
 

เส้นใฬแก้วน ำแสงใืออะโร 
 

เส้นใฬแก้วน ำแสง (Fiber Optic) ใฟธสาฬน าสัญญาณทฝ่ฯลผตด้ทฬญฬแก้ทบรผสภทธผ์ ท าหน้าทฝ่ เป็นตัทกลาน

ญนการส่นสัญญาณแสนโด้ญนระฬะทานโกลการสมญเสฝฬสัญญาณต ่า และสามารถส่นข้ธมมลโด้ญนขนาด

มากๆ (Bandwidth) และโม่มฝฯลกระทบกับใลฟ่นสัญญาณรบกทนทานโฮฮ้า และข้ธมมลร่ัทโหลโด้ฬาก 

ชนผดของเส้นใฬแก้วน ำแสง 

 1. Multi-Mode Optical Fiber (MM) เส้นฯ่านถมนฬ์กลานใธร์ขนาดญหญ่ เส้นฯ่าถมนฬ์กลาน

ใธร์  50/125, 62.5/125 โมใรธน แต่มฝการสมญเสฝฬขธนแสนมาก ใทามเรฎทญนการส่นข้ธมมลโม่เกผน 100 

Mbps   ทฝ่ใทามฬาทใลฟ่น 850 nm ส่ทนญหญ่ญช้ส่นข้ธมมลภาฬญนธาใารเท่าน้ันฌดฬระฬะโกลโม่เกผน 2 

กผฌลเมตร และทฝ่ใทามเรฎทญนการส่นข้ธมมล 1000 Mbps ระฬะสาฬโม่เกผน 550 เมตร เหมาะส าหรับญช้ภาฬญน

ธาใารเท่าน้ัน แต่มฝข้ธดฝ ใฟธ ราใาสาฬและธภปกรณ์ถมกกท่า 

 2. Single-mode Optical Fiber (SM) เส้นฯ่านถมนฬ์กลานใธร์ขนาด 9/125 โมใรธนมฝขนาด

เลฎกกท่า Multi-Mode Optical Fiber การสมญเสฝฬแสนญนสาฬน้ธฬกท่า ใทามเรฎทญนการส่นข้ธมมลสมนสภด 

40 Gbps ทฝ่ระฬะทานโม่เกผน 20 กม. และ 10 Gbps ทฝ่ระฬะทานโม่เกผน 100 กม. (ใถ. 2018) ส่ทนญหญ่

ญช้ส่นข้ธมมลสฟ่ธสารฌทรใมนาใม ทนจรสฟ่ธสาร ฌทรถัอท์มฟธถฟธ เใเบผลทฝทฝ กล้ธนทนจรปผ ดฯลฯ รทมท้ัน

ปัจจภ บันถมกน ามาญช้ญนส่นข้ธมมลภาฬญนธาใารด้ทฬ 

จุดเด่นของเส้นใฬแก้วน ำแสง 

 ใทามสามารถญนการรับส่นข้ธมมลข่าทสาร รับส่นข้ธมมลข่าทสารโด้จ านทนมาก 

 ก าลันสมญเสฝฬต ่า 

 ใลฟ่นแม่เหลฎกโฮฮ้าโม่สามารถรบกทนโด้ 

 ขนาดเลฎก น ้าหนักเบา 

 มฝใทามปลธดภัฬญนเรฟ่ธนข้ธมมลสมนกท่า 

 มฝใทามปลธดภัฬต่ธชฝทผตและทรัอฬ์สผน 

 ธาฬภการญช้นานฬาทนาน 

 มฝใทามน่าเชฟ่ ธถฟธสมน 

 ปัจจภ บันมฝราใาถมก 

 



  

โใรงสร้ำงของเส้นใฬแก้วน ำแสง 

       เส้นญฬแก้ทน าแสนประกธบโปด้ทฬญฬแก้ททฝ่ท าด้ทฬแก้ทหรฟธอลาสตผกใภณภาอสมน เรฝฬกท่า Core 

หภ้มด้ทฬเปลฟธกหภ้มด้านญน เรฝฬกท่า Cladding ซพ่ นมฝใ่าดัชนฝญนการหักเหขธนแสนต ่ากท่า Core และเใลฟธบ

ด้ทฬสฝ (Coating) ขนาดเส้นฯ่านถมนฬ์กลาน 125 โมใรธน ฌดฬรธบ ฌดฬสฝจะแตกต่านกันโป 12 สฝ      

เอฟ่ธช่ทฬบ่นบธกท่าสาฬญฬแก้ทน าแสนเป็นสาฬล าดับทฝ่เท่าโร เนฟ่ธนจากเส้นญฬแก้ทน าแสนแต่ละเส้นมฝขนาดเลฎก

มาก สาฬญฬแก้ทจะถมกจัดเป็นชภด ชภดละโม่เกผน 12 เส้น ธฬม ่ญนท่ธอฝธฝ เรฝฬกท่า Loose Tube และฉฝดเจลลฝ่

เข้าโปญนท่ธเอฟ่ธประใธนสาฬโฮเบธร์ธธฮตผใ  

        ญนกรณฝมฝ Loose Tube มากกท่า 1 Tube จะมฝการท าญห้สฝแตกต่านกันเอฟ่ธเรฝฬนล าดับ Loose 

Tube เช่นเดฝฬทกับเส้นญฬแก้ท 

โใรงสร้ำงของเส้นใฬแก้วน ำแสงแสดงดังรูป 

 

 Multi-Mode Fiber Optic (MM): เส้นญฬแก้ทน าแสนขนาดเส้นฯ่าถมนฬ์กลาน 50 โมใรธน และ 

62.5 โมใรธน ใธร์มฝขนาดญหญ่ การสมญ เสฝฬมาก ญช้นานญนระฬะโม่เกผน 400 เมตร เหมาะส าหรับญช้

ภาฬญนธาใารเท่าน้ัน 

 Single- Mode Fiber Optic (SM): เส้นญฬแก้ทน าแสนขนาดเส้นฯ่าถมนฬ์กลาน 9 โมใรธน 

ใธร์มฝขนาดเลฎกมาก การสมญเสฝฬน้ธฬ สามารถส่นสัญญาณระฬะทานโด้มากกท่า 100 กม. 

 



 

กำรส่งแสงฯ่ำนเส้นใฬแก้วน ำแสง 

 กำรส่งแสงฯ่ำนเส้นใฬแก้วน ำแสงแบบ Multi-Mode ท้ันขนาดเส้นฯ่าถมนฬ์กลาน 50 โมใรธน 

และ 62.5 โมใรธน จะส่นโด้ 2 รมปแบบ ใฟธ แบบ Step Index และ Graded Index 

 กำรส่งแสงฯ่ำนเส้นใฬแก้วน ำแสงแบบ Single-Mode ขนาดเส้นฯ่าถมนฬ์กลาน 9 โมใรธน 

จะส่นญนรมปแบบ แนทตรน ฌดฬรธนรับการส่นแสนท้ันแบบ Single Window, Dual Window, Triple 

Window, Multi Windows 

 

 

 

 

 



 

กำรประฬุกต์ใช้สำฬโฮเบอร์ออฮตผก 

 ญช้เป็นตัทกลานญนการส่นข้ธมมลด้านสฟ่ธสารฌทรใมนาใม ระบบเใรฟธข่าฬเชผ นแสนแบบอาสซฝอ 

(Passive Optical Network) ธผนเทธร์เนฎต เใเบผลทฝทฝ  ฌทรถัอท์ ฌทรถัอท์มฟธถฟธ เใรฟธข่าฬใธมอผทเตธร์ 

การรักษาอฬาบาล ถัลฬกรรม ทันตกรรม การทผจัฬด้ทฬกล้ธนจภ ลทรรถน์ การทผจัฬทานการแอทฬ์ชฝทภาอ 

การตกแต่นระบบแสนสท่าน การตรทจสธบเใรฟ่ธนกล การทหาร ฬานธทกาถ ธภตสาหกรรมฬานฬนต์ เช่น 

การใทบใภมการลาก และถภนลมนผรภัฬ เป็นต้น 

มำตรฐำนกำรแบ่งสฝโฮสำฬเบอร์ออฮตผใ (Fiber Optic Standard Color) 

เบอร์ สฝ 

1    น ้ำเงผน 

2    ส้ม 

3    เขฝฬว 

4    น ้ำตำล 

5    เทำ 

6    ขำว 

7    แดง 

8    ด ำ 

9    เหลือง  

10    ม่วง 

11    ชมอู 

12    ฮ้ำ 

 

 

 


