 26.3 
บวกเพิ่มบัฟเฟอรอีก 20% 5.26 

อัตราเร็วรวมสุทธิ 31.6 

 
 หากเปรียบเทียบขีดความสามารถระหวางเทคโนโลยี FTTH และ DSL อยางงายๆ จะ
พบวาในการดาวนโหลดไฟลภาพยนตรแบบ DVD ขนาด 6.5 กิกะไบต โดยใชเทคโนโลยี DSL ท่ีมี
อัตราเร็วเฉล่ีย 10 เมกะบิตตอวินาที จะตองใชเวลาในการดาวนโหลดถึง 1 ช่ัวโมง 44 นาที ในขณะ
ท่ีการดาวนโหลดขอมูลเดียวกัน โดยใชเทคโนโลยี FTTH อัตราเร็ว 100 เมกะบิตตอวินาทีจะใชเวลา
เพียง 8.6 นาทีเทานั้น นอกจากนั้นหากดาวนโหลดไฟลท่ีมีขนาดใหญถึง 25 กิกะไบต การดาวน
โหลด ผานโครงขาย DSL  จะใชเวลานานถึง 5 ช่ัวโมงคร่ึง ในขณะท่ีใชเวลาเพียง 33 นาทีผานการ
ดาวนโหลดบนโครงขาย FTTH ดวยขีดความสามารถในการรองรับ Bandwidth  ส่ือสารขอมูลอัน
มหาศาลของเทคโนโลยี FTTH นี้ จึงสงผลใหการพัฒนาแอปพลิเคช่ันตางๆ ไมวาจะเปนเกม
ออนไลน  การอัพโหลดหรือดาวนโหลดขอมูลและส่ือมัลติมีเดียตางๆ การทํางานจากระยะไกล 
บริการส่ือสารผานวิดีโอ และการใหบริการมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ เชน การเขารวมเลนเกม
โทรทัศนจากท่ีบาน  โดยสามารถสงภาพเคล่ือนไหวของผูชมไปปรากฏบนจอ ฯลฯ เหลานี้ลวนเปน
ปรากฏการณใหมของการใชชีวิตในโลก Broadband  ท่ีเกิดข้ึนได และจะทวีมูลคาทางเศรษฐกิจ
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ภายใตโครงขายส่ือสารขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพเพียงพอ 
 สรุปเทคโนโลยี FTTx และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ในสายตระกูลเดียวกัน จึงอาจเปนคําตอบ
ใหกับการใชชีวิตในโลกยุคใหม พัฒนาการของการรับสงขอมูลผานคูสายใยแกวนําแสงยังคงดําเนิน
ไป อยางตอเนื่อง ในขณะท่ีการผลักดันในปจจัยเสริมอ่ืนๆ ไมวาจะเปน การกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม ของการส่ือสารผานใยแกว ตนทุนในการวางโครงขาย ผูรับผิดชอบ และผูมีสวนรวม
ในการผลักดันโครงการ FTTx ไปจนถึงการปลุกกระแสและสรางความเขาใจตอผูบริโภคในอันท่ี
จะเปดรับการส่ือสารในรูปแบบใหมๆ ของโลกมัลติมีเดีย เหลานี้ลวนเปนปจจัยเสริมท่ีมีความสําคัญ
ไมนอยไปกวาความพรอมทางเทคโนโลยี 

2.2.19  การใหบริการของผูนําดานเครือขาย  FTTx  ในตางประเทศ  (World  FTTx  Market)     
 คณะกรรมการระดับสูงของ FTTH Council ไดกลาวถึงการยุบตัวลงของระบบ
เศรษฐกิจระหวาง  การใหบริการ Fiber to the Home (การใหบริการตามสายสง Fiber ปกติ เขาถึงตัว
บุคคล) และ Fiber to the building (FTTB) ซ่ึงอาจจะตองปดตัวลงไป และที่ไมใช (โครงขาย
คอมพิวเตอรเฉพาะบริเวณ LAN) ก็ตองหันมาใหบริการแบบเขาถึงตัวบุคคล ในส่ิงท่ีเพิ่มตอผู
ใหบริการของ FTTB ไดเตรียมการใหไปรวมกับตลาดสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนเหตุผลสําคัญมากท่ีทํา
ให จํานวนของการใชบริการเพิ่มมากข้ึนจากต้ังแตกอน จนถึงเดือน กรกฏาคม 2008 เทคโนโลยี
ตางๆท่ีใหบริการผานคูสายทองแดง ไมสามารถเปดใหบริการตอไปได จึงเปนสาเหตุหลักๆ ท่ีจะทํา
ใหเกิดการส้ินสุดลงของระบบใดระบบหนึ่ง ระหวาง FTTH กับ FTTB ซ่ึงในแตละชนิด สามารถ
อธิบายไดตามภาพท่ี 2.13  ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.13  แสดงการขยายตัว FTTx ในประเทศช้ันนําดาน Broadband  
 
ท่ีมา :  http://ftthcouncil.org 
 
 1)  กลุมประเทศในเอเชีย 
 Shoichi  Hanatani  (ประธานกรรมการกลุม FTTH เอเชียแปซิฟก) กลาววา  “ เราเห็น
การเพิ่มจํานวนการใชบริการอยางเปนกลุมกอน ในจํานวนประชากรแถบเอเชีย และเช่ือม่ันวา เรา
จะชนะ เนื่องจากการขยายตัวของ FTTH เปนหลักสําคัญ”  เรามีความยินดีท่ี ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
ไดดําเนินการอยูในกลุมประเทศผูนําสูงสุดในตลาดการใหบริการ ท่ีมีผูใชบริการในปริมาณท่ีสูง
ท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต ฮองกง ญ่ีปุน และไตหวัน  
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 ญ่ีปุน  นั้นถือวาเปนผูนําดานเครือขาย Fiber to the home (FTTH) นั่นคือเครือขายใย
แกวนําแสงสงตรงมาถึงบานผูใช เครือขายประเภทน้ีคาลงทุนสูง แตมีขอดีในระยะยาว ความเร็ว
สูงสุดท่ีสามารถรองรับไดในทางทฤษฎีนั้นสูงมาก เรียกวามากกวา >10 Gbps = 10000 Mbps เลย
ทีเดียว เทียบกับเทคโนโลยี Asynchronous  digital  subscriber lines (ADSL) ท่ีมากับสายทองแดง 
ใชในบานเรา ท่ีกวาจะไดความเร็วดาวโหลดสูงสุดท่ี8 Mbps นั้นก็เรียกไดวาหืดข้ึนคอ ปจจุบัน 
bandwidth ท่ีใหบริการกับลูกคาในญ่ีปุนนั้นอยูท่ี 100 Mbps ในทางทฤษฎีการอัพโหลเร็วไดเทากับ
การดาวนโหลด  แตทางปฏิบัติผูใหบริการอาจจํากัด    โดยในอนาคต สามารถอัพเกรดใหความเร็ว
เพิ่มข้ึนได หากใช ADSL ไมสามารถทําใหอัพโหลดเทากับดาวโหลดได ดวยขอจํากัดทาง
เทคโนโลยี เห็นความเร็วสูงขนาดน้ี อาจคิดวาราคาคงแพง แตรายเดือนเพียง 7,800 เยน หรือ 2,000 
กวาบาท แคนั้นเอง ท่ีญ่ีปุนนั้น ADSL ก็มี แตจากสถิติพบวาจากป 2006 เปนตนมา จํานวนคนท่ีใช  
DSL นั้นลดลงเร่ือยๆ ขณะท่ี  FTTH แซงหนาไปแลวภาพท่ี 2.14 
 

 
 
ภาพท่ี 2.14   แสดงแนวโนมการใหบริการ Broadband ประเทศญ่ีปุน 
 
ท่ีมา :  Statistics Bureau, Ministry of International   Affairs and Communication(Japan)   
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 เกาหลีใต  (South Korea) เปนอีกประเทศหนึ่งท่ีเปนผูนําในการใช Broadband Internet 
ผานสาย Fiber ในเอเชีย ภายในประเทศนั้น เขาคิดราคา Broadband Internet ท่ีใช FTTH 
แหลงขอมูล จาก KT ซ่ึงแสดงราคาแบบ Flat Rate ท่ี FTTH 100/100 Mbps ท่ี 36,000 วอน (KRW) 
ตอ เดือน ใชGoogle เปรียบเทียบราคาเปนเงินบาทไทยดู (วันท่ี 5 เม.ษ. 2552) วาตกอยูประมาณ 
1,000 บาท ตอเดือน (ยังไมรวมภาษี และคาติดต้ัง)  
 2)  กลุมประเทศในอเมริกาเหนือ 
 Joe Savage (ประธานกรรมการ FTTH อเมริกาเหนือ) กลาววา ความพึงพอใจในการ
บริการและสวนแบงทางการตลาด FTTH จะถูกขับเคล่ือนและพัฒนา ใหไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายขณะนี้ ยักษใหญอยาง Verizon ก็เร่ิมใหบริการ FTTH กับลูกคาท่ัวไปแลว ทวาราคาจะ
แพงข้ึนมาหนอยถาเทียบกับความเร็ว เพราะแบนดวิดธท่ี 15 Mbps / 2 Mbps นั้น ราคาเดือนละ 50 
เหรียญ หรือ 1,600 บาท 
 อเมริกา Fiber to the Home ในสหรัฐอเมริกานั้น ระบบเครือขาย Fiber  Network 
ขยายตัวอยางรวดเร็วและเพิ่มจํานวนข้ึนอยางมากอยางตอเนื่อง  ทามกลางบริษัทผูใหบริการที่มี
จํานวนไมเพียงพอ กับความตองการ ซ่ึงเราสามารถตรวจสอบได  เพราะวามันเปนส่ิงท่ีมีความ
จําเปนของผูคน ในการดํารงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิตอล  
 3)  กลุมประเทศในยุโรป 
 คณะกรรมการ FTTH กลุมยุโรป  ผูบริหารระดับสูง กลาววา มีความวิตกกังวลถึงปญหา 
เม่ือราว 2 ปกอน (2007) ไดมีการประกาศจาก ภายในงานประจําป ท่ีเมือง โคเมนทเฮเกน ประเทศ
เดนมารก ไดมีการศึกษาและติดตามอัตราการขยายตัวของตลาด  FTTH  ภายในกลุมประเทศ
ประชาคมยุโรป พบวา มีจํานวนครัวเรือนมากกวา 1 เปอรเซ็นต ท่ีมีการเช่ือมตอโดยตรงเขากับ
เครือขายบริการ Fiber  ความเร็วสูง ซ่ึงท้ังหมดในกลุมประเทศประชาคมยุโรปเกือบ 20 ประเทศ 
พบวา  มีส่ิงใหมๆเกิดข้ึนเม่ือ 14 ก.ค. 2008  การขยายตัวเปนไปอยางมากมาย  เนื่องจากหลายๆ
ประเทศทางกลุมยุโรป เขามาเปดใหบริการ  เชนเดียวกับการแขงขันการใหบริการ Fiber  to  the 
Home ท่ีกําลังเกิดข้ึนและขยายตัวอยางรวดเร็วขามทวีปไปยังทวีปตางๆ  มียอดจํานวนสมาชิกหรือ
ผูใชบริการในยุโรปเพ่ิมข้ึนเกือบ 2 ลานราย 
สรุปในเอเชีย กลุมประเทศยุโรปยังคงความเปนผูนําในตลาดดานการใหบริการ FTTH และขยาย
ฐานการใหบริการในแถบเอเชีย เชนท่ี ประเทศเกาหลีใต (คิดเปน 44 % ของตลาด) ฮองกง (คิดเปน 
28 % ของตลาด ญ่ีปุน (27 %) และไตหวัน (12%) ซ่ึงยังคงมีการรักษาตลาดของท้ัง 4 ประเทศได
ตามลําดับ ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุน มีจํานวนผูใชบริการสูงท่ีสุด เกี่ยวกับจํานวนผูใชบริการเช่ือมตอ 
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Fiber to the Home จํานวนสูงถึง 13.2 ลานครัวเรือน ตามมาดวยประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 6.05 
ลานครัวเรือน และ ผูใชบริการชาวจีนอีก 5.96 ลานครัวเรือน 
สําหรับการสรางธุรกิจของ FTTH ซ่ึงผูนําในภาคอุตสาหกรรมและผูประกอบธุรกิจรวมกัน ตองการ
ความสําเร็จรวมกัน และ เรียนรูสวนประกอบทางธุรกิจ  ที่ตองการสรางเงินดวย FTTH รับฟง
ความตองการจากลูกคาเกี่ยวกับการประยุกตใชงาน ซ่ึงพวกเขาตองชําระคาบริการ เรียนรูจากงาน
บริการดานตางๆเก่ียวกับ FTTH นํามาประยุกตใชกับภาคธุรกิจและขาวสาร  และยกระดับคุณใหเขา
สูการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง  นั่นคือ  Fiber to  the Home เทานั้น ท่ีมีลักษณะเดนในรูปแบบการบริการ
ลาสุดของ FTTH  จากการทําการตลาด  สําหรับธุรกิจการบิน  ทรัพยสิน  การสรางระบบโครงขาย  
เพื่อการไดมาซ่ึงความพึงพอใจและการขยายตัวของธุรกิจท่ีทันสมัย  ดวยกวา 50 ชองทาง 
สวนประกอบท่ีสําคัญ  และตองการเนื้อหาที่ครอบคลุมท้ังหมดในภาคอุตสาหกรรม การสรางธุรกิจ
จะตองอาศัยผูท่ีมีความชํานาญดาน  FTTH   ในการควบคุมและใหบริการแกลูกคา ในกลุมประเทศ
ประชาคมยุโรปหลายๆประเทศ ตางเปนท่ียอมรับและตระหนักถึงความสําคัญของการบริการแบบ 
Fiber to the Home  ซึ่งมีทิศทางในการขยายตัวของตลาดเพิ่มมากข้ึน ในรอบ 18 เดือน มีการ
ควบคุมและกําหนดโดยใหมีการขยายพ้ืนท่ีการใหบริการไปในหลายพ้ืนท่ี โดยคณะกรรมการ 
FTTH ของเอเชียแปซิฟก  ยุโรป และ อเมริกาเหนือ 

2.2.20  แนวโนมการเติบโตของบริการ FTTx ในประเทศตางประเทศ  (World  FTTx  Market)     
 เทคโนโลยี FTTH/B จะไดรับการยอมรับในตลาดอยางมากในป 2014 คาดวาจะมี
ผูใชงาน 114.4 million subscribers เม่ือเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี VDSL ซ่ึงจะมีเพียง 25.6 million 
subscribers ดังภาพท่ี 2.15 นั่นหมายถึงในอีก 5 ปขางหนาจะมีผูใชเพิ่มข้ึนถึงปละ 21% ถึง 33%   
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ภาพท่ี  2.15  แสดงการเติบโตของเทคโนโลยี FTTB/H เม่ือเทียบกับระบบ VDSL 
 
ท่ีมา : IDATE  
 
2.3 ผลลัพธท่ีเกิดจากการเลือกใชเทคโนโลยีผานใยแกวนําแสงโดยระบบ FTTx (Fiber To  
The  Curb/Building/Home) 
 การใหบริการแบบ  FTTx ถือเปนแนวคิดในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีการส่ือสาร
ผานใยแกวนําแสง เพื่อรับสงขอมูลอัตราเร็วสูงไปยังผูบริโภค ท้ังกลุมประชาชนตามบานเรือน และ
กลุมธุรกิจ โดยมองวาเปนทางเลือกใหมเพื่อทดแทนการเดินคูสายโทรศัพททองแดงท่ีมีขอจํากัดใน
เร่ืองของ Bandwidth ไปยังกลุมผูบริโภค ถึงจุดนี้จะเห็นไดวา FTTx เปนชองทางในการรวมรูปแบบ
การใหบริการทั้งส่ือสารโทรคมนาคม (Telecommunication) และส่ือสารมวลชน (Mass 
Communication) โดยอาศัยจุดเดนในเร่ืองการส่ือสารขอมูลแบบ Broadband  และคุณสมบัติของ
เทคโนโลยี PON ในการประหยัดคูสายใยแกวนําแสงโดยสามารถกระจายคูสายใยแกวนําแสง 
ออกไปยังผูใชบริการปลายทางจํานวนมากได ซ่ึงหมายความถึงความสะดวกและประหยัดของผู
ใหบริการเครือขายในการพิจารณาลงทุนสรางโครงขาย FTTH และยังหมายถึงความสะดวกสบาย
ของผูใชบริการ ซ่ึงสามารถสรุปผลลัพธท่ีเกิดจากการเลือกใชเทคโนโลยีผานใยแกวนําแสง โดย
ระบบ FTTx  ท่ีเกิดกับผูใหบริการ (Telecom Operator) และผูรับบริการ (User)  ดังนี้ 
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 บมจ. ทีโอที  มีโครงขาย Access Network ท่ีมีประสิทธิภาพรองรับบริการใหมๆ และมี
ความพรอมตอการเปดเสรีโทรคมนาคมและเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน (Competitive 
Advantage) สวนในแง Intangible Benefit จะเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ในการเปนองค
ผูนําดานเทคโนโลยีและความทันสมัยของบริการ  แนวโนมของเทคโนโลยี ซ่ึงมองในรูปแนวโนม
ของบริการโทรคมนาคม (Service Trend) จะมีการเปล่ียนแปลงไปในลักษณะท่ีมีการรวมตัวกัน 
(Convergence) ของโทรคมนาคม  คอมพิวเตอร และ Media โดยบริการท่ีไดรับความนิยมและจะ
สรางรายไดกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมคือ High Speed Internet ซ่ึงจะเกี่ยวกับการ Download , 
Access Internet , Game Online ซ่ึงตองอาศัยโครงขายท่ีมีความเร็วสูง (High Speed) และจะเปน
โอกาสของธุรกิจท่ีตามมาคือ Digital Content และ Application เพื่อใหบริการลูกคาครบวงจร 
 นอกเหนือจากปจจัยทั้งสองประการนี้แลวยังมีประเด็นสําคัญอีกหลายประการท่ี
ผลักดันให โอกาสทางธุรกิจของบริการ Broadband แบบใชสาย (Fixed Broadband) ซ่ึงเดิมถูกจํากัด
ไวเพียงเทคโนโลยี DSL ผานคูสายโทรศัพทแบบทองแดง เกิดความชัดเจนข้ึน และเปนเหตุผลท่ีทํา
ใหอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใหความสนใจในการนําเทคโนโลยีใยแกวนําแสง (Fiber Optic) เปน
ตัวกลางในการรับสงสัญญาณไปยังผูใชบริการ พรอมเปดศักราชใหมในการบริโภคขอมูลแบบ 
Broadband อยางเต็มรูปแบบ ปจจุบันตลาด FTTH กําลังอยูในชวงขยายตัว โดยมีบทบาทสําคัญใน
การตอบสนองความตองการบริโภคส่ือขอมูล Broadband ยกตัวอยาง เชน 
                                    1)  การใหบริการโทรศัพททองถ่ินและโทรศัพททางไกลในราคาถูก (VoIP) 
                   2)  ใชเช่ือมตออินเทอรเน็ต กับ ISP (Internet Service Provider) 
                                    3)  การใหบริการขอมูลชนิด Broadband รวมท้ังการใหบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง ซ่ึงถือเปนจุดขายหลักในปจจบัุน  
                                    4)  การแพรกระจายสัญญาณภาพไปยังสมาชิกเชนเดียวกับระบบเคเบิลทีวี  
                                    5)  การใหบริการโทรทัศนแบบดิจติอล (digital TV) ซ่ึงมีคุณสมบัติของภาพ
และเสียงดกีวาระบบ Analog ในปจจุบันมาก  
                                    6)  การใหบริการ Video on demand หรือ pay per view โดยท่ีลูกคาสามารถ
เลือกดูภาพยนตรท่ีตองการ ไดตามเวลาท่ีตองการซ่ึงเปนการเช่ือมตอขอมูลในลักษณะอินเทอรแอคทีฟ 
(Interactive) 

7)  การใหบริการระบบความปลอดภัยภายในบานพักอาศัย (Home Security) 
โดยการใชกลองทีวีวงจรปดตรวจจับสัญญาณภาพภายในอาคาร แลวสงไปยังศูนยบริการท่ีอยู
หางไกลออกไป ซ่ึงมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบความผิดปรกติอยูตลอดเวลา ชวยใหเจาของบานอุนใจใน
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ปลอดภัยมากข้ึน  
8)  เกมสออนไลน (game online) เปนบริการอีกรูปแบบหนึ่งท่ีกําลังมาแรง

สามารถทํารายไดสูงมากหากเกมสนั้นไดรับความนิยมในหมูคนจํานวนมาก 
9)  การใหบริการในสวนของระบบการศึกษา ไมวาจะเปนแหลงขอมูลบน 

อินเทอรเน็ต หรือระบบ e-learning ชวยใหการเขาถึงขอมูลมีความสะดวกมากข้ึน อีกท้ังยังชวยให
ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองอีกดวย  

10) ระบบการแพทยทางไกล (Tele-medicine) ชวยใหการวินิจฉัยโรค 
และการรักษาเบ้ืองตน สามารถกระทําไดแมวาผูปวยและแพทยผูเช่ียวชาญจะอยูหางไกลกัน 

11)  การประชุมทางไกลระหวางองคกร (Video Conference)                                                     
12) การติดตอระหวาง สํานักงานใหญ และสาขาไดอยางรวดเร็ว (Branch 

office) ใชงานในลักษณะคูสายเชา และวงจรเชา หรือนําไปประยุกตใชงานไดตามความเหมาะสม 
13)  การทํางานทางไกล (Tele-Working) 
14)  Home Shopping 

นอกจากนี้ยังมีการบริโภคสื่อ Digital อื่นๆ เชน การรับฟงรายการเพลงแบบออนไลน 
การดาวนโหลดเพลงและส่ือมัลติมีเดียอ่ืนๆ ลวนเปนปจจัยสําคัญ ท่ีเพิ่มความตองการ Bandwidth 
สําหรับการรับสงขอมูลใหผูใชบริการท่ีหลากหลายองคกรธุรกิจ เชน 

 สถาบันการศึกษา 
 สถาบันการเงิน –การธนาคาร 
 ส่ือสารมวลชน 
 สถานีขนสงมวลชน, การทาตาง ๆ, สนามบิน 
 ธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
 โรงพยาบาล 
 โรงแรม 
 โรงงานอุตสาหกรรม / นิคมอุตสาหกรรม 
 ธุรกิจแฟรนไชส 
 ธุรกิจทองเท่ียว 
 ผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
 องคกรธุรกิจขนาดใหญ 
 ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอม 
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 หนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
 หมูบานท่ีพกัอาศัย  อพารทเมนต คอนโดมิเนียม 

 
2.4  งานวิจัยและบทความท่ีเก่ียวของ 
 บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจะหมายถึง งานวิจัยตางๆ รวมท้ังบทความหรือขอมูลท่ี
ไดรับการรวบรวมแลวของสถาบันการศึกษาและสวนงานของ บมจ.ทีโอที ท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีโครงขายเคเบิลทองแดงและเคเบิลใยแกวนําแสงตลอดจนเทคโนโลยีตางๆ ท่ีใหบริการ 
ซ่ึงผูวิจัยไดคนควารวบรวมขอมูลและนํามาสรุปเรียบเรียงสาระสําคัญ มีดังนี้ 
 พิพัฒน จงรักวิทย  (2547) ศึกษาเร่ืองความเปนไปไดในการเปลี่ยนโครงขายโทรศัพท
เคเบิลทองแดงดวยเคเบิลใยแกวนําแสง กรณีศึกษา :  บมจ. ทศท. ผลการศึกษาสรุปวาเม่ือเปรียบ
ระหวาง  การเปล่ียนโครงขายเคเบิลทองแดงเดิมท่ีหมดอายุการใชงานไปเปนโครงขายเคเบิลทองแดง 
(Copper Replacement by Copper) กับการเปลี่ยนโครงขายเคเบิลทองแดงเดิมที่หมดอายุการใชงาน
ไปเปนโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง (Copper  Replacement by Optical Fiber by FTTC : Fiber to 
the Cabinet) จะเห็นไดวา การเปลี่ยนโครงขายเคเบิลทองแดงเดิมไปเปนโครงขายเคเบิลใยแกวนํา
แสงมีความเปนไปไดในการลงทุนมากกวา   ท้ังในแงของ ผลตอบแทนการลงทุน(IRR) ดัชนีกําไร 
(B/C และระยะเวลาคืนทุน  ท้ังนี้เหตุผลสําคัญที่ทําใหโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงนาลงทุน
มากกวาคือ การท่ีมีความตองการใชบริการ High Bandwidth  ท่ีใหความเร็วการส่ือสารขอมูลท่ีเร็วกวา
และมีพื้นท่ีการใหบริการขอมูลความเร็วสูงไดครอบคลุมมากกวาเพราะมีระยะเคเบิลทองแดงที่ส้ันกวา 
ในขณะท่ีการเปล่ียนโครงขายเคเบิลทองแดงเดิมท่ีหมดอายุการใชงานเปนโครงขายเคเบิลทองแดงใหม
นั้นไมสามารถตอบสนองความตองการ High Bandwidth ไดอยางเพียงพอและท่ัวถึงเพราะเปน
โครงขายทองแดง 100% จึงมีระยะสายเคเบิลทองแดงท่ียาวกวา 
 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจยัท่ีตอเนื่อง 
 นอกจากผลการศึกษาท่ีไดจากงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเห็นวางานวิจัยตอเนื่องควรจะเปนเร่ือง
เกี่ยวกับประเภทเทคโนโลยีของโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง  ท้ังนี้ เนื่องจากเทคโนโลยี
โทรคมนาคมจะเปล่ียนแปลงแบบพลวัต (Dynamic Change) คือเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว 
ดังนั้นงายวิจัยในลักษณะน้ีควรทําการวิจัยอยูเสมอ เชนโครงขาย Optical Access Network  ใน
ปจจุบันนี้มี 2 ลักษณะคือ Active Optical Network (AON, คืองานวิจัยฉบับนี้) และ Passive Optical 
Network (PON) ซ่ึงยังไมมีผูใหบริการายใดเปดใหบริการในประเทศไทย ในขณะเดียวกันใน
ตางประเทศท่ีเปนประเทศชั้นนําทางโทรคมนาคมของโลก เชน เกาหลีใต ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา ได
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ใหบริการ PON บางแลว ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตเร่ือง “ความเปนไปไดในการใหบริการ PON ใน
ประเทศไทย” จึงนาสนใจ 
  สุรชัย  อัคคะภิญโญ  (2548) ศึกษาเร่ืองการใชเทคโนโลยี Optical Fiber Cable รวมกับ
อุปกรณ Digital Loop Carrier(DLC) ทดแทนเคเบิลทองแดง เพ่ือเพิ่มศักยภาพการใหบริการดาน
ส่ือสารขอมูลการวิจัยเริ่มจากการศึกษาปญหาและอุปสรรคใหบริการส่ือสารขอมูลผานเคเบิล
ทองแดง โดยศึกษาคุณสมบัติและคาทางไฟฟาของเคเบิล รวมถึงปญหาการบํารุงรักษาเคเบิลใตดินท่ี
สงผลทําใหเคเบิลทองแดงเส่ือมสภาพ จากปญหาดังกลาวขางตนนําไปสูการศึกษาเทคโนโลยีท่ีจะ
นํามาทดแทนเคเบิลทองแดงเส่ือมสภาพ รูปแบบการทดแทนและตนทุนของแตละรูปแบบเพื่อ
เปรียบเทียบกัน จากผลการศึกษามี 2 รูปแบบมีความเหมาะสม คือ 

1)  รูปแบบการสรางทดแทนขายสายเคเบิลดวยเคเบิลทองแดง 
2)  รูปแบบการใชเทคโนโลยีเคเบิลใยแกวนําแสงรวมกบัอุปกรณ DLC ทดแทนเคเบิล

ทองแดง 
 ผลการศึกษาสรุปไดวาการใชเทคโนโลยีเคเบิลใยแกวนําแสงรวมกับอุปกรณ DLC 
ทดแทนเคเบิลทองแดง มีความเหมาะสมในการนํามาใชงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการดาน
ส่ือสารขอมูล 
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจยัท่ีตอเนื่อง 

 นอกจากผลการศึกษาที่ไดจากงานวิจัยนี้แลว งานวิจัยตอเนื่องควรเปนเร่ืองเกี่ยวกับตัว
อุปกรณ DCL (Digital Loop Carrier) เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และเปนไป
อยางรวดเร็ว ในอนาคตอาจจะมีอุปกรณท่ีมีคุณภาพการใชงานสูง จะทําใหอุปกรณ DLC ลาสมัย 
สําหรับอุปกรณท่ีมีลักษณะคลาย DLC ท่ีคาดวาจะมาทดแทนคืออุปกรณ MSAN (Multi Service 
Access Network) ซ่ึงนาจะเปนงานวิจัยท่ีตอเนื่องตอไป 
 สวนนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บมจ. ทีโอที (2548)  Fiber To The 
Home (FTTH)  
 สรุปไดดังนี้การใชงานสวนตัวของ บุคคลที่ทํางานท่ีบาน (เชน นักเรียน) และธุรกิจ
ขนาดเล็ก มีความจําเปนตองใช  Bandwidth  มากข้ึนสําหรับอินเทอรเน็ตท่ีเร็วข้ึน ความตองการที่
เพิ่มข้ึนนี้ไดทําใหความเปนไปไดในการนําโครงขาย fiber optic  มาใชยังบานเรือน (Fiber To The 
Home)    FTTHหรือเขาใกลบานเรือนท่ีสุด (Fiber To The Curb หรือ Cabinet) FTTC  เพิ่มสูงข้ึน 
ในกรณีของ Fiber To The Curb สื่อท่ีตอไปยังบานเรือน  ตองมีการทดสอบวารองรับการใชงานได
หรือไม ซ่ึงสวนใหญเปน สายทองแดง และโครงขายทองแดง ของผูใหบริการสามารถรองรับ
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บริการนี้ไดในท้ังสองกรณีสามารถใหการเช่ือมตอท่ีสะดวกภายในบาน 
 ในกรณีของอาคารอพารทเมนต โรงแรม บานพักนักเรียน มีโซลูช่ันท่ีเรียกวา Fiber in 
the Building (FTTB) ซ่ึงถูกพัฒนาใหใชภายในบาน สวนภายนอกบานเรียกวา Fiber to the Building 
(FTTB) จากเทคโนโลยี LAN ซ่ึงกระจายอยูใน สํานักงานและ บริษัทนั้นสามารถรองรับดวยระบบ
FTTC เนื่องจากเทคโนโลยี  LAN  ไดพัฒนามามากแลวและผลิตภัณฑท่ีมีขายตามทองตลาดน้ันก็
เปน ประโยชนอยางมากตอการใชโซลูช่ัน FTTC และ FTTH Ethernet ในรูปแบบใหม ซ่ึงเดิมได
พัฒนาสําหรับสําหรับระบบ LAN นั้น ดูเหมือนจะเปนประโยชนอยางมากตอสถานภาพของ FTTH 
และ FTTC โดยเฉพาะขณะน้ีท่ี มีโครงขาย IP ไดรับการ ยอมรับในโลกของการส่ือสาร และการ
ปรากฎตัวอยางแข็งแกรงของ โครงสรางพื้นฐานของ IP based และEthernet based ใน โครงขาย
หลัก และโครงขายบานแบนดวิธท่ีไดรับผาน FTTH และ FTTC นั้นเพียงพอสําหรับการใช
อินเทอรเน็ตและ การใชงานอ่ืนๆ เชนการส่ือสารภายในชุมชนทองถ่ิน และมีโอกาสจะมาแทนท่ี 
โทรศัพทและ เคเบิลทีวีตัวแยกแสงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาโครงขาย เนื่องจาก  FTTC  และ 
FTTH เปนตัวอยางของการ กระจายแบบ จุดไปยังหลายจุดขนาดใหญ ท้ังอุปกรณ active และ
passive สามารถใชเปนตัวแยกแสงได อุปกรณแบบ passive จะทําให โซลูช่ันมีราคาถูกและตองการ
พื้นที่และการบํารุงรักษาตํ่า สวนอุปกรณแบบ active มีขอดีของมันเอง FTTC ตองการ active circuit 
ในการเปล่ียนสัญญาณแสงเปนสัญญาณไฟฟา 
  อธิคม ฤกษบุตร(2550)  FTTH – Fiber To The Home 
 อธิบายถึงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบ FTTH ซ่ึงเปนระบบส่ือสารท่ีเช่ือมโยงสายสง
สัญญาณท่ีเปนเสนใยแกวนําแสงเขาสูบานหรือท่ีพักอาศัยของผูใชโดยตรง โดยเนื้อหาประกอบดวย
วิวัฒนาการของ FTTH หลักการทํางานเชิงเทคนิค และการบริการขอมูลบนเครือขาย FTTH  
 กลาวโดยสรุปไดวา มีอุปกรณตางๆมากมายท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันสวนบุคคล อีก
ท้ังยังชวยอํานวยความสะดวกสบาย ความเพลิดเพลินใจใหกับผูใชท่ีอาศัยอยูในบานไดอยางยิ่ง เชน 
การใชบริการอินเทอรเน็ต การใชโทรศัพทระบบ VoIP (Voice over IP) ผานอินเทอรเน็ต (VDO 
over IP ก็กําลังจะมาแลว) ซ่ึงจะมีคาใชจายถูกกวาระบบปจจุบันมาก การจัดทําหองพักผอนแหง
ความบันเทิง (Entertainment Center) ระบบเฝาระวังดวยกลองวงจรปดผานเครือขาย (Internet 
Camera) การรับสงภาพดิจิตอลเปนตน ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจเลยวาระบบ FTTH จะชวยให
ชีวิตประจําวันของคนเราเปล่ียนแปลงไป อยางไรก็ตามแมวาเทคโนโลยีของ FTTH จะใหความ
สมบูรณในเร่ืองของเทคนิค เสนทางเดินของระบบ  FTTH ในบานเรา คงตองใชเวลาในการเดินทาง
อีกระยะหนึ่งไมมากก็นอย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยางไมวาจะเปนสภาพเศรษฐกิจ สังคมความ
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พรอมของโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน การสงเสริมของภาครัฐ ท้ังในเร่ืองขอกําหนดระเบียบ
และการสงเสริมอุตสาหกรรม ตลอดไปถึงพฤติกรรมและความพรอมของประชาชนที่เปนผูบริโภค 
แตแลวในที่สุดเช่ือวา FTTH ตองเกิดข้ึนและเปนท่ียอมรับของสังคมบานเราอยางแนนอน แตกอน
จะถึงวันนั้น การเตรียมความพรอมในเร่ืองของความรูความเขาใจในวันนี้ ยอมทําใหเกิดประโยชน
ตอการตัดสินใจเลือกใชระบบในอนาคต และยังสรางความไดเปรียบบนเชิงธุรกิจอีกดวยอยาง
แนนอน 
 อรอนงค คํายอง และ กุลธิดา อรรถวิทยากลุ (2552)   FTTH – Fiber To The Home  
 สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ือง FTTH (Fiber To The Home) ตั้งแตเทคโนโลยีการส่ือสาร
ขอมูล บรอดแบนด ความตองการแบนดวิดทสําหรับการส่ือสารยุคใหม พัฒนาการของการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี ใยแกวนําแสง ADSL ความเปนมาความสําคัญและโครงสรางทางเทคนิค
พื้นฐานของระบบ FTTH ขอดีของระบบ FTTH และแนวทางการใหบริการแบบ FTTx รวมไปถึง
เทคโนโลยีท่ีใชใน FTTH ในรูปแบบ PON (Passive Optical Network) จากวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยี PON เทคโนโลยีท่ีใช ขอกําหนดมาตรฐาน PON และสุดทายไดกลาวถึงการเติบโตใน
เชิงพาณิชยของ FTTH 
 
2.5  บทสรุป 
 เทคโนโลยี FTTx และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ในสายตระกูลเดียวกัน จึงอาจเปนคําตอบใหกับ
การใชชีวิตในโลกยุคใหม  พัฒนาการของการรับสงขอมูลผานคูสายใยแกวนําแสงยังคงดําเนินไป 
อยางตอเนื่อง ในขณะท่ีการผลักดันในปจจัยเสริมอ่ืนๆ ไมวาจะเปนการกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม ตนทุนในการวางโครงขาย ของการส่ือสารผานใยแกว ผูรับผิดชอบและผูมีสวนรวม
ในการผลักดันโครงการ FTTx สภาพเศรษฐกิจของสังคม ความพรอมของโครงสรางสาธารณูปโภค
พื้นฐาน การสงเสริมของภาครัฐ ท้ังในเร่ืองของ ขอกําหนดกฎระเบียบและการสงเสริมอุตสาหกรรม 
ตลอดไปถึง พฤติกรรมและความพรอมของประชาชนท่ีเปนผูบริโภค ไปจนถึงการปลุกกระแสและ
สรางความเขาใจตอผูบริโภคในอันท่ีจะเปดรับการส่ือสารในรูปแบบใหมๆ ของโลกมัลติมีเดีย 
เหลานี้ลวนเปนปจจัยเสริมท่ีมีความสําคัญไมนอยไปกวาความพรอมทางเทคโนโลยี     
 การใชงานเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานแบบตาง ๆ โดยใชการส่ือสัญญาณผานเครือขาย 
FTTH จะเห็นวามีอุปกรณตาง ๆ มากมายท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันสวนบุคคล อีกท้ัง ยังชวย
อํานวยความสะดวกสบายและความเพลิดเพลินใจใหกับผูใชท่ีอาศัยอยูในบานไดอยางดียิ่ง เชน การ
ใชบริการอินเทอรเน็ต การโทรศัพทระบบ VoIP (Voice over IP) ผานอินเทอรเน็ต (VDO over IP ก็
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กําลังจะมาแลว) ซ่ึงจะมีคาใชจายถูกกวาระบบปจจุบันมาก การจัดทําหองพักผอนแหงความบันเทิง 
(Entertainment Center) ระบบเฝาระวังดวยกลองวงจรปดผานเครือขาย (Internet Camera) การรับสง
ภาพดิจิตอล เปนตน ดังนั้น จึงไมนาแปลกใจเลยวา ระบบ FTTx จะชวยทําใหชีวิตประจําวันของ
คนเราเปล่ียนแปลงไป  ดังนั้นการเตรียมความพรอมในเร่ืองของความรูความเขาใจในวันนี้ ยอมทํา
ใหเกิดประโยชนตอการตัดสินใจเลือกใชระบบในอนาคต และยังสรางความไดเปรียบบนในเชิง
ธุรกิจของผูประกอบการโทรคมนาคมและผูใหบริการท่ีเกี่ยวเนื่อง  
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I������� 3.2  $���������% �	&����&�F$�!�#���������	������ 
 

����������������  

(Panel Size) 

���+ก���
�+,�+-���-��
-����� 

(Error - reduction) 

-���-��
-������
�+ 

(Net 7 charge) 

1 - 5 1.20 h 0.70 0.50 

5 - 9 0.70 h 0.58 0.12 

9 - 13 0.58 h 0.54 0.04 

13 - 17 0.54 h 0.50 0.04 

17 h 21 0.50 h 0.48 0.02 

21 h 25 0.48 h 0.46 0.02 

25 - 29 0.46 h 0.44 0.02 
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      3)  ������G ��./��	�&  . �#�� 
                                       % �&#��% ���ก��ab���
��$�!/c�� "��. ก�� ���������  

      4)  ���&�
F  ���I�D� 
             % ���ก��, ��G������$%�$�!�
	���!)G��/��ก������#�� 
             �������  "��.������ 
        5)  ���.���G  �D�&�,�� 

                                         % ���ก��, ��G���%�
IJ.KG�D�ก�.G�������  "��.������ 
                 3.2.1.7  ��"��D�$�!$ก���	���������I�����	���$�!���% �	&����&�F 
                3.2.1.8  ���$""��"R�����)�% �	&����&�F�>� 17 �#��I�"���R�� 
                3.2.1.9  �
	���!)G���� ���������กก��I�"���% �	&����&�F 
               3.2.1.10 �������!	�E����R����$""��"R����"��������ก���I�"���% �	&����&�F��
���  3.2.1.8   
  3.2.1.11  ���$""��"R����"������	���������G�����=ก'�	/��������$�!��� 
                 3.2.1.12  ���$""��"R����"������ ���)�% �	&����&�FI�" ����)�% �	&����&�Fก�D#�	�
����
% ��
�����ก��$�ก$""��"R����"$�ก 
 3.2.1.13  ������I�"���$""��"R����"�������������"�����ก���
	���!)G 

��ก��I�"$""��"R����"������ % �	&����&�F$I#�!���!���"�#� I��������
�	)E�  
$IกI#��)�����#$IกI#����ก�����
�	)E����ก�D#�% �	&����&�F������m )�����# )�ก��#	)E������)�
$���	)ID%���!ก�"ก����������I�"	�
������ #��ก/
��������G�>� �>���>��ก��I�"$""��"R��   
��"������	�����"�D����� ��ก�>�% ��
���!���	�
�ก��$��%�$�!��D�%� ก���
	���!)G���� �  

DPU



  
57

����	��������  ���ก��	������	��������ก������������� � ��ก�!""�����#��	�	"
����$��	���
�!""	�	"
���$ก�����$������% ��&�"�
ก�� 
 3.2.2  �ก'.!���	��������� 

	�������������&���ก��	กE"��"������� �  ��!ก�"���� $""��"R�������� 3 ��" ��
�ก'.!����> 
  3.2.2.1 $""��J�'.Gก=�����������	ก����ก" ก��	������	��������ก������������� ���ก
�!"" �����#��	�	"
����$��	����!""	�	"
���$ก�����$������% ��&�"�
ก����� "�
'� ������ ���ก� 
(�)�&�) �ก'.!	���������	���$""��"R������	�n� 
  3.2.2.2 $""��"R�������
�	)E�	ก����ก"  ����	�����������ก��	������	��������
ก������������� ���ก�!""�����#��	�	"
����$��	����!""	�	"
���$ก�����$������% ��&�"�
ก��
��� "�
'� ������ ���ก� (�)�&�) 

 �ก'.!���	���������$""��"R��	���$""��!	�
��#� (Rating Scales)  5 �!�" 
����> ���  

5    )���R=�    ��������>�������	����������ก����D�   
4    )���R=�    ��������>�������	����������ก    
3    )���R=� ��������>�������	�����������ก���   
2    )���R=� ��������>�������	������������    
1    )���R=� ��������>�������	����������������D� 

  3.2.2.3 $""��"R�������
�	)E����%��/-G��������ก$""��"R������� 3.2.2.2  
	ก����ก"����	�����������ก��	������	��������ก������������� ���ก�!""�����#��	�	"
�
���$��  	����!""	�	"
���$ก�����$������% ��&�"�
ก����� "�
'� ������ ���ก� (�)�&�) �ก'.!
���$""��"R��	���$""��!	�
��#� 5 �!�"$I#	/
��I��$)�#�����#��-�e��$�!/
���!)�#��  
������G ���% �I�"$""��"R�� 
 

3.3  ก��ก<�������,����� 

   ก��	กE"���������� ����% ��
��������	�
�ก�� ��I#�����> 
 3.3.1  I
�I#�	����	&
F% �	&����&�F 	/���	���% �	&����&�F��ก��I�"$""��"R�� 
 3.3.2  ��)�����	����	&
F% �	&����&�F 	/�����������D	���!)G��ก��I�"$""��"R��	/���
ก���
����ก".K
I�
�����  �)��
�����-D�ก
�".K
I�G 
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      3.3.3  ���$""��J�'.G ����	�����������ก��	������	��������ก������������� �  ��ก�!""
�����#��	�	"
����$��	����!""	�	"
���$ก�����$������% ��&�"�
ก����������	��E�	���"����$���  
�����ก��$�ก$""��J�'.G% �	&����&�F ������ 17  �#�� $�!��"���	กE" $""��J�'.G����I�	�� 
       3.3.4  ������I�"��������ก$""��J�'.G����"��� 1   ����ก�D#�$�!�����	���"	���� 	/�������������  
	���$""��"R����"��� 2  $""��I���#����!��.�#� (Rating  Scales) 5 �!�" 	/����)�% �	&����&�F  
$I#�!�#���)�$��������
�	)E� 
      3.3.5  �#�$""��"R����"��� 2 �)�% �	&����&�F�>� 17 �#�� /�����>���	���	กE"$""��"R��
����I�	��  ����)�	���% �	&����&�F��ก��I�"$""��"R�� 2 ����)G 
     3.3.6  % ��
�����	�
�ก����"���$""��"R������"��� 2 	/�������������.)��#��-�e��$�!
�#�/
��������G���$I#�!������R��  $��������	���$""��"R����"��� 3 ����&�������R��	�
� $I#
	/
��I��$)�#���� �-�e�� &#��/
���!)�#��������G$�!I��$)�#����% �	&����&�F $I#�!�#��I�"   
��ก��I�"$""��"R����"���%#����  	/����)�% �	&����&�F$I#�!�#������"������R��$�!I�"��
��"��� 2 ���I�	��$���I�"ก�"����ก��>�)�=�� 
      3.3.7  % ��
���#�$""��"R����"��� 3 <=��	�����"�D�������ก���
����>���>�)�% �	&����&�F����I�	��  
	/����)�% �	&����&�F����"������I�"���I�	����ก��>�)�=�� /�����)�	)ID%�����R�����ก]�#�
���I�"�� #��ก /
��������G ����)�	���% �	&����&�FI�"$""��"R��  2  ����)G 
    3.3.8  % ��
�����	�
�ก��	กE"��"���$""��"R������"��� 3 ����I�	�� ��ก�>����%���������
�
	���!)G ��D�%�$�!�J
����%�I#��� 
 
3.4  ก����-��>?@,����� 

 % ��
�����ก���
	���!)G	��>�)����$""��"R�������
�	)E�	ก����ก"����	�����������
ก��	������	��������ก������������� ���ก�!""�����#��	�	"
����$��	����!""	�	"
���$ก�����
$������% ��&�"�
ก����� "�
'� ������ ���ก� (�)�&�) <=��	���$""��I���#����!	�
��#� 5 �!�" 
$�!�&����$ก�� Microsoft EXCEL 	/���)��#�����R
I
 ��I#�����> 
  3.4.1 �-�e�� (Median : Mdn) 
                    �-�e��  )���R=����� ������ #I��ก���������� ��>�)��	�������	��������"���� �	)�#���>
$��� ��ก�������.�!�&�� I�����> ��� 
  

]/))2/[(( 210 ffNiLMdn −+=  
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	����     Mdn = �-�e�� 
  L0    =   ������ก��#�����$����
�����!$����&>�������-�e��Iก�� # 
  f1     =   ����R���!����ก&>��!$��I����D�R=��!$�����	���������ก�"�����!$��   
                    ��&>�ก#��&>�������-�e��Iก�� # 
  f2     =   ����R������!$����&>�����-�e��Iก�� # 
  N     =   ����������R���>�)�� 
  i       =   ��I�J��&>� 
 ��ก$""��"R��$""��I����!��.�#� 5 �!�" <=���)��>��)�ก����> 

 5 )���R=�    ��������>�������	����������ก����D�   
 4 )���R=�    ��������>�������	����������ก    
 3 )���R=� ��������>�������	�����������ก���   
 2 )���R=� ��������>�������	������������    
 1 )���R=� ��������>�������	����������������D�   

 �#��-�e�� ��������.�����ก���I�"���% �	&����&�F�>�)�� $���$������)���   
I��	ก.KG���% ��
��ก��)��  �������>��� 

 4.50  �=>��� % �	&����&�F	)E��#���������>�	����������ก����D� 
 3.50 h 4.49 % �	&����&�F	)E��#���������>�	����������ก 
 2.50 h 3.49 % �	&����&�F	)E��#���������>�	��������/������ 
 1.50 h 2.49 % �	&����&�F	)E��#���������>�	������������ 
 I���ก�#� 1.50 % �	&����&�F	)E��#���������>�	�������#���	�� 
 

���)�"	ก.KG�-�e��������#�I>�$I#  3.5 �=>��� % ��
��R���#���������>�	�������	�����
������ก��	������	��������ก������������� ���ก�!""�����#��	�	"
����$��	����!""	�	"
���
$ก�����$������% ��&�"�
ก����� "�
'� ������ ���ก� (�)�&�)  
  3.4.2  e���
�� (Mode : Mo) 

 










∆+∆

∆
+=

21

1
0 iLMo  

 

	���� Mo  =  e���
�� 
  Lo   =  ������ก��#�����$����
�����!$����&>������e���
��Iก�� # 
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                       i       =   ��I�J��&>�  
          =   f1-f0 
          =   f1-f2 
  f0    =  ����R�����&>����R=�ก#��&>������e���
���� #<=�������� �I��ก�#� 
  f1    =  ����R�����&>������e���
���� # 
  f2    =  ����R�����&>������ #R���ก&>������e���
���� # 1 &>� <=�������� �� �ก�#� 

 
	���������.)��#��-�e�����$I#�!������R��$���  % ��
������#��>������)�%�I#�����

$I#�!������I�"  	/���	���ก����"��D����������������$���
����ก�D#�% �	&����&�F ���% ��
��
���ก��)��	ก.KG��ก��/
���.�������R��������#�%�I#����#	ก
� 1.00 $����#� $���
����ก�D#�
% �	&����&�F��������������ก�  
  3.4.3  /
���!)�#��������G (Interquartile) 
                    /
���!)�#��������G ��� �#�����$IกI#���!)�#��������G��� 3 ก"������G��� 1 ���
$I#�!������R�� )���������R����ก�������.�&�� I�����>��� 
 
                                                 )(. 13 QQRI −=  
 
$�!)��#� Q1$�! Q3  �����ก� I� 
 

                                            
f

CF
N

iLQ
)

4
(

01

−
+=   

                                           
f

CF
N

iLQ
)

4

3
(

03

−
+=  

   

  	���� Q1  =  ������G��� 1 
  Q3  =  ������G��� 3 
  L0  =  ������ก��#�����$����
�����!$����&>�������-�e��Iก�� # 
  N    =  ����������R���>�)�� 
   CF  =  ����R���!�����&>������ #����������G$I#	���&>�������!$������ ก�#� 
  F    =  ����R������!$����&>�������-�e�� 
  i     =  ��I�J��&>� 
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�#�/
��������G�>�% ��
����������.)��#�����$IกI#���!)�#��������G���  3 ก"        

������G��� 1   R��������������#�/
���!)�#��������GI>�$I# 1.50 ���� % ��
��R���#�ก�D#�% �	&����&�F
�������
�	)E���������ก� ���#���������>�	�������	�����������ก��	������	��������ก��
����������� ���ก�!""�����#��	�	"
����$��	����!""	�	"
���$ก�����$������% ��&�"�
ก����� 
"�
'� ������ ���ก� (�)�&�) $�!R���#�/
��������G�����������>����#���กก�#� 1.50 �=>��� 
$����#������
�	)E����% �	&����&�F�����I#���������>� ��#��������ก� 
  3.4.4  ����$IกI#���!)�#���-�e�� (Median)  ก"e���
�� (Mode) 
 % ��
�������.)��#�e���
�����$I#�!�������  $��������)��#�����$IกI#���!)�#��  
�-�e��ก"e���
�����$I#�!�������  	/���	���ก����"��D���������������� �����
�	)E�
���ก�D#�% �	&����&�F ���% ��
��ก��)��	ก.KG��ก��I��
�������������%�I#�� �!)�#���-�e��ก"
e���
�� 	ก
� 1 $����#�% �	&����&�F�������
�	)E���������ก�	ก����ก"��������>�m  

 % ��
���������������ก�D#�% �	&����&�F$��������
�	)E���������ก��������-�e��   
e���
��  $�!/
���!)�#��������G  ����D�	�������	�����������ก��	������	��������        
ก������������� ���ก�!""�����#��	�	"
����$��	����!""	�	"
���$ก�����$������% ��&�"�
ก��
��� "�
'� ������ ���ก� (�)�&�) ���/
���.���ก�#��-�e����ก����D� ��ก�>�/
���.��#�/
��
�!)�#�� ������G  e���
��  ��!ก�"ก�	/�������������������������
�	)E����% �	&����&�F 

 
 

DPU



 

����� 4 

��ก
��ก�
 

 

 ��ก����ก��	�
������	����������ก��	������	�������� ก���
�������������ก� !! 
����"��	�	!#���$�	���� !!	�	!#�%�$ก���&�$����'���%(�!�#ก����!�#�'� ������ �&�ก'� 
(�*�(�) 	,
��-�!�'-./�� ��0��ก���#�'������ก������	����������ก��	������	�������� ��ก
� !!����"��	�	!#���$�	���� !!	�	!#�%�$ก���&�$�����"���%(�!�#ก���� !�#�'� ������ �&�ก'� 
(�*�(�) ��������.�&���ก���#�'���������%(��� ก�!%�ก��-'��#�%�	,
��	������	�������� 
��ก� !!����"��	�	!#���$�	���� !!	�	!#�%�$ก���&�$�����"���%(�!�#ก�� *�
�	�
�ก%(�	��������
� !!  FTTx %*�	*�� ��ก'!�4�,�������,
5�6�� (Infrastructure) $� ����-��ก�� Bandwidth  
�����%(�!�#ก�� F��� 	���ก��ก&�*��ก��/�G0��0ก�%*�	*�� �� -��ก����$����G/�ก#�����
!�#ก�� Broadband $!!%(���� (Fixed Broadband) ��"�	������G�����ก�#���5�  $� �����.%(�
��0���������������กก���#�'���5 	,
��ก���� �/ก-0%(���*�
�ก����ก��-"�	�
��-"��� F��ก����ก���#�'�
$!"��ก	��� 7 -���
� 

  -����� 1  �/L��!'-#��� !!����"��	�	!#���$� ����"��ก� �!-"�ก���
�����
������ Broadband $� ก����/� 

 -����� 2  $���#�%�ก��	������	��������ก���
�������������ก� !! ����"��	�	!#�
��$�	���� !!%�$ก���&�$����'���%(�!�#ก�� 

 -����� 3  $��������  Telecom  Industry  ������ก��%*�!�#ก��  Broadband Internet 
$�  ก������-'��� Applications !�����"�� Internet ����"��-"�ก��	������$��	��������T 

 -����� 4  ��ก��ก��%*�!�#ก���
������"��	�	!#�%�$ก���&�$����	�������� FTTx 
 -����� 5  �W��'��������ก� �!*�
�ก� -/��%*�	ก#�ก��	������$�� � !!ก���
�����

������ �"��� !!	�	!#���$������ !!%�$ก���&�$� 
 -����� 6  $������G/�ก#���� !!  FTTx  ��ก�W��'�$�������'54��%��� 	��$� 

-"��� 	�� 
 -����� 7  ���������'!��กก��%(�	��������  FTTx %�ก���
�������������$��	�������� 

	�#� ����"��� !!	�	!#���$� 
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 %�ก���&��#�'���5����!	�-������ก����ก���
��������/-#�4��#� 	�������������������ก
*�'�
� ������ �
���#�,#�,0  Web Site -"�[���	ก�������ก'!	��������� !! FTTx ����'5���������
�����!���$��� ���.�!'�ก����ก��$� �������6�4��# (Primary Data) � �������กก���'�4��L0
	���*���������	ก�������������� �!ก��L0 $� ���	(����(�^,#	��%�	�
��� !!ก���
��������������    
 ก����ก������	����������ก��	������	�������� ��ก� !!����"��	�	!#���$�
	���� !!	�	!#�%�$ก���&�$�����"���%(�!�#ก���� !�#�'� ������ �&�ก'� (�*�(�) � %(��#G�ก����ก��
����	���#�	��_�� (Delphi Technique) 	,
����!��������#�	*a������	(����(�^ �&�������	(����(�^  
%�ก���#�'���'5��5���&�����'5�#5� 17 �"��  �� ก�!����  ���!�#*�� �#��ก� ����b#!'-#��������� �!ก��L0 
�����
����������������"����ก�"� 10 �d  ����#�'��&�ก���#	��� *0	�
5�*���$!!��!.�������#�	*a�  
	ก����ก'!����	����������ก��	������	��������ก���
�������������ก� !!����"��	�	!#���$� 
	���� !!	�	!#�%�$ก���&�$����'���%(�!�#ก���� !�#�'� ������ �&�ก'� (�*�(�) F��	���$!!
��-���"���� 	�#��"� 5 � �'! $� %(����$ก�� Microsoft EXCEL  	,
��*��"����.#-# ����ก����ก�� 
�'��5 

 
-������ 4.1  �/L��!'-#��� !!����"��	�	!#���$� ����"��ก� �!-"�ก���
�����������
Broadband $� ก����/� 
 

 
������ 

 
���ก�� 

,#�'� 
� *�"� 
������0 

��-"� 
� *�"� 

�'G�6��ก'! 
6���#�� 
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1 �"�����-������� *�"�
-'��&�(Loop  Resistance)  
F��	���ก�� ��^	���ก&��'
���'^^�L����"	�����%�
��"�������',�0 (Line Loss) 

0.25 0 ������� 
 

5 5 ��ก����/� 

2 ����F#$-��0%�	�	!#� 
(Mutual Capacitance, C) 
F��	���ก����^	���ก&��'�� 
�'^^�L L ����.��-"�[  
( Insertion  Loss ) 

1 0 ������� 
 

5 5 ��ก����/� 
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-������ 4.1 (-"�) 
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3 ก�� Coupling �'^^�L
�! ก��  � �ก �� �* �� �
���� "� �ก���*�� �   �� ����"
���	��� (Crosstalk) 

1 0 ������� 4 4 ��ก 

4 �'^^�L�!ก��  (Noise) 
�'5    ��������$�"	*�aก
� _ _p �   ( Electromagnetic  
Interference, EMI) $� 
�'^ ^� L�#� �/  ( Radio 
Frequency Interference, 
RFI) 

1 0 ������� 5 5 ��ก����/� 

5 ����$� �5&�*�'ก��
	�	!#���$�������
% * "̂ $ �  * �' ก �&� % *�
	��
��"��������$� ��
�"�%(��"����������G��� 

1 0 ������� 5 5 ��ก����/� 

6 ���-'��&��'^^�L	���
��* ����ก����5���#�  
�/ก�"��$� �"���*�-"�
�4� , $ �� �� � � �"  � �
ก� �!���-�-"��/L4�,
�'^^�L 

1 0 ������� 5 5 ��ก����/� 

7 �/�ก�L0��� 	ก�������ก'!
� !!	�	!#���$�        
����ก��	���*����ก�_ 
_p�ก� (�ก  ( Electrical  
Surge) ���	ก#���ก_p��"�$� 
�__p�	*������&� 

1 0 ������� 5 5 ��ก����/� 
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-������ 4.1 (-"�)   
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8 �"�%(��"��%�ก����/� 
(Capital  Expenses  , 
CAPEX) $� ก��!&��/�'ก��
(Operational Expenses ,  
OPEX) -��%(�	#��/�
��กก�"� 

1 0 ������� 4 4 ��ก 

9 � !! DSL ( Digital  
Subscriber  Line )���%*�!�#ก��
!���"�����$�%��W��/!'�
	���	�����������$���ก�'�
ก'!� � ��.�����%(����"*"�
��ก(/�������%*�!�#ก����ก  
�/L4�,$� ����	�a�%�
ก��%(�  Internet   � -�&� 

1 0 ������� 5 5 ��ก����/� 

10 ก���&�!�#ก��  Content    
Multimedia %*�"[  ��
��������"�	,#��!�� !!
����"��	�	!#���$��&�
����&�ก'�   	,�� ก��
�
������"����"�����$� 
�� Bandwidth $�! 

0 1 ������� 4 5 ��ก 

11 ��������� 	����'^^�L 
�__p�%�� !!����"
��$������.�&�ก��
�'ก��!-"�,"�  (Tapping) 
���"���&�%*�ก���
�����
��������"����4'� $�  
��"�"�	(
��.
� 

1 0 ������� 4 4 ��ก 
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��ก-������ 4.1 ��ก����ก�� ��,#�'�� *�"�������0� *�"� 0.00 .� 1.00 ���"���"	ก#� 
1.50 $���"����	(����(�^�������#�	*a��������ก'� $� ��-"�� *�"��'G�6��ก'!6���#�����"�
� *�"� 0.00 .� 1.00 F�����"���-"���"	ก#� 1.00 $���"�$���#���ก�/"����	(����(�^������
�������ก'� ��/�����"� � !!����"��	�	!#���$� F����ก���'!�"�������"����"�����$���
�'!������	("� ������&�ก'�����"�����$�%�ก���
���������������	�a��� (High Speed) �'5����
�/L��!'-#,
5�6�� �����/L��!'-#���__p� F����������-"��'^^�L�!ก�� �"��ก� �!���-�
-"��� �#�G#4�,ก���
���������������	�a��� ��"�����.,'u��	��������%�	�
�� Bandwidth 
*�
��'-��ก���'!�"������ 	,
�����'!ก���&�!�#ก�� Content  Multimedia %*�"[  ����������"�	,#��
!�� !!����"��	�	!#���$�F���&�����&�ก'�   	,�� ก���
������"����"�����$��� Bandwidth 
$�! ��ก��ก��5�����������	,#����5���ก��	�	!#���$�%��W��/!'��&�%*���-���/�ก����/�$� 
ก��!&��/�'ก������� $���"��/L��!'-#��� !!����"��	�	!#���$� �"��ก� �!-"�ก��
�
����������� Broadband $� ก����/� F��������	�������ก.���ก����/�%�ก��	������	��������
ก���
�������������ก� !!����"��	�	!#���$�	���� !!	�	!#�%�$ก���&�$����'���%(�!�#ก��
�� !�#�'� ������ �&�ก'� (�*�(�) 

 
-������ 4.2  $���#�%�ก��	������	��������ก���
�������������ก� !!����"��	�	!#���$�
	���� !!%�$ก���&�$����'���%(�!�#ก�� 
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1 �W��/!'�����-��ก��   
Bandwidth *�
� ����	�a�  
%�ก���
�������������
$����������5���ก ��
�&�%*���$���#�ก����ก$!!
� !!	�	!#�%�$ก���&�$�
%*��"-�.����%(�!�#ก��
	,
�����'!  High Bandwidth 
$� !�#ก��%*�"[ 
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-������ 4.2  (-"�) 
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2 ก����ก$!!����"��
	�	!#�%�$ก���&�$���.�
���%(�!�#ก��	���	��������
%*�"�&�*�'!�� 	�����
���	�#��-���&� 	�#�ก��
,
5����     ������'ก�4�,��
ก"��	("� *��"!�������
%* "̂   �#���/-��*ก���
$� ������"��G/�ก#����	ก#�
%*�" 

0 0 ������� 
 

5 5 ��ก����/� 

3 $���"�� !!ADSL/HDSL/ 
VDSL   �'�����.%*� 
!�#ก��������" $-"	�
��	���!
ก'!�'-��ก��	��#^	-#!�-
�����%*�!�#ก�� Internet 
�� ก�!ก'!����-��ก��
�
�����������%�*���
���$!! ���	x,� ���������
	����'^ �̂L 4�,-"�	�
��       
( Real time ) ����	�a���
� !! xDSL ( x  *���.� 
A/H/V)  ��������. -�!���
�����(��	ก#��� 
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-������ 4.2  (-"�) 
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4 �W��/!'�����"��	�	!#�%�
$ก���&�$���$������    
���� 	�����$�����%�	�-
��$���ก��5�  �'�	�
�� 
����ก	��������$� 
������	�	!#�%�$ก���&�
$�������.�ก�����ก
�����ก'!������$�  
����'!�'�� ����5�	�
���[ 

1 0 ������� 
 

5 5 ��ก����/� 

5 	�
����ก	�	!#���$���
�� � �&� ก' �% � -' ���" �� �
��$�	�  ���&�%*�
	�	!#���$���"�����.
,'u��	��������%�	�
�� 
Bandwidth *�
� Bit Rate 
���	�a�	�"�ก'!����"��
	�	!#�%�$ก���&�$� 

1 0 ������� 
 

5 5 ��ก����/� 

6 ก��,'u��� !!  FTTx  
%��W��/!'� �&�%*�ก����ก 
$!!�"����� (Out Side 
Plant Network Design) ��
�����
�*�/"�%(���"�� 
�����ก'!ก����ก$!!�"��
�����$��/�ก�L0���	ก���� 
	�
��������.�ก���ก    �'�
	�
������กก����%(�$,�" 
*���%�-"��� 	���&�%*�
	ก#�  Economies of   scale 

1 1 ������� 
 

4 5 ��ก����/� 
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-������ 4.2  (-"�) 
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7 $�� Optical cable �W��/!'�
����� .�ก�����ก$-"
�/�ก�L0�� ก�!��
� !!  FTTx    	("� OLT 
(Optical  Line Terminal )  
ONU (Optical  Network                    
Unit)$�  ONT ( Optical   
Network   Terminal ) �'��
������ก�"�� !! xDSL    
	�#� � �&�%*�����-"�,��0-
������� ก�!ก��� �'���
ก�"�ก����/�� !!	�#� ��
-��,#���L��W��'��
��[
�� ก�!���� �
�,z-#ก���
����-��ก����ก��� ����
-"�,��0-�������'!���ก'!   
Bandwidth  �������'!$� 
�����/���/�� *�"�
��� !!���� ��/�$-"� 
,
5���� 

1 0 ������� 
 

5 5 ��ก����/� 
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��ก-������ 4.2 ��ก����ก�� ��,#�'�� *�"�������0� *�"� 0.00 .� 2.00 ���"�
	ก#� 1.50 �&���� 1 ��� ���	(����(�^�������#�	*a���"�������ก'�  1 ����
���� 3  $� ��-"�
� *�"��'G�6��ก'!6���#�����"�� *�"� 0.00 .� 1.00 F�����"���-"���"	ก#� 1.00 $���"�$���#�
��ก�/"����	(����(�^�"��%* "̂�������������ก'� ��/�����"� ����-��ก�� Bandwidth *�
� 
����	�a�ก���
�����������%��W��/!'���$����������5�ก��%*�!�#ก��!�	�	!#���$������"
�����.,'u��	��������%�	�
��ก��	,#�� Bandwidth *�
��'-��ก���'!�" ������ (Bit Rate) ���	�a�
	�"�����"��	�	!#�%�$ก���&�$� �� ก�!ก'!������	�	!#���$������$����������5���ก $� 
ก��,'u��� !! FTTx %��W��/!'�	�#����%(�$,�"*���%�-"��� 	��  �&�%*�����ก���
������"��
	�	!#�%�$ก���&�$�����.�ก� ���&�%*���$���#�%�ก��	������	������	��������ก���
�����
��������ก� !!����"��	�	!#���$�	���� !!%�$ก���&�$����'���%(�!�#ก�� 

����%�*'������� 3 $���"�� !! ADSL/HDSL/VDSL  �'�����.%*�!�#ก��������" $-"	�
��
	���!ก'!�'-��ก��	��#^	-#!�-�����%*�!�#ก�� Internet �� ก�!ก'!����-��ก���
�����������%�
*������$!!  ���	x,� ���������	����'^^�L4�,-"�	�
�� (Real time) ����	�a���� !!  xDSL 
( x  *���.� A/H/V)  ��������.-�!��������(��	ก#��� ���"�,#�'�� *�"�������0	�"�ก'! 2 $��
�"����	(����(�^%*�����	*a������-"��������%���� 3 ��"�������ก'� �����	(����(�^%*��&�-�!���"��ก
,#�'�������0 �&���� 5 �"�����%*�	*-/����/�����"�  �W��/!'�ก����ก$!!����"��� !!%�$ก��
�&�$���.����%(�!�#ก���'	���	�����������%*�"�&�*�'!�� 	����� �'��"�����.	�����
$���������"��	�	!#���$�	�#�����'5*�� *��������"��'��"	ก#�ก����$��	�������� 
(Technology Substitutions) ��"�	-a�-'� �'5��5	,�� �"�%(��"��%�ก����/�	������������"��
� !!	�	!#�%�$ก���&�$�  ���	x,� �/�ก�L0��� !! FTTx  �'��������ก�"�	��������� !!
����"��	�	!#���$�	�#��������'!ก��	,#���'ก�4�,����"������	�������� ADSL F��,����� 
-�!�������-��ก������ก���ก�/"�	�#�������" �'�'5�ก����ก$!!����"��	�	!#�%�$ก���&�$�
��.����%(�!�#ก�����	�#��-���&�	�#�ก��,
5����  ������'ก�4�,��ก"��.�� �/���"�ก����/� 
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-������ 4.3  $�������� Telecom   Industry ������ก��%*�!�#ก��  Broadband Internet $� 
ก������-'��� Applications !�����"�� Internet ����"��-"�ก��	������$��	��������T 
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1 $�������� Telecom  
Industry  ก������-'���
$��,�#	�('��ก��%(���!�
����"���#�	���0	�a-  �&�%*�
ก� $�����-��ก�� 
Bandwidth  �����!�#�4�� 
����ก�"�������������.
%�ก��%*�!�#ก�� (Supply) 
������
�����$!! DSL F��
�'�������&�ก'�%�	�
����
�'-��	�a����$���ก�'�ก'!
� � ���"�������ก      
                 

1 1 ������� 
 

4 5 ��ก 

2 $���"�ก� $�����-
��-'�$� 
,'u��ก�����
����� 
������  Wireless LAN   
$� 	������������"��
�
�����%��'ก�L ��
	F������0��"�����"�� 3G 
*�
�  WiMAX %�ก��	���
��	�
�ก��ก���
�����������
�����'-��	�a���     $-"
����&�ก'���ก���
��������
�"������
���#��/����.��
-"�[������"���
��������
������	x,�  
 

1 0 ������� 
 

4 4 ��ก 
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-������ 4.3 (-"�) 
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 ก���'����("��'^^�L   
*�
� Bandwidth  ��
����.����	��������
	*�"��'5�กa	����#�����&�%*���"
�����.-�!�������
-��ก��%�ก���'! 
�"�����������'-��	�a���
��ก[��"�Home Networking
��� 

      

3 �z�b�ก��$,�"ก� ���
��'-ก���  S-Curve  ���
$������ก���*����� 
	������������"��	�	!#�
��$�%��� 	������&�
���� Broadband 	�#��	�����" 
�/��#��-'� (Technology  
Mature  Period )  F��
$-ก-"���ก	����������
����"��	�	!#�%�$ก���&�
$� �����  S-Curve   ก&��'
�&�	�#�ก����"�-"�	�
��
%�("�ก��,'u�����
���������.��
	�������� ( Technology 
Improvement  Period  )   
�&�%*�����   Bandwidth     
����&������ก $� ����  

1 0 ������� 
 

5 5 ��ก���/� 
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-������ 4.3 (-"�) 
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 �#�G#4�,��ก�"�	�������� 
������"��	�	!#���$���ก 

      

4 ���%*�!�#ก������',�0,
5�6��
�� �&����  (Fixed  line)    
� -����'!	����������"��
	��� NGN  (Next  Generation  
Network) 	,
�����'!  Data  
$�    Multimedia  traffic  
ก����/� FTTx 	,
��%(�
	��� Access Network  	���
ก����/�����/���"� �����.
���'! TV/ Video streaming  
$� ก��%(�����',�0���
,����ก'�%�	���	����ก'�  
��ก�'5�����.%*�!�#ก��  
HD/SD ~ TV ( High / 
Standard Definition TV)   

1 0 ������� 
 

5 5 ��ก���/� 

5 ���%*�!�#ก�����-����
����,������ Content  ���
� %*�!�#ก��!�����"��  
FTTx  ก"��ก����/���
� !!%*�" 

1.25 0 ������� 
 

4 4 ��ก 

6 %�����-$������ก��	ก#�
G/�ก#�  Content  Provider � !! 
Digital � �&�%*� 	ก#��'��
������0��ก��5�  F��� 
��'ก�'�%*�� !!     

1 0 ������� 
 

4 4 ��ก 
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-������ 4.3 (-"�) 
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 FTTx   	ก#�����$,�"*���
�����ก��5� 

      

7 �&�*�'!$���'ก�'������� 
�
��[ %�ก��	����������"��
����',�0	�	!#���$�
��������"��	�	!#�%�$ก��
�&�$�   ��ก��ก����
-��ก���� Bandwidth $���
�'��	�
��	ก����ก'!$���'ก�'�
4��%���0ก����-��ก��
� � ก $ ! ! � � �  �" � �  
(Network Design) %*���
�'ก�4�,  	�
�ก%(�	��������
%*�	*�� ���-'�  �'5ก��
����4�,�'ก�L0��!�#�'�
%*�	�����0ก�������#�'u��ก��
	�������� (Technology  
Evolution ) 

1 0 ������� 
 

5 5 ��ก���/� 

 
��ก-������ 4.3 ��ก����ก����,#�'�� *�"�������0� *�"� 0.00 .� 1.25  ���"���"	ก#� 

1.50 $���"����	(����(�^�������#�	*a��������ก'� $� ��-"�� *�"��'G�6��ก'!6���#�����"�
� *�"� 0.00 .� 1.00 F�����"���-"���"	ก#� 1.00 $���"�$���#���ก�/"����	(����(�^������
�������ก'� ��/�����"� $�������� Telecom  Industry  ก������-'���$��,�#	�('��ก��%(���
!�����"���#�	���0	�a- ก��	ก#�G/�ก#� Content Provider � !! Digital �&�%*�	ก#��'��������0
��ก��5� �&�%*����!�#�4�������-��ก��	��������ก���'!�"�����������'-��	�a�����ก[ ��"�	("� 
Home Networking ���-��ก���
��������*�����"����,����[ก'���"�"�� 	���!�#ก�� TV/Video 
streaming ก�� Access Internet $� ก��%(�����',�0 ������� !! DSL $� ก���
�����$!!���������

DPU
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������&�ก'���"�����.�&������"����� �#�G#4�, $������	������������"��	�	!#���$�%�
�� 	������&����� Broadband 	�#��	�����"�/��#��-'� (Technology  Mature  Period)  F��$-ก-"���ก
	��������������"��	�	!#�%�$ก���&�$����ก&��'����'!�����#����ก��5�	�
���[       

��ก��ก��5��0ก������ ก�!ก#�ก�����������	�กa-����ก$!!����"�� %*���
�� �#�G#4�, 	�
�ก%(�	��������%*�	*�� ���-'�	,
��4�,�'ก�L0��!�#�'�%*�	�����0ก������
�#�'u��ก��	�������� (Technology Evolution) �#�	*�"���5����	���$���'ก�'��&�%*�	ก#�ก��ก��
	������$��	��������� !!����"����ก� !!	�	!#���$�   	���	�	!#�%�$ก���&�$����'���%(�!�#ก��  
 
-������  4.4  ��ก��ก��%*�!�#ก���
������"��	�	!#�%�$ก���&�$����	�������� FTTx 
 

 
������ 

 
���ก�� 

,#�'� 
� *�"� 
������0 

��-"� 
� *�"� 

�'G�6��ก'! 
6���#�� 

���� 
������� 

�� 
���	(����(�^ 

 
�'G� 
6�� 

 
6�� 
�#�� 

 

� �'!�"� 
���� 

	�������� 

1 ก��%*�!�#ก���
������"��
%�$ก���&�$����� !!      
FTTx  ���ก��%(�	��������  
AON  (Active  Optical  
f iber  Network) $�   
PON (Passive  Optical 
fiber  Network )  $-"���
����'!�����#��$� %(�ก'�
��ก�
� � !!  PON 

1 0 ������� 
 

4 4 ��ก 

2 � !! PON ��"���/�ก�L0
�#	������#��0*�
��/�ก�L0
�� 	4� Active ก����
�&�%*����" �%(��" ��ก��
!&��/�'ก����� (Operation 
Cost Expense , OPEX) 

1 0 ������� 
 

4 4 ��ก 

3 � !!  PON   �����.��
�"�%(��"��-���/�$� �"�%(��"��
�&�	�#���  �&�*�'!��
�"����� (Outside Plant) ��� 

1 0 ������� 
 

4 4 ��ก 

DPU
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-������  4.4 (-"�) 
 

 
������ 

 
���ก�� 

,#�'� 
� *�"� 
������0 

��-"� 
� *�"� 

�'G�6��ก'! 
6���#�� 

���� 
������� 

�� 
���	(����(�^ 

 
�'G� 
6�� 

 
6�� 
�#�� 

 

� �'!�"� 
���� 

	�������� 

4 � !! PON  � ��ก%�
ก����'!��/ (Upgrade)    
*�
�	,#��!�#ก��%*�"[
	�
����กก���&�	�#�ก���&� 
�������������"��$� 
	�
�ก-��ก�/"���ก������ 

1 0 ������� 
 

4 4 ��ก 

5 	�
��	����!	���!����	�a�
��ก���
�����������    
ก'!����ก��%*�!�#ก��F��
���� ��ก�"�� !!    xDSL   
$-"� ,!�"������"�%(��"��
-"�*�"���������&����
!�� -"������� 1 Mbps 
$�  ���.�� ��(�0  
(Utility) �������'! � !!
FTTx  � .�กก�"�� !!��� 
%(�	�	!#���$� 

1.25 0 ������� 
 

4 4 ��ก 

6 $���"�����	��������   
FTTx  ���'ก�4�,������ 
����$��� !!	�	!#�
��$���"�	("� xDSL      
-��%*�!�#ก�������������
	*�� ��������� �����. �&�
%*�� !! FTTx 	ก#���5���"�
$,�"*������ 

1 0 ������� 
 

4 4 ��ก 

 
  
 

DPU
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-������  4.4 (-"�) 
 

 
���
��� 

 
���ก�� 

,#�'� 
� *�"� 
������0 

��-"� 
� *�"� 

�'G�6��ก'! 
6���#�� 

���� 
������� 

�� 
���	(����(�^ 

 
�'G� 
6�� 

 
6�� 
�#�� 

 

� �'!�"� 
���� 

	�������� 

7 	�	!#�%�$ก���&�$��'ก��
���/ก��%(�����"�����    
25  �d��5���%��4�,ก��%(�
���ก-# .
��"����
,����� �&�%*����%(�!�#ก��	ก#�
�����'��%�%�ก��%(���
� !!   FTTx 
 

1 1 ������� 
 

4 5 ��ก 

 
 ��ก-������ 4.4 ��ก����ก�� ��,#�'�� *�"�������0� *�"� 0.00 .� 1.25 ���"���"	ก#� 
1.50 $���"����	(����(�^�������#�	*a��������ก'� $� ��-"�� *�"��'G�6��ก'!6���#�����"�
� *�"� 0.00 .� 1.00 F�����"���-"���"	ก#� 1.00 $���"�$���#���ก�/"����	(����(�^������
�������ก'� ��/�����"�ก��%*�!�#ก���
������"��%�$ก���&�$����'���%(�!�#ก������ !! FTTx 
ก��%(�	��������  PON (Passive Optical fiber Network) ����'!�����#��$� %(�ก'���กก�"�
	��������  AON   (Active  Optical  fiber   Network) �'�	�
������ก�����*����� ก��	("� 
� !! PON ��"���/�ก�L0�#	������#��0 *�
��/�ก�L0�� 	4� Active ก�����&�%*����"�%(��"��
ก��!&��/�'ก�� (Operation Cost Expense , OPEX)  ���"�%(��"������ก����/��&�*�'!���"��
��� (Outside Plant)��� ��ก��ก��5�'� ��ก-"�ก����'!��/ *�
�	,#��!�#ก��%*�"[���"�� 
	�
����กก���&�	�#�ก�������.ก� �&����������$� 	�
�ก-��ก�/"���ก������ 

ก��	����!	���!����	�a���ก���
����������� ��ก��%*�!�#ก���
������"��	�	!#�%�
$ก���&�$����	�������� FTTx ก'!� !!	�	!#���$����	�������� xDSL ���	(����(�^�"��
%* "̂	*a��"�	����������ก���  �����"�%(��"��-"�*�"�������� �&����!�� -"������� 1 Mbps $�  
���.�� ��(�0 (Utility) �������'! � !! FTTx � ����กก�"�� !!���%(�	�	!#���$� $-"��
���	(����(�^!��"��%*�����	*a����"��ก,#�'�������0���%*�	*-/����/�����"� %��W��/!'�ก��
%*�!�#ก���
������"��	�	!#�%�$ก���&�$����	�������� FTTx �'�������� (High System Cost) 
���	x,� 	�
��	����!ก'!� !!	�	!#���$����	�������� xDSL $� !�#ก������	�
5�*� 

DPU
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(Content) ���%*�!�#ก���'����"��ก�'ก �'�'5� ���.�� ��(�0 (Utility) �������'!��ก � !! FTTx �'��
��"��ก�'ก ���� ��"��$���%������ก,�%*����%(��ก	�#ก!�#ก��	�#� ��"�	("� ADSL Internet *�
� 
Cable TV � !!	�#�  $���*'���%(�!�#ก�� FTTx  ก��%*�!�#ก��� -���&���.����������.��
���%(�!�#ก�� ���� �"���"�!�#ก��	,#����5�  �'�'5�����	����������ก��	������	��������T � ����  
	�
�������.��ก$!!����"�� FTTx ���	*�� ��ก'!��ก��� ����'5!�#ก������	�
5�*� (Content) 
!�����"�� FTTx -��-�!�������-��ก����ก���$-"� �� 	4������"�	*�� ��$� 
�"�!�#ก�� -����"$,ก�"��"�!�#ก��� !!	�#� (Internet ��� ADSL *�
� Cable TV ) ��ก�'ก 

 
-������ 4.5  ��ก���W��'��������ก� �!*�
�ก� -/��%*�	ก#�ก��	������$��� !!ก���
�����������
�"��� !!	�	!#���$������ !!%�$ก���&�$� 
 

 
������ 

 
���ก�� 

,#�'� 
� *�"� 
������0 

��-"� 
� *�"� 

�'G�6��ก'! 
6���#�� 

���� 
������� 

�� 
���	(����(�^ 

 
�'G� 
6�� 

 
6�� 
�#�� 

 

� �'!�"� 
���� 

	�������� 

1 $���'ก�'��� Technology   
$�  Market  (Technology  
Push & Market  Pull ) �&�%*�
	ก#�ก������-'��� 
Internet Broadband ��"���ก 
 

0.25 0 ������� 
 

5 5 ��ก����/� 

2 ก��%(����'!�"������
�&������ก$� ����	�a���      
(High  speed -Broadband ) ���
� �'!!/���$� ��0ก�G/�ก#�
	��� -'���'ก�'�  �&��'^����&�
%*������ ก�!  ก����������� 
Fixed line -��,#���L����
������  ���.��
	���������"��� !!
����"��	�	!#���$�	�#� 
 

1 0 ������� 
 

5 5 ��ก����/� 
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-������ 4.5 (-"�) 
 

 
������ 

 
���ก�� 

,#�'� 
� *�"� 
������0 

��-"� 
� *�"� 

�'G�6��ก'! 
6���#�� 

���� 
������� 

�� 
���	(����(�^ 

 
�'G� 
6�� 

 
6�� 
�#�� 

 

� �'!�"� 
���� 

	�������� 

3 ����"�� Access Network �� 
!��.������ 	�#�	���� !!
	�	!#���$������ก$!!��
	,
��%*�!�#ก��������	���
(Voice) 	���*�'ก  �'�'5�
�&�	���-��*�$�������������/�
-������	*�� ����
,z-#ก�������ก������%(�
� !!��$�	�#��"��ก'!
� !! FTTx  %�ก������
����"�	,#��%*����/� 
 

1.25 0 ������� 
 

5 5 ��ก����/� 

4 ����&�ก'������%*�!�#ก��
���������%��� 	��  ���
	ก�������ก'!�������,
5�6�� 
(Infrastructure)  4��%�	�-
	�
�%* "̂*�
�$*�"(/��/�(�
�����ก�� �����*��$�"�   ��
ก��*����/���	��� 	,
������
�"��������	�	!#�����',�0%-��#� 
ก����$��	�	!#���$�����
	�	!#�%�$ก���&�$����������
	�aก$� 	!�ก�"���	�����	�
�ก
���������/� 
 

1 0 ������� 
 

4 4 ��ก 

 
 
 

DPU
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-������ 4.5 (-"�) 
 

 
������ 

 
���ก�� 

,#�'� 
� *�"� 
������0 

��-"� 
� *�"� 

�'G�6��ก'! 
6���#�� 
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�� 
���	(����(�^ 

 
�'G� 
6�� 

 
6�� 
�#�� 

 

� �'!�"� 
���� 

	�������� 

5 ก�����ก����$���'
	�
������-'5$-"-��  	("�   
!�,
5������	���$�!�&�%*�    
Infrastructure ��*�"����
��G��L���4�  	("�  ก��
�__p� ����',�0 �"�� !���5&�
�������&�ก'�%�ก��%(�,
5����
�"��ก'� !���'5$��
�������',�0-�����"%ก��$��
����__p���ก �&�%*�	ก#�ก��
�!ก��-"�ก���
��������������
�"��	�	!#���$�ก��	�
�ก%(�
	�	!#�%�$ก���&�$�F����" 
����ก� �!-"��'^^�L
�!ก��  ���������"�� 
	����������ก 
 

1 0 ������� 
 

4 4 ��ก 

6 ���!��4���'6 ����	 ��
������$� ก���
����� 
(ICT) �"	��#�%*���ก��%(� 
Internet Broadband  ��ก��5�  
	("� ���ก�� IT City 
	���-��  �"��%*�	ก#�ก��
	������$��	��������T 
 

1 1 ������� 
 

4 5 ��ก 

 

DPU
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-������ 4.5 (-"�) 
 

 
������ 

 
���ก�� 

,#�'� 
� *�"� 
������0 

��-"� 
� *�"� 

�'G�6��ก'! 
6���#�� 
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�� 
���	(����(�^ 

 
�'G� 
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6�� 
�#�� 

 

� �'!�"� 
���� 

	�������� 

7 ก�������'ก�4�,ก��
$�"�'�   (Competitive    
Advantage)  ��กก��	���	���
��������� ��-��,�����
��ก��$��������	�����������
� ��������"��%*�"�����
�'ก�4�,�����ก�"�	�#�$� 	�
�ก
	�����������	*�� �� �/���"�ก��
��/� 
 

1 0 5 5 1 ��ก����/� 

 
 ��ก-������ 4.5 ��ก����ก�� ��,#�'�� *�"�������0� *�"� 0.00 .� 1.25 ���"���"	ก#� 
1.50 $���"����	(����(�^�������#�	*a��������ก'� $� ��-"�� *�"��'G�6��ก'!6���#�����"�
� *�"� 0.00 .� 1.00 F�����"���-"���"	ก#� 1.00 $���"�$���#���ก�/"����	(����(�^������
�������ก'� ��/�����"� �W��'��������ก� �!*�
�ก� -/��%*�	ก#�����	����������	������$��
� !!ก���
������������"��� !!	�	!#���$������ !!%�$ก���&�$���ก����/��
� $���'ก�'�
��  Technology  $�  Market  (Technology  Push & Market  Pull) ��กก������-'���"���ก��
ก���
����� Internet ก��%(����'!�"�������&������ก$� ����	�a��� (High Speed Broadband) ���
� �'!��0ก�G/�ก#� $� !/��� �'�'5����%*�!�#ก����"� !��. ������ ��-����������"��%*�"�����
�'ก�4�,��ก�"�	�#�$� 	�
�ก	�����������	*�� ��,z-#ก�����ก��� 	,
�������'ก�4�,ก��$�"�'� 
$� ������!��4���'6����	��������$� ก���
����� ���-��ก���"	��#�%*���ก��%(� 
Internet Broadband %*�$,�"*�����ก��5�  

��ก��ก��5����&�ก'������%*�!�#ก�����������  ���	ก�������ก'!�������,
5�6��  
(Infrastructure) 4��%�	�-	�
�%* "̂*�
�$*�"(/��/�(� �����ก�������*��$�"� ��ก��*����/���
	��� 	,
�������"��������	�	!#� Infrastructure ��*�"������G��L���4� 	("� ก���__p� 
����',�0 �"�� !���5&��������&�ก'�%�ก��%(�,
5�����"��ก'� !���'5$���������',�0-�����"%ก��
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$������__p���ก  �&�%*�	ก#�ก���!ก��-"�ก���
���������������"��	�	!#���$� ก��	�
�ก%(�
	�	!#�%�$ก���&�$�F����"����ก� �!-"��'^^�L�!ก����������	����������ก 

 
-������ 4.6  $������G/�ก#���� !!   FTTx  ��ก�W��'�$�������'54��%��� 	��$� -"��� 	�� 
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� �'!�"� 
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	�������� 

1 �4�,ก��$�"�'�G/�ก#� 
FTTx  %��� 	������'	���
�'ก�L -������$�"�'��������
���'����ก��	-#!�-��ก��ก
%�����- 
 

0.25 0 ������� 
 

4 4 ��ก 

2 ก����ก��	��������� !!     
FTTx  ��-"��� 	��
�����.�&���	���������%�ก��
	�
�ก%(�	�����������
	*�� ���&�*�'! !��.������ 
��� 
 

0.25 0 ������� 
 

4 4 ��ก 

3 $������ก��%*�!�#ก��%�
-"��� 	�������.�&���
-'��#�%�.�����	��������
��ก��	������	��������ก��
�
�������������ก� !!
����"��	�	!#���$�
	���� !!	�	!#�%�$ก���&�
$����'���%(� !�#ก���� 
!��. ������           
 

0.25 0 ������� 
 

4 4 ��ก 
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-������ 4.6 (-"�) 
 

 
������ 

 
���ก�� 

,#�'� 
� *�"� 
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6���#�� 
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	�������� 

4 �����"�!�#ก��%�-"��� 	��       
�"�� �&�������������#
	����"��*���%�ก��-'��#� 
%�.�����	����������      
ก��	������	��������ก��
�
�������������ก� !!
����"��	�	!#���$�
	���� !!	�	!#�%�$ก���&�
$����'���%(�!�#ก���� 
!��.  ������  
 

1 0 ������� 
 

4 4 ��ก 

 
 ��ก-������ 4.6 ��ก����ก�� ��,#�'�� *�"�������0� *�"� 0.00 .� 1.00 ���"���"	ก#� 
1.50 $���"����	(����(�^�������#�	*a��������ก'� $� ��-"�� *�"��'G�6��ก'!6���#�����"� 
0.00  F�����"���-"���"	ก#� 1.00 $���"�$���#���ก�/"����	(����(�^�������������ก'� ��/�����"�  
�4�,ก��$�"�'�G/�ก#� FTTx %��� 	������'	����'ก�L -������$�"�'�����������'����ก��
	-#!�-��ก��ก%�����- $� ก���
������������$������ก��%(� Voice �����ก��
	��#������� �#�G#4�,������"�����!�#ก��	��#� (VAS-Value Added Service) ��ก��5� 	("� 
Triple Play  IP-TV 	���-�� �W��/!'�*����� 	�� ��$��������/�%�����"��	�	!#�%�$ก���&�
$� 	,
��%(�	��� Access Network *�
� FTTx ��ก��5�	�
���[  ก����ก��	��������� !!  FTTx  
��-"��� 	�������.�&���	���������%�ก��	�
�ก%(�	�����������	*�� ���&�*�'! !��.   
������ 	�
����ก� !!�����ก��%(���"�$,�"*���%�-"��� 	���&������ก  ����ก����/�� .�ก
�-��*�'ก Economies of scale �"������ก��%*�!�#ก��%�-"��� 	��F����*������$!! �����.
�&�������#$����ก��,#���L�������������#�"��*���%�ก��-'��#�%� .�����	��������
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��ก��	������	��������ก���
�������������ก� !!����"��	�	!#���$�	���� !!	�	!#�%�
$ก���&�$����'���%(�!�#ก���� !�#�'� ������ �&�ก'� (�*�(�) 
 
-������ 4.7  ��ก�����������'!��กก��%(�	��������  FTTx %�ก���
�������������$��	��������  
	�#� ����"��� !!	�	!#���$� 
 

 
������ 

 
���ก�� 

,#�'� 
� *�"� 
������0 

��-"� 
� *�"� 

�'G�6��ก'! 
6���#�� 

���� 
������� 

�� 
���	(����(�^ 

 
�'G� 
6�� 

 
6�� 
�#�� 

 

� �'!�"� 
���� 

	�������� 

1 ����	�a�%�ก���
�����
��������� !!  FTTx  
�����.���'!ก��%(�%���
ก���
���������������	�a�
��  (High Speed) ��ก%�
����- 

0 0 ������� 
 

5 5 ��ก����/� 

2 �'^^�L�
�����%�� !! 
FTTx  	����'^^�L�����
�����"�	(
��.
� (Reliability ) �� 

1 0 ������� 
 

5 5 ��ก����/� 

3 	�
����ก����"�'^^�L    
���-"�	���ก'!�/�ก�L0-����
$� ������	���	���%��&�
$�   �&�%*���"���"����
-'��&����	����� 	4���* 
	(
���-"�	*�
��� !!
����',�0$!!	�#� �&�%*�
("��������	������ก$��_
ก� (�ก (electrical  surge) ���
���	ก#���ก_p��"� $� ก��
	*������&��__p�����&�%*�
�/�ก�L0	ก#�����	���*��
���"�� 

1 0 ������� 
 

5 5 ��ก����/� 
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-������ 4.7 (-"�)   
 

 
������ 

 
���ก�� 

,#�'� 
� *�"� 
������0 

��-"� 
� *�"� 

�'G�6��ก'! 
6���#�� 

���� 
������� 

�� 
���	(����(�^ 

 
�'G� 
6�� 

 
6�� 
�#�� 

 

� �'!�"� 
���� 

	�������� 

4 	��������%��W��/!'�       
�����.��ก$!!%*� ONU  ��
� !!�"��,�'���__�p  ����� 
����	�aก  ����'5ก#��_-�&�  
F��	�
���#��&���L	����! 
	���!ก'!� !!����',�0
	�#� ���- ��%(�� !!�"��
,�'���__p���ก(/���� 
(%��L ���� !! FTTH  � !!
,�'���__p�� ���"���!���
���%(�) ก�'!ก���	����"�
,�'�����������	ก#���5�%�
� !!  FTTH  ก�'!���"����� 
ก�"� 

2 1 ��"
������� 

4 5 ��ก 

5 � !! FTTx  	���	��
�� �
�
	(#ก��/�G0����&��'^  ("���&� 
������%*�ก'!4��G/�ก#�
����� ก�!ก�������  ���
���ก��5�$�  � !!�
�����
������������,'u��.��'5�
���,��$������� !!�
��
�'^^�L����	�a����#��&�%*�
G/�ก#����	ก�������ก'!
	���������
�����
��������������� 
*��ก*�����ก�#���5�            

1 1 ������� 4 5 ��ก 

DPU



  
86

-������ 4.7 (-"�)   
 

 
������ 

 
���ก�� 

,#�'� 
� *�"� 
������0 

��-"� 
� *�"� 

�'G�6��ก'! 
6���#�� 

���� 
������� 

�� 
���	(����(�^ 

 
�'G� 
6�� 

 
6�� 
�#�� 

 

� �'!�"� 
���� 

	�������� 

6 � !! FTTx  �����.  
��'!��/����!��
4���'6 �/-��*ก���
ก����ก������	��
��"��
��������.ก&�*��
�/L4�,ก��%*� !�#ก��
���.�ก���� ก'�4'�
������� *�"�ก��
�'!�"$� 	,
������ Value  
Added  ���/�%*�	ก#�ก'!
����"��	�	!#�$� 
�ก� �'!ก���
�����
������%*�������	�.���
$� ������	�a� (High 
Speed) ��ก�#���5� 

1 0 ������� 
 

5 5 ��ก����/� 

 
��ก-������ 4.7 ��ก����ก����,#�'�� *�"�������0 � *�"� 0.00 .� 2.00 ���"�	ก#� 

1.50 �&���� 1 ��� ���	(����(�^�������#�	*a���"�������ก'� 1 ����
���� 4 $� ��-"�� *�"��'G�
6��ก'!6���#�����"�� *�"� 0.00 .� 1.00 F�����"���-"���"	ก#� 1.00 $���"�$���#���ก�/"�
���	(����(�^�"��%* "̂�������������ก'� ��/�����"� ���������'!��กก��%(�	��������  FTTx %�
ก���
�������������$��	��������	�#�����
������"��� !!	�	!#���$� �����.���'!ก��%(�
���
���������������	�a��� (High Speed) �����%�����- �/L4�,�������"�	(
��.
� (Reliability) 
�/�ก�L0�'5-����$� ����������������4'���ก$��_ก� (�ก (Electrical Surge) 	,�� ���
�"�'^^�L	���	���%�$ก���&�$� ��"���"����-'��&��� 	4���* 	*�
��� !!	�	!#���$����
%(�%�����"������',�0$!!	�#� ��ก	*-/���'ก�"��������	����������ก����/�%�ก��	������
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	��������ก���
�������������ก� !!����"��	�	!#���$�	���� !!	�	!#�%�$ก���&�$����'
���%(�!�#ก���� !�#�'� ������ �&�ก'� (�*�(�) 

��ก��ก��5������	����������ก���� !! FTTx � 	���	��
���
�	(#ก��/�G0�&��'^ ���("��
�&�������%*�ก'!����� ก�!ก��G/�ก#���������� ���.�G/�ก#����	ก���������"�	("����%*�!�#ก��
�� 	4��'�-#��	��� $� �����.��'!��/����!��4���'6 �/-��*ก��� ก����ก�� ���-��ก��
	��
��"���/L4�,�� ����������4'��������� ���� Value Added ���/�%*�	ก#�ก'!����"��$� 
�ก� �'!ก���
�����������%*�������	�.���$� ������	�a� (High Speed) ��ก�#���5�  

����%�*'������� 4  	��������%��W��/!'� �����.��ก$!!%*� ONU  ��� !!�"��
,�'���__p������ ����	�aก ����'5ก#��_-�&� F��	�
���#��&���L	����!	���!ก'!� !!����',�0	�#� 
���-��%(�� !!�"��,�'���__p���ก(/���� (%��L ���� !!  FTTH  � !!,�'���__p�� ���"
���! ������%(�) ก�'!ก���	����"�,�'�����������	ก#���5�%�� !! FTTH ก�'!���"�����ก�"�
���	(����(�^������	*a���"������� ������������"��ก,#�'�������0%*�	*-/����/�����"�ก��%(�
,�'���__p����������	ก#���5�%�� !! FTTH 	�
���#��&���L	����!	���!ก'!� !!����',�0	�#� 
���-��%(�� !!�"��,�'���__p���ก(/����  ,�'�����������	ก#���5�%�� !! FTTH  ก�'!���"� 
����ก�"��'��"������/����	������G������('�	����ก�'ก 
 

DPU



 
����� 5 

���	
�ก������������������� 
 

 ��ก���	
������� ���������������ก����������������ก���������������
�ก� !!
�����"���!	����#������ !!�!	���#ก���$�#�������%���&�!�	ก����� !�	'�� ������ 
$�ก�� 
(�)�&�) �����+��,�%�ก���	
����� ���-"�����. 
 
5.1  �����	���� !���ก������ 

��-+,�� ���/���ก���	
��0���12ก'����������������ก����������������
�ก� !!
�����"���!	����#������ !!�!	���#ก���$�#������"%���&�!�	ก����� !�	'�� ������ 
$�ก�� 
(�)�&�) 
 

5.2  ก��#$
%��&����&' 

ก �, "� � �  & � ก � # �  ก �, "� - �� � � "� � �� �� & �� � ก � � � 	
 ��  
  � & �� 	3 �ก � �  � �� ก # ! !
40� 
� 
� (Purposive Sampling) D2���� ก�!���� �� ก�!���� %��!�	)�� �	1�ก� 
%���E	!�-	���������� �!ก��F/����������������������"����ก�"� 10 �I %��&����&�J��� !�	'�� 
������ 
$�ก�� (�)�&�) #�  !�	'�� CAT TELECOM ���%��&����&�J��ก���	
�����.���.�� 
$����
��.��	.� 17 �"��   
 

5.3  ��)���������� �*���$*����+&�+�ก��ก,������$���$%� 
ก���	
������$����&������.���.�&�ก���	
��������ก�"� ���	���S�� (Delphi technique) ����,"�

#���)�������
�ก�����	�)Y����%��&����&�J #� ���� �!ก��F/��� !!���������������� 
��1���	3�ก���3	!������ก'F 0��F�� (Descriptive Research)  
  5.3.1 ��!��� 1 ���#!!���]�'F/ก2����������� D2�������.�� ������ (Brainstorming) 0���
กY!��!��������	�)Y����%��&����&�J������������ก��������������� � !!�����"���!	�
���#��#� � !!�!	���#ก���$�#�� ก����ก�!#���	���ก����������������ก���������������

�ก� !!�����"���!	����#������ !!�!	���#ก���$�#�� �����%���&�!�	ก���)�!�	ก��������� 
%"����#ก���$�#������ !! FTTx (Fiber To The Curb/Building/Home/etc.)  
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 5.3.2  ��!��� 2 �����.��� �	������	�)Y� (Evaluation of Ideas) 0�����!���#� 
������
�	�)Y����%��&����&�J)����$�-�!������
�กก��-�!#!!��!+������!#�ก ��ก'F ���
#!!��!+�����#!!�� �	��"� (Rating Scales) 5 � ��!  
 5.3.3 ��!��� 3 �����.��� �	�D.$� (Re j Evaluation of Ideas) ���ก���$�������
�กก��
��!+�� ����!��� 2 ���	��� )/�$�-�!����ก��#����"�����+	-	�����"���3�k�� #� 0	���
� )�"��������/ ��ก'F ���������������#!!��!+��#!!�� �	��"� 5 � ��! ����&��������
�	�
�ก��!��� 2 #-"0	��-$�#)�"�����"���3�k�� #� 0	���� )�"��������/ ���%��-�!
#!!��!+��#-"� ���������� 
 

5.4  ���	
�ก������ 

-����� 1 �,F��!�-	���� !!�����"���!	����#�� ����"�%�ก� �!-"�ก���������
������ Broadband #� ก�����,� 

ก�,"�%��&����&�J������)Y���������ก���"� � !!�����"���!	����#���	�����&� 
��!�"�������%"����"������#�������!���%��&"� �����
$�ก�������"������#����ก���������������
�����Y���� (High Speed) ��.������,F��!�-	0�.�k�� �����,F��!�-	����SSl�D2����������-"�
��JJ�F�!ก�� �"�%�ก� �!���-��-"��� �	�3	]�0ก��������������������Y���� ��ก
�ก��.
�����������0	���2.���ก����!	����#�����m

,!���$��)���-���,�ก�����,�#� ก��!$��,���ก'������� 
#����"��,F��!�-	���� !!�����"���!	����#���"�%�ก� �!-"�ก��������������� Broadband 
#� ก�����,� ����������������ก��ก����������������ก���������������
�ก� !!�����"��
�!	����#������ !!�!	���#ก���$�#�������%���&�!�	ก����� !�	'�� ������ 
$�ก�� (�)�&�) 

-����� 2 #���	���ก����������������ก���������������
�ก� !!�����"���!	�
���#������ !!��#ก���$�#�������%���&�!�	ก�� 

ก�,"�%��&����&�J�"���)J"��������������ก���"� ����-���ก�� Bandwidth )��� 
�����Y�ก������������������m

,!����#����������2.�����-��ก���ก� ��� ก���)�!�	ก��!��!	�
���#����"�����+0�o�����������������ก��0	�� Bandwidth )�����-��ก����!�"� ������ (Bit 
Rate) ����Y��"������"���!	���#ก���$�#�� ��%��&����&�J�"��)�2������)�����)Y����"��ก0	��� 
������/ ����)�)-,%���,�����"��m

,!��ก����ก#!!�����"��� !!��#ก���$�#����+2�
%���&�!�	ก�������������������+�$������ #-"���������������)�"�$�)��!�� �1��� �����"
�����+�����#����������"���!	����#���	������ .�)�� )��������"������"ก	�ก��
��#���������� (Technology Substitutions) ��"��-Y�-�� ��.���.0�� �"��&�
"����ก�����,�
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�������������"��� !!�!	���#ก���$�#��  ���40� �,�ก�F/���� !! FTTx  ������������
ก�"���������� !!�����"���!	����#���	���������!ก��0	��1�ก�]�0�����"�������������� 
ADSL D2��0����
 -�!��������-���ก�������ก���ก�,"��	�������" �����.�ก����ก#!!�����"��
�!	���#ก���$�#����+2�%���&�!�	ก������	��-���$��	�ก��0�.���� �����1�ก�]�0���ก"��+2�
 �,���"�
ก�����,� 

-����� 3 #��������� Telecom Industry �������ก���)�!�	ก�� Broadband Internet 
#� ก������-����� Applications !������"�� Internet ����"�%�-"�ก��������#�����������q 

ก�,"�%��&����&�J������)Y���������ก���"� #��������� Telecom Industry ก��
����-�����#��0�	�&���ก���&����!������"���	����/�Y- ก��ก	�3,�ก	
 Content Provider 
� !! Digital �$��)�ก	������������/��ก�2.� �$��)�%��!�	�]�������-���ก����������ก����!�"�
������������-���Y������กr ��"��&"� Home Networking ���-���ก���������)�����"�����0����r
ก��  #�������������������"���!	����#������ �1%���$�����  Broadband �	�������"
,��	��-��
(Technology  Mature  Period) D2��#-ก-"��
�ก����������������"���!	���#ก���$�#�����ก$����
�����!�����	����ก�2.������r �����.����/ก�%���� ก�!ก	
ก�������������กY-�����ก#!!
�����"���)����� �	�3	]�0����2.� �	��)�"���.�������#��%��ก����$��)�ก	�ก��������#���
��������� !!�����"��
�ก� !!�!	����#������!	���#ก���$�#�������%���&�!�	ก�� 

-����� 4 %�12ก'�ก���)�!�	ก���������%"���!	���#ก���$�#������������� FTTx                                          
ก�,"�%��&����&�J������)Y���������ก���"� ก���)�!�	ก���������%"����#ก���$�#����

���%���&�!�	ก������ !! FTTx  ก�����ก�&��������� PON (Passive Optical fiber Network)  ��
�����#� �����!�����	���&�ก����กก�"���������  AON  (Active  Optical  fiber   Network) ก��
����!���!�����Y����ก��������������� ���ก���)�!�	ก���������%"���!	���#ก���$�#�����
�������� FTTx ก�!� !!�!	����#������������� xDSL %��&����&�J�"���)J")Y��"������
�����ก���  �����"��&�
"��-"�)�"��������  
$����!�� -"������� 1 Mbps #�  ���+�� ��&�/ 
(Utility) ��������! � !! FTTx  
 ����กก�"�� !!����&��!	����#�� ��%��&����&�J!���"���)�
����)Y����"��ก0	���������/����)�)-,%���,�����"� ���m

,!��ก���)�!�	ก���������%"���!	�
��#ก���$�#������������� FTTx ������������ (High System Cost) ���40� ��������!ก�!
� !!�!	����#������������� xDSL #� !�	ก��������.�)� (Content) ����)�!�	ก���������"
��ก��ก �����.� ���+�� ��&�/ (Utility) ��������!
�ก � !! FTTx �������"��ก��ก ��

 ��"��
#��
���
�����ก0� �)�%���&��ก�	ก!�	ก���	� ��"��&"� ADSL Internet )��� Cable TV � !!�	�  
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#���)�����&�!�	ก�� FTTx ก���)�!�	ก��
 -����$��2�+2����������+���%���&�!�	ก�� ���
 
"��
�"�!�	ก��0	���2.�   

�����.����������������ก����������������q 
 �����  ���������+��ก#!!
�����"�� FTTx ���)�� ��ก�!��ก��� �����.�!�	ก��������.�)� (Content) !������"�� FTTx -���
-�!��������-���ก����ก���#-"� �� ]������"��)�� �� #� �"�!�	ก��-�����"#0�ก�"�
�"�!�	ก��� !!�	� (ADSL Internet )��� Cable TV) ��ก��ก 

-����� 5 12ก'��m

�������%�ก� �!)���ก� -,���)�ก	�ก��������#���� !!ก��
�������������%"��� !!�!	����#������� !!��#ก���$�#�� 

ก�,"�%��&����&�J������)Y���������ก���"� �m

�������%�ก� �!)���ก� -,���)�ก	�
���������������������#���� !!ก���������������%"��� !!�!	����#������� !!��#ก��
�$�#����ก����,���� #��%��ก������ Technology #�  Market (Technology Push & Market Pull) 

�กก������-����"����ก���ก��������� Internet ก���&������!�"�������
$������ก#� �����Y�
��� (High Speed Broadband) ���� ��!���/ก�3,�ก	
 #� !,���  

��ก
�ก��.���
$�ก�����%���)�!�	ก�����������  ���ก��������ก�!���������0�.�k�� 
(Infrastructure)  ]�����-�����)J")���#)�"�&,��,�&�  �����ก��
��
�)��#�"�  ��ก��)����,����
��� 0���������"���������!	� Infrastructure ���)�"�������3��F���]� &"� ก���SSl� 
���1�0�/ �"�� !���.$� ������
$�ก����ก���&�0�.�����"��ก�� !�����.�#��������1�0�/-������"
�ก��#������SSl���ก �$��)�ก	�ก���!ก��-"�ก������������������%"���!	����#�� ก�����ก�&�
�!	���#ก���$�#�� D2 ����"��%�ก� �!-"���JJ�F�!ก��กY����m

���� ���%�ก� �!)���
ก� -,���)�ก	�ก��������#���� !!ก���������������%"��� !!�!	����#������� !!��#ก��
�$�#�� 

-����� 6 #������3,�ก	
���� !! FTTx 
�ก�m

��#��������.�]������ �1#� 
-"���� �1 

ก�,"�%��&����&�J������)Y���������ก���"�  �]�0ก��#�"����3,�ก	
 FTTx ���� �1
��� ��������ก'F -���%��#�"�����������
2��������ก��-	!�-��ก��ก������- �����
�กก��
���������������#������ก���&� Voice ����  ��!�	ก����	� (VAS-Value Added Service) ��ก�2.� 
&"� Triple Play  IP-TV ���-�� �����.�-�����ก����	�������� �	�3	]�0��������"��0��������!
)����� �1 ��#���������,��������"���!	���#ก���$�#�� 0����&���� Access Network )��� 
FTTx #0�")�����ก�2.� �$��)�ก	� Economies of scale ���ก�����,�   ก��12ก'���������� !!  
FTTx ���-"���� �1�����+�$��������������ก�����ก�&������������)�� ���$�)��! !�
.
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������ �	��)�"���.�����+�$��������	�#�����ก��0	
��F�����������������	��"��)�2����ก��
-���	��
+2����������������ก����������������ก��������������� 
�ก� !!�����"���!	�
���#������ !!�!	���#ก���$�#�������%���&�!�	ก����� !�	'�� ������ 
$�ก�� (�)�&�) 

-����� 7 12ก'�%���������!
�กก���&��������� FTTx ��ก�����������������#��
�������� �	����%"��� !!�!	����#�� 

ก�,"�%��&����&�J�"���)J"��������������ก���"� %���������!
�กก���&���������  FTTx 
��ก�����������������#�����������	�����������%"��� !!�!	����#�� �����+�����!ก��
�&����������������������Y���� (High Speed)�����������- �,F]�0�������"�&� ��+�� 
(Reliability) �,�ก�F/��.�-�����#� �����������������]��
�ก#���Sก� &�ก (Electrical 
Surge) 0�� ����"���JJ�F��������#ก���$�#�� ��"���"�����-���$��� ]���) )����� !!
�!	����#������&��������"�����1�0�/#!!�	�   

��ก
�ก��.����������������ก���� !! FTTx 
 ������������&	�ก��,�3/�$���J ���&"��
�$��������)�ก�!%���� ก�!ก��3,�ก	
��������� ���+2�3,�ก	
���ก����������"��&"�%���)�!�	ก��
�� ]����-	����� #� �����+���!��,����!��]����k �,-��)ก��� ก��12ก'� ���-���ก��
�����"���,F]�0��� ����������]����������� �ก� ��!ก����������������)��������+���#� ��
�����Y� (High Speed) ��ก�	���2.� 

���"��%���������!��������ก���� )���0�������SSl�
�ก�����������m

,!�� ���
�����+��ก#!!�)� ONU ��� !!
"��0�������SSl�����������Yก �����.�ก	��S-�$� D2�������	�
�$���F����!���!ก�!� !!���1�0�/�	� -����&�� !!
"��0�������SSl�
�ก&,���� ��%��&����&�J
�"��)�2������)�����)Y����"��ก0	���������/ ����)�)-,%���,�����"� ก���&�0�������SSl�
���������ก	��2.���� !! FTTH �����	��$���F����!���!ก�!� !!���1�0�/�	� ���-����&�
� !!
"��0�������SSl�
�ก&,����0���������������ก	��2.���� !! FTTH ก��!���"�����ก�"���.�
�����"��%���,����������3������&��
���ก��ก 
 

5.5  ���������� 


�กก��12ก'�������	
��4!�!��.���������������������)��ก ���
 �$�����#��
� !!�!	����#��  D2��0!�"�� !!�����"���!	����#���	�����&���!�"�������%"����"���
���#�������!���%��&"������
$�ก�������"������#����ก��������������������Y���� (High Speed)    
�$��)����������!	���#ก���$�#��� !! FTTx ����#�������������������#� �����+�$������   
#-"���m

,!�� !�
. ������ ����������"���������!	����#���)�!�	ก�����"
$������ก  ����-���
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)���0{-	ก������%��!�	�]���ก��-	�-"����������#-"� 0�.��������� �1�����������#-ก-"��ก��
���"�����.�
2�-���0	
��F�0	��)���r ���� ��� 

1) ����1�'k1��-�/ ก�����,�������#�����������q -����&��	��,�
$����
� � ก � �ก � � �$�  �	�ก � � +�� �$� 0 ���� ก���� ��� �   � 1  ��� �� .�� ��0	
� � F � ��� #!"� 0�.� ���
�)�!�	ก��#� �������"�
 ������#-"� 0�.����  0�.�����	�������� !!����"������!	�
���#�� กY-���0	
��F����!�&��,�ก�F/�	��)��&��� ��&�/�)������ก����,�#����"��r���!������ 
���� !!�"�������#ก���$�#�� �����.�ก�����!������#-"� 0�.����-����$��2����������+���
%���&�!�	ก�����
 
"���"�!�	ก��0	���2.� �����.�
2������
$����-����������"��)���#!! 

2) ����!�	ก�����
 �$����)�!�	ก��!������"�� FTTx %���� ก�!ก��
 -���)�
!�	ก���)�"r���)�!�	ก����"��)��ก)���-��-������-���ก�����%���&�!�	ก����)���rก�,"� ���
��ก���� &����0��3/#� �$���������
������,F]�0 �����#� �� ��&�/���� !! FTTx -"�
%���&�!�	ก��ก�,"�-"��r 0���
 ���-�!��������-���ก�������ก���#-"� ก�,"����-��-���l�)��� 

3) ��������ก���)�!�	ก�� -��������+�$��)���-���"�!�	ก�����������+�ก�������
��"����ก��������!���!ก�!�����"��� !!�!	����#�� 
2�
 ���
,����
 
���
%���&�!�	ก��
�)�����ก�2.���ก��!�	ก��� !!�!	���#ก���$�#�� #� ก����������"��� !!�!	���#ก���$�
#������$���"����ก�!ก����ก#!! Content )��� Applications -"��r 0���
���
%���&�!�	ก�� �����.� 
!�
. ������ ��k�� �� �� ��%� ��)�!�	ก�������"�� ����� �
 �"�)�0��3�	-����3,�ก	
�� ���
�� �!ก��F/����&����&�J��ก��%�	-  Digital Content #�  Applications 0����)�!�	ก��#ก"��ก���
�����!��
� 

4) ����3,�ก	
 ���12ก'��m

��]����ก0	��-	� &"� ��ก�� �,����� 0{-	ก�������
-���ก���&�������%��!�	�]� ���ก���$���
0{-	ก�������-���ก���&�������%��!�	�]�#-"� 0�.����   
)���ก���$��{'E���"��  Five  Force  Model ��ก���	��� )/�m

������r &"� �]�0ก��#�"������
�,-��)ก��� �$���
ก��-"������� Suppliers #� ��ก��� ก���,ก���
�ก%��#�"�����)�" (New 
Entrant) #� ]��
�ก�	������#�� (Product  Substitution) ��"��� !!������&"� 3G  Mobile )��� 
WIMAX  ��.���.0����)�ก����������������q !���,�l�)������3,�ก	
 

5) ����ก�����!��,����]����k #�  Regulator #��������)����� �1�����!��
%��ก���#� �)�ก�����!��,����]����k &"���)�ก	�� !! FTTx ����Y�#� ����+2���ก�2.� +��]����k
��"%��ก���กY
 ����ก��ก	��2.�40� ��ก�,"�����,���"����3,�ก	
ก"��#����"��r ������ก��-�����
����,�ก�F/-"��r ���� !! FTTx ������+�ก�� D2�������-����&����0������ 
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6) ����!,���ก� �����ก��-��������!,���ก�0��������!���������)�"���� !! 
FTTx �)���������� ���������+ ����&����&�J��ก��-	�-�.� ก����!�,�� !! ก��!$��,���ก'� 
0�� �����"���!	���#ก���$�#��-����&�!,���ก����-��������!ก���!�� 12ก'�0	1' �)�0���0�
0����)������+�����!ก���$��	��������-"��r �������"���� 

 
5.6  �����������/0�����������#���*��� 

����	
��4!�!��.���ก������!���!������������������)��ก  ���
 �$�� !!�!	���
#ก���$�#������#��� !!�!	����#�� ��

 0!�"���"�&"����	
�������!�,ก���� #-"���
����	
�����%���	
��)Y��"����� �Y�����"����
��ก������!���!����������.����� !! #� �����+
���#�������ก��12ก'��	
��ก���)�!�	ก�������.�-"���  �����.�
2������ก���	
��0	��-	���
)���r ���� ��.���.ก���	
�����.�-"���������- �����ก���	
��+2�-��#������r ����"�%�-"�����
�����������ก����������������ก���������������
�ก� !!�����"���!	����#������ !!
�!	���#ก���$�#�������%���&�!�	ก�� &"� 0{-	ก�������-���ก�����%��!�	�]� Life style ���
!,�����ก���&��������������#� �������� ก��12ก'������ Contents #�  Applications -"��r ���
 
�����!ก���)�!�	ก�������"�� FTTx -���
��� �Y��"��%�����ก��-��� ������������� 
Product (%�	-]�F�/) Price (����) Place (�+�������ก��
��
$�)�"��) People (!,���ก�) Process 
(ก� !��ก��) Physical evidence (]�0��ก'F/) #�  Partnership (���0��3]�0) 
 �$��)�)Y�+2�
���������������ก����������������q �����!�,ก���� D2��������������"����
#� ���� ��&�/
��"���	������ก��-"���  
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������������������������������ 
 

��������	�	
���ก������������������ก���������������ก���������������������
�����

���������� ��ก���!����	��"�#�� $����ก���� ���&"� ����� �!�ก"
 (�(�$�) 

������
�� 

 �������	
����� 2 ���������	
��"�#$����ก%&'
()��*� �*	+ ��,"��	กก	���
-	./0ก��
����	
������� 1 1��()����� ,"�2 	 	
���3���)�����4	��������	
��"�#$����()��*� �*	+,��  
��ก����,"�%"��	
1�4	1�����������	
��������� ���� �%��  ��5�&��3���0�4	��+��ก	�5���������	
 
����� 2 �2���#�()��*� �*	+��"���	
��"�#$����'	��#$��'	����   ��	
����,�,"����ก	���%� �
���6�6% �ก	�����	����
)%�	ก�3��6����'	 �����%����"������3�������%� �ก���4	���,� ��
()��*����ก	����  ���.�� ��6��� �4	ก�" (
#	*�) �����*'�,� 6" 2��	�/	�	ก�ก/90��ก4	#�"�#�
"��5'�,���� 
 
  5  #
	 ���  �����"������,�,"�
	ก���&" #����#$�"�� 
	ก���&" 
  4  #
	 ���  �����"������,�,"�
	ก  #����#$�"�� 
	ก 
  3  #
	 ���  �����"������,�,"��	�ก%	�  #����#$�"�� �	�ก%	� 
  2  #
	 ���  �����"������,�,"����   #����#$�"�� ���  
  1  #
	 ���  �����"������,�,"���� ���&"  #����#$�"�� ��� ���&" 
 

ก	�=�ก.	���������3�4	��$�,"�"��   ก	�,"������	
�'�

���	ก�'	�()�5���������	
 1��
�4	5������'	� �3�4	 
	�*���36 *�0��"�	�ก	�=�ก.	���� ���*����*	ก	� 1���3,
'
�(%ก�3��
�"> 5'��'	� ()����� ������'����	
��&���	3#0�'	���ก	���"���	
��"�#$� �%3��	
��"�#$����
�'	��3,
'�)ก�4	,���?"�(  / ���"  �5'�3�*��������
)%2��	�/	�'�
ก����	
��"�#$����()��*� �*	+
���> �%3��%(%��	
����,�,"����ก	���%� ����6�6% �@5'�,� 
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��"�#$�������&/�'	��ก	�����	
�������� 
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����� !�" "��#�ก�$� %�����&�'�'%��ก�$�(���$#���%��ก$)��'�$�#*�������%&�
��� !�

$)�������%+�
ก�����
��" �,����+���$�ก�$#� �$�-,& &�'&� ���ก,� (�����) 
�4	*����� : 6��"ก	������#
	  � %���*'���'	�"�	���	
����ก4	#�" 
 

$��ก�$ 

��'���&��� !�" "�� 

5 4 3 2 1 

1.  �56���,7�#�$)��'�$�#*�������%&�
��&���*��%ก$)&�7*ก�$�(���$

#���%  Broadband 
%)ก�$%�&5� 
1.1  �'	��	
5�	��	��3#�'	�5���4	 (Loop Resistance) 1������ก	��)+��� ก4	%�� 
        �����++	/���'����	,����)'�	 6��=�2�0 (Line Loss) 
1.2  �	�	1��5��0�������%  (Mutual Capacitance, C)  1������ก	��)+��� ก4	%��  
       �����++	/ / ��	
��5'	�> (Insertion Loss) 
1.3  ก	� Coupling ��++	/��ก���	ก����#���,��)'��ก����#������ )'��	���� �     
       (Crosstalk)                                                                                
1.4  ��++	/��ก�� (Noise) ���� "�	���	
�
'�#%$ก,XXY	  (Electromagnetic  
       Interference, EMI) �%3��++	/��� &(Radio Frequency Interference, RFI)  
1.5  ��	"�%3��4	#��ก��������%����"�
���	"�#+'   �%3#��ก�4	�#���%���    
       �'���� �	 �%3
��'	�*��'	 "�	��	�6 A	�)� 
1.6  �	 5���4	��++	/����6%#3
�6�ก	��������
  (&ก�'��  �%3�'��,#� 
       5'��-	2��"%��
�'�(%ก�3��6" 5��5'��&/-	2��++	/ 
1.7  �&�ก�/0���ก� �����ก���3�������%����"� 
�6�ก	���� #	 �	ก,XXY	  
       ก�3*	ก  (Electrical Surge) ���ก�"�	กXY	('	�%3,XXY	�#�� ��4	 
1.8  �'	�*��'	 ��ก	�%��&� (Capital Expenses, CAPEX) �%3ก	��4	�&���ก.	  
       (Operational Expenses, OPEX) 5����*������&�
	กก�'	   
1.9  �3�� DSL  (Digital Subscriber Line)  ���#����ก	����)'�	 ����"���   
       �m��&����������6�6% ������(ก(��ก���3 3�	���	()��*�� )'#'	��	ก*&
�	   
       ���#����ก	�
	ก  �&/-	2�%3��	
��$���ก	��*�  Internet �354	                                  
1.10  ก	��4	���ก	�  Content Multimedia �#
'>  
	���	�
)%�'	�2�
���3��    
        6����'	 �����%����"��4	,"��4	ก�"   �2�	3ก	�����	�('	��)'�	 ����"�  
         
� Bandwidth ���  
1.11 ���
)%��������++	/,XXY	���3���	 �'�����"�  �	
	���4	ก	� %�ก%��  

5'�2'��  (Tapping) ,"��'	   �4	�#�ก	�����	����
)% ,
'
���	
�%�"-�  ,
'�'	�*�����   
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2. 
�����+�ก�$� %�����&�'�'%��ก�$�(���$#���%��ก$)��'�$�#*�������%

&�
��� !�$)��+�
ก�����
��" �,����+���$�ก�$ 
2.1  �m��&�����	
5���ก	� Bandwidth #��� ��	
��$���ก	�����	����
)%
����6��
   
        �)�����
	ก ����4	�#�
������"ก	���ก����3�������%� �ก���4	���  �#��'� 
        5�����()��*����ก	��2�������� High Bandwidth �%3���ก	��#
'> 
2.2  ก	���ก���6����'	 �����%� �ก���4	���,����()��*����ก	��������6�6% � 
       �#
'�4	#�����3��=,� ������
5��"4	����ก	�2�����    ��
�=�ก -	2�)�ก'��      
       �*'� #
)'��	���	"�#+'   ���
�&5�	#ก��
�%3�	�	� '	�A&�ก�����ก�"�#
' 
2.3  �
��'	�3��  ADSL/HDSL/VDSL  ���	
	���#����ก	�,"�� )' �5'�
����� � 
       ก����5�	ก	�����+�5��65���()��#����ก	� Internet ��3ก��ก����	
5���ก	� 
       ����	����
)%��#%	 �)����  6" �u2	3���
)%��������++	/-	25'������  (Real time)    
           ��	
��$�����3�� xDSL (x #
	 ��� A/H/V)  ���	
	�� 5������,"�")*�	�ก��,� 
2.4  �m��&���6����'	 �����%� �ก���4	���    
����6��
  ���3���	
	���������5  
        ����"�
	ก����  ��������
	�	ก���6�6% ��%3�	�	��������%� �ก���4	���   
        
��	�	�)ก%�
	
	ก����	�ก���	�	����"�  ���������3�)��������� > 
2.5  ������	ก�����%����"�
���"�4	ก�"��5���)'�	 ����"���� ����4	�#������% 
       ����"�,
'�	
	��2�v�	���6�6% �������� Bandwidth #��� Bit Rate ,"� 
       ��$���'	ก��6����'	 �����%� �ก���4	��� 
2.6  ก	�2�v�	�3�� FTTx ���m��&���  �4	�#�ก	���ก����'	 �	 (Out Side Plant   
       Network Design) 
���	
 �"# &'��*��	��'	   �%�	 ก��ก	���ก����'	 �	  
       ����"� �&�ก�/0���ก� ������
��	�	�)ก%�
	ก ��������
	�	กก	�
��*��2�'#%	   
       ��5'	���3��=�4	�#��ก�" Economies of  Scale  (ก	�(%�5�4	���
	ก �3�4	 
       �#�5���&�54	%�) 
2.7 �
� Optical cable �m��&����	�	�3�)ก%�
	
	ก �5'�&�ก�/0��3ก������3��  
       FTTx �*'� OLT (Optical  Line Terminal)  ONU (Optical Network Unit)   
       �%3 ONT  (Optical Network Terminal )   ��
��	�	�)�ก�'	�3�� xDSL  �"�
    
       �3�4	�#��	�	5'�2��05���()���3ก��ก	��3 �����)�ก�'	ก	�%��&��3���"�
     
       ���5���2��	�/	�m��� ���>��3ก��"��  ��� 2x5�ก��
��	
5���ก	�%)ก��	  
       �	�	5'�2��05�� �
���,"�ก�� Bandwidth ��,"�����%3��	
�&�
�&��3#�'	� 
       ����3�����3%��&��5'%32����� 
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 3.  
��'���#�    Telecom    Industry   &������ก�$+���$�ก�$Broadband 

Internet 
%)ก�$#���7,�#� Applications    ��'�$�#*��   Internet 
3.1 ���6��
��� Telecom  Industry   ก	�� 	 5��������2%���*��ก	��*��	�

��6����'	 �������0��$5  �4	�#�ก�3����	
5���ก	� (Demand) Bandwidth 
���()����6-�  �3
��)�ก�'	��"��	
�	
	����ก	��#����ก	� ( Supply ) ���
��������	���� DSL 1�� ����
�����4	ก�"������������5�	��$������(ก(��
ก���3 3�	��'����	�
	ก 

3.2   �
���*'����%	#%	 �y��('	�
	 ก�3����	
5��5���%32�v�	ก	�������6�6% � 
6����'	 ����	�,���	  ,
'�'	�3�������6�6% �  IEEE 802.11x  (Wireless LAN)   
#������6�6% �6����'	 ����	���%�ก./3����1%%)%	�0� '	�6����'	  3G 
#��� WiMAX    ��ก	������	��%��ก���ก	�����	����
)%"�� ��5�	��$��)�     
�5'����4	ก�"���ก	�����	�6" ('	��	��%����� &��	
��5'	�>���6����'	 
����	�,���	   6" �u2	3ก	���"���*'����++	/ #���  Bandwidth  �	���	
�� 
������6�6% ��#%'	����ก$����������4	�#�,
'�	
	��5��������	
5���ก	�
��ก	�����'����
)%"�� ��5�	��$��)�
	ก >    � '	� Home Networking,"�     

3.3  �x.|�ก	��2�'ก�3�	 ���5ก��
  S-Curve    ����"���	
ก�	�#��	      ���
���6�6% �6����'	 �����%����"�����3��=()��4	"�	�  Broadband ���
���	
�)'�&"��
5��( Technology  Mature  Period )  1���5ก5'	��	ก���6�6% ����
6����'	 �����%� �ก���4	��� ��
�   S-Curve   ก4	%��"4	����ก	�� '	�5'������
��*'��ก	�2�v�	��"��	
�	
	���	����6�6% � ( Technology -
Improvement  Period   )   �4	�#����	�   Bandwidth     ,"��4	���
	ก �%3
�
��3���A�-	2"�ก�'	���6�6% ����6����'	 �����%����"�
	ก 

3.4   ()��#����ก	�6��=�2�02����	���3�4	��    (Fixed   line)    �35���������%� �
6����'	 ���� NGN   (Next  Generation  Network)   �2��������  Data  �%3 
Multimedia  traffic   ก	�%��&� FTTx �2���*����� Access Network ����ก	�
%��&����&�
�'	 �	
	�������� TV/Video streaming �%3ก	��*�6��=�2�0,"�
2���
ก������%	�"� �ก��                 

3.5  ()��#����ก	����5���
���	
2���
��� Content  ���3�#����ก	���6����'	  
FTTx  ก'��ก	�%��&��	��3���#
' 
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3.6  ����	�5���6��
ก	��ก�"A&�ก�� Content Provider �3�� Digital �3�4	�#�
�ก�"����
���,%�0
	ก���� 1���3(%�ก"���#��3�� FTTx �ก�"��	
�2�'#%	 ,"�

	ก���� 

3.7  �4	#������(%�ก"���	�"�	����>  ��ก	���%� �6����'	 6��=�2�0�����%
����"�"�� 6����'	 �����%� �ก���4	���  ��ก�	ก��	
5���ก	� Bandwidth 
�%��  ��
�������ก� �ก�����(%�ก"��-	 �����0ก�  ��5���ก	���ก���6����'	  
(Network Design)�#�
�=�ก -	2  �%��ก�*����6�6% ��#��#
	3�
%�5��  ����ก	� 
���	�-	2%�ก./0������.���#��������0ก���
�����v�	ก	����6�6% � ( Technology  
Evolution )  

4.  ก�$+���$�ก�$�(���$�*��+�
ก�����
��'���&�'�'%�� FTTx 

4.1  ก	��#����ก	�����	�('	�� �ก���4	���6" �3��  FTTx  �	
	���*�
���6�6% �  AON   (Active  Optical  fiber   Network) �%3  PON (Passive 
Optical fiber Network)  �5'��,"������	
�� 
�%3�*�ก��
	ก����3�� PON 

4.2  �3�� PON ,
'
��&�ก�/0���%��������0 #����&�ก�/0��3�-� Active ก%	�
�	��4	�#�%"�'	�*��'	 ก	��4	�&���ก.	,"� (Operation Cost Expense , OPEX) 

4.3  �3��  PON   �	
	��%"�'	�*��'	 5���&��%3�'	�*��'	 "4	�����	�  �4	#���
�	��'	 �	  (Outside Plant) ,"� 

4.4  �3�� PON  �3"�ก��ก	�������&� (Upgrade) #����2�
���ก	��#
'> ������	ก  
ก	�"4	����ก	��4	���%	 �	�6����'	 �%3�%��ก5	
ก%&'
%)ก��	,"� 

4.5  �
������ ���� ���	
��$����ก	�����	����
)%    ก���	�	ก	��#����ก	�1��
�	��3�)�ก�'	�3��  xDSL �5'�32��'	  �	�	�'	�*��'	 5'�#�'� ���
)% �4	����	� 
5'����
)% 1 Mbps �%3 ������36 *�0 (Utility) ��,"���� �3�� FTTx �3�)ก
ก�'	�3�����*������%����"� 

4.6  �
��'	"�	����6�6% �  FTTx 
�=�ก -	2�)� ���3
	�"����3�������%����"�   
       � '	��*'� xDSL 5����#����ก	�"�� �	�	���#
	3�
"�� ����3�	
	���4	�#� 
       �3�� FTTx �ก�"����� '	��2�'#%	 ,"� 
4.7  �����%� �ก���4	���
�ก
��	 &ก	��*��	�� '	����  25 �y  ����,� ���-	2ก	�

�*��	��ก5� ����'	�	�2����3�4	�#�()��*����ก	��ก�"��	

������ก	��*��	�
�3��   FTTx 
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 5. NOก-� P��,�&�����%ก$)&��$(ก$)75��+���ก��ก�$� %����
 %�$)��ก�$    

      �(���$#���%�*��$)�������%&�
������$)��+�
ก�����
�� 
5.1  ���(%�ก"�����  Technology  �%3 Market  (Technology  Push & Market Pull ) 

�4	�#��ก�"ก	�� 	 5����� Internet Broadband � '	�
	ก 
5.2  ก	��*��	�����'����
)%�4	���
	ก�%3��	
��$��)� (High speed  -Broadband) 

���3"���&��%�%3���0ก�A&�ก��   ����5��(%�ก"���4	��+���4	�#�()���3ก��ก	� 
6���
�	�
 Fixed line 5���2��	�/	��"��	
�	
	��������6�6% �('	�
�3��6����'	 �����%����"��"�
 

5.3  6����'	  Access Network ��� �
�.��6���  �"�
�����3�������%����"���
��ก���
	�2���#����ก	��	�"�	���� �(Voice)����#%�ก  "�������4	����5���
#	����	���"����&"5	
��	
�#
	3�
���2x5�ก��
���%)ก��	  6" �*�
�3������"��"�
�'�
ก���3�� FTTx  ��ก	����	�
)%�'	�2�
�#��)��&" 

5.4  ����4	ก�"���()��#����ก	�6���
�	�
����3��=  ���ก� �����ก��6������	�
2����	� ( Infrastructure) -	 ����5�
����#+'#����#%'�*&
�&
*� ��
�ก	� 
��	��#�	��'� 
�ก	�#�	
�&"�	����	 �2�����	��'���� �	 �����%6��=�2�0
�5�"��  ก	��"��������%����"�"�� �����%� �ก���4	�����
���	"�%$ก�%3
��	ก�'	��������	��%��ก��"����&" 

5.5  ก	��	"ก	��	��(�(���
�����"�5����5'5��  �*'� �	�2������	����	����4	�#� 
Infrastructure ���#�'� �	��	A	�/)�6-� �*'� ก	�,XXY	 6��=�2�0 �'��3�	 
��4	 
���	
�4	ก�"��ก	��*�2������'�
ก�� �	����������	 6��=�2�05���� )'
�ก%�����	 ,XXY	
	ก     �4	�#��ก�"ก	���ก��5'�ก	�����	����
)%��('	�
�����%����"�   ก	��%��ก�*������%� �ก���4	���1��,
'
�(%ก�3��5'�
��++	/��ก��    ���
���	
�'	�3����,�,"�
	ก 

5.6  �6 �	 -	����"�	����6�6% ��%3ก	�����	� (ICT) �'�����
�#�
�ก	��*� 
Internet Broadband 
	ก �*'� 6���ก	� IT City ����5��  �'�(%�#��ก�"ก	�
��%� ���%����6�6% �@ 

5.7  ก	����	�=�ก -	2ก	���'����   (Competitive  Advantage)  �	กก	���?"����
6���
�	�
  ���5���2 	 	
=�ก.	����	���	
����,�,"����3���	�6����'	 
�#
' ��
�=�ก -	2��"�ก�'	�"�
�%3�%��ก���6�6% ����#
	3�
 �&�
�'	ก	�%��&� 
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6. 
��'���R5$ก��#�$)��   FTTx  ��ก P��,�
��%��&,�����+� $)�&N
%)

7*�� $)�&N 
6.1  �-	2ก	���'����A&�ก�� FTTx ����3��=,�  ������%�ก./35%	"()���'����

��� �	 ��� ��
�6�ก	��5��65��ก
	ก����	�5 
6.2   ก	�=�ก.	���6�6% ��3�� FTTx ���5'	���3��=�	
	���4	
	�������
)%

��ก	��%��ก�*����6�6% ����#
	3�
�4	#��� �
�.��6��� ,"� 
6.3   ���6��
ก	��#����ก	���5'	���3��= �	
	���4	
	5�"����������	
����,�

,"�  ���ก	���%� ����6�6% �ก	�����	����
)%�	ก�3��6����'	 �����%
����"������3�������%� �ก���4	���,� ��()��*����ก	���� �
�.��6���  

6.4  �	�	�'	���ก	���5'	���3��=  �'	�3�4	���
)%
	��	�����'��#�����ก	�
5�"����������	
����,�,"���� ก	���%� ����6�6% �ก	�����	����
)%    
�	ก�3��6����'	 �����%����"������3�������%� �ก���4	���,� ��
()��*����ก	����  �
�.��6��� 

7.    �%&��"��$,���กก�$+���&�'�'%��  FTTx +�ก�$�(���$#���%&�
&�

�&�'�'%��  ���� &���*��$)�������%&�
�� 
7.1   ��	
��$���ก	�����	����
)%����3��  FTTx  �	
	��������ก	��*���

�	�ก	�����	����
)%��	
��$��)�(High Speed) 
	ก����	�5 
7.2   ��++	/����	����3�� FTTx   ������++	/��
���	
�'	�*�����(Reliability ) �)� 
7.3   ������	ก�	 �'���++	/  ��5'����	ก���&�ก�/05���	��%3�%	 �	��������� 

� �4	���   �4	�#�,
'
��'�����5���4	��������3�-�6%#3�*��
5'��#
���
�3��6��=�2�0����"�
 �4	�#�*'� %"��	
��� ��	ก���,Xก�3*	ก  (electrical  surge)  
���	��ก�"�	กXY	('	 �%3ก	��#�� ��4	,XXY	 ���4	�#��&�ก�/0�ก�"��	

��� #	 ,"��'	  

7.4  ���6�6% ����m��&���  �	
	����ก����#� ONU  
��3���'	 2%���	�,XXY	  
��
���	"�%$ก ��
����ก��,X54	 1���
����"�4	��/���� ���� �ก���3�� 6��=�2�0
�"�
 ��5����*��3���'	 2%���	�,XXY	�	ก*&
�	  ( ���/3���3�� FTTH  
�3��2%���	�,XXY	�3� )'����	�()��*�)  ก%��ก%	 �����'	2%���	�6" ��
��
�ก�"�������3�� FTTH  ก%��
��'	��� ก�'	 
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#����
�) 
�'	�
���	
�#$��%3���������3�ก� �ก����������	�	
���ก������������������ก���������������ก

���������������������
�  ��������������!��ก���"����	��#�$��!%����ก��  ���m��&����%3��	�5
� '	�,���	���ก�#����	ก�������	
��� 

���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������� 
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������  
���������������������������������������
���������������������������������������   
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7.5 �3�� FTTx  ����������
���*��ก% &�A0���4	��+   ��*'� �4	 �	 ,"��#�ก��-	�
A&�ก��()���3ก��ก	�6���
�	�

	ก���� �3������	�6���
�	�
��
2�v�	�������,��2�
�"�"�� �3�������++	/��	
��$��)�  ���4	�#�A&�ก����
�ก� �����ก�����6�6% �����	�6���
�	�

���	
#%	ก#%	 
	ก ������ 

7.6 �3�� FTTx  �	
	��������&��6 �	 -	����   �&5�	#ก��
 ก	�=�ก.	   
"�� ������'	 ���	
	��ก4	#�"�&/-	2ก	��#����ก	�  ��
���ก	���3ก��-� 
���
)%�3#�'	�ก	�����'��%3�2�����	� Value  Added  �)��&"�#��ก�"ก��6����'	   
�����%�%3 ก�3"��ก	�����	����
)%�#�
���	
���� ��%3
���	
��$� 

       (High Speed) 
	ก ������ 
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������������������������������ 
 

��������	�	
���ก������������������ก���������������ก���������������������
�����

���������� ��ก���!����	��"�#�� $����ก����  ���&"� ����� �!�ก"
 (�(�$�) 

��������	 

 ���������	
����� 3 �������ก	��������	
��"�#$�����'	�()��*� �*	+  6" 
#	ก�'	� ���� �� ���4	5���"�
ก$�#����4	5���*'��"�
���������	
  #���#	ก�'	�5���ก	�
��%� ���%��4	5���#
'  �#��'	��4	������#
	 %���*'����4	#��ก��	
����,�,"�  �%3ก�&/	�#�
�#5&(%��ก	� �� ���4	5�� �u2	3�4	5����� )'��ก2��� �3#�'	����,�%0 

 

                 *        #
	 ���   ��4	#��ก��������	
���'	�5�����������	
����� 2 
 M         #
	 ���   �'	
�A �	���������	
�	ก�4	5�����ก%&'
()��*� �*	+ 
              #
	 ���   2��� �3#�'	����,�%0�	ก�4	5�����ก%&'
()��*� �*	+                                     
         
�A �	�    #
	 ���   �'	��4	#��ก��	
����,�,"���� )'ก��ก%	�������
)%����#
"  
                                        �	ก ��	
��"�#$����()��*� �*	+ 

     2��� �3#�'	����,�%0  #
	 ���   *'����4	#��ก�����	
����,�,"�����4	5���	กก%&'
  
                                                   ()��*� �*	+��ก�3�	 � )' ���> 
�A �	� 

�����	
�",
'
�������#
	   *  ��"��'	�'	�,
',"��#���4	#��ก�����	
����,�,"����
�����	
����> ������� 2  1�����������	
����� 3 ���   �'	��	
	���#���4	#��ก��	
����,�,"�
��������	
���'	�,
'5��������� 2 ,"� 6" �5'%3*'����4	#��ก��	
����,�,"�
���	
#
	 "����� ���  

  5  #
	 ���  �����"������,�,"�
	ก���&" #����#$�"�� 
	ก���&" 
  4  #
	 ���  �����"������,�,"�
	ก  #����#$�"�� 
	ก 
  3  #
	 ���  �����"������,�,"��	�ก%	�  #����#$�"�� �	�ก%	� 
  2  #
	 ���  �����"������,�,"����   #����#$�"�� ���  
  1  #
	 ���  �����"������,�,"���� ���&"  #����#$�"�� ��� ���&" 
 

��ก�	����2�3�&/�'	���,"�ก�&/	��"���	
��"�#$�������&/�'	��ก	�����	
������� 3 ��� 
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����� !�" "��#�ก�$� %�����&�'�'%��ก�$�(���$#���%��ก$)��'�$�#*�������%&�
��� !�

$)�������%+�
ก�����
��" �,����+���$�ก�$#� �$�-,& &�'&� ���ก,� (�����) 
�4	*����� : 6��"ก	������#
	  � %���*'���'	�"�	���	
����ก4	#�" 
 

$��ก�$ 

��'���&��� !�" "�� 

5 4 3 2 1 

1.  �56���,7�#�$)��'�$�#*�������%&�
��&���*��%ก$)&�7*ก�$�(���$

#���%  Broadband 
%)ก�$%�&5� 
1.1  �'	��	
5�	��	��3#�'	�5���4	 (Loop Resistance) 1������ก	��)+��� ก4	%�� 
        �����++	/���'����	,����)'�	 6��=�2�0 (Line Loss) 
1.2  �	�	1��5��0�������%  (Mutual Capacitance, C)  1������ก	��)+��� ก4	%��  
       �����++	/ / ��	
��5'	�> (Insertion Loss) 
1.3  ก	� Coupling ��++	/��ก���	ก����#���,��)'��ก����#������ )'��	���� �     
       (Crosstalk)                                                                                
1.4  ��++	/��ก�� (Noise) ���� "�	���	
�
'�#%$ก,XXY	  (Electromagnetic  
       Interference, EMI) �%3��++	/��� &(Radio Frequency Interference, RFI)  
1.5  ��	"�%3��4	#��ก��������%����"�
���	"�#+'   �%3#��ก�4	�#���%���    
       �'���� �	 �%3
��'	�*��'	 "�	��	�6 A	�)� 
1.6  �	 5���4	��++	/����6%#3
�6�ก	��������
  (&ก�'��  �%3�'��,#� 
       5'��-	2��"%��
�'�(%ก�3��6" 5��5'��&/-	2��++	/ 
1.7  �&�ก�/0���ก� �����ก���3�������%����"� 
�6�ก	���� #	 �	ก,XXY	  
       ก�3*	ก  (Electrical Surge) ���ก�"�	กXY	('	�%3,XXY	�#�� ��4	 
1.8  �'	�*��'	 ��ก	�%��&� (Capital Expenses, CAPEX) �%3ก	��4	�&���ก.	  
       (Operational Expenses, OPEX) 5����*������&�
	กก�'	   
1.9  �3�� DSL  (Digital Subscriber Line)  ���#����ก	����)'�	 ����"���   
       �m��&����������6�6% ������(ก(��ก���3 3�	���	()��*�� )'#'	��	ก*&
�	   
       ���#����ก	�
	ก  �&/-	2�%3��	
��$���ก	��*�  Internet �354	                                  
1.10  ก	��4	���ก	�  Content Multimedia �#
'>  
	���	�
)%�'	�2�
���3��    
        6����'	 �����%����"��4	,"��4	ก�"   �2�	3ก	�����	�('	��)'�	 ����"�  
         
� Bandwidth ���  
1.12 ���
)%��������++	/,XXY	���3���	 �'�����"�  �	
	���4	ก	� %�ก%��  

5'�2'��  (Tapping) ,"��'	   �4	�#�ก	�����	����
)% ,
'
���	
�%�"-�  ,
'�'	�*�����   
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2. 
�����+�ก�$� %�����&�'�'%��ก�$�(���$#���%��ก$)��'�$�#*�������%

&�
��� !�$)��+�
ก�����
��" �,����+���$�ก�$ 
2.1  �m��&�����	
5���ก	� Bandwidth #��� ��	
��$���ก	�����	����
)%
����6��
   
        �)�����
	ก ����4	�#�
������"ก	���ก����3�������%� �ก���4	���  �#��'� 
        5�����()��*����ก	��2�������� High Bandwidth �%3���ก	��#
'> 
2.2  ก	���ก���6����'	 �����%� �ก���4	���,����()��*����ก	��������6�6% � 
       �#
'�4	#�����3��=,� ������
5��"4	����ก	�2�����    ��
�=�ก -	2�)�ก'��      
       �*'� #
)'��	���	"�#+'   ���
�&5�	#ก��
�%3�	�	� '	�A&�ก�����ก�"�#
' 
2.3  �
��'	�3��  ADSL/HDSL/VDSL  ���	
	���#����ก	�,"�� )' �5'�
����� � 
       ก����5�	ก	�����+�5��65���()��#����ก	� Internet ��3ก��ก����	
5���ก	� 
       ����	����
)%��#%	 �)����  6" �u2	3���
)%��������++	/-	25'������  (Real time)    
           ��	
��$�����3�� xDSL (x #
	 ��� A/H/V)  ���	
	�� 5������,"�")*�	�ก��,� 
2.4  �m��&���6����'	 �����%� �ก���4	���    
����6��
  ���3���	
	���������5  
        ����"�
	ก����  ��������
	�	ก���6�6% ��%3�	�	��������%� �ก���4	���   
        
��	�	�)ก%�
	
	ก����	�ก���	�	����"�  ���������3�)��������� > 
2.5  ������	ก�����%����"�
���"�4	ก�"��5���)'�	 ����"���� ����4	�#������% 
       ����"�,
'�	
	��2�v�	���6�6% �������� Bandwidth #��� Bit Rate ,"� 
       ��$���'	ก��6����'	 �����%� �ก���4	��� 
2.6  ก	�2�v�	�3�� FTTx ���m��&���  �4	�#�ก	���ก����'	 �	 (Out Side Plant   
       Network Design) 
���	
 �"# &'��*��	��'	   �%�	 ก��ก	���ก����'	 �	  
       ����"� �&�ก�/0���ก� ������
��	�	�)ก%�
	ก ��������
	�	กก	�
��*��2�'#%	   
       ��5'	���3��=�4	�#��ก�" Economies of  Scale  (ก	�(%�5�4	���
	ก �3�4	 
       �#�5���&�54	%�) 
2.8 �
� Optical cable �m��&����	�	�3�)ก%�
	
	ก �5'�&�ก�/0��3ก������3��  
       FTTx �*'� OLT (Optical  Line Terminal)  ONU (Optical Network Unit)   
       �%3 ONT  (Optical Network Terminal )   ��
��	�	�)�ก�'	�3�� xDSL  �"�
    
       �3�4	�#��	�	5'�2��05���()���3ก��ก	��3 �����)�ก�'	ก	�%��&��3���"�
     
       ���5���2��	�/	�m��� ���>��3ก��"��  ��� 2x5�ก��
��	
5���ก	�%)ก��	  
       �	�	5'�2��05�� �
���,"�ก�� Bandwidth ��,"�����%3��	
�&�
�&��3#�'	� 
       ����3�����3%��&��5'%32����� 
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 3.  
��'���#�    Telecom    Industry   &������ก�$+���$�ก�$Broadband 

Internet 
%)ก�$#���7,�#� Applications    ��'�$�#*��   Internet 
3.2 ���6��
��� Telecom  Industry   ก	�� 	 5��������2%���*��ก	��*��	�

��6����'	 �������0��$5  �4	�#�ก�3����	
5���ก	� (Demand) Bandwidth 
���()����6-�  �3
��)�ก�'	��"��	
�	
	����ก	��#����ก	� ( Supply ) ���
��������	���� DSL 1�� ����
�����4	ก�"������������5�	��$������(ก(��
ก���3 3�	��'����	�
	ก 

3.2   �
���*'����%	#%	 �y��('	�
	 ก�3����	
5��5���%32�v�	ก	�������6�6% � 
6����'	 ����	�,���	  ,
'�'	�3�������6�6% �  IEEE 802.11x  (Wireless LAN)   
#������6�6% �6����'	 ����	���%�ก./3����1%%)%	�0� '	�6����'	  3G 
#��� WiMAX    ��ก	������	��%��ก���ก	�����	����
)%"�� ��5�	��$��)�     
�5'����4	ก�"���ก	�����	� 6" ('	��	��%����� &��	
��5'	�>���6����'	 
����	�,���	 6" �u2	3ก	���"���*'����++	/ #���  Bandwidth  �	���	
�� 
������6�6% ��#%'	����ก$����������4	�#�,
'�	
	��5��������	
5���ก	�
��ก	�����'����
)%"�� ��5�	��$��)�
	ก >    � '	� Home Networking,"�     

3.3  �x.|�ก	��2�'ก�3�	 ���5ก��
  S-Curve    ����"���	
ก�	�#��	      ���
���6�6% �6����'	 �����%����"�����3��=()��4	"�	�  Broadband ���
���	
�)'�&"��
5��( Technology  Mature  Period )  1���5ก5'	��	ก���6�6% ����
6����'	 �����%� �ก���4	��� ��
�   S-Curve   ก4	%��"4	����ก	�� '	�5'������
��*'��ก	�2�v�	��"��	
�	
	���	����6�6% � ( Technology -
Improvement  Period   )   �4	�#����	�   Bandwidth     ,"��4	���
	ก �%3
�
��3���A�-	2"�ก�'	���6�6% ����6����'	 �����%����"�
	ก 

3.4   ()��#����ก	�6��=�2�02����	���3�4	��    (Fixed   line)    �35���������%� �
6����'	 ���� NGN   (Next  Generation  Network)   �2��������  Data  �%3 
Multimedia  traffic   ก	�%��&� FTTx �2���*����� Access Network ����ก	�
%��&����&�
�'	 �	
	�������� TV/Video streaming �%3ก	��*�6��=�2�0,"�
2���
ก������%	�"� �ก��                 

3.5  ()��#����ก	����5���
���	
2���
��� Content  ���3�#����ก	���6����'	  
FTTx  ก'��ก	�%��&��	��3���#
' 
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3.6  ����	�5���6��
ก	��ก�"A&�ก�� Content Provider �3�� Digital �3�4	�#�
�ก�"����
���,%�0
	ก���� 1���3(%�ก"���#��3�� FTTx �ก�"��	
�2�'#%	 ,"�

	ก���� 

3.7  �4	#������(%�ก"���	�"�	����>  ��ก	���%� �6����'	 6��=�2�0�����%
����"�"�� 6����'	 �����%� �ก���4	���  ��ก�	ก��	
5���ก	� Bandwidth 
�%��  ��
�������ก� �ก�����(%�ก"��-	 �����0ก�  ��5���ก	���ก���6����'	  
(Network Design)�#�
�=�ก -	2  �%��ก�*����6�6% ��#��#
	3�
%�5��  ����ก	� 
���	�-	2%�ก./0������.���#��������0ก���
�����v�	ก	����6�6% � ( Technology  
Evolution )  

4.  ก�$+���$�ก�$�(���$�*��+�
ก�����
��'���&�'�'%�� FTTx 

4.1  ก	��#����ก	�����	�('	�� �ก���4	���6" �3��  FTTx  �	
	���*�
���6�6% �  AON   (Active  Optical  fiber   Network) �%3  PON (Passive 
Optical fiber Network)  �5'��,"������	
�� 
�%3�*�ก��
	ก����3�� PON 

4.2  �3�� PON ,
'
��&�ก�/0���%��������0 #����&�ก�/0��3�-� Active ก%	�
�	��4	�#�%"�'	�*��'	 ก	��4	�&���ก.	,"� (Operation Cost Expense , OPEX) 

4.3  �3��  PON   �	
	��%"�'	�*��'	 5���&��%3�'	�*��'	 "4	�����	�  �4	#���
�	��'	 �	  (Outside Plant) ,"� 

4.4  �3�� PON  �3"�ก��ก	�������&� (Upgrade) #����2�
���ก	��#
'> ������	ก  
ก	�"4	����ก	��4	���%	 �	�6����'	 �%3�%��ก5	
ก%&'
%)ก��	,"� 

4.5  �
������ ���� ���	
��$����ก	�����	����
)%    ก���	�	ก	��#����ก	�1��
�	��3�)�ก�'	�3��  xDSL �5'�32��'	  �	�	�'	�*��'	 5'�#�'� ���
)% �4	����	� 
5'����
)% 1 Mbps �%3 ������36 *�0 (Utility) ��,"���� �3�� FTTx �3�)ก
ก�'	�3�����*������%����"� 

4.6  �
��'	"�	����6�6% �  FTTx 
�=�ก -	2�)� ���3
	�"����3�������%����"�   
       � '	��*'� xDSL 5����#����ก	�"�� �	�	���#
	3�
"�� ����3�	
	���4	�#� 
       �3�� FTTx �ก�"����� '	��2�'#%	 ,"� 
4.7  �����%� �ก���4	���
�ก
��	 &ก	��*��	�� '	����  25 �y  ����,� ���-	2ก	�

�*��	��ก5� ����'	�	�2����3�4	�#�()��*����ก	��ก�"��	

������ก	��*��	�
�3��   FTTx 

 

     

DPU



                                                                                                                             
 

 
114

$��ก�$ 

��'���&��� !�" "�� 

5 4 3 2 1 

 5. NOก-� P��,�&�����%ก$)&��$(ก$)75��+���ก��ก�$� %����
 %�$)��ก�$    

      �(���$#���%�*��$)�������%&�
������$)��+�
ก�����
�� 
5.1  ���(%�ก"�����  Technology  �%3 Market  (Technology  Push & Market Pull ) 

�4	�#��ก�"ก	�� 	 5����� Internet Broadband � '	�
	ก 
5.2  ก	��*��	�����'����
)%�4	���
	ก�%3��	
��$��)� (High speed  -Broadband) 

���3"���&��%�%3���0ก�A&�ก��   ����5��(%�ก"���4	��+���4	�#�()���3ก��ก	� 
6���
�	�
 Fixed line 5���2��	�/	��"��	
�	
	��������6�6% �('	�
�3��6����'	 �����%����"��"�
 

5.3  6����'	  Access Network ��� �
�.��6���  �"�
�����3�������%����"���
��ก���
	�2���#����ก	��	�"�	���� �(Voice)����#%�ก  "�������4	����5���
#	����	���"����&"5	
��	
�#
	3�
���2x5�ก��
���%)ก��	  6" �*�
�3������"��"�
�'�
ก���3�� FTTx  ��ก	����	�
)%�'	�2�
�#��)��&" 

5.4  ����4	ก�"���()��#����ก	�6���
�	�
����3��=  ���ก� �����ก��6������	�
2����	� ( Infrastructure) -	 ����5�
����#+'#����#%'�*&
�&
*� ��
�ก	� 
��	��#�	��'� 
�ก	�#�	
�&"�	����	 �2�����	��'���� �	 �����%6��=�2�0
�5�"��  ก	��"��������%����"�"�� �����%� �ก���4	�����
���	"�%$ก�%3
��	ก�'	��������	��%��ก��"����&" 

5.5  ก	��	"ก	��	��(�(���
�����"�5����5'5��  �*'� �	�2������	����	����4	�#� 
Infrastructure ���#�'� �	��	A	�/)�6-� �*'� ก	�,XXY	 6��=�2�0 �'��3�	 
��4	 
���	
�4	ก�"��ก	��*�2������'�
ก�� �	����������	 6��=�2�05���� )'
�ก%�����	 ,XXY	
	ก     �4	�#��ก�"ก	���ก��5'�ก	�����	����
)%��('	�
�����%����"�   ก	��%��ก�*������%� �ก���4	���1��,
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�#�
�ก	��*� 
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	ก �*'� 6���ก	� IT City ����5��  �'�(%�#��ก�"ก	�
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6. 
��'���R5$ก��#�$)��   FTTx  ��ก P��,�
��%��&,�����+� $)�&N
%)

7*�� $)�&N 
6.1  �-	2ก	���'����A&�ก�� FTTx ����3��=,�  ������%�ก./35%	"()���'����

��� �	 ��� ��
�6�ก	��5��65��ก
	ก����	�5 
6.2   ก	�=�ก.	���6�6% ��3�� FTTx ���5'	���3��=�	
	���4	
	�������
)%

��ก	��%��ก�*����6�6% ����#
	3�
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�.��6��� ,"� 
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ก	��#����ก	���5'	���3��= �	
	���4	
	5�"����������	
����,�

,"�  ���ก	���%� ����6�6% �ก	�����	����
)%�	ก�3��6����'	 �����%
����"������3�������%� �ก���4	���,� ��()��*����ก	����   ���.�� ��6��� 
�4	ก�" (
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5�"����������	
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��� #	 ,"��'	  
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7.7 �3�� FTTx  ����������
���*��ก% &�A0���4	��+   ��*'� �4	 �	 ,"��#�ก��-	�
A&�ก��()���3ก��ก	�6���
�	�
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