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มาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 
สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนําทองแดง หุมฉนวนพอลิโอเลฟน 

สําหรับการติดต้ังแบบแขวนในอากาศ 

1. ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดคุณลักษณะท่ีตองการและการทดสอบสายเคเบิลโทรคมนาคม 
ตัวนําทองแดง หุมฉนวนพอลิโอเลฟน สําหรับการติดต้ังแบบแขวนในอากาศ ซ่ึงตอไปในมาตรฐานนี้จะ
เรียกวา "สายเคเบิลโทรคมนาคม" ท่ีมีขนาดตัวนําต้ังแต 0.4 มิลลิเมตร ถึง 0.9 มิลลิเมตร จํานวนคูสายไมเกิน 
3 000 คูสาย 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมสายเคเบิลโทรคมนาคมตัวนําทองแดงอบออน แกนสายเคเบิลไม
เติมสารประกอบท่ีปองกันการแทรกซึมของน้ําในสายเคเบิลโทรคมนาคม มีชิลดเปนอะลูมิเนียมเคลือบ
พลาสติกและเปลือกเปนพอลิเอทิลีน เหมาะสําหรับใชงานแขวนในอากาศ 

2. บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 พอลิโอเลฟน (polyolefin) หมายถึง  พอลิเมอรท่ีผลิตข้ึนมาจากโมโนเมอรในกลุมของโอเลฟน ซ่ึงเปนสารท่ี
ประกอบดวยอนุกรมของไฮโดรคารบอนชนิดไมอ่ิมตัวและมีพันธะคูอยูในโครงสรางอยางนอย 1 แหง เชน 
พอลิเอทิลีน (polyethylene) พอลิโพรพิลีน  (polypropylene) 

2.2 ขนาดตัวนํา หมายถึง คาโดยประมาณของเสนผานศูนยกลางระบุของตัวนํา ซ่ึงเปนคําท่ีเรียกกันท่ัวไปในทาง
ปฏิบัติ 

2.3 คูสาย (pair) หมายถึง ตัวนําหุมฉนวน 2 เสน ท่ีนํามาบิดเกลียวจับเปนคู 

2.4 ยูนิต (unit) หมายถึง คูสายท่ีนํามารวมกันเปนกลุม ประกอบดวยคูสายจํานวนไมเกิน 25 คูสาย 

2.5 ซูเปอรยูนิต (super-unit) หมายถึง ยูนิตท่ีนํามารวมกันเปนกลุมขนาดใหญตั้งแต 2 ยูนิตข้ึนไป ซ่ึงมีเทปสีเปนตัว
ช้ีบอกลําดับของกลุมคูสาย 

2.6 แกนสายเคเบิล (cable core) หมายถึง กลุมของคูสายต้ังแต 2 คูข้ึนไป บิดรวมกันเปนเกลียว 

2.7 ชิลด (shield) หมายถึง เทปอะลูมิเนียมท่ีเคลือบพลาสติกท้ังสองดาน ใชหอหุมแกนสายเคเบิลโทรคมนาคมใต
ช้ันของเปลือก ทําหนาท่ีปองกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก และใชตอลงดิน 
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2.8 สายสะพาน (support messenger) หมายถึง ลวดเหล็กกลาตานแรงดึงสูงพิเศษเคลือบสังกะสีตีเกลียวและวัสดุ
ปองกันการกัดกรอน ทําหนาท่ีรับแรงดึงของสายเคเบิลโทรคมนาคมสําหรับการแขวนในอากาศ 

2.9 เปลือก (jacket) หมายถึง สารประกอบพอลิเอทิลีนท่ีใชหุมช้ันนอกสุดของสายเคเบิลโทรคมนาคม ทําหนาท่ี
ปองกันการกระแทก เสียดสี และทนทานตอสภาวะแวดลอม 

2.10 คูสายสํารอง (spare pair) หมายถึง คูสายท่ีมีไวสําหรับทดแทนคูสายท่ีมีปญหาจากกระบวนการผลิต เพื่อให
คูสายระบุท่ีใชงานไดจริง มีครบตามจํานวน 

2.11 อัตราสวนการตีเกลียว (lay ratio) หมายถึง อัตราสวนเฉล่ียระหวางความยาวการตีเกลียวกับเสนผานศูนยกลาง
รอบนอกของช้ันการตีเกลียว 

3. แบบ 

สายเคเบิลโทรคมนาคมแบงตามลักษณะการใชงานออกเปน 2 แบบ คือ 

3.1 แบบไมมีสายสะพาน 

3.2 แบบมีสายสะพาน 

4. ขนาดและจํานวนคูสาย 

4.1 สายเคเบิลโทรคมนาคมแบงตามขนาดตัวนําออกเปน 4 ขนาด คือ 

4.1.1 0.4 มิลลิเมตร (26 AWG) 

4.1.2 0.5 มิลลิเมตร (24 AWG) 

4.1.3 0.65 มิลลิเมตร (22 AWG) 

4.1.4 0.9 มิลลิเมตร (19 AWG) 

4.2 สายเคเบิลโทรคมนาคมตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้มีจํานวนคูสายไมเกิน 3 000 คูสาย 

5. วัสดุและการทํา 

5.1 ตัวนํา 

5.1.1 ชนิดตัวนํา 

 ตัวนําตองเปนทองแดงเสนเดี่ยวตันอบออน เม่ือทําเปนสายเคเบิลโทรคมนาคมแลว ตองมีคุณลักษณะทาง
ไฟฟาตามตารางท่ี 12 และสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีตองการตามมาตรฐานน้ี 

5.1.2 ขนาดตัวนํา 
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 ขนาดตัวนํา เสนผานศูนยกลางระบุและเกณฑความคลาดเคล่ือน ตองเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 เสนผานศูนยกลางของตัวนําและเกณฑความคลาดเคล่ือน 
(ขอ 5.1.2 และขอ 6.1.1) 

ขนาดตัวนํา 
mm 

เสนผานศูนยกลางระบุ 
mm 

เกณฑความคลาดเคล่ือน 
รอยละ 

0.4  0.404  1 
0.5  0.511  1 
0.65  0.643  1 
0.9  0.912  1 

5.1.3 ความยืด 

 ความยืดตํ่าสุดของตัวนําในสายเคเบิลโทรคมนาคม ตองไมนอยกวาท่ีระบุในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ความยืดของตัวนํา 
(ขอ 5.1.3 และขอ 6.1.2) 

ขนาดตัวนํา 
mm 

ความยืด ตํ่าสุด 
รอยละ 

0.4  12 
0.5  16 
0.65  20 
0.9  22 

5.1.4 การตอตัวนํา 

การตอตัวนําในระหวางกระบวนการผลิตสามารถทําไดโดยวิธีบัดกรีชน (butt brazed) ซ่ึงเปนการบัดกรี
ดวยโลหะเจือเงิน โดยใชฟลักซท่ีไมเปนกรด หรือใชวิธีเช่ือมชน (butt-welded) การตอตัวนํานี้ตองไมทําให
เกิดกอนนูน และรอยตอของตัวนําตองมีความตานแรงดึงไดไมนอยกวารอยละ 90 ของความตานแรงดึง
ของตัวนําท่ีไมมีรอยตอ 

5.2 ฉนวน 

5.2.1 ตัวนําตองหุมดวยฉนวนท่ีเปนวัสดุพอลิโอเลฟนชนิด พอลิเอทิลีน หรือพอลิโพรพิลีน ท่ีเปนไปตาม
คุณลักษณะท่ีตองการตามมาตรฐานน้ี 

5.2.2 ความหนาของฉนวนตองออกแบบใหสอดคลองกับคุณลักษณะทางไฟฟาท่ีกําหนดในตารางที่ 12 

5.2.3 สีของฉนวนจะประกอบดวยสีหลัก (tip color) และสีรอง (ring color) ท่ีกําหนดตามระบบสีมันเซลล
(Munsell colour system) (อาจดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน ANSI/EIA-359-A) ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 สีของฉนวน 
(ขอ 5.2.3) 

สีหลัก สีรอง 
ขาว นํ้าเงิน 
แดง สม 
ดํา เขียว 

เหลือง นํ้าตาล 
มวง เทา 

5.3 การบิดเกลียวเพื่อจับเปนคูสาย (twisting of pair) 

5.3.1 ตัวนําท่ีหุมฉนวนแตละสีตองนํามาบิดเกลียวเพื่อจับเปนคูสาย ซ่ึงคูสายแตละคูจะประกอบดวยสีหลัก 1 เสน 
และสีรอง 1 เสน ตามรหัสสีท่ีแสดงในตารางท่ี 4 

5.3.2 คาเฉล่ียของความยาวบิดเกลียวของคูสายใดๆในสายเคเบิลโทรคมนาคม ตองไมเกิน 165 มิลลิเมตร โดยใช
ความยาวบิดเกลียวท่ีทําใหสายเคเบิลโทรคมนาคมตองเปนไปตามคุณลักษณะทางไฟฟาตามมาตรฐานน้ี 

5.3.3 สายเคเบิลโทรคมนาคมท่ีมีคูสายมากกวา 25 คูสาย ใหแบงออกเปนกลุม กลุมละ 25 คูสาย โดยใชรหสัสี
ของคูสายแตละคูตามตารางท่ี 4 นับเวยีนซํ้าอีกคร้ังท่ีกลุม 25 คูสายถัดมา และใชรหัสสีของเทปสีตาง ๆ 
เปนตัวแบงกลุม 
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ตารางท่ี 4 สีของฉนวนในคูสายแตละคูในกลุม 25 คูสาย (25-pair group) 
(ขอ 5.3.1 ขอ 5.3.3 และขอ 5.4.1.2) 

หมายเลขคูสาย 
สีของฉนวน 

สีหลัก สีรอง 
1 ขาว นํ้าเงิน 
2 ขาว สม 
3 ขาว เขียว 
4 ขาว นํ้าตาล 
5 ขาว เทา 
6 แดง นํ้าเงิน 
7 แดง สม 
8 แดง เขียว 
9 แดง นํ้าตาล 
10 แดง เทา 
11 ดํา นํ้าเงิน 
12 ดํา สม 
13 ดํา เขียว 
14 ดํา นํ้าตาล 
15 ดํา เทา 
16 เหลือง นํ้าเงิน 
17 เหลือง สม 
18 เหลือง เขียว 
19 เหลือง นํ้าตาล 
20 เหลือง เทา 
21 มวง นํ้าเงิน 
22 มวง สม 
23 มวง เขียว 
24 มวง นํ้าตาล 

25 มวง เทา 
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5.4 การสรางแกน (core construction) 

5.4.1 การข้ึนเปนแกนสายเคเบิล (forming of the cable core) 

การจัดเรียงแกนตองเปนดังตอไปนี้ (เวนแตผูทําหรือขอกําหนดคุณลักษณะระบุไวเปนอยางอ่ืน) 

5.4.1.1 กรณีสายเคเบิลโทรคมนาคมมีจํานวนคูสาย 25 คูสาย หรือนอยกวา โดยนําคูสายแตละคูมาบิดเกลียวรวม
เปนช้ันๆ เปนแกนทรงกระบอก ซ่ึงแตละช้ันจะมีทิศทางการบิดเกลียวเหมือนกันหรือตรงขามกันก็ได 
หรืออาจรวมเปนกลุมยอยแทนการสรางช้ันท่ีมีศูนยกลางเดียวกัน 

5.4.1.2 กรณีท่ีมีจํานวนคูสายมากกวา 25 คูสาย ใหนําคูสายมาบิดเกลียวจัดเปนกลุมแลวใชเทปสีพันแตละกลุม
ไว โดยแตละกลุมมีจํานวนไมเกิน 25 คูสาย ซ่ึงไมรวมคูสายสํารอง กลุมไมเกิน 25 คูสาย ท่ีใชแบงคูสาย
ท้ังหมดออกเปนกลุมยอยต้ังแต 2 กลุมข้ึนไป อาจเรียกกลุมนี้วายูนิต จากน้ันจึงพันดวยเทปสีเพื่อ
แบงเปนยูนิตตามรหัสสีของเทปสีท่ีระบุในตารางท่ี 5 การนับคูสายใหนับเรียงกันต้ังแตคูสายท่ี 1 ถึง
คูสายท่ี 25 ตามท่ีกําหนดในตารางที่ 4 ตลอดท้ังยูนิตในแตละกลุม 

5.4.1.3 ยูนิตต้ังแต 2 ยูนิตข้ึนไป สามารถนํามารวมกันเปนซูเปอรยูนิตแลวพันดวยเทปสี ตามรหัสสีของเทปสีท่ี
ระบุในตารางท่ี 6 

5.4.2 เทปสี (colour binder) 

 เทปสีตองเปนวัสดุไดอิเล็กทริกไมดูดความช้ืน (nonhygroscopic dielectric material) ใชในการพันเพื่อรวม
คูสายเปนกลุม ๆ อาจเปนยูนิตหรือซูเปอรยูนิต 

5.4.2.1 เทปสีใชเพ่ือช้ีบอกลําดับของกลุมสําหรับการช้ีบอกคูสาย ระยะเกลียวของการพันของเทปสีตองไมเกิน 
100 มิลลิเมตร 

5.4.2.2 เทปสีตองมีรหัสสีดังแสดงในตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6 

5.4.2.3 ท่ีภาคตัดขวางของสายเคเบิลโทรคมนาคม กลุม 25 คูสาย ท่ีไมอยูติดกันและกลุมยอยไมเกิน 1 กลุม ใน
ซูเปอรยูนิตอาจไมมีเทปสีพันอยูก็ได แตผลรวมของเทปสีท่ีขาดหายไปท้ังหมดตองไมเกิน 3 เสน 
สําหรับซูเปอรยูนิตตองมีเทปสีพันอยูครบ 



มอก.2434-2552 

-7- 

ตารางท่ี 5 รหัสสีของเทปสีท่ีใชระบุกลุมของคูสายท่ีมารวมกันเปนยนูิต 
(ขอ 5.4.1.2 และขอ 5.4.2.2) 

หมายเลขกลุม รหัสสีของเทปส ี การนับคูสายเปนกลุม 
1 ขาว – นํ้าเงิน 1-25 
2 ขาว – สม 26-50 
3 ขาว – เขียว 51-75 
4 ขาว – นํ้าตาล 76-100 
5 ขาว – เทา 101-125 
6 แดง – นํ้าเงิน 126-150 
7 แดง – สม 151-175 
8 แดง – เขียว 176-200 
9 แดง – นํ้าตาล 201-225 
10 แดง – เทา 226-250 
11 ดํา – นํ้าเงิน 251-275 
12 ดํา – สม 276-300 
13 ดํา – เขียว 301-325 
14 ดํา – นํ้าตาล 326-350 
15 ดํา – เทา 351-375 
16 เหลือง – นํ้าเงิน 376-400 
17 เหลือง – สม 401-425 
18 เหลือง – เขียว 426-450 
19 เหลือง – นํ้าตาล 451-475 
20 เหลือง – เทา 476-500 
21 มวง – นํ้าเงิน 501-525 
22 มวง – สม 526-550 
23 มวง – เขียว 551-575 
24 มวง – นํ้าตาล 576-600 
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ตารางท่ี 6 รหัสสีของเทปสีท่ีใชเปนตัวช้ีบอกลําดับของกลุมคูสายท่ีมารวมกันเปนซูเปอรยูนิต 
(ขอ 5.4.1.3 และขอ 5.4.2.2) 

คูสายที่ รหัสสีของเทปส ี
1 ถึง 600 ขาว 

601 ถึง 1 200 แดง 
1 201 ถึง 1 800 ดํา 
1 801 ถึง 2 400 เหลือง 
2 401 ถึง 3 000 มวง 

5.4.3 คูสายสํารอง 

กรณีท่ีมีจํานวนคูสาย 600 คูสาย หรือมากกวา ผูทําตองเพิ่มคูสายสํารองไวในสายดวยเพื่อแทนท่ีคูสายท่ีมี
ปญหา เพื่อใหจํานวนคูสายระบุท่ีใชงานไดจริง มีครบตามจํานวน พรอมท้ังแจงใหผูใชทราบ 

5.4.3.1 จํานวนคูสายสํารองใหใชตามท่ีกําหนดในตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 จํานวนคูสายสํารอง 
(ขอ 5.4.3.1) 

จํานวนคูสาย จํานวนคูสายสํารอง 
นอยกวา 600 - 
600 ถึง 1 200 2 

1 500 ถึง 2 100 4 
 2 400 ขึ้นไป 6 

5.4.3.2 กรณีท่ีมีคูสายสํารอง รหัสสีตองเปนไปตามตารางท่ี 8 และใหวางคูสายสํารองไวเปนกลุมโดยมีเทปสีซ่ึง
มีรหัสสีเหลือง-ดํา พันไว และอยูระหวางยูนิตหรือซูเปอรยูนิตในช้ันสุดทาย 

ตารางท่ี 8 รหัสสีของคูสายสํารอง 
(ขอ 5.4.3.2) 

คูสายสํารองคูที่ สีหลัก สีรอง 

1 ขาว นํ้าเงิน 

2 แดง สม 

3 ดํา เขียว 

4 เหลือง นํ้าตาล 

5 มวง เทา 

6 มวง นํ้าเงิน 
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5.4.4 การพันหรือหอหุมแกนสายเคเบิล (core wrap) 

5.4.4.1 แกนสายเคเบิลตองพันหรือหอหุมดวยวัสดุไดอิเล็กทริกไมดูดความชื้น โดยการพันหรือหอหุมตองใหมี
สวนซอนเหล่ือม (overlap) เพื่อเปนเกราะปองกันความรอนไมใหฉนวนท่ีหุมลวดตัวนําเปล่ียนรูปหรือ
ละลายติดกันขณะผลิต 

5.4.4.2 ภายใตหรือบน วัสดุท่ีใชพันหรือหอหุมแกนสายเคเบิลตามขอ 5.4.4.1 ใหใสเทปชี้บอก (identification 
tape) ท่ีเปนวัสดุไมดูดความชื้น 

หมายเหตุ เทปช้ีบอก  หมายถึง  เทปบอกช่ือผูทําและชวงเวลาการทําตามขอ 8.1 

5.5 สายสะพาน 

5.5.1 สายสะพานตองทําจากลวดเหล็กกลาตานแรงดึงสูงพิเศษเคลือบสังกะสีตีเกลียว เสนผานศูนยกลางการตี
เกลียวระบุ 6.35 มิลลิเมตร มีความยาวตอเนื่องตลอดความยาวสายโดยไมมีรอยตอ และตองเคลือบดวยวัสดุ
ปองกันการกัดกรอน ปองกันการเล่ือนไหล และสามารถเขากันไดกับวัสดุอ่ืน ๆ ในสายเคเบิลโทรคมนาคม
โดยไมมีปญหา ซ่ึงวัสดุท่ีใชทําสายสะพานตองมีคุณลักษณะตามตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 คุณลักษณะของวสัดุท่ีใชทําสายสะพาน 
(ขอ 5.5.1) 

รายละเอียด หนวย คาที่ระบุ 
1. จํานวนลวดเหล็กเคลือบสังกะสี เสน 7 
2. เสนผานศูนยกลางของลวดเหล็กเคลือบสังกะสี mm 2.03 ± 0.08 
3. อัตราสวนการตีเกลียว จํานวนเทาของเสนผานศูนยกลาง 14 - 22 
4. ทิศทางการตีเกลียว - ซาย 
5. แรงดึงขาดของสายสะพานตีเกลียว ตํ่าสุด kN 29.581 
6. ความยืดของสายสะพานตีเกลียว ตํ่าสุด % 4.0 
7. นํ้าหนักสังกะสีที่เคลือบลวดเหล็ก ตํ่าสุด g/m2 198 
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5.5.2 ขนาดของสวนเชื่อมตอ (web) ระหวางเปลือกนอกของแกนสายเคเบิลกับเปลือกนอกของสายสะพานตอง
เปนดังรูปท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 แสดงลักษณะของสวนเช่ือมตอระหวางเปลือกนอกของแกนสายเคเบิลกับเปลือกนอกของสายสะพาน 

(ขอ 5.5.2) 

5.6 ชิลดอะลูมิเนียม (aluminium shield) 

5.6.1 ชิลดอะลูมิเนียมตองเปนอะลูมิเนียมเจือประเภท 1060 หรือ 1100 หรือ 1145 หรือ 1235 ตามท่ีกําหนดโดย
สมาคมอะลูมิเนียม (Aluminium Association) หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา ทําเปนเทปท่ีมีความหนา 
(0.2030 ± 0.0254) มิลลิเมตร เคลือบดวยพลาสติกท้ังสองดานซ่ึงมีความหนาดานละไมนอยกวา 0.0381 
มิลลิเมตร เพื่อปองกันความช้ืนตลอดความยาวของชิลด 

5.6.2 การใช 

สายเคเบิลโทรคมนาคมท่ีมีโครงสรางเปนเปลือกหุมช้ันเดียว ใหใชชิลดอะลูมิเนียมลักษณะเปนลูกฟูก
หอหุมแกนสายเคเบิลท่ีพันหรือหอหุมตามขอ 5.4.4 

5.6.2.1 การทําลูกฟูกของชิลด ตองทําใหเปนลูกฟูกในลักษณะเปนลูกคล่ืนท่ีตั้งฉากกับความยาวของแกนใน
แนวระนาบ การลดความหนาของชิลดจากการทําลูกฟูกในกระบวนการผลิตนั้นตองไมเกินรอยละ 10 
ชิลดตองไมมีรอยแตก  รอยหักงอ  หรือฉีกขาด ซ่ึงเปนผลมาจากการทําลูกฟูกและการขึ้นรูป 

5.6.2.2 น้ํามันท่ีตกคางจากการข้ึนรูปและการทําลูกฟูก ตองไมปรากฏภายในแกนสายเคเบิลโทรคมนาคมหรือท่ี
ผิวดานในของแกนสายเคเบิลท่ีพันหรือหอหุมตามขอ 5.4.4 แตอาจมีเศษพลาสติกปรากฏอยูไดบาง ให
นําตัวอยางสายเคเบิลโทรคมนาคมยาว 60 เซนติเมตร มาจับยึดใหอยูในแนวต้ังเปนเวลา 1 นาที แลวตอง
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ไมมีน้ํามันซึมออกมา โดยท่ีปลายของตัวอยางทดสอบตองตัดในแนวต้ังฉากกับความยาวสายเคเบิล
โทรคมนาคม 

5.6.2.3 สวนซอนเหล่ือมของชิลด สายเคเบิลโทรคมนาคมท่ีมีเสนผานศูนยกลางแกนสายเคเบิลท่ีพันหรือหอหุม
ตามขอ 5.4.4 ไมเกิน 15.9 มิลลิเมตร ตองมีสวนซอนเหล่ือมตํ่าสุดเปน 3.2 มิลลิเมตร สวนสายเคเบิล
โทรคมนาคมที่มีเสนผานศูนยกลางแกนสายเคเบิลท่ีพันหรือหอหุมตามขอ 5.4.4 มากกวา  
15.9 มิลลิเมตร ตองมีสวนซอนเหล่ือมตํ่าสุดเปน 6.4 มิลลิเมตร 

5.6.2.4 การตอของชิลดกอนการทําลูกฟูก แรงดึงขาดของชิลดท่ีรอยตอตองไมนอยกวารอยละ 80 ของแรงดึง
ขาดของชิลดท่ีอยูติดกันท่ีความยาวเทากันและไมมีการตอ  และความตานทานของชิลดท่ีมีรอยตอยาว 
90 เซนติเมตร ตองไมมากกวารอยละ 110 ของความตานทานไฟฟาของชิลดท่ีอยูติดกันท่ีความยาว
เทากันและไมมีการตอ 

5.7 เปลือก (jacket) 

5.7.1 เปลือกตองเปนสารประกอบพอลิเอทีลีน สีดําท่ีมีปริมาณคารบอนแบล็กรอยละ (2.600.25) ซ่ึงเปนไป
ตามท่ีกําหนดในภาคผนวก ข และมีความทนตอแสงแดดและสภาพของภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอ
ได 

5.7.2 เปลือกตองทําจากวัสดุท่ีมีคุณสมบัติความตานทานตอการแตกรานเน่ืองจากความเคน (stress crack 
resistance) โดยตองมีอัตราการเสียสภาพ ซ่ึงเปนไปตามท่ีกําหนดในตาราง ค.1 ในภาคผนวก ค 

5.7.3 ความหนาเฉล่ียของเปลือกตองไมนอยกวารอยละ 90 ของคาท่ีระบุในตารางท่ี 10 

5.7.4 ความหนาต่ําสุดของเปลือกตองไมนอยกวารอยละ 70 ของคาท่ีระบุในตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10 ความหนาของเปลือก 
(ขอ 5.7.3 และขอ 5.7.4) 

เสนผานศูนยกลางแกนของเคเบิล (D)  
mm 

ความหนาระบุ  
mm 

D  21 1.5 
21 < D 28 1.8 
28 < D  37 2.0 
37 < D 46 2.3 
46 < D 55 2.5 

D > 55  2.8 
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6. คุณลักษณะท่ีตองการ 

6.1 คุณลักษณะทางฟสิกส 

6.1.1 ขนาดตัวนํา 

 เม่ือทดสอบตามขอ 10.1 เสนผานศูนยกลางของตัวนําตองเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางที่ 1 

6.1.2 ความยืดของตัวนํา 

 เม่ือทดสอบตามขอ 10.2 ความยืดของตัวนําในสายเคเบิลโทรคมนาคมตองเปนไปตามท่ีกําหนดในตาราง 
ท่ี 2 

6.1.3 ความตานแรงดึงและความยืดของฉนวน 

เม่ือทดสอบตามขอ 10.3 ความตานแรงดึงและความยืดของฉนวนจากสายเคเบิลโทรคมนาคมตองเปนไป
ตามท่ีกําหนดในตารางที่ 11 

6.1.4 การโคงงอท่ีอุณหภูมิต่ํา (cold bend) ของฉนวน 

 เม่ือทดสอบตามขอ 10.4 ฉนวนจากสายเคเบิลโทรคมนาคมตองไมมีรอยแตกราน 

6.1.5 การหดตัว (shrinkback) ของฉนวน 

 เม่ือทดสอบตามขอ 10.5 การหดตัวของฉนวนจากสายเคเบิลโทรคมนาคมตองเปนไปตามท่ีกําหนดใน
ตารางท่ี 11 

6.1.6 ความหนาของเปลือก 

 เม่ือทดสอบตามขอ 10.6 ความหนาของเปลือกตองเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 5.7.3 และขอ 5.7.4 

6.1.7 ความเยื้องศูนยกลาง (eccentricity) ของเปลือก 

 เม่ือทดสอบตามขอ 10.7 ความเยื้องศูนยกลางของเปลือกตองเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางที่ 11 

6.1.8 ความตานแรงดึงและความยืดของเปลือก 

 เม่ือทดสอบตามขอ 10.8 ความตานแรงดึงและความยืดของเปลือกจากสายเคเบิลโทรคมนาคมตองเปนไป
ตามท่ีกําหนดในตารางที่ 11 

6.1.9 การหดตัวของเปลือก 

 เม่ือทดสอบตามขอ 10.9 การหดตัวของเปลือกจากสายเคเบิลโทรคมนาคมตองเปนไปตามท่ีกําหนดใน
ตารางท่ี 11 
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6.2 คุณลักษณะทางไฟฟา 

6.2.1 ความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา ท่ี 20 องศาเซลเซียส 

 เม่ือทดสอบตามขอ 10.10 ความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนําในสายเคเบิลโทรคมนาคมตองเปนไป
ตามท่ีกําหนดในตารางที่ 12 

6.2.2 ความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา 

 เม่ือทดสอบตามขอ 10.11 ความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงแตละคูสายและความไม
สมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงเฉลี่ยระหวางตัวนําของคูสายในสายเคเบิลโทรคมนาคม ตอง
เปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 12 

6.2.3 ความจุไฟฟารวม (mutual capacitance) 

 เม่ือทดสอบตามขอ 10.12 ความจุไฟฟารวมเฉล่ียของทุกคูสายในความยาวใด ๆ ของสายเคเบิล
โทรคมนาคม ท่ีความถ่ี 1 กิโลเฮิรตซ ตองเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางที่ 12 

6.2.4 ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย (pair to pair capacitance unbalance) 

 เม่ือทดสอบตามขอ 10.13 สายเคเบิลโทรคมนาคมท่ีมีคูสาย 6 คูสาย หรือนอยกวา ความไมสมดุลของความ
จุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสายในสายเคเบิลโทรคมนาคม ตองเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 12 สําหรับ
สายเคเบิลโทรคมนาคมท่ีมีคูสายมากกวา 6 คูสาย คารากกําลังสองเฉล่ียของความไมสมดุลของความจุ
ไฟฟาระหวางคูสายกับคูสายตองเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางที่ 12 

6.2.5 ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน (pair to ground capacitance unbalance) 

 เม่ือทดสอบตามขอ 10.14 ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดินในสายเคเบิล
โทรคมนาคม ตองเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 12 สําหรับสายเคเบิลท่ีมีคูสายมากกวา 6 คูสาย คาราก
กําลังสองเฉล่ียของความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดินตองเปนไปตามกําหนดใน
ตารางท่ี 12 

6.2.6 การลดทอนสัญญาณ (attenuation) 

 เม่ือวัดการลดทอนสัญญาณตามขอ 10.15 ท่ีความถ่ี 772 กิโลเฮิรตซ การลดทอนสัญญาณเฉล่ียของทุกคู
สายในสายเคเบิลโทรคมนาคมท่ีมีคูสายมากกวา 12 คูสาย ตองเปนไปท่ีตามกําหนดในตารางท่ี 12 สําหรับ
สายเคเบิลท่ีมีคูสาย 12 คูสาย หรือนอยกวา ตองมีการลดทอนสัญญาณเฉล่ียไมเกินรอยละ 110 ของคาท่ี
กําหนดในตารางที่ 12 
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6.2.7 การสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสาย (crosstalk loss) 

 เม่ือวัดการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายตามขอ 10.16 ท่ีปลายดานไกล (equal level far-end 
crosstalk loss, ELFEXT) และปลายดานใกล (near-end crosstalk loss, NEXT) ตองเปนไปตามท่ีกําหนดใน
ตารางท่ี 12 

6.2.8 ความตานทานฉนวน 

 เม่ือทดสอบตามขอ 10.17 ฉนวนหุมตัวนําของสายเคเบิลโทรคมนาคมตองมีความตานทานฉนวนเปนไป
ตามท่ีกําหนดในตารางที่ 12 

6.2.9 ความทนแรงดันไฟฟากระแสตรงระหวางตัวนํากับตัวนํา (conduct to conduct dc proof) 

เมื่อทดสอบตามขอ 10.18 สายเคเบิลโทรคมนาคมตองไมเสียสภาพฉับพลัน 

6.2.10 ความทนแรงดันไฟฟากระแสตรงระหวางตัวนํากับชิลด (conduct to shield dc proof) 

เม่ือทดสอบตามขอ 10.19 สายเคเบิลโทรคมนาคมตองไมเสียสภาพฉับพลัน 

6.2.11 ความตอเนื่องของชิลด (shield continuity) 

 เม่ือทดสอบตามขอ 10.20 ชิลดของสายเคเบิลโทรคมนาคมตองมีการนําไฟฟาไดอยางตอเนื่อง 

6.2.12 ความตอเนื่องของตัวนํา (conduct continuity) 

เม่ือทดสอบตามขอ 10.21 แตละตัวนําในสายเคเบิลโทรคมนาคมตองมีการนําไฟฟาไดอยางตอเนื่อง 

6.3 คุณลักษณะทางกล 

6.3.1 การโคงงอท่ีอุณหภูมิต่ําของสายเคเบิลโทรคมนาคม 

เม่ือทดสอบตามขอ 10.22 เปลือกสายเคเบิลโทรคมนาคมและชิลดตองไมมีรอยแตกราน 

6.3.2 การทนตอแรงกระแทกของสายเคเบิลโทรคมนาคม (cable impact) 

เม่ือทดสอบตามขอ 10.23 พื้นผิวนอกและพื้นผิวในของเปลือกสายเคเบิลโทรคมนาคมตองไมมีรอยแตก
ราน 
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ตารางท่ี 11 คุณลักษณะทางฟสิกสของฉนวนและเปลือก 
(ขอ 6.1.3 ขอ 6.1.5 ขอ 6.1.7 ขอ 6.1.8 และขอ 6.1.9) 

รายละเอียด หนวย 
ฉนวน เปลือก 

พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิเอทิลีน 
1.  ความตานแรงดึง ตํ่าสุด 
2.  ความยืด ตํ่าสุด 
3.  การหดตัว 
     - อุณหภูมิทดสอบ 
     - เกณฑความคลาดเคล่ือน 
     - ชวงเวลาที่ใชอบ 
     - การหดตัวของฉนวน สูงสุด 

-  การหดตัวของเปลือก สูงสุด 
4.  ความเยื้องศูนยกลางของเปลือก สูงสุด 

kg/cm2 

% 
 

oC 
oC 
h 

mm 
% 
% 

168 
300 

 
115 
+ 1 
4 
10 
- 
- 

210 
300 

 
130 
+ 1 
4 

10 
- 
- 

119 
400 

 
100 
+ 1 
4 
- 
5 

43 
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ตารางท่ี 12 คุณลักษณะทางไฟฟา 
(ขอ 6.2.1 ถึงขอ 6.2.10) 

รายละเอียด หนวย 
ขนาดตัวนํา 

mm 
0.4 0.5 0.65 0.9 

1. ความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา 

- ความตานทานไฟฟากระแสตรง สูงสุด 
 
/km 

 
144.4 

 
90.2 

 
57.1 

 
28.5 

2. ความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา 
- ความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงแตละ
คูสาย สูงสุด 

- ความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงเฉล่ีย  
สูงสุด 

 
% 
 

% 

 
5.0 

 
2.0 

 
5.0 

 
1.5 

 
4.0 

 
1.5 

 
4.0 

 
1.5 

3. ความจุไฟฟารวม 
3.1 กรณีมีคูสายนอยกวา 25 คูสาย 

- ความจุไฟฟารวมเฉล่ีย 
3.2 กรณีมีคูสายต้ังแต 25 คูสายขึน้ไป 

- ความจุไฟฟารวมเฉล่ีย 

 
 

nF/km 
 

nF/km 

 
 

52 + 4 
 

52 + 2 

 
 

52 + 4 
 

52 + 2 

 
 

52 + 4 
 

52 + 2 

 
 

52 + 4 
 

52 + 2 
4. ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย 

4.1 กรณีมีคูสาย 6 คูสาย หรือนอยกวา 
- ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย 
สูงสุด 

4.2 กรณีมีคูสายมากกวา 6 คูสาย 
- คารากกําลังสองเฉล่ียของความไมสมดุลของความจุไฟฟา
ระหวางคูสายกับคูสาย สูงสุด 

 
 
 

pF/km 
 
 

pF/km 

 
 
 

181 
 
 

45 

 
 
 

181 
 
 

45 

 
 
 

181 
 
 

45 

 
 
 

181 
 
 

45 
5. ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน 

5.1 กรณีมีคูสาย 6 คูสาย หรือนอยกวา 
- ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน 
สูงสุด 

5.2 กรณีมีคูสายมากกวา 6 คูสาย 
- ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน 
สูงสุด 

- คารากกําลังสองเฉล่ียของความไมสมดุลของความจุไฟฟา
ระหวางคูสายกับสายดิน สูงสุด 

 
 
 

pF/km 
 
 

pF/km 
 

pF/km 

 
 
 

2 625 
 
 

2 625 
 

574 

 
 
 

2 625 
 
 

2 625 
 

574 

 
 
 

2 625 
 
 

2 625 
 

574 

 
 
 

2 625 
 
 

2 625 
 

574 
6. การลดทอนสัญญาณที่ความถ่ี 772 kHz 

- การลดทอนสัญญาณเฉล่ีย สูงสุด 
 

dB/km 
 

24.26 
 

19.34 
 

15.41 
 

10.82 
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ตารางท่ี 12 คุณลักษณะทางไฟฟา (ตอ) 

รายละเอียด หนวย 
ขนาดตัวนํา 

mm 
0.4 0.5 0.65 0.9 

7. การสูญเสียเน่ืองจากสัญญาณแทรกขามคูสาย 
7.1 ปลายดานไกล ที่ความถ่ี 150 kHz 

- คารากกําลังสองเฉล่ียของการสูญเสียเน่ืองจากสัญญาณ
แทรกขามคูสาย ตํ่าสุด 

- การสูญเสียเน่ืองจากสัญญาณแทรกขามคูสาย ตํ่าสุด 
7.2 ปลายดานใกล ที่ความถ่ี 772 kHz 

ผลตางระหวางคาเฉล่ียกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตํ่าสุด 
- ขนาดยูนิตไมเกิน 13 คูสาย 
- ขนาดยูนิตเปน 18 และ 25 คูสาย 
- ขนาดยูนิตไมเกิน 13 คูสาย คูสายแตละคูอยูติดกัน 
- ขนาดยูนิตเปน 25 คูสาย คูสายแตละคูอยูติดกัน 
- ขนาดยูนิตใด ๆ คูสายแตละคูไมอยูติดกัน 
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8. ความตานทานฉนวน ตํ่าสุด M.km 16 000  16 000 16 000 16 000 

9. ความทนแรงดันไฟฟากระแสตรงระหวางตัวนํากับตัวนํา ตํ่าสุด 
เมื่อทดสอบเปนเวลา 3 วินาที 

 
V 

 
2 400 

 
3 000 

 
3 600 

 
4 500 

10. ความทนแรงดันไฟฟากระแสตรงระหวางตัวนํากับชิลด ตํ่าสุด
เมื่อทดสอบเปนเวลา 3 วินาที 

 
V 

 
10 000 

 
10 000 

 
10 000 

 
10 000 

7. การบรรจุ 

7.1 การปดผนึกปลายสาย 

7.1.1 หลังการทดสอบแลว เพื่อปองกันความชื้นใหปดผนึกปลายสายเคเบิลโทรคมนาคมท้ัง 2 ปลาย หรือครอบ
ปลายสายเคเบิลโทรคมนาคมดวยปลอกพีวีซีหรือวัสดุท่ีเทียบเทา 

7.1.2  ในกรณีท่ีสายเคเบิลโทรคมนาคมมีเสนผานศูนยกลางรวม 2.5 เซนติเมตร หรือมากกวา เพื่อเปนการ
ตรวจสอบวา สายเคเบิลโทรคมนาคมไมมีการร่ัวตลอดความยาวสาย ใหปดผนึกปลายสายเคเบิลท้ังสอง
ดานกอนแลวอัดอากาศแหง หรือกาซไนโตรเจนท่ีมีความชื้นสัมพัทธไมเกินรอยละ 2 ท่ีอุณหภูมิ  
20 องศาเซลเซียส เขาท่ีปลายสาย จนกระท่ังความดันภายในสายอยูระหวาง 6.3 กรัมตอตารางมิลลิเมตร ถึง  
12.6 กรัมตอตารางมิลลิเมตร และเม่ือปลอยท้ิงไว 4 ช่ัวโมง แลววัดความดันอีกคร้ัง ความดันตองลดลงไม
เกิน 0.7 กรัมตอตารางมิลลิเมตร 
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7.2 การบรรจุ 

7.2.1 สายเคเบิลโทรคมนาคม ตองบรรจุบนลอเหล็กหรือลอไมท่ีมีความแข็งแรงเพียงพอ โดยท่ีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของแกนลอ หรือโครงสรางอ่ืนๆ ท่ีจําเปนใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซ้ือกับผูขาย 

7.2.2 ลอบรรจุสายเคเบิลโทรคมนาคมตองมีแกนกลม และตองปดหรือหอหุมดวยวัสดุท่ีแข็งแรงเพื่อปองกัน
ไมใหสายเคเบิลโทรคมนาคมเกิดความเสียหาย และมีแผนเหล็กท่ีมีรูปรางกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม หรือ
หกเหล่ียมท่ีมีความหนาเหมาะสมติดไวท่ีรูเพลาหมุนของปกลอ แผนเหล็กนี้เจาะรูสําหรับใชสอดแกนเหล็ก
ถาวร 

7.3 ความยาวของสายเคเบิลโทรคมนาคมท่ีบรรจุในแตละลอใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซ้ือกับผูขาย 

8. เครื่องหมายและฉลาก 

8.1 ท่ีเทปช้ีบอกอยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหชัดเจน และไมลบเลือนงาย 

(1) ช่ือผูทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

(2) ปท่ีทําหรือชวงปท่ีทํา (ไมเกิน 2 ป) 

การทําเคร่ืองหมายและฉลากสําหรับรายละเอียดขอ (1) และขอ (2) ตองปรากฏใหเห็นไปตลอดความยาวสายท่ี
ทุกชวงความยาวไมเกิน 500 มิลลิเมตร 

8.2 ท่ีสายเคเบิลโทรคมนาคมทุกเสน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นได
งาย ชัดเจน และไมลบเลือน 

(1) ช่ือผลิตภัณฑ หรือรหัสแทนช่ือผลิตภัณฑ 

(2) ขนาดตัวนํา เปนมิลลิเมตร และจํานวนคูสาย 

(3) ปท่ีทํา 

(4) ช่ือผูทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

(5) ความยาวตามระยะ เปนเมตร 

การทําเคร่ืองหมายและฉลากสําหรับรายละเอียดขอ (1) ถึงขอ (4) ใหอยูระหวางเคร่ืองหมายความยาวตามระยะ 
การทําเคร่ืองหมายและฉลากตองไมมีผลกระทบตอคุณลักษณะทางไฟฟาของสายเคเบิลโทรคมนาคม 

การทําเคร่ืองหมายความยาวตามระยะ ตองเปนดังตอไปนี้ 

ก. การทําเคร่ืองหมายความยาวตามระยะตองเร่ิมนับจากศูนยไปตลอดความยาวโดยไมมีการเร่ิมนับศูนยใหม 
โดยระบุเลขศูนย หรือสัญลักษณแสดงจุดเร่ิมตน 



มอก.2434-2552 

-19- 

ข. การทําเคร่ืองหมายความยาวตามระยะใหแจงตัวเลขพรอมสัญลักษณ “M” หรือ “m” ทุกชวงความยาว 
(1 ± 0.01) เมตร 

8.3 ท่ีลอบรรจุ อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดดังตอไปนี้ ใหเห็นไดงาย ชัดเจน และไม
ลบเลือนงาย 

(1) ช่ือผลิตภัณฑ หรือรหัสแทนช่ือผลิตภัณฑ* 

(2) ขนาดตัวนํา เปนมิลลิเมตร และจํานวนคูสาย 

(3) ความยาวของสายเคเบิลโทรคมนาคม เปนเมตร 

(4) น้ําหนักสุทธิ และนํ้าหนักรวม เปนกิโลกรัม 

(5) ปท่ีทํา 

(6) ลูกศรแสดงทิศทางการหมุนลอ และตําแหนงปลายสาย 

(7) ช่ือผูทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

หมายเหตุ * หมายถึง  ตัวอยางของรหัสแทนช่ือผลิตภัณฑ เชน 
     AP  ใชแทนสายเคเบิลโทรคมนาคมแบบไมมีสายสะพาน 
     AP(8)  ใชแทนสายเคเบิลโทรคมนาคมแบบมีสายสะพาน 

8.4 ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

9. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

9.1 รุน ในท่ีนี้ หมายถึง สายเคเบิลโทรคมนาคมท่ีมีแบบเดียวกัน ขนาดตัวนําเทากัน ฉนวนและเปลือกเหมือนกัน ท่ี
ทําในคราวเดียวโดยตอเนื่อง หรือสงมอบ หรือซ้ือขาย ในระยะเวลาเดียวกัน 

9.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอ่ืนท่ีเทียบเทากันทางวิชาการกับแผนท่ีกําหนดไว 

9.2.1 การชักตัวอยาง 

9.2.1.1 การชักตัวอยางในแตละรุน ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจากลอบรรจุในแตละรุน ใหได
ตัวอยางตามท่ีกําหนดในตารางที่ 13 
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ตารางท่ี 13 การชักตัวอยางจากลอบรรจุในแตละรุน 
(ขอ 9.2.1.1) 

จํานวนลอในรุน จํานวนลอการชักตัวอยาง 
1 – 5 1 
6 – 10 2 

11 – 15 3 
16 – 21 4 
22 – 27 5 
28 – 33 6 
34 – 39 7 
40 – 47 8 
48 – 55 9 

มากกวา 55 10 

9.2.1.2 การชักตัวอยางจํานวนของคูสายในแตละลอ ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากลอบรรจุท่ีไดในขอ 9.2.1.1 ให
ไดจํานวนคูสายท่ีตองทดสอบตามท่ีกําหนดในตารางที่ 14 

ตารางท่ี 14 การชักตัวอยางจาํนวนของคูสายในแตละลอ 
(ขอ 9.2.1.2) 

จํานวนคูสายทั้งหมดในแตละลอ จํานวนคูสายที่ตองสุมทดสอบ 

25 หรือนอยกวา 
25 < จํานวนคูสาย ≤ 600 

มากกวา 600 

ทั้งหมด 
25 (1 ยูนิต) 
50 (2 ยูนิต) 

หมายเหตุ การทดสอบทุกรายการใหสุมคูสายตามตารางท่ี 14 ยกเวนดังตอไปน้ี 
 1. การทดสอบความทนแรงดันไฟฟากระแสตรง ตองทดสอบกับตัวนําหุมฉนวนทั้งหมดในแตละลอที่สุม 
 2. การทดสอบคุณลักษณะทางฟสิกสของตัวนําและฉนวน รวมท้ังการทดสอบความตานทานฉนวน ให

ทดสอบจํานวน 10 เสน ที่มีสีแตกตางกันในแตละยูนิตท่ีสุมมา 

9.2.2 เกณฑการตัดสิน 

 ตัวอยางตองเปนไป ตามขอ 4. ขอ 5. ขอ 6. ขอ 7. และขอ 8. ทุกรายการ จึงจะถือวาสายเคเบิลโทรคมนาคม
รุนนั้น เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 
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10.การทดสอบ 

10.1 ขนาดตัวนํา 

10.1.1 เคร่ืองมือ 

ไมโครมิเตอร หรือเวอรเนยีรแคลลิเปอรส ท่ีวัดไดละเอียดถึง 0.001 มิลลิเมตร 

10.1.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 

10.1.2.1 ตัดสายตัวนําหุมฉนวนยาวประมาณ 300 มิลลิเมตร เอาตัวนําออกจากฉนวน 

10.1.2.2 ตัวนําตองไมมีรอยราวท่ีมองเห็นไดดวยตาเปลา และผิวท่ีสะอาดปราศจากคราบออกไซด ส่ิงสกปรก 
และนํ้ามัน 

10.1.3 วิธีทดสอบ 

วัดเสนผานศูนยกลางของตัวนํา 3 ตําแหนงท่ีบริเวณกึ่งกลาง และท่ีปลายท้ังสองของช้ินทดสอบ แตละ
ตําแหนงใหวัด 2 คร้ัง ท่ีหนาตัดเดียวกันในแนวต้ังฉากซ่ึงกันและกัน 

10.1.4 การรายงานผล 

ใหรายงานผลเปนคาเฉล่ียของเสนผานศูนยกลางของตัวนํา เปนมิลลิเมตร 

10.2 ความยืดของตัวนํา 

10.2.1 เคร่ืองมือ 

10.2.1.1 เคร่ืองทดสอบแรงดึงท่ีไดรับการปรับเทียบใหถูกตองตามมาตรฐานเคร่ืองนั้น ๆ 

10.2.1.2 เวอรเนียรแคลลิเปอรส หรือเคร่ืองวัดท่ีเทียบเทา 

10.2.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 

10.2.2.1 ตัดสายตัวนําหุมฉนวนยาวประมาณ 300 มิลลิเมตร จํานวน 3 ช้ิน เอาตัวนําออกจากฉนวน  

10.2.2.2 นําตัวนําท่ีไดมาทําขีดเคร่ืองหมาย 2 แหงหางกัน (200  2) มิลลิเมตร เปนความยาวพิกัดเดิม (Lo) ตรง
กลางของช้ินทดสอบ โดยไมทําใหช้ินทดสอบชํารุดหรือเกิดความเสียหายทางกล 

10.2.3 วิธีทดสอบ 

10.2.3.1 ใหทดสอบอยูระหวางอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส 

10.2.3.2 ระยะระหวางปากจับตองยาวกวาความยาวพิกัดเดิมอยางนอย 50 มิลลิเมตร 

10.2.3.3 ช้ินทดสอบตองจับดวยวิธีท่ีเหมาะสม และปากจับอยูหางจากขีดเคร่ืองหมายขางละเทา ๆ กัน 
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10.2.3.4 ทดสอบท่ีอัตราการดึง (100  20) มิลลิเมตรตอนาที 

10.2.3.5 ดึงจนกระท่ังช้ินทดสอบขาด บันทึกความยาวพิกัดสุดทาย (Lu) ก็ตอเม่ือการขาดเกิดข้ึนระหวาง
เคร่ืองหมายพิกัด 

10.2.3.6 คํานวณความยืดดังนี้ 

100
0

0 



L

LL
EL u  

โดยท่ี EL คือ  ความยืด เปนรอยละ 

 Lu คือ  ความยาวพิกัดสุดทาย เปนมิลลิเมตร 

 Lo คือ  ความยาวพิกัดเดิม เปนมิลลิเมตร 

10.2.4 การรายงานผล 

ใหรายงานผลเปนคามัธยฐานของความยดืท่ีคํานวณได เปนรอยละ 

10.3 ความตานแรงดึงและความยืดของฉนวน 

10.3.1 เคร่ืองมือ 

10.3.1.1 เคร่ืองทดสอบแรงดึงท่ีไดรับการปรับเทียบใหถูกตองตามมาตรฐานเคร่ืองนั้นๆ 

10.3.1.2 เวอรเนียรแคลลิเปอรส หรือเคร่ืองวัดท่ีเทียบเทา 

10.3.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 

10.3.2.1 ตัดสายตัวนําหุมฉนวนยาวประมาณ 300 มิลลิเมตร จํานวน 3 ช้ิน เอาตัวนําออกจากฉนวน โดยไมทํา
ใหช้ินทดสอบชํารุดหรือเกิดความเสียหายทางกล วัดขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกและเสนผาน
ศูนยกลางภายใน 

10.3.2.2 นําฉนวนรูปทอท่ีไดมาทําขีดเคร่ืองหมาย 2 แหงหางกัน 25 มิลลิเมตร เปนความยาวพิกัดเดิมตรงกลาง
ของช้ินทดสอบ 

10.3.2.3 หาพ้ืนท่ีหนาตัดของช้ินทดสอบ โดยคํานวณจากเสนผานศูนยกลางภายนอกเฉล่ียและเสนผาน
ศูนยกลางภายในเฉล่ีย  ซ่ึงไดจากการวัดช้ินทดสอบท่ีตําแหนงท่ีตั้งฉากกัน 2 คร้ัง จากสูตร 

พื้นที่หนาตัด (ตารางเซนติเมตร) = )(
4

22 IDOD 
  

โดยท่ี OD คือ  เสนผานศูนยกลางภายนอกเฉล่ีย เปนเซนติเมตร 

 ID คือ  เสนผานศูนยกลางภายในเฉล่ีย เปนเซนติเมตร 

10.3.3 วิธีทดสอบ 



มอก.2434-2552 

-23- 

10.3.3.1 ใหทดสอบอยูระหวางอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ถึง 28 องศาเซลเซียส 

10.3.3.2 ระยะระหวางปากจับตองยาวกวาความยาวพิกัดเดิมไมเกิน 50 มิลลิเมตร 

10.3.3.3 ช้ินทดสอบตองจับดวยวิธีท่ีเหมาะสม และปากจับอยูหางจากขีดเคร่ืองหมายขางละเทา ๆ กัน 

10.3.3.4 ทดสอบท่ีอัตราการดึง (50  5) มิลลิเมตรตอนาที 

10.3.3.5 ดึงช้ินทดสอบจนกระท่ังขาด บันทึกคาแรงดึงและความยาวพิกัดสุดทายก็ตอเม่ือการขาดเกิดข้ึน
ระหวางเคร่ืองหมายพิกัด 

10.3.3.6 คํานวณความตานแรงดึงดังนี้ 

A

F
TS   

โดยท่ี TS คือ  ความตานแรงดึง เปนกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

 F คือ  คาของแรงท่ีวัดไดท่ีจุดขาด เปนกิโลกรัม 

 A คือ  พื้นท่ีหนาตัดของช้ินทดสอบ เปนตารางเซนติเมตร 

10.3.3.7 คํานวณความยืด เชนเดียวกับขอ 10.2.3.6 

10.3.4 การรายงานผล 

ใหรายงานผลเปนคามัธยฐานของความตานแรงดึงท่ีคํานวณได เปนกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และ
คามัธยฐานของความยืดท่ีคํานวณได เปนรอยละ 

10.4 การโคงงอท่ีอุณหภูมิต่ําของฉนวน 

10.4.1 เคร่ืองมือ 

10.4.1.1 ตูทําความเย็น (cooling chamber) 

10.4.1.2 แมนเดรล 

(1) กรณีฉนวนเปนพอลิเอทิลีนใชขนาดของแมนเดรล เปนสามเทาของเสนผานศูนยกลางตัวนําหุม
ฉนวน 

(2) กรณีฉนวนเปนพอลิโพรพิลีนใชขนาดของแมนเดรล  เทากับเสนผานศูนยกลางตัวนําหุมฉนวน 

10.4.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 

ตัดตัวนําหุมฉนวนสําหรับเปนช้ินทดสอบ หากตัวอยางชํารุดซ่ึงเกิดจากความเสียหายทางกลไมใหนํามา
เปนช้ินทดสอบ 

10.4.3 วิธีทดสอบ 
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10.4.3.1 นําช้ินทดสอบใสในตูทําความเย็นท่ีอุณหภูมิ (0 +1) องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

10.4.3.2 เม่ือครบกําหนดเวลาแลว นําช้ินทดสอบท่ีผานการทําใหเย็นพันรอบแมนเดรลทันที ในอัตราการพันท่ี
สมํ่าเสมอใหชิดกัน โดยใหจํานวนรอบในการพันไมนอยกวา 6 รอบ และใชเวลาในการพันไมเกิน 
1 นาที 

10.4.3.3 ตรวจดูสภาพผิวฉนวนของชิ้นทดสอบดวยตาเปลา 

10.4.4 การรายงานผล 

ใหรายงานผลวามี หรือไมมีรอยแตกราน 

10.5 การหดตัวของฉนวน 

10.5.1 เคร่ืองมือ 

10.5.1.1 ตูอบความรอน 

10.5.1.2 กลองจุลทรรศน หรือเคร่ืองวัดท่ีเทียบเทา 

10.5.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 

10.5.2.1 ตัดตัวนําหุมฉนวนความยาวประมาณ 1.5 เมตร จากน้ันใหตัดสวนกลางของตัวนําหุมฉนวนใหเหลือ
ความยาวประมาณ 200 มิลลิเมตร 

10.5.2.2 ตัดปลายท้ังสองขางของตัวนําหุมฉนวนใหมีหนาตัดเรียบเสมอกัน และมีความยาว 150 มิลลิเมตร 
สําหรับเปนช้ินทดสอบ 

10.5.3 วิธีทดสอบ 

10.5.3.1 นําช้ินทดสอบใสในตูอบความรอนท่ีมีการถายเทอากาศ โดยใชอุณหภูมิและชวงเวลาท่ีระบุในตาราง 
ท่ี 11 

10.5.3.2 เม่ือครบตามชวงเวลาท่ีกําหนด นําช้ินทดสอบออกจากตูอบปลอยท้ิงไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง วัดความ
ยาวท่ีหดตัวของฉนวนท่ีปลายท้ังสองขาง 

10.5.3.3 บันทึกผลรวมความยาวท่ีหดตัวของฉนวนท่ีปลายท้ังสองขาง  

10.5.4 การรายงานผล 

ใหรายงานผลรวมของความยาวท่ีหดตัวของฉนวนท่ีปลายท้ังสองขาง เปนคาการหดตัวของฉนวน เปน
มิลลิเมตร 
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 ความหนาเปลือกสูงสุด – ความหนาเปลือกตํ่าสุด  
ความเยื้องศูนยกลาง  =     ____________________________________________________________________________  × 100 

 
ความหนาเปลือกเฉลี่ย 

10.6 ความหนาของเปลือก 

10.6.1 เคร่ืองมือ 

กลองจุลทรรศนหรือเครื่องฉายหนาขาง (profile projector) ท่ีมีกําลังขยายอยางนอย 10 เทา และวัดได
ละเอียด 0.01 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีมีขอสงสัยใหใชการวัดดวยกลองจุลทรรศนเปนวิธีอางอิง 

10.6.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 

ตัดเปลือกเปนแผนบางตามระนาบที่ตั้งฉากกับแนวแกนของสายเคเบิลโทรคมนาคม ถาการทํา
เคร่ืองหมายบนเปลือกเปนเหตุใหความหนาสวนนั้นลดลง ใหใชเปลือกตรงท่ีมีเคร่ืองหมายนั้นเปนช้ิน
ทดสอบ 

10.6.3 วิธีทดสอบ 

ใหวัดความหนา 6 คร้ัง ท่ีระยะตามแนวเสนรอบวงเทา ๆ กัน โดยท่ีจุดแรกท่ีวัดตองเปนจุดท่ีความหนา
เปลือกต่ําสุด 

10.6.4 การรายงานผล 

ใหรายงานคาความหนาเฉล่ียของเปลือก และความหนาตํ่าสุดของเปลือก เปนมิลลิเมตร 

10.7 ความเยื้องศูนยกลางของเปลือก 

10.7.1 เคร่ืองมือ  

ใชเคร่ืองมือชนิดเดียวกับท่ีทดสอบในขอ 10.6.1 

10.7.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 

ใชช้ินทดสอบเดียวกับท่ีทดสอบในขอ 10.6.2 

10.7.3 วิธีทดสอบ 

10.7.3.1 วัดความหนาเปลือกสูงสุด 

10.7.3.2 นําคาความหนาท่ีไดจากการทดสอบในขอ 10.6.4 มาคํานวณความเยื้องศูนยกลาง จากสูตร 

 
 

 
10.7.4 การรายงานผล 

ใหรายงานผลความเย้ืองศูนยกลางของเปลือก เปนรอยละ 
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10.8 ความตานแรงดึงและความยืดของเปลือก 

10.8.1 เคร่ืองมือ 

10.8.1.1 เคร่ืองทดสอบแรงดึงท่ีไดรับการปรับเทียบใหถูกตองตามมาตรฐานเคร่ืองนั้น ๆ 

10.8.1.2 เวอรเนียรแคลลิเปอรส หรือเคร่ืองวัดท่ีเทียบเทา 

10.8.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 

10.8.2.1 ตัดช้ินทดสอบเปนรูปดัมบเบลล ดังรูปท่ี 2 จํานวน 3 ช้ิน โดยไมทําใหช้ินทดสอบชํารุดหรือเกิดความ
เสียหายทางกล 

10.8.2.2 ขัดหรือตัดช้ินทดสอบจนผิวท้ังสองดานเรียบสม่ําเสมอกันในชวงความยาวพิกัด ขณะตัดแตงตองระวัง
มิใหอุณหภูมิสูงข้ึนเกินควร ภายหลังการขัดหรือการตัดความหนาของช้ินทดสอบตองไมมากกวา 
4 มิลลิเมตร 

10.8.2.3 นําช้ินทดสอบมาทําขีดเคร่ืองหมาย 2 แหง หางกัน 25 มิลลิเมตร เปนความยาวพิกัดเดิมตรงกลางของ
ช้ินทดสอบ 

10.8.2.4 หาพ้ืนท่ีหนาตัดของช้ินทดสอบ โดยวัดความกวางและความหนา เปนมิลลิเมตร ของชิ้นทดสอบ 3 
ตําแหนง ระหวางความยาวพิกัด นําคาเฉลี่ยของความกวางและความหนามาคํานวณหาพื้นท่ีหนาตัด 
โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 

พื้นที่หนาตัด (ตารางมิลลิเมตร)   =   ความกวาง × ความหนา 

10.8.3 วิธีทดสอบ 

10.8.3.1 ทดสอบท่ีอุณหภูมิอยูระหวาง 20 องศาเซลเซียส ถึง 28 องศาเซลเซียส 

10.8.3.2 ระยะระหวางปากจับตองยาวกวาความยาวพิกัดเดิมไมเกิน 50 มิลลิเมตร 

10.8.3.3 ช้ินทดสอบตองจับดวยวิธีท่ีเหมาะสม และปากจับอยูหางจากขีดเคร่ืองหมายขางละเทา ๆ กัน 

10.8.3.4 ทดสอบท่ีอัตราการดึง (500 ± 50) มิลลิเมตรตอนาที 

10.8.3.5 ดึงช้ินทดสอบจนกระท่ังขาด บันทึกคาแรงดึงและความยาวพิกัดสุดทาย ก็ตอเม่ือการขาดเกิดข้ึน
ระหวางเคร่ืองหมายพิกัด 

10.8.3.6 คํานวณความตานแรงดึงและความยืด เชนเดียวกับขอ 10.3.3.6 และขอ 10.2.3.6 ตามลําดับ 

10.8.4 การรายงานผล  

ใหรายงานผลเปนคามัธยฐานของความตานแรงดึง เปนกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และคามัธยฐานของ
ความยืดเปนรอยละ 
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 ความยาวกอนการอบ – ความยาวหลังการอบ 
รอยละการหดตัว  =     ______________________________________________________________________  × 100 

 
ความยาวกอนการอบ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ช้ินทดสอบรูปดัมบเบลล 
(ขอ 10.8.2) 

10.9 การหดตัวของเปลือก 

10.9.1 เคร่ืองมือ 

10.9.1.1 ตูอบความรอน 

10.9.1.2 เวอรเนียรแคลลิเปอรส หรือเคร่ืองมือวัดท่ีเทียบเทา 

10.9.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 

เตรียมช้ินทดสอบ 4 ช้ิน โดยช้ินทดสอบแตละช้ินมีความยาว 51 มิลลิเมตร ความกวาง 6.4 มิลลิเมตร และ
ความหนาเทากับความหนาของเปลือก โดยเร่ิมตัดช้ินทดสอบจากเปลือกนอกตรงสวนซอนเหล่ือมของ
ชิลดเปนช้ินแรก และอีก 3 ช้ิน โดยเวนระยะหางเทา ๆ กันตามแนวเสนรอบวง 

10.9.3 วิธีทดสอบ 

10.9.3.1 นําช้ินทดสอบใสในตูอบความรอนท่ีมีการถายเทอากาศ ท่ีอุณหภูมิ (100 +1) องศาเซลเซียส เปนเวลา 
4 ช่ัวโมง 

10.9.3.2 เม่ือครบ 4 ช่ัวโมง นําช้ินทดสอบออกจากตูอบ ปลอยท้ิงไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง แลวนําช้ินทดสอบ
มาวัดความยาว 

10.9.3.3 บันทึกความยาวท่ีวัดได เปนมิลลิเมตร 

10.9.3.4 คํานวณคารอยละการหดตัว จากสูตร 

 

 

10.9.4 การรายงานผล 

ใหรายงานผลของคาท่ีคํานวณไดของการหดตัวของเปลือก เปนรอยละ 
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10.10 ความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา 

10.10.1 เคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือวัดความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา ประเภทโวลต/โอหมมิเตอร เคร่ืองแบบวีตสโตน 
บริดจ หรือเคร่ืองวัดความตานทานของตัวนําแบบตาง ๆ ท้ังแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติท่ีสามารถวัด
ความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนําไดละเอียดถึงรอยละ + 0.5 

10.10.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ 

10.10.2.1 ใชสายเคเบิลโทรคมนาคมจากลอบรรจุท่ีสุมมาเปนช้ินทดสอบ วัดคาความตานทานไฟฟากระแสตรง
ของตัวนําตลอดความยาวท้ังลอบรรจุ โดยใหสุมวัดตามท่ีกําหนดในขอ 9 

10.10.2.2 ท่ีปลายสายเคเบิลโทรคมนาคมท้ัง 2 ดาน ปอกเปลือกและชิลดออกยาวประมาณ 600 มิลลิเมตร โดยท่ี
ตัวนําดานตนสายตองแยกไมใหแตละเสนสัมผัสกัน สวนตัวนําดานปลายสายตองลอกฉนวนของแต
ละเสนออกยาวประมาณ 25 มิลลิเมตร ถึง 75 มิลลิเมตร หรือไมตองลอกฉนวนออกก็ไดข้ึนอยูกับ
เคร่ืองมือวัด 

10.10.3 วิธีทดสอบ 

10.10.3.1 เคร่ืองมือวัดความตานทานแบบวีตสโตนบริดจ จะมีสายของข้ัวไฟฟา 2 เสน นําสายเสนหนึ่งของ
เคร่ืองจับปลายสายของเสนสีหลักของคูสายท่ี 1 ท่ีอยูในยูนิตท่ีสุมมา และนําสายอีกเสนหนึ่งของ
เคร่ืองจับตนสายของเสนสีหลักของคูสายท่ี 1 เชนกัน 

10.10.3.2 ปรับเคร่ืองมือวัดใหสมดุล แลวอานคาความตานทานของตัวนําของเสนสีหลักของคูสายท่ี 1 

10.10.3.3 วัดความตานทานของตัวนําเสนอ่ืน ๆ ตามขอ 10.10.3.1 และขอ 10.10.3.2 จนครบตามจํานวนท่ี
ตองการวัด 

10.10.3.4 บันทึกอุณหภูมิขณะท่ีวัด 

10.10.3.5 นําคาความตานทานของตัวนําแตละเสนท่ีวัดไดคํานวณเปนความตานทานตอ 1 กิโลเมตร ท่ีอุณหภูมิ 
20 องศาเซลเซียส จากสูตร 

L
CRR Ft

1000
20   

โดยท่ี R20 คือ ความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนโอหม
ตอกิโลเมตร 

 Rt คือ ความตานทานไฟฟากระแสตรงของสายเคเบิลโทรคมนาคมยาว L เมตร 
   ท่ีอุณหภูมิ t องศาเซลเซียส เปนโอหม 
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 t คือ อุณหภูมิขณะท่ีวัด เปนองศาเซลเซียส 

 CF คือ ตัวประกอบแกคา (correction factor) ของทองแดง ท่ีอุณหภูมิตาง ๆ ตามตาราง 
ท่ี 15 

 L คือ ความยาวของสายเคเบิลโทรคมนาคม เปนเมตร 

10.10.3.6 สําหรับเคร่ืองมือวัดแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ สามารถวัดคาความตานทานของตัวนําไดทีละ
หลาย ๆ เสนในเวลาเดียวกัน 

10.10.4 การรายงานผล 

ใหรายงานคาความตานทานไฟฟากระแสตรงสูงสุดของตัวนํา ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนโอหมตอ
กิโลเมตร  
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ตารางท่ี 15 ตัวประกอบแกคาของทองแดงท่ีอุณหภูมิตาง ๆ 
(ขอ 10.10.3.5) 

อุณหภูมิที่วัด  

oC 
ตัวประกอบแกคา อุณหภูมิที่วัด  

oC 
ตัวประกอบแกคา 

20.0 1.000 33.5 0.950 
20.5 0.998 34.0 0.948 
21.0 0.996 34.5 0.946 
21.5 0.994 35.0 0.944 
22.0 0.992 35.5 0.943 
22.5 0.990 36.0 0.941 
23.0 0.988 36.5 0.939 
23.5 0.986 37.0 0.937 
24.0 0.985 37.5 0.936 
24.5 0.983 38.0 0.934 
25.0 0.981 38.5 0.932 
25.5 0.979 39.0 0.931 
26.0 0.977 39.5 0.929 
26.5 0.975 40.0 0.927 
27.0 0.973 40.5 0.925 
27.5 0.971 41.0 0.924 
28.0 0.970 41.5 0.922 
28.5 0.968 42.0 0.920 
29.0 0.966 42.5 0.919 
29.5 0.964 43.0 0.917 
30.0 0.962 43.5 0.915 
30.5 0.960 44.0 0.914 
31.0 0.959 44.5 0.912 
31.5 0.957 45.0 0.911 
32.0 0.955 45.5 0.909 
32.5 0.953 46.0 0.907 
33.0 0.951 46.5 0.906 
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10.11 ความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา 

10.11.1 วิธีคํานวณ 

10.11.1.1 ความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา เกิดจากความแตกตางของความ
ตานทานไฟฟากระแสตรงระหวางตัวนํา 2 ตัวนําในคูสายใด ๆ ดังนั้นความไมสมดุลของความ
ตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา จึงไดจากการนําคาความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนําท่ี
วัดไดขอ 10.10 มาคํานวณหาจากสูตร 

100
min

minmax 



R

RR
Ru  

โดยท่ี Ru คือ ความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา เปนรอยละ 

 Rmax คือ คาสูงสุดของความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนําใน 1 คูสาย เปนโอหมตอ
กิโลเมตร 

 Rmin คือ คาตํ่าสุดของความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนําใน 1 คูสาย เปนโอหมตอ
กิโลเมตร 

10.11.1.2 หาคาความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนําใหครบตามจํานวนท่ีวัดใน 
ขอ 10.10 

10.11.2 การรายงานผล 

ใหรายงานคาความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงแตละคูสายสูงสุด และความไมสมดุล
ของความตานทานไฟฟากระแสตรงเฉล่ีย เปนรอยละ 

10.12 ความจุไฟฟารวม 

10.12.1 เคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีสามารถวัดความจุไฟฟารวม ไดแก เคร่ืองวัดอิมพีแดนซบริดจ (impedance bridge) มาตรความ
จุ (capacitance meter) หรือเคร่ืองวัดแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ 

10.12.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ 

ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับท่ีทดสอบในขอ 10.10 

10.12.3 วิธีทดสอบ 

10.12.3.1 ความจุไฟฟารวมของลวดตัวนํา 2 เสนใน 1 คูสาย เกิดข้ึนดังรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 แสดงความสัมพันธของการเกิดความจุไฟฟารวม 
(ขอ 10.12.3.1) 

หาไดจากสูตร 

BGAG

BGAG
ABL CC

CC
CCM




  

โดยท่ี  A  และ  B  เปนตัวนําใน 1 คูสาย 

 CML คือ ความจุไฟฟารวมท่ีวัดได เปนนาโนฟารัด 

 CAB คือ ความจุไฟฟาระหวางตัวนํา A กับ B เปนนาโนฟารัด 

 CAG คือ ความจุไฟฟาระหวางตัวนํา A กับสายดิน เปนนาโนฟารัด 

 CBG คือ ความจุไฟฟาระหวางตัวนํา B กับสายดิน เปนนาโนฟารัด 

10.12.3.2 การวัดคาความจุไฟฟารวมของคูสายแตละคูใหวัดท่ีความถ่ี (1 000 + 100) เฮิรตซ และท่ีอุณหภูมิ 
(25 + 3) องศาเซลเซียส 

10.12.3.3 นําปลายของคูสายท่ีจะวัด (ตัวนํา A และ B) ตอเขากับข้ัวของเคร่ืองวัด สวนคูสายคูอ่ืนๆ จับรวมกัน
กับชิลด และตอเขากับสายดินของเคร่ืองวัด ดังรูปท่ี 4 

  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 แสดงการตอคูสายท่ีตองการวัดคาความจุไฟฟารวม 
(ขอ 10.12.3.3) 
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10.12.3.4 ปรับเคร่ืองมือวัดใหสมดุล อานคาความจุไฟฟารวมท่ีวัดได 

10.12.3.5 นําคาความจุไฟฟารวมท่ีวัดได มาคํานวณเปนความจุไฟฟารวมตอ 1 กิโลเมตร จากสูตร 

L

CM
CM L 1000

  

โดยท่ี CM คือ ความจุไฟฟารวม เปนนาโนฟารัดตอกิโลเมตร 

 CML คือ ความจุไฟฟารวมท่ีวัดได เปนนาโนฟารัด 

   L คือ ความยาวของสายเคเบิลโทรคมนาคม เปนเมตร 

10.12.3.6 วัดคาความจุไฟฟารวมของคูสายอ่ืน ๆ ตามขอ 10.12.3.2 ถึงขอ 10.12.3.5 จนครบตามจํานวนท่ี
ตองการวัด 

10.12.3.7 สําหรับเคร่ืองมือวัดแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติจะสามารถวัดคาความจุไฟฟารวมไดทีละหลาย ๆ 
คูสายในเวลาเดียวกัน 

10.12.4 การรายงานผล 

ใหรายงานคาความจุไฟฟารวมเฉล่ีย เปนนาโนฟารัดตอกิโลเมตร 

10.13 ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย 

10.13.1 เคร่ืองมือ 

ใชเคร่ืองมือชนิดเดียวกับท่ีทดสอบในขอ 10.12 

10.13.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ 

ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับท่ีทดสอบในขอ 10.10 

10.13.3 วิธีทดสอบ 

10.13.3.1 ความไมสมดลุของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสายเกิดข้ึนดังรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 5 แสดงวงจรการเกิดความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย 
(ขอ 10.13.3.1) 

โดยท่ี A และ B เปนตัวนําของคูสายหนึ่ง 

 C และ D เปนตัวนําของอีกคูสายหนึ่ง 

 CAC เปนความจุไฟฟาระหวางตัวนํา A กับ C 

 CAD เปนความจุไฟฟาระหวางตัวนํา A กับ D 

 CBC เปนความจุไฟฟาระหวางตัวนํา B กับ C 

 CBD เปนความจุไฟฟาท่ีเกิดข้ึนระหวางตัวนํา B กับ D 

และ CAG  CBG   CCG  CDG   เปนความจุไฟฟาของตัวนํา  A  B  C  และ D ตามลําดับ เม่ือเทียบกับสายดิน
ของเคร่ืองวัด 

10.13.3.2 การวัดความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย ใหวัดท่ีความถ่ี (1 000 + 100) เฮิรตซ 
และท่ีอุณหภูมิ (25 + 3) องศาเซลเซียส 

10.13.3.3 นําปลายของคูสายท่ีจะวัดคูท่ี 1 (ตัวนํา A และ B) และคูสายคูท่ี 2 (ตัวนํา C และ D) ตอเขากับข้ัวของ
เคร่ืองวัด สวนคูสายคูอ่ืน ๆ ใหจับรวมกันกับชิลด แลวตอเขากับสายดินของเคร่ือง ดังรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6 แสดงการตอคูสายท่ีตองการวัดความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย 
(ขอ 10.13.3.3) 

10.13.3.4 ปรับเคร่ืองมือวัดใหสมดุล อานคาความจุไฟฟาท่ีวดัได 

10.13.3.5 วัดความจุไฟฟาของคูสายอ่ืน ๆ เชนเดียวกัน ตามขอ 10.13.3.2 ถึงขอ 10.13.3.4 จนครบตามจํานวนท่ี
ตองการวัด 

10.13.3.6 สายเคเบิลโทรคมนาคม ท่ีมีหลาย ๆ ยูนิต ในแตละยูนิตท่ีมีจํานวนคูสาย 25 คูสาย หรือนอยกวา ตอง
วัดคาความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายดังนี้ 

(1) ระหวางคูสายท่ีอยูติดกันในชั้นเดียวกัน 

(2) ระหวางคูสายท่ีเปนศูนยกลาง ในกรณีท่ีมีจํานวนคูสาย 4 คูสาย หรือนอยกวา และ 

(3) ระหวางคูสายของชั้นท่ีอยูติดกัน เม่ือจํานวนคูสายในช้ันใน (ช้ันท่ีมีจํานวนคูสายนอยกวา) มี 
6 คูสาย หรือนอยกวา ท้ังนี้ท่ีศูนยกลางใหนับเปน 1 ช้ัน 

10.13.3.7 คาความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย คํานวณไดจากสูตร 

   BDACBCADL CCCCCUPP   

โดยท่ี CUPPL คือ ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย เปนพิโกฟารัด 

10.13.3.8 การคํานวณความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย เปนพิโกฟารัดตอกิโลเมตร จาก
สูตร 

L

CUPP
CUPP L 1000

  

โดยท่ี CUPP คือ ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย เปนพิโกฟารัดตอ
กิโลเมตร 

 CUPPL คือ ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสายท่ีวัดได เปนพิโกฟารัด 

     L คือ ความยาวของสายเคเบิลโทรคมนาคม เปนเมตร 
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10.13.3.9 การคํานวณคารากกําลังสองเฉล่ียของความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย เปน 
 พิโกฟารัดตอกิโลเมตร จากสูตร 





N

i
irms CUPP

N
CUPP

1

21  

โดยท่ี CUPPrms คือ คารากกําลังสองเฉล่ียของความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับ
คูสาย เปนพิโกฟารัดตอกิโลเมตร 

 CUPPi คือ ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย เปนพิโกฟารัดตอ
กิโลเมตร 

   N คือ จํานวนของความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสายท้ังหมด 

10.13.4 การรายงานผล 

กรณีมีคูสาย 6 คูสาย หรือนอยกวา ใหรายงานคาความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย
สูงสุดของกลุมท่ีตองการวัด สําหรับกรณีมีคูสายมากกวา 6 คูสาย ใหรายงานคารากกําลังสองเฉล่ียของ
ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย 

10.14 ความไมสมดลุของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดนิ 

10.14.1 เคร่ืองมือ 

ใชเคร่ืองมือชนิดเดยีวกับท่ีทดสอบในขอ 10.12 

10.14.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ 

ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับท่ีทดสอบในขอ 10.10 

10.14.3 วิธีทดสอบ 

10.14.3.1 ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดินเกิดข้ึนดังรูปท่ี 7 
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รูปท่ี 7 แสดงวงจรการเกิดความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน 
(ขอ 10.14.3.1) 

โดยท่ี A และ  B เปนตัวนําของคูสายหนึ่ง 

 CAG   และ  CBG  เปนความจุไฟฟาระหวางตัวนํา A กับ B กับชิลดท่ีตอลงสายดินของเคร่ืองวัด 

 CAP   และ  CBP  เปนความจุไฟฟาระหวางตัวนํา A กับ B กับตัวนําของคูสายท่ีเหลือทุกเสนจับ
รวมกัน แลวตอลงสายดินของเคร่ืองวัด 

10.14.3.2 การวัดความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน ใหวัดท่ีความถ่ี (1 000 + 100) เฮิรตซ 
และท่ีอุณหภูมิ (25 + 3) องศาเซลเซียส 

10.14.3.3 นําปลายของคูสายที่จะวัด (ตัวนํา A และ B) ตอเขากับข้ัวของเคร่ืองวัด ตอชิลดเขากับสายดิน สวน
คูสายคูอ่ืน ๆ ใหจับรวมกันและตอเขากับสายดินของเคร่ืองวัด ดังรูปท่ี 8 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 แสดงการตอคูสายท่ีตองการวัดความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน 
(ขอ 10.14.3.3) 

10.14.3.4 ปรับเคร่ืองมือวัดใหสมดุล อานคาความจุไฟฟาท่ีวัดได 
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10.14.3.5 วัดความจุไฟฟาของคูสายอ่ืนๆเชนเดียวกัน ตามขอ 10.14.3.2 ถึงขอ 10.14.3.4 จนครบตามจํานวนท่ี
ตองการวัด 

10.14.3.6 คาความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน คํานวณไดจากสูตร 

   BPBGAPAGL CCCCCUPG   

โดยท่ี CUPGL คือ ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน เปนพิโกฟารัด 

10.14.3.7 การคํานวณความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน เปนพิโกฟารัดตอกิโลเมตร จาก
สูตร 

L

CUPG
CUPG L 1000

  

โดยท่ี CUPG คือ ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน เปนพิโกฟารัดตอ
กิโลเมตร 

 CUPGL คือ ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดินท่ีวัดได 
   เปนพิโกฟารัด 

     L คือ ความยาวของสายเคเบิลโทรคมนาคม เปนเมตร 

10.14.3.8 การคํานวณคารากกําลังสองเฉล่ียของความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน  
 เปนพิโกฟารัดตอกิโลเมตร จากสูตร 





N

i
irms CUPG

N
CUPG

1

21  

โดยท่ี CUPGrms คือ คารากกําลังสองเฉล่ียของความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับ
สายดิน เปนพิโกฟารัดตอกิโลเมตร 

 CUPGi คือ ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดินเปนพิโกฟารัดตอ
กิโลเมตร 

     N คือ จํานวนของความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดินท้ังหมด 

10.14.4 การรายงานผล 

กรณีท่ีมีคูสาย 6 คูสาย หรือนอยกวา ใหรายงานคาความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสาย
ดินสูงสุดของคูสายในกลุมท่ีตองการวัดเทานั้น สําหรับกรณีท่ีมีคูสายมากกวา 6 คูสาย ใหรายงานคาความ
ไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดินสูงสุดของคูสายในกลุมท่ีตองการวัด และคารากกําลัง
สองเฉล่ียของความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน 
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10.15 การลดทอนสัญญาณ 

10.15.1 เคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีสามารถวัดคาการลดทอนสัญญาณ ไดแก เคร่ืองกําเนิดสัญญาณ และมาตรวัดระดับ (level 
meter) แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ 

10.15.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ 

ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับท่ีทดสอบในขอ 10.10 

10.15.3 วิธีทดสอบ 

10.15.3.1 ตอปลายสายท้ังสองดานเขากับเคร่ืองมือวดั 

10.15.3.2 ปลอยสัญญาณเขาทางปลายดานหนึ่ง และวัดสัญญาณออกจากปลายอีกดานหนึ่ง ใหใชความถ่ี  
772 กิโลเฮิรตซ 

10.15.3.3 นําคาท่ีวัดไดมาคํานวณตามสูตร 

LV

V

iF

iN
iT

1000
log20 








  

โดยท่ี  iT คือ คาการลดทอนสัญญาณท่ีความยาวของสายคูท่ี i ท่ีอุณหภูมิขณะที่วัด 
   เปนเดซิเบลตอกิโลเมตร 

 i คือ คูสายท่ีรบกวน 

 ViN  คือ ระดับแรงดันสัญญาณเขา 

 ViF คือ ระดับแรงดันสัญญาณออก 

 L คือความยาวของสายเคเบิลโทรคมนาคม เปนเมตร 

10.15.3.4 หาคาการลดทอนสัญญาณ ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จากสูตร 

)20(0022.0120 


T
iT

  

โดยท่ี 20 คือ คาการลดทอนสัญญาณ ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนเดซิเบลตอกิโลเมตร 

 T คือ อุณหภูมิขณะท่ีวัด เปนองศาเซลเซียส 

10.15.4 การรายงานผล 

ใหรายงานคาการลดทอนสัญญาณเฉล่ีย ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนเดซิเบลตอกิโลเมตร 
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10.16 การสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสาย 

10.16.1 เคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีสามารถวัดคาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายของสายเคเบิลโทรคมนาคมได เชน 
เคร่ืองมือวัดแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ 

10.16.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ 

ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับท่ีทดสอบในขอ 10.10 

10.16.3 วิธีทดสอบ 

10.16.3.1 ตอปลายสายท้ังสองดานเขากับเคร่ืองมือวัด 

10.16.3.2 การวัดคาสัญญาณแทรกขามคูสายท่ีปลายดานไกลใหใชความถ่ี 150 กิโลเฮิรตซ และการวัดคา
สัญญาณแทรกขามคูสายท่ีปลายดานใกลใหใชความถ่ี 772 กิโลเฮิรตซ 

10.16.3.3 ใหวัดคาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายท่ีปลายดานไกลของ 

(1) คูท่ีอยูติดกันท้ังหมดในช้ันเดียวกัน 

(2) ระหวางคูเวนคูในช้ันเดียวกัน 

(3) ทุกคูท่ีอยูช้ันศูนยกลางกับทุกคูท่ีอยูช้ันแรกที่ถัดไปจากช้ันศูนยกลาง 

แลวใหนําคาท่ีวัดไดมาคํานวณจากสูตร 

jF

iF
ij V

V
FEXTEL log20   

โดยท่ี ELFEXTij คือ คาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายท่ีปลายดานไกลระหวาง
คูสาย i กับคูสาย j เปนเดซิเบล 

    i คือ คูสายท่ีรบกวน 

    j คือ คูสายท่ีถูกรบกวน 

 ViF  คือ ระดับแรงดันสัญญาณออกท่ีปลายดานไกลของคูสาย i 

 VjF  คือ ระดับแรงดันสัญญาณออกท่ีปลายดานไกลของคูสาย j 

10.16.3.4 ใหนําคาท่ีไดจากการวัดตามขอ 10.16.3.3 มาคํานวณหาคารากกําลังสองเฉล่ีย จากสูตร 
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log20  

โดยท่ี ELFEXTrms คือ คารากกําลังสองเฉล่ียของการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายท่ี
ปลายดานไกล เปนเดซิเบล 

    N คือ จํานวนคาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายท่ีปลายดานไกลท่ี
วัด 

    k คือ คูสายขณะท่ีวัดคาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายท่ีปลายดาน
ไกล 

 ViF คือ ระดับแรงดันสัญญาณออกท่ีปลายดานไกลของคูสาย i 

 VjF  คือ ระดับแรงดันสัญญาณออกท่ีปลายดานไกลของคูสาย j 

กรณีท่ีวัดการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายปลายดานไกล ท่ีความยาว L สามารถหาคาการ
สูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายปลายดานไกล ท่ีความยาว 1 กิโลเมตร ไดโดยใชสูตร 

L
ELFEXTELFEXT L

1000
log10  

โดยท่ี ELFEXT คือ คาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายปลายดานไกล  
   เปนเดซิเบลตอกิโลเมตร 

 ELFEXTL คือ คา ELFEXT ท่ีวัดไดเปนเดซิเบล ท่ีความยาว L  เมตร 

    L คือ ความยาวสายเคเบิลโทรคมนาคม เปนเมตร 

10.16.3.5 ใหวัดคาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายท่ีปลายดานไกลของทุก ๆ คูสายตามขอ 
10.16.3.3 เทียบกัน เพื่อหาคาตํ่าสุด 

10.16.3.6 ใหวัดคาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายท่ีปลายดานใกลของทุก ๆ คูสายเทียบกัน โดยใช
สูตร 

jN

iN
ij V

V
NEXT log20  

โดยท่ี NEXTij คือ คาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายท่ีปลายดานใกลระหวาง
คูสาย i กับคูสาย j เปนเดซิเบล 
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    i คือ คูสายท่ีรบกวน 

    j คือ คูสายท่ีถูกรบกวน 

 ViN  คือ ระดับแรงดันสัญญาณเขาท่ีปลายดานใกลของคูสาย i 

 VjN คือ ระดับแรงดันสัญญาณออกท่ีปลายดานใกลของคูสาย j 

กรณีท่ีความยาวนอยกวา 305 m ใหปรับแกคาโดยใชสูตร 
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1
log10
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โดยท่ี 
xijLNEXT  คือ การสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายท่ีปลายดานใกลระหวางคูสาย i 

กับคูสาย j เปนเดซิเบล ท่ีความยาว Lx 

 
0ijLNEXT  คือ การสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายท่ีปลายดานใกลระหวางคูสาย i 

กับคูสาย j เปนเดซิเบล ท่ีความยาว L0 

    L0 คือ ความยาวสายท่ีวัด เปนเมตร 

    LX คือ ความยาวอางอิง (305 เมตร) 

    e คือ คาคงท่ี มีคาเทากับ 2.71828 

     คือ คาการลดทอนสัญญาณเฉล่ีย เปนเนเปอรตอหนวยความยาว 

     1 เนเปอร มีคาเทากับ 8.686 เดซิเบล 

กรณีท่ีความยาวสายมากกวาหรือเทากับ 305 เมตร ไมตองปรับแกสูตร 

10.16.4 การรายงานผล 

10.16.4.1 คาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายปลายดานไกล ใหรายงานคารากกําลังสองเฉล่ียและคา
ต่ําสุด เปนเดซิเบลตอกิโลเมตร 

10.16.4.2 คาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายปลายดานใกล ใหรายงานคาผลตางระหวางคาเฉล่ียกับ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปนเดซิเบล 

10.17 ความตานทานฉนวน 

10.17.1 เคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีสามารถวัดความตานทานฉนวนของสายเคเบิลโทรคมนาคม ไดแก มาตรเมกะโอหม (meg-
Ohm-meter) หรือเคร่ืองทดสอบความตานทานฉนวน ( insulation resistance tester) 

10.17.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ 
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ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับท่ีทดสอบในขอ 10.10 

10.17.3 วิธีทดสอบ 

10.17.3.1 นําปลายของสายเสนท่ีตองการวัดมาหน่ึงเสนตอเขากับข้ัวของเคร่ืองวัด สวนปลายสายที่เหลือใหจับ
รวมกันกับชิลด แลวตอเขากับสายดินของเคร่ืองวัด 

10.17.3.2 การวัดจะตองวัดดวยแรงดันไฟฟากระแสตรงไมนอยกวา 100 โวลต และไมเกิน 550 โวลต นาน  
1 นาที ใหวัดท่ีอุณหภูมิโดยรอบไมนอยกวา 25 องศาเซลเซียส 

10.17.3.3 อานคาความตานทานฉนวนของตัวอยางทดสอบ 

10.17.3.4 วัดความตานทานฉนวนของสายเสนอ่ืน ๆ เชนเดียวกัน ตามขอ 10.17.3.1 ถึงขอ10.17.3.3 จนครบตาม
จํานวนท่ีตองการวัด 

10.17.3.5 นําคาความตานทานฉนวนของสายแตละเสนท่ีวัดไดมาคํานวณเปนความตานทานท่ี 1 กิโลเมตร จาก
สูตร 

10000

LIR
IR M 

  

โดยท่ี  0IR  คือ  ความตานทานฉนวน เปนเมกะโอหม กิโลเมตร 

 MIR  คือ  ความตานทานฉนวนท่ีวัดได เปนเมกะโอหม  

 L คือ  ความยาวของสายเคเบิลโทรคมนาคม เปนเมตร 

10.17.4 การรายงานผล 

ใหรายงานคาความตานทานฉนวนตํ่าสุด เปนเมกะโอหม กิโลเมตร และอุณหภูมิโดยรอบขณะท่ีวัด เปน
องศาเซลเซียส 

10.18 ความทนแรงดันไฟฟากระแสตรงระหวางตัวนํากับตัวนํา 

10.18.1 เคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีสามารถทดสอบความทนแรงดันไฟฟากระแสตรงระหวางตัวนํากับตัวนําของสายเคเบิล
โทรคมนาคม ไดแก เคร่ืองทดสอบแรงดันไฟฟาแรงสูง (high voltage tester)  

10.18.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ 

ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับท่ีทดสอบในขอ 10.10  

10.18.3 วิธีทดสอบ 
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10.18.3.1 นําปลายของสายเสนท่ีตองการทดสอบมาหน่ึงเสนตอเขากับข้ัวของเคร่ืองทดสอบ สวนปลายสายท่ี
เหลือใหจับรวมกันกับชิลด แลวตอเขากับสายดินของเคร่ืองทดสอบ  

10.18.3.2 ปอนแรงดันไฟฟาดวยอัตราประมาณ 3 000 โวลตตอวินาที จนถึงแรงดันไฟฟาท่ีตองการทดสอบ
ตามท่ีกําหนดในตารางที่ 12 

10.18.3.3 รักษาระดับแรงดันไฟฟานั้นเปนเวลา 3 วินาที 

10.18.3.4 ทดสอบความทนแรงดันไฟฟากระแสตรงของสายเสนอ่ืนๆ เชนเดียวกัน ตามขอ 10.18.3.1 ถึงขอ 
10.18.3.3 จนครบตามจํานวนท่ีตองการทดสอบ 

10.18.3.5 สามารถทดสอบดวยวิธีอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากขอ 10.18.3.1 ถึงขอ10.18.3.4 ไดตามท่ีตกลงกันระหวาง
ผูทํากับผูใช 

10.18.4 การรายงานผล 

ใหรายงานผลวาเสียสภาพฉับพลัน หรือไม 

10.19 ความทนแรงดันไฟฟากระแสตรงระหวางตัวนํากับชิลด 

10.19.1 เคร่ืองมือ 

ใชเคร่ืองมือชนิดเดียวกับท่ีทดสอบในขอ 10.18 

10.19.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ 

ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับท่ีทดสอบในขอ 10.10 

10.19.3 วิธีทดสอบ 

10.19.3.1 นําปลายของคูสายท้ังหมดมารวมกัน 

10.19.3.2 ตอปลายของคูสายท้ังหมดเขาข้ัวบวกและนําชิลดตอเขากับข้ัวลบ 

10.19.3.3 ปอนแรงดันไฟฟาดวยอัตราประมาณ 3 000 โวลตตอวินาที จนถึงแรงดันไฟฟาท่ีตองการทดสอบ
ตามท่ีกําหนดในตารางที่ 12 

10.19.3.4 รักษาระดับแรงดันไฟฟานั้นเปนเวลา 3 วินาที 

10.19.4 การรายงานผล 

ใหรายงานผลวาเสียสภาพฉับพลัน หรือไม 

10.20 ความตอเนื่องของชิลด  

10.20.1 เคร่ืองมือ 
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เคร่ืองมือท่ีสามารถทดสอบความตอเนื่องของชิลด ไดแก เคร่ืองจายไฟฟากระแสตรง 100 โวลต หรือนอย
กวา ซ่ึงแสดงสถานะการทํางานโดยเสียง แสง หรืออ่ืน ๆ ขณะทดสอบ 

10.20.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ 

ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับท่ีทดสอบในขอ 10.10 

10.20.3 วิธีทดสอบ 

10.20.3.1 นําเครื่องมือทดสอบความตอเนื่องของชิลดซ่ึงจะมีสายของข้ัวไฟฟา 2 เสน นําสายเสนหนึ่งจับท่ีดาน
ตนสาย และสายอีกเสนหนึ่งจับท่ีปลายสายของชิลดท่ีลอกพลาสติกซ่ึงเคลือบอยูท้ังสองดานออก 

10.20.3.2 ทดสอบโดยท่ีเคร่ืองมือจะตองช้ีบงถึงสถานะความตอเนื่องของชิลด อาจเปน เสียง แสง หรืออ่ืน ๆ 

10.20.4 การรายงานผล 

ใหรายงานผลวามีการนําไฟฟาไดอยางตอเนื่อง หรือไม 

10.21 ความตอเนื่องของตัวนํา 

10.21.1 เคร่ืองมือ 

ใชเคร่ืองมือทดสอบเชนเดียวกับท่ีทดสอบในขอ 10.20.1  

10.21.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ 

ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับท่ีทดสอบในขอ 10.10 

10.21.3 วิธีทดสอบ 

10.21.3.1 นําปลายของตัวนําดานใดดานหน่ึงท้ังหมดมารวมเขาดวยกัน  

10.21.3.2 ปลายอีกดานหน่ึงของตัวนําปลอยแยกไว 

10.21.3.3 นําเคร่ืองมือทดสอบความตอเนื่องของตัวนําซ่ึงจะมีสายของข้ัวไฟฟา 2 เสน นําสายเสนหนึ่งจับท่ี
ปลายของตัวนําในขอ 10.21.3.1 และสายอีกเสนหนึ่งจับท่ีปลายสายตัวนําในขอ 10.21.3.2 โดย
ทดสอบทีละเสน ซ่ึงเครื่องมือจะตองช้ีบงถึงสถานะความตอเนื่องของตัวนํา อาจเปน เสียง แสง หรือ
อ่ืน ๆ  

10.21.3.4 ใหทดสอบความตอเนื่องของตัวนําตามขอ 10.21.3.1 ถึงขอ 10.21.3.3 จนครบทุกเสน  

10.21.4 การรายงานผล 

ใหรายงานผลวามีการนําไฟฟาไดอยางตอเนื่อง หรือไม 
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10.22 การโคงงอท่ีอุณหภูมิต่ําของสายเคเบิลโทรคมนาคม 

10.22.1 เคร่ืองมือ 

10.22.1.1 ตูทําความเย็น 

10.22.1.2 แมนเดรล  

(1) กรณีเสนผานศูนยกลางภายนอกของสายโทรคมนาคมนอยกวา 38 มิลลิเมตร ใชขนาดของแมน
เดรลเปน 15 เทา ของเสนผานศูนยกลางภายนอกของสายเคเบิลโทรคมนาคม 

(2) กรณีเสนผานศูนยกลางภายนอกของสายเคเบิลโทรคมนาคมตั้งแต 38 มิลลิเมตร ข้ึนไป ใชขนาด
ของแมนเดรลเปน 20 เทา ของเสนผานศูนยกลางภายนอกของสายเคเบิลโทรคมนาคม 

10.22.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 

ตัดสายเคเบิลโทรคมนาคมใหมีความยาวเพียงพอสําหรับทําเปนช้ินทดสอบ  

10.22.3 วิธีทดสอบ 

10.22.3.1 นําช้ินทดสอบใสในตูทําความเย็นท่ีอุณหภูมิ (0 +1 ) องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ช่ัวโมง 

10.22.3.2 เม่ือครบกําหนดเวลาแลว นําช้ินทดสอบท่ีผานการทําใหเย็นโคงงอรอบแมนเดรลทันที ใหโคงงอชิ้น
ทดสอบรอบแมนเดรลเปนมุม 180 องศา โดยใหหันสวนซอนเหล่ือมของชิลดอยูดานนอกของการโคง
งอ หลังจากนั้นยืดช้ินทดสอบใหตรงแลวจึงโคงงอรอบแมนเดรลเปนมุม 180 องศา ในทิศทางตรงกัน
ขามนับเปนหนึ่งวัฏจักร หลังจากนั้นยืดช้ินทดสอบใหตรงและหมุนช้ินทดสอบเปนมุม 90 องศา แลว
จึงโคงงอช้ินทดสอบในวัฏจักรท่ีสองใหทดสอบเสร็จภายในเวลา 1 นาที 

10.22.3.3 ตรวจดูสภาพผิวเปลือกของชิ้นทดสอบดวยตาเปลา และผาช้ินทดสอบตามแนวแกนตรวจดูสภาพชิลด
ภายในดวยตาเปลา 

10.22.4 การรายงานผล 

ใหรายงานผลวามี หรือไมมีรอยแตกราน 

10.23 การทนตอแรงกระแทกของสายเคเบิลโทรคมนาคม 

10.23.1 เคร่ืองมือ  

10.23.1.1 ตูทําความเย็น 

10.23.1.2 ทอทรงกระบอกกลวงเสนผานศูนยกลางภายใน 32 มิลลิเมตร 

10.23.1.3 ลูกตุมน้ําหนักทรงกระบอกตัน มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 25.4 มิลลิเมตร ขอบมน ผิวหนาเรียบ และมี
น้ําหนัก 0.45 กิโลกรัม 
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10.23.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 

ตัดสายเคเบิลโทรคมนาคมยาวประมาณ 380 มิลลิเมตร 

10.23.3 วิธีทดสอบ 

10.23.3.1 วางทอทรงกระบอกต้ังฉากบนช้ินทดสอบ 

10.23.3.2 นําช้ินทดสอบไปใสในตูทําความเย็นท่ีอุณหภูมิ (0 +1 ) องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ช่ัวโมง 

10.23.3.3 เม่ือครบ 4 ช่ัวโมง ปลอยตุมน้ําหนักท่ีความสูง 0.9 เมตร ลงมาตามทอทรงกระบอกใหกระแทกชิ้น
ทดสอบ จากนั้นนําช้ินทดสอบมาไวท่ีอุณหภูมิหองกอนตรวจพิจารณา 

10.23.3.4 ปอกดูเปลือกตรงบริเวณที่ถูกกระแทก เพื่อตรวจดูสภาพพื้นผิวนอกและพื้นผิวในของเปลือกดวยตา
เปลา 

10.23.4 การรายงานผล 

ใหรายงานผลวามี หรือไมมีรอยแตกราน 
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ภาคผนวก ก 

การลดทอนสัญญาณ 

(ขอแนะนํา) 

การลดทอนสัญญาณเฉล่ียของทุกคูสายในสายเคเบิลโทรคมนาคมท่ีมีคูสายมากกวา 12 คูสาย ไมควรเกินคาท่ี
กําหนดในตารางที่ ก.1 สําหรับสายเคเบิลท่ีมีคูสาย 12 คูสาย หรือนอยกวา การลดทอนสัญญาณเฉล่ียไมควรเกินรอย
ละ 110 ของคาท่ีกําหนดในตารางที่ ก.1 

ตารางท่ี ก.1 การลดทอนสัญญาณเฉล่ียท่ี 20 องศาเซลเซียส 

รายละเอียด หนวย 
ขนาดตัวนํา  

mm 
0.4 0.5 0.65 0.9 

การลดทอนสัญญาณเฉล่ีย  สูงสุด 
      -  ที่ความถ่ี  1  kHz * 
      -  ที่ความถ่ี  150  kHz * 
      -  ที่ความถ่ี  1.600  MHz  
      -  ที่ความถ่ี  3.150  MHz  
      -  ที่ความถ่ี  6.300  MHz  
*  อางอิงจากผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐานภายในประเทศ   

 
dB/km 
dB/km 
dB/km 
dB/km 
dB/km 

 

 
1.80 
11.35 
35.08 
48.85 
69.18 

 
1.43 
8.31 

27.87 
39.02 
55.41 

 
1.11 
6.20 
22.30 
31.15 
43.93 

 
0.77 
4.40 

15.74 
21.97 
30.82 

หมายเหตุ คาการลดทอนสัญญาณเฉล่ียตามตารางก.1 เปนเพียงขอมูลทางวิศวกรรมเทาน้ัน  ไมใชเปนบรรทัดฐานในการไมยอมรับสายเคเบิล
นั้นๆ 
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ภาคผนวก ข 

การทดสอบปริมาณคารบอนแบล็กในเปลือกพอลิเอทิลีน 

(ขอ 5.7.1) 

ข.1 เคร่ืองมือ 

เคร่ืองทดสอบดังแสดงในรูปท่ี ข.1 

ข.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 

 ตัดตัวอยางจากปลายขางหนึ่งของสายเคเบิลโทรคมนาคม และตัดเปลือกเปนช้ินทดสอบ มีขนาดความกวางไม
เกิน 5 มิลลิเมตร ความยาวไมเกิน 5 มิลลิเมตร 

ข.3 การเตรียมสารละลาย 

 เตรียมสารละลายไพโรแกลลอล (pyrogallol) โดยละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 50 กรัม ในน้ํากล่ัน
ท่ีตมไลออกซิเจนแลว 100 มิลลิตร เม่ือสารละลายเย็นใสไพโรแกลลอล 5 กรัม 

ข.4 วิธีทดสอบ 

ข.4.1 ปรับอัตราการไหลของไนโตรเจนไปท่ี (1.7 ± 0.3) ลิตรตอนาที ไนโตรเจนตองมีสวนผสมของออกซิเจน 
นอยกวารอยละ 0.5 

ข.4.2 ใสสารละลายไพโรแกลลอล 1 ใน 3 ของขวดท่ี 1 ทันทีท่ีเปดขวดและรีบปดฝาขวด 

ข.4.3 ใสไทรคลอโรเอทิลีน (trichloroethylene) 2 ใน 3 ของขวดท่ี 2 และขวดท่ี 3 สําหรับขวดท่ี 2 ใสในบีกเกอร
ท่ีมีน้ําแข็งแหง 

ข.4.4 นําถาดทนไฟไปเผาบนตะเกียงจนกระท่ังถาดทนไฟแดง และใสไวในเดซิกเคเตอร ท้ิงไวใหเย็นอยางนอย 
30 นาที 

ข.4.5 นําถาดทนไฟท่ีเย็นไปช่ังดวยเคร่ืองช่ังท่ีมีความละเอียด 0.0001 กรัม บันทึกคา 1m  แลวใสช้ินทดสอบหนัก 
(1.0 ± 0.1) กรัม ช่ังอีกคร้ังบันทึกคา 2m  

ข.4.6 ใสถาดทนไฟท่ีมีช้ินทดสอบไวกลางทอแกวท่ีมีเสนผานศูนยกลางภายในประมาณ 30 มิลลิเมตร ยาว (400 
± 50) มิลลิเมตร (หรือความยาวท่ีเหมาะสมกับเตาเผา) สวมยางซิลิโคนซ่ึงยึดไวกับทอไนโตรเจน และ 
เทอรมอคัปเปลไวท่ีปลายดานหน่ึงของทอแกว โดยใหปลายเทอรมอคัปเปลในทอแกวสัมผัสกับถาดทนไฟ 
จากนั้นปลอยไนโตรเจนใหไหลผานถาดทนไฟดวยอัตราการไหลที่กําหนด 

ข.4.7 ใสทอแกวเขาไปในเตาเผาไฟฟา โดยท่ีปลายท้ัง 2 ดาน ของทอใหโผลพนจากเตาไฟฟาระยะเทา ๆ กัน 
ปลายอีกดานหน่ึงของทอแกวใหตอเขากับขวดท่ี 2 ในขอ ข.4.3 
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ข.4.8 เร่ิมใหความรอนกับเตาเผาไฟฟา จนไดอุณหภูมิท่ี 300 องศาเซลเซียส ถึง 350 องศาเซลเซียส ภายในเวลา
ประมาณ 10 นาที จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิจนไดประมาณ 450 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 10 นาที แลวเพิ่ม
อุณหภูมิอีกจนได (500 ± 5) องศาเซลเซียส ภายในเวลา 10 นาที แลวควบคุมไวท่ีอุณหภูมินี้เปนเวลา 
10 นาที 

 เม่ือครบเวลาใหถอดอุปกรณตามขอ ข.4.3 ออก แลวนําทอแกวออกจากเตาเผาไฟฟา ปลอยไวใหเย็นเปน
เวลา 5 นาที โดยยังคงเปดไนโตรเจนไว หลังจากนั้นเปดจุกทางดานไนโตรเจนเขาและนําเอาถาดทนไฟ
ออกมา  ท้ิงไวใหเย็นในเดซิกเคเตอร เปนเวลา 20 นาที ถึง 30 นาที จากนั้นนําไปช่ัง บันทึกคา 3m  

ข.4.9 นําถาดทนไฟใสกลับไปในทอแกว แตใหปลอยอากาศหรือออกซิเจนไหลเขาไปแทนไนโตรเจนดวย 
อัตราการไหลที่เหมาะสม ท่ีอุณหภูมิ (500 ± 20) องศาเซลเซียส จนกระท่ังคารบอนแบล็กท่ีเหลือถูกเผา
ไหม (เผาประมาณ 10 นาที) ปลอยใหเย็นแลวจึงนําออกมาช่ังน้ําหนักบันทึกคา 4m  

ข.4.10 การคํานวณปริมาณคารบอนแบล็ก จากสูตร 

ปริมาณคารบอนแบล็ก เปนรอยละ 
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43

mm

mm 100 

ข.5 การรายงานผล 

 ใหรายงานปริมาณคารบอนแบล็ก เปนรอยละ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ข.1 การทดสอบปริมาณคารบอนแบล็กในเปลือกพอลิเอทิลีน 
(ขอ ข.1) 

 



มอก.2434-2552 

-51- 

ภาคผนวก ค 

การทดสอบความตานทานตอการแตกรานเนื่องจากความเคน 

(ขอ 5.7.2) 

ค.1 เคร่ืองมือ 

ค.1.1 ดายเปลา (die) หรือเครื่องมืออ่ืนท่ีเหมาะสมสําหรับตัดช้ินทดสอบใหไดขนาด (38.0 ± 2.5) มิลลิเมตร  
× (13.0 ± 0.8) มิลลิเมตร 

ค.1.2 อุปกรณทํารอยบาก (notching device) และใบมีด ดังรูปท่ี ค.1 และ รูปท่ี ค.2 ตามลําดับ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ค.1 อุปกรณทํารอยบาก 
(ขอ ค.1.2) 

 
 

 
 
 
 

 หนวยเปนมิลลิเมตร 
รูปท่ี ค.2 ใบมีด 

(ขอ ค.1.2) 
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ค.1.3 ชุดประกอบตัวหนีบยึดสําหรับการโคงงอ (bending clamp assembly) ดังรูปท่ี ค.3 
 
 
 
 
 
 

1.  ตัวหนีบยึดดานหลัง 4.  ราง                                       
2.  ชองใสช้ินทดสอบ 5.  สกรู 
3.  ตัวหนีบยึดดานหนา 

รูปท่ี ค.3 ชุดประกอบตัวหนบียึดสําหรับการโคงงอ 
(ขอ ค.1.3) 

ค.1.4 เคร่ืองมือเคล่ือนยาย (transfer tool assembly) ดังรูปท่ี ค.4 สําหรับการนําช้ินทดสอบจากตัวหนีบยึดสําหรับ
การโคงงอไปใสในรองทองเหลือง (brass channel) 

 
 
 
 

รูปท่ี ค.4 เคร่ืองมือเคล่ือนยาย 
(ขอ ค.1.4) 

ค.1.5 ท่ียึดช้ินทดสอบแบบรองทองเหลือง (brass channel specimen holder) ดังรูปท่ี ค.5 สําหรับการจัดช้ิน
ทดสอบท่ีโคงงอท้ัง 10 ช้ิน ใหเหมาะสม  

 
 
 
 

 
หนวยเปนมิลลิเมตร 

ขนาดความกวางภายในรองทองเหลืองเปน 11.75 มิลลิเมตร 
รูปท่ี ค.5 ท่ียึดชิ้นทดสอบแบบรองทองเหลือง 

(ขอ ค.1.5) 
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ค.1.6 หลอดแกวทดลองขนาด 200 มิลลิเมตร × 32 มิลลิเมตร สําหรับใสท่ียึดช้ินทดสอบแบบรองทองเหลือง 
หลอดตองปดดวยจุกกอกท่ีหุมดวยอะลูมิเนียมฟอยล (aluminium foil) ดังรูปท่ี ค.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ค.6 หลอดแกวทดลอง 
(ขอ ค.1.6) 

ค.1.7 รีเอเจนต (reagent)  เปนสาร lgepal CO-630 (Antarox CO-630) ท่ีมีความเขมขนรอยละ 10 (โดยปริมาตร) 
ในน้ํา หรือ รีเอเจนต อ่ืนท่ีมีองคประกอบทางเคมีเหมือนกัน 

หมายเหตุ 1. รีเอเจนตตองใชครั้งเดียวไมควรใชซ้ํา 
 2. ในกรณีที่เกิดการเสียสภาพเร็วกวาระยะเวลาที่คาดไว  ใหตรวจสอบความเขมขนวาเปนตามที่กําหนดไว 
 3. สารละลายนํ้าของสาร lgepal CO-630 หรือสารอื่นที่คลายกัน ตองเตรียมโดยวิธีการกวนดวยใบพัด 

(paddle-stirring) ที่อุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง สารละลายที่เตรียม
ตองใชภายใน 1 สัปดาห 

ค.1.8 ภาชนะท่ีใหความรอนตองมีขนาดและความลึกท่ีเพียงพอสําหรับการรองรับช้ันวางท่ีใสหลอดแกวทดลอง 
ดังรูปท่ี ค.6 อุณหภูมิตองควบคุมใหอยูท่ี (50 ± 0.5) องศาเซลเซียส ดวยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม และความจุ
ความรอนตองสูงพอเพื่อใหม่ันใจวาอุณหภูมิตองไมลดตํ่ากวา 49 องศาเซลเซียส แมวาใสหลอดแกวทดลอง
เขาไปแลว 

ค.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 

ค.2.1 ตัดช้ินทดสอบในทิศทางตามขวางจากเปลือกของสายเคเบิลโทรคมนาคม ท่ีมีเสนผานศูนยกลางภายนอก 
28 มิลลิเมตร หรือโตกวา 
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ค.2.2 ใชเคร่ืองมือในขอ ค.1.1 สําหรับเตรียมช้ินทดสอบจํานวน 10 ช้ิน ใหมีมิติความยาว (38.0 ± 2.5) มิลลิเมตร 
ความกวาง (13.0 ± 0.8) มิลลิเมตร ความหนาเทากับความหนาของเปลือก เปนมิลลิเมตร และความลึกของ
รอยบากเปนรอยละ (18 ± 2) ของความหนา ดังรูปท่ี ค.7 โดยไมทําใหช้ินทดสอบชํารุดหรือเกิดความ
เสียหายทางกล 

 

 

 

 

 

 

หนวยเปนมิลลิเมตร                      
โดยท่ี A คือ ความยาว 

 B คือ ความกวาง 

 C คือ ความหนา 

 D คือ ความลึกของรอยบาก 

รูปท่ี ค.7 ช้ินทดสอบ 
(ขอ ค.2.2) 

ค.3 วิธีทดสอบ 

ค.3.1 ใชเคร่ืองมือทดสอบในขอ ค.1.2 สําหรับการทํารอยบากบนช้ินทดสอบแตละช้ิน ดังรูปท่ี ค.7 ใบมีดตองคม
และไมชํารุด ภายใตภาวะท่ีใหผลดีสุดก็ตอเมื่อใบมีดไมควรใชงานเกิน 100 คร้ัง 

ค.3.2 วางชิ้นทดสอบท่ีทํารอยบากแลวท้ัง 10 ช้ิน ในชองท่ีจัดไวในตัวหนีบยึดสําหรับการโคงงอ และตองทําให
ตัวหนีบอยูติดกันเปนเวลา 30 วินาที ถึง 35 วินาที โดยใชเคร่ืองอัดท่ีขับเคล่ือนดวยมอเตอร (motor-driven 
arbor press) หรือ เคร่ืองมือชวยอื่นท่ีเหมาะสมท่ีความเร็วคงท่ี 

ค.3.3 ยกช้ินทดสอบท่ีโคงงอแลวดวยเคร่ืองมือเคล่ือนยายในขอ ค.1.4 ไปวางในรองทองเหลือง ดังรูปท่ี ค.5 ให
ใชแรงอัดช้ินทดสอบดวยมือหากช้ินทดสอบบางช้ินสูงเกินท่ียึด 

ค.3.4 ใสท่ียึดลงในหลอด ดังรูปท่ี ค.6 ภายใน 5 นาที ถึง 10 นาที หลังจากท่ีไดดําเนินการตามขอ ค 3.2 แลวเสร็จ
จึงเติมรีเอเจนตท่ีกําหนดในขอ ค.1.7 จนกระท่ังท่ียึดอยูใตของเหลว แลวปดดวยจุกกอก 
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ค.3.5 วางหลอดแกวทดลองตามขอ ค 3.4 ในตะแกรงท่ีอยูในภาชนะท่ีใหความรอน ดังในขอ ค.1.8  ตองระวัง
ไมใหช้ินทดสอบสัมผัสกับหลอดแกวทดลองในระหวางการทดสอบ ขณะทําการใสหลอดแกวทดลองใน
ภาชนะท่ีใหความรอนตองเปนไปตามภาวะทดสอบท่ีระบุไวในตารางท่ี ค.1 

ตารางท่ี ค.1 ภาวะทดสอบและคุณลักษณะท่ีตองการสําหรับการทดสอบความตานทาน 
ตอการแตกรานเน่ืองจากความเคน 

(ขอ 5.7.2) 
รายละเอียด หนวย คาที่ระบุ 

ภาวะทดสอบ 
-  ความเขมขนของรีเอเจนต ก 
-  อุณหภูมิ 
-  ชวงเวลาการทดสอบ 
คุณลักษณะที่ตองการ 
-  อัตราการเสียสภาพของช้ินทดสอบ สูงสุด 

 
% 
°C 
h 
 

ช้ิน 

 
10 

50 ± 0.5 
48 

 
0 

ก  สาร lgepal CO-630 หรือ รีเอเจนตอื่นที่มีองคประกอบทางเคมีเหมือนกัน 

 

ค.4 การรายงานผล 

ใหตรวจดูสภาพผิวของช้ินทดสอบดวยตาเปลาวามี หรือไมมีรอยแตกราน 

 

 
 
 
 
 
 




