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บทคัดย่อ 
การวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการติดตัง้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงเพื่อ
ทดแทนการเช่าโครงข่ายเดิม ซึง่มีค่าใช้จ่ายการเช่าสงู
มากในแต่ละปีของกรณีศึกษาซึ่งเป็นผู้ ให้บริการเช่า
วงจรเครือข่ายความเร็วสูงด้วยระบบดิจิตอลผ่าน
โครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงแห่งหนึ่ง ซึ่งต้องการ
ปรับเปลี่ยนและพฒันาเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัให้
สามารถรองรับการขยายตัวของการให้บริการให้
เหมาะสมยิ่งขึน้ การวิจัยได้มีการออกแบบโครงข่าย
เคเบิลใยแก้วน าแสง โดยการส ารวจต าแหน่งลูกค้า
ปัจจุบนัและลูกค้าใหม่ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการลง
พืน้ท่ีเก็บข้อมลู น าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบหาต าแหน่ง
ท่ีเหมาะสมในการติดตัง้สถานีให้บริการระหว่างติดตัง้
ในต าแหน่งเช่าเดิมเปรียบเทียบกบัการใช้แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ค านวณหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมโดยมี
ผลรวมของระยะทางน้อยสดุ จากสถานีให้บริการไปยงั

ลูกค้าทุกราย ภายใต้เง่ือนไขของระยะทางท่ีสถานี
สามารถให้บ ริการได้  ซึ่ งผลการวิ เคราะห์พบว่า 
ต าแหน่งท่ีเหมาะสมในการติดตัง้โครงข่ายเคเบิลใย
แก้วน าแสง ควรมีระยะทางรวม เท่ากับ 1,530,200 
เมตร ติดตัง้สายสญัญาณทองแดงเช่ือมตอ่ไปยงัลกูค้า 
ระยะทางเท่ากบั 193,575 เมตร ติดตัง้สถานีให้บริการ
จ านวน 31 สถานี มีงบประมาณการลงทุนทัง้สิ น้ 
144.5 ล้านบาท จากการวิเคราะห์การลงทุนของ
โค รงก า รภ าย ใน ระย ะ เวล า  10 ปี  แ ล ะอั ต รา
ผลตอบแทนขัน้ต ่ า ท่ีพึ งพอใจ 15% ต่อปี  พบว่า
โครงการมีมูลค่ า ปั จจุบันสุท ธิ  31.92 ล้ านบาท 
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7 ปี ให้อตัราผลตอบแทน
ภาย ใน  23.75% ต่ อ ปี  พ บ ว่ า โค รงก ารมี ค วาม
เหมาะสมในการลงทุน นอกจากนีผ้ลการวิเคราะห์
ความไวของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยของค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน รายได้จากการจ าหน่ายท่ีเพิ่มขึน้ต่อปี 
ระยะทางติดตัง้เคเบิลใยแก้วน าแสง และคา่แรงในการ
ด าเนินการสร้างโครงการในช่วงการเปลี่ยนแปลง 
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±20% ของค่าประมาณการท่ีใช้ในการวิ เคราะห์
โครงการ พบว่าโครงการยังคงมีความคุ้ มค่าในการ
ลงทนุ  
 
Abstract 
 The objective of this paper is to analyze 
the technical and economic feasibilities of 
capital investment for the installation of an 
optical fiber cable network, replacing the 
existing leasing alternative from the PEA network 
due to the high annual rental rate and lack of 
adequate service to clients because of rapidly 
changing technology. In order to respond to 
client requirements, a survey of the location of 
current and potential clients was carried out to 
identify an appropriate area in which a cable 
network station could effectively be located to 
serve clients. The outcomes of the survey were 
then used for stimulation using the Minisum 
Facility Location Problems approach to 
determine the most suitable location. The study 
found that the distance needed for optical fiber 
cable installation was 1,530,200 meters while the 
distance that allowed installation of copper cable 
to serve all clients was 193,575 meters. 
Moreover, to facilitate the project efficiently, 31 
stations needed to be constructed. The overall 
investment cost was estimated at 144.5 million 
baht. Having analyzed at a 15% minimum 
attractive rate of return and 10 years of analysis 

period, the net present value of the project was 
estimated at 31.92 million baht, the payback 
period was approximately 7 years with an 
internal rate of return of 23.75% per year. This 
was considered economically feasible for 
investment when compared to the minimum 
attractive rate of return. The sensitivity analysis 
also suggested that by varying the investment 
costs, the incremental revenue, the optical fiber 
cable distance, and the labor cost in the range 
of ±20%, the project is still feasible for 
investment. 
 
1. บทน า  
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีการ
แข่งขนักนัอย่างมากท่ีจะให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม
ท่ีรวดเร็วและครบวงจร ทัง้ด้านเสียง (Voice), ข้อมูล 
(Data) และภาพ  (Video) การเจ ริญ เติ บ โตของ
เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารข้อมลู ท าให้มีอตัราการ
ใช้งานท่ีสูงมากในปัจจุบัน ประกอบกับภาคธุรกิจ
อตุสาหกรรมต่างๆ จะต้องปรับตวัเพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่
การแข่งขันในยุคการค้าเสรี หลายธุรกิจเล็งเห็น
ศักยภาพของประเทศไทย ว่าเป็นฐานการผลิตท่ีมี
ขนาดใหญ่ การเช่ือมตอ่ข้อมลูระหวา่งโรงงานการผลิต 
ไปยงัส านกังานทัง้ภายในและต่างประเทศจึงเป็นเร่ือง
ส าคญั ดงันัน้ผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมจึงต้อง
มีการพัฒนา และปรับปรุงโครงข่ายของตัวเองอย่าง
ตอ่เน่ืองเพื่อรองรับกบัการเช่ือมตอ่ในอนาคต และเพิ่ม
ความสามารถในการรองรับลกูค้าท่ีมีปริมาณมากขึน้ 
โดยเฉพาะในระบบส่งสญัญาณ (Transmission) ท่ีใช้
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สายส่ งสัญญาณประเภท เคเบิลใยแก้วน าแสง 
(Optical Fiber) เช่ือมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมลู
ความเร็วสูง ผู้ ให้บริการจึงต้องเดินหน้าลงทุนในการ
ปรับปรุงโครงขา่ยให้โครงข่ายทรงประสทิธิภาพมากขึน้  

กรณีศึกษา: ผู้ ให้บริการเช่าวงจรเครือข่าย
ความเร็วสูงด้วยระบบดิจิตอลผ่านโครงข่ายเคเบิลใย
แก้วน าแสง มีการให้บริการท่ีครอบคลุมพื น้ ท่ีทุก
จงัหวดัทัว่ประเทศไทย พืน้ท่ีการให้บริการในภาคเหนือ 
ด าเนินการโดยการเช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง
จากการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จากข้อมลูการเช่าพบว่า มี
คา่ใช้จ่ายปีละประมาณ 211.32 ล้านบาท ซึง่มีสดัสว่น
ค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับค่าใช้จ่ายรวม นอกจากนี ้
พบวา่ ปัจจบุนัประสบปัญหาความลา่ช้าในการรับแจ้ง
และแก้ไขกรณีสายเคเบิลเกิดปัญหา รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และแนวโน้มการเพิ่มขึน้ของ
ความต้องการของผู้บริโภค การวิจยัมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการติดตัง้
โครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงเพื่อทดแทนการเช่า
โครงข่ายการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคในพืน้ท่ีภาคเหนือ เพื่อ
รองรับลกูค้าปัจจบุนัและลกูค้าใหม่ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้
ในเส้นทางเช่าเดิม โดยการประเมินความเหมาะสม
ทางด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์เม่ือพิจารณา
โครงการลงทุนหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไม่
พิจารณาเงินเฟ้อ รวมทัง้วิเคราะห์ความไมแ่น่นอนของ
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ 
 
2. การศึกษาข้อมูลทั่วไป 
2.1 บริษัทกรณีศึกษา 
   กลยุทธ์ในการด าเนินงานของกรณีศึกษา 
มุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจของผู้ รับบริการ ท าให้

ผู้ ใช้บริการสามารถใช้บริการสื่อสารข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภยั หรือเรียกว่า “Corporate 
Solutions” บ ริก ารการเช่ื อม โย ง ข้อมู ล ระห ว่ า ง
ส านักงานใหญ่ (Head Quarter : HQ) ของลูกค้าไป
ยังสาขาต่างๆ (Branches) ของลูกค้า ผ่านโครงข่าย
เคเบิลใยแก้วน าแสงและเช่ือมโยงไปยังลูกค้าผ่าน
อุปกรณ์ DSLAM ผ่านสายทองแดงไปยังลูกค้าด้วย
เทค โน โลยี  Modem G.SHDSL.bis โดย มี  Router 
(PE) อยู่ ตามหัว เมือง ดังแสดงใน รูป ท่ี  1 ลูก ค้า
เป้าหมายส่วนใหญ่ มีการใช้บริการเช่าวงจรเพื่ อ
เช่ือมต่อเครือข่ายขององค์กรตวัเอง เช่น การเช่ือมต่อ
สาขาต่างๆ ท่ีกระจายอยู่ ในแต่ละพืน้ ท่ี เพื่อรับส่ง
ข้อมูลระหว่างสาขา พบว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายนัน้มี
การขยายการให้บริการท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้การเพิ่มความเร็ว
ในการรับส่งสัญญาณ เพิ่มสาขาการให้บริการของ
องค์กรลูกค้าเอง ส่งผลให้มีการเช่าวงจรสัญญาณท่ี
เพิ่มขึน้ 

จากการวิ เค ราะ ห์  SWOT เพื่ อ ป ระ เมิ น
สถานการณ์และศกัยภาพของบริษัทกรณีศกึษา พบว่า
บริษัทมีศกัยภาพในการด าเนินการสร้างโครงการ จาก
จุดแข็งท่ีบริษัทมีในด้านความพร้อมของบุคลากร 
เทคโนโลยีและศูนย์บริการท่ีสามารถรองรับการ
ให้บริการและการซ่อมบ ารุง ประกอบกับโอกาสท่ี
ส่ ง เส ริม ให้น่ าลงทุน เม่ื อ เทคโน โลยี การสื่ อ สาร
โทรคมนาคมมุ่งสู่ระบบ  Packet Switching (IP) ซึ่ง
ต้องการเส้นทางโครงข่ายท่ีมีความจุมากๆ เพื่อการใช้
งานท่ีรวดเร็วและจ านวนมาก แต่บริษัทเองยังมี
จุดอ่อนในประเด็น ท่ี โครงข่ายมีความจุ ท่ี จ ากัด 
เน่ืองจากไม่มีโครงข่ายเป็นของตวัเองทัง้หมด ยงัต้อง
เช่าโครงข่ายและวงจรสญัญาณ ส่งผลให้การจะขยาย
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หรือเพิ่มความเร็วท าได้ยาก นอกจากนีพ้นกังานระดบั
ปฏิบตัิการขาดความรู้ความเข้าใจในอปุกรณ์ ส าหรับ
แนวทางการลดจุดอ่อนข้างต้นกรณีศึกษาควรเร่ิม
พิจารณาลงทนุสร้างโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงเป็น
ของตวัเองเพื่อรองรับการใช้งานท่ีจะเพิ่มขึน้ในอนาคต 
และควรมีการจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมให้
เหมาะสมกับการน าไปใช้งานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการประกอบกับการฝึกอบรมแบบ “On the 
Job Training (OJT)” ซึ่งเป็นการฝึกลงมือปฏิบัติจริง
กับอุปกรณ์ โดยมีผู้ เช่ียวชาญคอยดูแลอบรม ทัง้นี ้
อุปสรรคท่ีส่งผลต่อธุรกิจของกรณีศึกษาคือ การใช้
เวลานานในการออกใบอนุญาตพาดสายสัญญาณ
จากหน่วยงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) และหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)  
การเพิ่มขึน้ของคู่แข่งและการแข่งขนัในด้านของราคา 
รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วมากของเทคโนโลยี 

 

รูปท่ี 1 การให้บริการแบบ Corporate Solutions 

แ น วท า ง รับ มื อ กั บ อุ ป ส ร รค ดั ง ก ล่ า ว 
กรณีศึกษาควรวางแผนการส ารวจ และจดัท าแบบขอ
อนญุาตให้รวดเร็วและควรจดัทีมติดตามความคืบหน้า
การพิ จารณาใบอนุญาตอย่างใกล้ ชิด  ด้านการ
เตรียมการรับมือกบัอปุสรรคจากการเพิ่มขึน้ของคู่แข่ง

และด้านราคานัน้ กรณีศึกษาควรมีการพิจารณาเพิ่ม
ฐานลูกค้าท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ อาจมองถึง
ลกูค้ารายย่อย ประเด็นสดุท้ายคือ การเปลี่ยนแปลงท่ี
รวดเร็วมากของเทคโนโลยี  ดงันัน้การเลือกใช้อปุกรณ์
จึงควรพิจารณาอปุกรณ์ท่ีราคาไม่สงูมากแตต้่องมีการ
ทดสอบการใช้งานว่าเหมาะสมกบัอายกุารใช้งานและ
ราคา และควรประยุก ต์ผลงานนวัตกรรม ด้าน
เทคโนโลยีของกรณีศึกษาท่ีมีอยู่เดิมกับเทคโนโลยีท่ี
คาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต 
 
2.2 โครงข่ายเคเบลิใยแก้วน าแสงในปัจจุบัน 
 โครงสร้างของโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง
ในภาคเหนือ ปัจจุบันเป็นโครงสร้างท่ีประกอบด้วย
เคเบิลใยแก้วน าแสงท่ีกรณีศึกษาสร้างขึน้เอง และท่ีมี
การเช่าจากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (PEA) ประกอบกนั
เป็นโครงข่ายเพื่อรองรับการให้บริการเครือข่ายองค์กร
ลูก ค้ าในภาค เห นือ  โค รงข่ าย ใยแ ก้ วน าแสง ท่ี
กรณีศกึษาสร้างขึน้เองจะครอบคลมุพืน้ท่ีอ าเภอหลกัๆ 
ของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะอ าเภอเมือง
ทัง้หมด เพื่อรองรับองค์กรธุรกิจท่ีหนาแน่นมากกว่า
อ าเภออ่ืนๆ โดยส านักงานใหญ่ประจ าภูมิภาคของ
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายนัน้ จะหนาแน่นอยูใ่นอ าเภอเมือง 
ส าหรับการเช่ือมโยงโครงข่ายของแต่ละอ าเภอนัน้
ปัจจุบนัใช้วิธีการเช่าใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง
จาก PEA มีการออกแบบโดยน าสถาปัตยกรรม Ring 
Topology เข้ามาใช้ เพื่อสร้างเส้นทางส ารองให้กับ
โครงข่าย ท าให้โครงข่ายมีความเสถียรเพิ่มมากขึน้ 
สร้างความเช่ือมั่นต่อลูกค้าได้กรณีเกิดภัยพิบัติท่ีไม่
คาดคิด เส้นทางท่ีมีการเช่าใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้ว
น าแสงจาก PEA ในภาคเหนือ มีทัง้หมด 15 เส้นทาง 
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ระยะทางเช่ารวม 1,731.20 กิโลเมตร รายละเอียดดงั
แสดงในตารางท่ี 1 

เส้นทางท่ีมีการเช่าใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้ว
น าแสง การให้บริการลูกค้าจะให้บริการผ่านการเช่า
วงจรสญัญาณจากบริษัทท่ีให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี
แห่งหนึ่ง ซึ่งมีโครงข่ายและสถานีฐานครอบคลุมทั่ว
ประเทศ จากการศกึษาข้อมลูพบว่า มีลกูค้าใช้งานอยู่
ในเส้นทางท่ีมีการเช่าใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง
จ านวน  155 วงจร รวมความเร็วใช้งานทัง้หมด 89,472 
Kbps หรือประมาณ 90 Mbps 

ตารางท่ี 1 เส้นทางเช่าเคเบิลใยแก้วน าแสงจาก PEA 
เส้นทาง สถานีต้นทาง สถานีปลายทาง ระยะเช่า 

)กิโลเมตร(  
1 กฟจ .นครสวรรค์  กฟจ .ก าแพงเพชร  159.71 
2 กฟจ .ก าแพงเพชร  กฟจ .ตาก  73.00 
3 กฟจ .ตาก  กฟจ .ล าพนู  263.08 
4 กฟจ .เชียงใหม่  กฟจ .เชียงราย  217.70 
5 สฟฟ .แม่ลาว  กฟจ .พะเยา  66.14 
6 กฟจ .พะเยา  สฟฟ .ล าปาง 1  153.01 
7 สฟฟ .ล าปาง 1  กฟอ .แม่ทะ  17.00 
8 กฟอ .องล  สฟฟ .แพร่  42.53 
9 กฟจ .อตุรดิตถ์  สฟฟ .สวรรคโลก  71.99 
10 สฟฟ .สวรรคโลก  สฟฟ .เถิน  111.71 
11 กฟจ .สโุขทยั  สฟฟ .พิษณโุลก 1  65.77 
12 สฟฟ .พิษณโุลก 3 กฟจ .ก าแพงเพชร  122.36 
13 สฟฟ .พิษณโุลก 3 กฟจ .พิจิตร  61.00 
14 กฟจ .พิจิตร  กฟจ .นครสวรรค์  139.10 
15 กฟอ .ชมุแสง  กฟจ .เพชรบรูณ์  167.10 

ระยะทางรวม 1,731.20 

 
 การเช่าวงจรสัญญาณเพื่อให้บริการลูกค้า
ปัจจุบัน  มีจ านวนทั ง้หมด   48  E1 และเช่าวงจร
สญัญาณเพื่อใช้ส าหรับวงจร Back-up จ านวน 29 E1 
รวมเช่าวงจรทัง้หมด 77 E1 หรือ 154 Mbps และมี 

ตารางท่ี 2 ปริมาณวงจรลกูค้าทัง้หมดท่ีต้องการ 

 
ล าดบั 

พืน้ท่ีบริการ 
ลกูค้าปัจจบุนั ลกูค้าใหม่ 

จ านวน
วงจร 

ความเร็ว
ใช้งาน 

จ านวน
วงจร 

ความเร็ว
ใช้งาน 

1 
มหาวิทยาลยั
เจ้าพระยา 

6 4,096 5 5,632 

2 สลกบาตร 5 3,072 6 8,704 

3 คลองขลงุ 5 3,072 3 4,096 
4 นครชมุ 7 3,904 2 4,096 

5 
วิทยาลยั
กรุงเทพการ
บญัชี 

2 1,536 3 5,120 

6 บ้านตาก 4 2,624 2 768 
7 เถิน 6 2,688 3 2,816 

8 ลี ้ 4 2,688 4 2,304 
9 บ้านโฮ่ง 4 2,176 2 768 

10 ดอยสะเก็ด 4 1,728 3 2,368 
11 แมข่ะจาน 5 2,688 2 3,072 

12 เวียงป่าเป้า 6 2,944 2 1,024 
13 แมส่รวย 1 128 4 5,120 
14 พาน 9 4,800 2 2,560 

15 
มหาวิทยาลยั
พะเยา 

4 1,216 0 0 

16 งาว 5 3,712 2 2,048 
17 แมท่ะ 4 2,944 2 3,072 

18 ลอง 4 3,712 2 2,048 
19 ศรีสชันาลยั 6 2,752 1 1,024 
20 สวรรคโลก 10 5,760 5 6,656 

21 กงไกรลาศ 5 3,904 3 1,600 
22 บางระก า 5 2,304 3 3,328 

23 ลานกระบือ 3 1,024 3 1,600 
24 ตะพานหิน 10 5,312 1 1,024 

25 บางมลูนาก 6 2,432 5 5,696 
26 ชมุแสง 7 3,712 1 2,048 

27 หนองบวั 6 3,200 2 2,560 
28 บงึสามพนั 6 3,200 4 6,656 

29 หนองไผ่ 6 3,200 2 3,072 
30 บางกระทุม่ 0 0 6 7,168 

รวม 155 89,472 85 98,048 
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การเช่าสถานีติดตัง้อุปกรณ์จ านวน  29  สถานี มี
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการเช่าใช้โครงข่ายเคเบิลใย
แก้วน าแสง เฉลี่ยประมาณ 50.45  ล้านบาทตอ่ปี 

การส ารวจลูกค้าใหม่ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ใน
บริเวณเส้นทางท่ีมีการเช่าใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วน า
แสง สามารถแยกการส ารวจเป็น 2 ส่วน คือ ต าแหน่ง
ของลูกค้า และความเร็วท่ีลูกค้าต้องการใช้ในพืน้ท่ี
ภาคเหนือ  14 จังหวัด โดยมีการแบ่งทีมออกส ารวจ
จ านวน 3 ทีม  ทีมละ 2 คน ผลการส ารวจดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2 พบว่าต าแหน่งลกูค้าใหม่จะกระจายตวัอยู่
ตามอ าเภอท่ีมีแหล่งธุรกิจซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีลกูค้าเดิม
ใช้งานอยู่ จะมีเพียงบริเวณอ าเภอบางกระทุ่มท่ีเดิมไม่
มีลกูค้าใช้งาน 

แต่ผลส ารวจซึ่งจัดท าโดยทีมส ารวจพบว่า มี
ลูกค้าใหม่ต้องการใช้งานบริเวณดังกล่าว ทัง้นีย้ัง
พบว่าลูกค้าใหม่ทัง้หมดท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้นัน้เป็น
ลกูค้าเดิมของกรณีศึกษาซึ่งมีความต้องการจะขยาย
ธุรกิจและสาขาเพิ่มขึน้ มีปริมาณลูกค้าใหม่ท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้จ านวน  85 วงจร รวมความเร็วท่ีต้องการใช้ 
98,048 Kbps  หรือประมาณ 99 Mbps  โดยจ านวน
ลกูค้าใหม่ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 55 
ของจ านวนลกูค้าปัจจบุนั 
 

3. วิธีการวิจยั 
3.1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค 
 วิธีการวิเคราะห์ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ด้านเทคนิคส าหรับระยะทางในการให้บริการของ
สถานีให้บริการ  ต าแหน่งท่ีตัง้ของสถานีให้บริการ 
และระยะทางระหวา่งสถานี 
3.1.1 ระยะทางในการให้บริการของสถานีให้บริการ 

 การตดิตัง้สถานีให้บริการจ าเป็นต้องพิจารณา
ระยะทางระหวา่งสถานี และต าแหน่งลกูค้า ซึง่จะมีผล
โดยตรงต่อความเร็วในการส่งสญัญาณท่ีลูกค้าได้รับ
ผ่านคู่สายสัญญาณเช่ือมต่อเข้าสู่ โครงข่าย โดย
อุปกรณ์ปลายทางฝ่ังลูกค้าเป็นอุปกรณ์  Modem 
G.SHDSL.bis ท่ีมีการรับส่งข้อมลูแบบ Symmetrical 
หรือสามารถรับส่งสญัญาณได้ท่ีความเร็วเท่ากัน  ซึ่ง
เหมาะส าหรับการใช้งานของลกูค้าองค์กรท่ีมีสาขาอยู่
ทัว่ประเทศเพื่อรับส่งข้อมลูระหว่างสาขาด้วยกนั หรือ
ระหว่างสาขากับส านกังานใหญ่ ท่ีต้องการทัง้รับและ
ส่งข้อมูลเท่าๆ กัน ดังนัน้ เพื่อให้ได้ซึ่งระยะทางท่ี
เหมาะสมในการจะให้บ ริการลูก ค้า รวมทั ง้ ขีด
ความสามารถของอุปกรณ์ท่ีจะสามารถให้บริการได้ 
จึ ง ท า ก า รท ด ส อบ อุ ป ก รณ์ ต่ อ เ ช่ื อ ม  Modem 
G.SHDSL.bis ท่ีระยะทาง 1, 2, 3, 4 และ 5  กิโลเมตร 
และใช้ความเร็วในการทดสอบ เท่ากบั 1 , 2, 3 และ 4  
Mbps ตามล าดบั ซึง่เป็นความเร็วในการให้บริการ ดงั
รูปท่ี 2  จากนัน้พิจารณาค่าอัตราส่วนของสญัญาณ
ระหว่างสัญญาณท่ีต้องการกับสัญญาณรบกวน 
(Signal-to-Noise Ratio, SNR) และค่าการสูญ เสีย
สญัญาณทางสายเน่ืองจากระยะทางหรือความยาว
ของสายสัญญาณ และหรือชนิดของสายเคเบิลและ
มาตรวดัสญัญาณ รวมทัง้ปริมาณและท่ีตัง้จดุเช่ือมตอ่
อ่ืนๆ บนสายเคเบิล (Line attenuation) [1] โดยการ
ทดสอบอ่านค่าสัญญาณ  3 ครัง้ต่อระยะทางต่อ
ความเร็ว จากนัน้น าค่าท่ีได้ 3 ค่า เพื่อหาค่าเฉลี่ยและ
ใช้เป็นคา่ท่ีเหมาะสมส าหรับระยะทางในการให้บริการ
ของสถานี 

Engineering  Journal  of  Siam  University Page  62 Volume  17, Issue 2,  No.33, July-December 2016



 

รูปท่ี 2 การเช่ือมตอ่อปุกรณ์เพ่ือทดสอบค่า SNR และคา่ 
Attenuation 

3.1.2 ต าแหน่งท่ีตัง้ของสถานีให้บริการ 
เม่ื อทราบระยะทางในการให้บ ริการของสถ านี
ให้บริการ จากนัน้ เก็บ ข้อมูลต าแหน่งของลูกค้า
ปัจจุบันและผลการส ารวจต าแหน่งของลูกค้าใหม่ท่ี
คาดว่าจะเกิด เพิ่ มขึ น้  ระยะทางระหว่างสถานี
ให้บริการกับลูกค้าจะใช้เทคนิคการพิจารณาเป็น
ฟังก์ชันของระยะทางระหว่างพิกัดบนระนาบแบบ
เส้นตรง (Rectilinear) การแก้ปัญหานัน้จะใช้สมการ
เรขาคณิตอย่างง่าย คือ สมการระยะห่างในแนว
เส้นตรง (Rectilinear) ระหวา่งจดุ 2 จดุ บนระนาบ XY 
ดงัแสดงในรูปท่ี 3 และสมการท่ี  (1) [2] 

  ii
r
i byaxyxd ,   (1) 

 

รูปท่ี  3 การหาระยะหา่งระหวา่งจดุ 2 จดุ บนระนาบ XY 

กรณีท่ี 1 พิจารณาติดตัง้สถานีให้บริการใน
ต าแหน่ งเดียวกับสถานี เช่าปัจจุบันห รือบ ริเวณ
ใกล้เคียง ในท่ีนีพ้ิจารณาว่าเป็นต าแหน่งพิกดัเดียวกบั

สถานีเช่าปัจจุบัน ทัง้นีเ้พื่อเป็นการประหยัดต้นทุน
สายสัญญาณทองแดงท่ีเช่ือมต่อไปยังลูกค้า ซึ่ง
สามารถใช้สายสัญญาณเดิมได้โดยไม่ต้องลงทุน
ติดตัง้ใหมส่ าหรับลกูค้าปัจจบุนั  รายละเอียดพิกดัท่ีตัง้
ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ระยะทางระหวา่งสถานีให้บริการกบัลกูค้า 

ลกูค้า ระยะทางระหว่างสถานีกบัลกูค้า (เมตร) 

ลกูค้าปัจจบุนั (1) 

= ABS (พิกดั X ของที่ตัง้สถานี - พิกดั X ของลกูค้า
ปัจจบุนั (1)) 
+ ABS (พิกดั Y ของที่ตัง้สถานี - พิกดั Y ของลกูค้า
ปัจจบุนั (1)) 

ลกูค้าปัจจบุนั (2) 

= ABS (พิกดั X ของที่ตัง้สถานี - พิกดั X ของลกูค้า
ปัจจบุนั (2)) 
+ ABS (พิกดั Y ของที่ตัง้สถานี - พิกดั Y ของลกูค้า
ปัจจบุนั (2)) 

ลกูค้าปัจจบุนั (3) 

= ABS (พิกดั X ของที่ตัง้สถานี - พิกดั X ของลกูค้า
ปัจจบุนั (3)) 
+ ABS (พิกดั Y ของที่ตัง้สถานี - พิกดั Y ของลกูค้า
ปัจจบุนั (3)) 

ลกูค้าใหม ่(1) 

= ABS (พิกดั X ของที่ตัง้สถานี - พิกดั X ของลกูค้า
ใหม่ (1)) 
+ ABS (พิกดั Y ของที่ตัง้สถานี - พิกดั Y ของลกูค้า
ใหม่ (1)) 

ลกูค้าใหม ่(2) 

= ABS (พิกดั X ของที่ตัง้สถานี - พิกดั X ของลกูค้า
ใหม่ (2)) 
+ ABS (พิกดั Y ของที่ตัง้สถานี - พิกดั Y ของลกูค้า
ใหม่ (2)) 

ลกูค้าใหม ่(3) 

= ABS (พิกดั X ของที่ตัง้สถานี - พิกดั X ของลกูค้า
ใหม่ (3)) 
+ ABS (พิกดั Y ของที่ตัง้สถานี - พิกดั Y ของลกูค้า
ใหม่ (3)) 

 

กรณีท่ี 2 พิจารณาติดตัง้สถานีให้บริการโดย
ใช้วิธีการของปัญหาระยะทางรวมน้อยท่ีสดุ (Minisum 
Facility Location Problems) เพื่ อ ติ ด ตั ้ ง ส ถ า นี
ให้บริการในต าแหน่งท่ีมีผลรวมของระยะทางระหว่าง
สถานีและลูกค้าทุกรายน้อยท่ีสุด [3, 4] เพื่อเป็นการ
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ประหยัดต้นทุนของสายสญัญาณทองแดงท่ีใช้เช่ือม
ต่อไปยังลูกค้าแต่ละราย รวมทัง้ความเร็วท่ีสามารถ
ให้บริการได้ ซึง่ยิ่งระยะทางน้อยสามารถเพิ่มความเร็ว
ได้มากโดยมีการพิจารณาต าแหน่งท่ีตัง้เป็นพิกัดใดๆ 
บนพื น้ ราบ ห รือเรียกว่า  ปัญหาเวเบอร์ (Weber 
Problems) และระยะทางระหว่างสถานีให้บริการกับ
ลูกค้า จะพิจารณาเป็นฟังก์ชนัของระยะทางระหว่าง
พิ กั ด บ น ร ะ น า บ แ บ บ เ ส้ น ต ร ง  (Rectilinear) 
รายละเอียดดังกล่าวมาแล้วในสมการท่ี  (1) ซึ่ ง
สามารถก าหนดแบบจ าลองคณิตศาสตร์โดยมีสมการ
วัตถุประสงค์ให้ผลรวมระยะห่างระหว่างสถานี
ให้บริการกับลูกค้ามีค่าน้อยท่ีสุด ดังสมการท่ี (2) 
ภายใต้ข้อจ ากัดของสถานีให้บริการต้องสามารถ
ให้บริการได้ครอบคลมุพืน้ท่ีส าหรับระยะทางท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ในขัน้ตอนท่ี 3.1.1 มีรายละเอียดดัง
สมการท่ี (3) และ  (4)   โดยสมการข้อจ ากัด (3) เป็น
การหาระยะทางระหว่างสถานีให้บริการและลกูค้าโดย
พิจารณาเป็นฟังก์ชันของระยะทางระหว่างพิกัดบน
ระนาบแบบเส้นตรง (Rectilinear) เน่ืองจากการ
เช่ือมต่อสายสญัญาณทองแดงไปยงัลูกค้ามีการลาก
ไปตามแนวของถนน ขณะท่ีสมการข้อจ ากดัท่ี (4) เป็น
ข้อจ ากัดของสถานีให้บริการท่ีสามารถให้บริการ
ครอบคลุมพืน้ท่ีให้บริการ ถ้าหากต าแหน่งลูกค้าราย
ใดรายหนึ่งเกินระยะท่ีก าหนดจะต้องมีการพิจารณา
เพิ่มสถานีให้บริการอีก 1 แห่ง 

   yxdwyxRMin
n

i

R
iiyx

,,
1,



   (2) 

Subject to    ii
R
i byaxyxd ,   (3) 

  dyxd R
i ,    (4) 

0, yx     

เม่ือก าหนดตวัแปรตดัสินใจและพารามิเตอร์
ของแบบจ าลอง ดงันี ้

x  = ต าแหน่งของสถานีให้บริการท่ี
สมัพนัธ์กบัแกน x    

y  = ต าแหน่งของสถานีให้บริการท่ี
สมัพนัธ์กบัแกน y  

iw  = บริการส าหรับลกูค้าท่ีต าแหน่งท่ี  i 
 yxd R

i ,  = ความสมัพนัธ์ของระยะทาง
ระหวา่งลกูค้าท่ีอยูต่ าแหนง่ท่ี i  
กบัสถานีให้บริการท่ีอยูต่ าแหนง่ 

 yx,  
n = จ านวนลกูค้าทัง้หมด 
d 
 

= ระยะทางท่ีเหมาะสมในการ
ให้บริการของสถานีให้บริการ 

3.1.3 ระยะทางระหวา่งสถานี 
 ระยะทางท่ีเหมาะสมระหว่างสถานีให้บริการ 
พิจารณาจากคณุสมบตัิของอปุกรณ์ส่งสญัญาณท่ีจะ
ติดตัง้ในสถานีให้บริการและค่าสญูเสียของสญัญาณ
แสงในสายเคเบิลใยแก้วน าแสง โดยระยะทางมากสดุ
ท่ียอมรับได้สามารถหาได้จากการค านวณค่าก าลงัส่ง
ของอุปกรณ์และอัตราสูญเสียของสัญญาณแสงใน
สายเคเบลิใยแก้วน าแสง ซึง่ถ้าระยะทางระหวา่งสถานี
ให้บริการท่ีออกแบบเกินระยะทางมากสดุท่ียอมรับได้ 
สามารถแก้ไขได้โดยการติดตัง้สถานีขยายสญัญาณ
หรือทวนสัญญาณ  (Repeater) ขึน้ระหว่างสถานี
ให้บริการดงักลา่ว 
 คณุสมบตัิของอปุกรณ์สง่สญัญาณท่ีติดตัง้ใน
สถานีให้บริการ ปัจจุบนับริษัทกรณีศึกษาใช้อุปกรณ์
ส่ งสัญญ าณ ท่ี มี ก าลังส่ งสู งสุด เท่ ากับ  5  dBm 
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(Launched Power = 5 dBm) มีค่าความไวในการรับ
สัญ ญ าณ ต ่ า สุ ด เท่ า กั บ  -2 4  dBm (Receiver 
Sensitivity = -24  dBm) ฉะนั น้ อัตราสูญ เสียของ
สญัญาณโดยรวมทัง้เส้นทางจะต้องไมเ่กิน 29 dB  
 อตัราสญูเสียของสญัญาณแสงในสายเคเบิล
ใยแก้วน าแสงเป็น อีกข้อจ ากัดในการออกแบบ
ต าแหน่งในการติดตัง้สถานีให้บริการแตล่ะสถานี ซึง่มี
อัตราสูญเสียของสัญญาณโดยรวม [5] ดังสมการท่ี 
(5) 

     aCNCaENEaFLdB   (5) 

เม่ือก าหนดให้ 
L = ความยาวของ Optical Fiber (Km) 
aF = คา่ Attenuation ของ Fiber (dB/Km) 
NE = จ านวนของจดุ Splice ไม่รวมใน ODF 

(Point) 
aE = คา่เฉลี่ยของ Attenuation ของจดุ Splice  

รวมกนัทกุจดุ (dB) 
NC = จ านวนของ Connector ต้นทางกบั

ปลายทาง 
aC = คา่เฉลี่ยของ Attenuation ตอ่ Connector 

รวม Splice ใน ODF (dB) 
 

3.1.4 อปุกรณ์ติดตัง้ในสถานี 
 กรณีศึกษาในอดีตให้บริการผ่านระบบ TDM 
(Time Division Multiplexing) ในระดับ E1 เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าระบบ Generation I (รูปท่ี 4)  ซึ่งระบบ 
TDM มีการจองใช้ช่องสญัญาณตลอดเส้นทางให้กับ
ลกูค้ารายหนึง่แล้ว ลกูค้ารายอื่นๆ ไมส่ามารถเข้าไปใช้
ช่องสญัญาณเดียวกนัได้ ท าให้ไม่สามารถเพิ่มจ านวน

ลกูค้าให้มากขึน้ได้ ในขณะท่ีลกูค้าท่ีจองใช้งานอยูอ่าจ
ไม่ได้มีการใช้งานช่องสญัญาณนัน้อยู่ก็ได้  อุปกรณ์ 
TDM Access 1 ตัว Uplink ได้ 8 E1 นั่นหมายความ
ว่าถ้าลูกค้าใช้งาน 1 Mbps จะมีลูกค้าใช้งานได้ 8 
วงจรเท่านัน้ และอปุกรณ์มีราคาสงู 

ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใน ปั จ จุ บั น เป็ น ร ะ บ บ 
Generation II (รูปท่ี  5) ใช้อุปกรณ์ ในกลุ่ม Packet 
Switching คื อ  อุป ก รณ์  DSLAM ในการแบ่ งบัน
เส้นทางในการรับ-ส่งสญัญาณข้อมลู เพื่อการใช้งาน
เส้นทางได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพมากท่ีสดุ   อตัราการ
แบ่งปันใช้งาน 1 : 5 นัน่หมายความว่า ช่องสญัญาณ 
1 Mbps สามารถให้ลกูค้าใช้งานได้ 5 วงจร แบง่กนัใช้  
อุป ก รณ์  DSLAM 1 ตั ว  Uplink ได้  8 E1 ห รือ  16 
Mbps แต่ในทางปฏิบัติสามารถเช่ือมต่อได้เพียง 13 
Mbps และสามารถให้บริการลกูค้า 1 Mbps ใช้งานได้ 
65 วงจร อย่างไรก็ตามพบว่า ไม่สามารถเช่า E1 ได้ถึง 
8 E1 เพราะผู้ให้เช่า E1 ก าหนดให้เช่าได้มากสดุ 4 E1 
เท่านัน้ ขึน้อยู่กับแต่ละสถานีว่าผู้ ให้เช่ามี E1 ว่างอยู่
มากน้อยแคไ่หน  

 
รูปท่ี 4 เทคโนโลยีโครงข่ายให้บริการ  Generation I 
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รูปท่ี 5 เทคโนโลยีโครงข่ายให้บริการ Generation II 

กรณีมีการสร้างโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง 
จึงท าให้สามารถเลือกอุปกรณ์ท่ีมี Uplink เป็น Fiber 
Optic คื อ  LAN Switch (1GE) เพื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
ให้บริการท่ีมีความเร็วสูงขึน้ได้ ในส่วน Access ยัง
เป็นอปุกรณ์ DSLAM ผ่านคูส่ายทองแดงไปยงัลกูค้าท่ี
เป็ น อุป ก รณ์  Modem G.SHDSL.bis จึ ง เกิ ด เป็ น 
Generation III (รูปท่ี 6) 

 
รูปท่ี 6 เทคโนโลยีโครงข่ายให้บริการ Generation III 

 

4. การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ 
4.1 การวิเคราะห์ด้านการเงนิ 

การวิเคราะห์ด้านการเงินจะใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์การลงทนุในสว่นท่ีเพิ่ม โดยมีตวัวดัคือ มลูคา่
ปัจจบุนัสทุธิ และอตัราผลตอบแทนในสว่นท่ีเพิ่ม  การ
ประมาณการงบกระแสเงินสดของการลงทุน โดยมี
กระแส เงินสด รับของโครงการท่ี ได้จากการลด
คา่ใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายใยแก้วน าแสงจากการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ลดคา่ใช้จ่ายในการเช่าพืน้ท่ีส าหรับ
ติดตัง้อุปกรณ์ให้บริการลกูค้าและเช่าวงจรสญัญาณ
จากผู้ให้บริการเช่า รวมถึงรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ 
คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง ระยะเวลาการหักค่า
เ สื่ อ ม ร า ค า  10 ปี  ส า ห รั บ  Site Preparation 
ประกอบด้วย สายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical 
Fiber)  สายสัญญาณทองแดง  สถานีและอุปกรณ์  
ส าหรับอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีให้บริการ มีการหักค่า
เสื่อมราคาเป็นระยะเวลา 5 ปี มลูคา่ซาก เท่ากบั ศนูย์ 
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 23 ของรายได้พึง
ประเมิน โดยโครงการมีแหล่งเงินทุน 2 ส่วน คือ ส่วน
ของเจ้าของ (Equity) ร้อยละ 50 ของเงินลงทุนและ
กู้ ยืมจากสถาบนัการเงินภายในประเทศ เง่ือนไขการ
กู้ยืม ช าระคืนเงินต้นเท่ากนัทกุปีและจ่ายดอกเบีย้ของ
ยอดหนีค้้างช าระต้นปี เป็นระยะเวลา 5 ปี  อัตรา
ดอกเบี ย้ เงินกู้ ร้อยละ 7 ต่อปี  การประเมินความ
เหมาะสมของโครงการใช้วิธีค่าเทียบเท่าปัจจบุนั (Net 
Present Worth)  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(Internal Rate of Return, IRR) และระยะเวลาคืนทุน 
[6] ก าหนดอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีพึงพอใจหลงัหกั
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ภาษี เงิน ได้  ร้อยละ 15 ต่อ ปี  การวิ เคราะห์ ด้ าน
เศรษฐศาสตร์ พิจารณาอายโุครงการ 10 ปี  
 
4.2 การวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลงตวั
แปรที่มีความไม่แน่นอน (Sensitivity Analysis) 

การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของโครงการ
โดยการวิ เคราะห์ความไว  (Sensitivity Analysis)   
ของตัวแปรต่างๆ ท่ีมีความไม่แน่นอน ประกอบด้วย 
คา่ใช้จ่ายในการลงทนุ รายได้จากการขายท่ีเพิ่มขึน้ตอ่
ปี ระยะทางติดตัง้เคเบิลใยแก้วน าแสง และค่าแรงใน
ก ารด า เนิ น ก า รก่ อ ส ร้า ง โค รงก าร  ทั ้ง นี ้มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงทีละค่าในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนๆ ก าหนดให้
คงท่ี การเปลี่ยนแปลงพิจารณาตัง้แต่ -20% ถึง 20% 
ของค่าตัวแปรท่ีประมาณการเบือ้งต้น (Base case) 
ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์โครงการ 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค 

จากการทดสอบอุปกรณ์ต่อเช่ือม Modem 
G.SHDSL.bis ท่ีระยะทาง 1, 2, 3, 4 และ 5 กิโลเมตร 
และความเร็วในการทดสอบ  (Line rate) เท่ากับ 1 
Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps แ ล ะ  4 Mbps ผ ล ก า ร
ทดสอบส าห รับค่าเฉลี่ ยของ SNR,  Attenuation, 
Throughput upload และ Throughput download มี
รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4 
 จากผลการทดสอบ สามารถแสดงเป็นกราฟ 
เพื่อใช้ในการพิจารณาระยะทางท่ีเหมาะสมของสถานี
ให้บริการลกูค้า รวมทัง้ความเร็วท่ีสามารถให้บริการได้
ในแตล่ะระยะทาง ดงัรูปท่ี 7 ถึง 10 

 
รูปท่ี 7 ผลการทดสอบค่า SNR และคา่ Attenuation : Line 

rate 1 Mbps ท่ีระยะทาง 1 - 5 Km 

 
รูปท่ี 8 ผลการทดสอบค่า SNR และคา่ Attenuation : Line 

rate 2 Mbps ท่ีระยะทาง 1 - 5 Km 

 
รูปท่ี 9 ผลการทดสอบค่า SNR และคา่ Attenuation : Line 

rate  3 Mbps ท่ีระยะทาง 1 - 5 Km 

 
รูปท่ี 10 ผลการทดสอบค่า SNR และคา่ Attenuation: Line 

rate 4 Mbps ท่ีระยะทาง 1 - 5 Km 
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ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบของการตอ่เช่ือมอปุกรณ์ Modem 
G.SHDSL.bis 

Line 
Rate 

ผลการทดสอบ 
ระยะทาง (กิโลเมตร) 

1 2 3 4 5 

1 
Mbps 

SNR (dB) 27 26 26 26 26 
Attenuation (dB) 4 8 12 16 20 
Throughput 
download (Mbps) 

1 1 1 1 1 

Throughput upload 
(Mbps) 

1 1 1 1 1 

2 
Mbps 

SNR (dB) 26 26 29 25 21 
Attenuation (dB) 5 9 14 18 22 
Throughput 
download (Mbps) 

2 2 2 2 2 

Throughput upload 
(Mbps) 

2 2 2 2 2 

3 
Mbps 

SNR (dB) 26 26 24 21 14 
Attenuation (dB) 5 11 16 20 21 
Throughput 
download (Mbps) 

3 3 3 3 3 

Throughput upload 
(Mbps) 

3 3 3 3 3 

4 
Mbps 

SNR (dB) 20 21 19 15 8 
Attenuation (dB) 5 10 16 20 24 
Throughput 
download (Mbps) 

4 4 4 4 4 

Throughput upload 
(Mbps) 

4 4 4 4 4 

 

 สรุปผลการทดสอบระยะทางในการให้บริการ
ผ่านคู่สายสัญญาณทองแดงขนาด 0.65 มิลลิเมตร 
ของ Modem G.SHDSL.bis พบว่าท่ีความเร็วไม่เกิน 
1 Mbps ให้บ ริการได้ถึงระยะทาง 4 กิ โลเมตร ท่ี
ค วาม เร็วม ากกว่ า  1 Mbps แต่ ไม่ เกิ น  2 Mbps   
ให้บริการได้ถึงระยะทาง 3 กิโลเมตร และท่ีความเร็ว
มากกว่า 2 Mbps แต่ไม่เกิน 3 Mbps ให้บริการได้ถึง
ระยะทาง 2 กิโลเมตร ส่วนถ้าต้องการความเร็วใช้งาน

ท่ีมากกว่านีค้วรเปลี่ยนอุปกรณ์ในการให้บริการ ดัง
แสดงในตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการทดสอบระยะทางให้บริการผ่านคู่
สายสญัญาณทองแดงของ Modem G.SHDSL.bis 

Line Rate 
ระยะทาง (กิโลเมตร) 

1 2 3 4 5 
ไม่เกิน 1 Mbps 
 

     

มากกวา่ 1 Mbps ไม่เกิน  
2 Mbps 

     

มากกวา่ 2 Mbps ไม่เกิน  
3 Mbps 

     

 
ผลการวิ เคราะห์ต าแหน่งท่ีตัง้ของสถานี

ให้บริการ 
กรณี ท่ี  1 คือการติดตัง้สถานีให้บริการใน

ต าแหน่ งเดียวกับสถานี เช่าปัจจุบันห รือบ ริเวณ
ใกล้เคียง มีรายละเอียดดังตารางท่ี 6 การพิจารณา
ต าแหน่งท่ีตัง้สถานีให้บริการในกรณีท่ี 1 พบวา่มีลกูค้า
อยู่นอกระยะการให้บริการท่ี 4 กิโลเมตร จ านวน 10 
วงจร โดยเป็นลกูค้าปัจจุบนั 4 วงจรและลกูค้าใหม่ 6 
วงจร คิดเป็น 4.30 % ของจ านวนลูกค้าทัง้หมดท่ี
ต้องการ คือ 234 วงจร ซึ่งไม่ได้รวมผลส ารวจลูกค้า
ใหมจ่ านวน 6 วงจรบริเวณอ าเภอบางกระทุ่มเน่ืองจาก
ไม่มีลกูค้าปัจจบุนัใช้งานบริเวณดงักลา่ว 

จากกรณีนี ท่ี้ต าแหน่งสถานีถูกจ ากัดด้วย
ต าแหน่งสถานีเช่าปัจจุบนั ท าให้ไม่ได้มีการพิจารณา
ความสามารถในการให้บริการของสถานีท่ีระยะทาง 4 
กิโลเมตร และผลรวมระยะทางระหวา่งสถานีให้บริการ
กบัลกูค้าทกุราย เท่ากบั 338,759 เมตร ลกูค้าปัจจบุนั 
4 วงจร ท่ี มี ระยะทางการให้บ ริการเกินระยะ 4 
กิโลเมตรนัน้ ปัจจุบนัจะไม่นิยมให้บริการด้วยการต่อ
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พ่วง Modem ต่อ Modem (Back to Back) ออกไปยงั
ลู ก ค้ า  เพ ร า ะ สัญ ญ าณ มี ก า รสู ญ เสี ย ม า ก 
ประสิทธิภาพไม่ดีและสิน้เปลืองค่าใช้จ่าย จะใช้เม่ือมี
ความจ าเป็นเท่านัน้  ซึง่ผลจากกรณีท่ี 1 นัน้จะเห็นว่า
การตดิตัง้สถานีในต าแหน่งดงักลา่ว ไม่สามารถรองรับ
การให้บริการลกูค้าทุกรายได้ในระยะทางท่ีก าหนดไว้
ว่าเหมาะสมท่ี  4 กิ โลเมตรได้  จึงมีการพิจารณา
ต าแหน่งติดตัง้สถานีให้บริการในกรณีท่ี 2 

กรณีท่ี 2 พิจารณาติดตัง้สถานีให้บริการโดย
ใช้วิธีการของปัญหาระยะทางรวมน้อยท่ีสดุ (Minisum 
Facility Location Problems) เพื่ อ ติ ด ตั ้ ง ส ถ า นี
ให้บริการในต าแหน่งท่ีมีผลรวมของระยะทางระหว่าง
สถานีและลูกค้าทุกรายน้อยท่ีสุดโดย Excel Solver 
ได้ผลลพัธ์ดงัแสดงในตารางท่ี  6 และ 7 การพิจารณา
ต าแหน่งท่ีตัง้สถานีให้บริการในกรณี ท่ี  2 พบว่า 
ต าแหน่งท่ีเหมาะสมของสถานีให้บริการแต่ละแห่ง 
สามารถครอบคลมุลกูค้าทุกรายทุกวงจรจ านวน 240 
วงจร ได้ในระยะทาง 4 กิ โลเมตร และมีผลรวม
ระยะทางระหว่างสถานีให้บริการกบัลกูค้าทกุรายน้อย
สุดเท่ากับ  193,575 เมตร ควรมีการติดตัง้สถานี
จ านวน 31 สถานี มีระยะทางในการติดตัง้เคเบิลใย
แก้วน าแสงเช่ือมต่อระหว่างสถานีทัง้หมดจ านวน 
1,530,200 เมตร ระยะสายสัญญาณทองแดงท่ีใช้
เช่ือมตอ่ไปยงัลกูค้าทกุรายรวม 193,575 เมตร ผลการ
ค านวณระยะทางระหว่างสถานี เม่ือก าหนดให้ ค่า 
Attenuation ของ Fiber มี ค่ า เท่ ากับ  0.33 dB/Km 
ค่าเฉลี่ยของ Attenuation ของจุด Splice รวมกันทุก
จุ ด  มี ค่ า เท่ า กั บ  0.05 dB แ ล ะ ค่ า เฉ ลี่ ย ข อ ง 
Attenuation ต่อ Connector รวม Splice ใน ODF มี
ค่าเท่ากับ 0.50 dB พบว่า ระยะทางไกลสุดระหว่าง

สถานีให้บริการท่ีสามารถส่งสญัญาณได้มีค่าเท่ากับ 
82 กิโลเมตร  แต่ค่าดงักล่าวเป็นค่าในกรณีท่ีแย่ท่ีสุด 
โดยถ้ามีค่าเกินกว่านีอุ้ปกรณ์ไม่สามารถรองรับได้ 
และยงัเป็นค่าในกรณีท่ีเป็นการติดตัง้ใหม่ทัง้หมด ยงั
ไม่มีการเผ่ือส าหรับการซ่อมบ ารุง โดยเม่ือเกิดสาย
เคเบิลขาด ย่อมมีจดุเช่ือมต่อ (จุด Splice) เกิดขึน้ ค่า
สญูเสียของสญัญาณโดยรวมเพิ่มขึน้ 

ตารางท่ี 6 ผลรวมระยะหา่งระหวา่งสถานีให้บริการกบัลกูค้ามี
คา่น้อยท่ีสดุ 

ลกูค้า 
ระยะทางระหว่างสถานีกบัลกูค้า 

(เมตร) 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ลกูค้าปัจจบุนั (1) 

= ABS (พิกดั X ของที่ตัง้สถานี - 
พิกดั X ของลกูค้าปัจจบุนั (1)) 
+ ABS (พิกดั Y ของที่ตัง้สถานี - 
พิกดั Y ของลกูค้าปัจจบุนั (1)) 

4,000 

ลกูค้าปัจจบุนั (2) 

= ABS (พิกดั X ของที่ตัง้สถานี - 
พิกดั X ของลกูค้าปัจจบุนั (2)) 
+ ABS (พิกดั Y ของที่ตัง้สถานี - 
พิกดั Y ของลกูค้าปัจจบุนั (2)) 

4,000 

ลกูค้าปัจจบุนั (3) 

= ABS (พิกดั X ของที่ตัง้สถานี - 
พิกดั X ของลกูค้าปัจจบุนั (3)) 
+ ABS (พิกดั Y ของที่ตัง้สถานี - 
พิกดั Y ของลกูค้าปัจจบุนั (3)) 

4,000 

ลกูค้าใหม ่(1) 

= ABS (พิกดั X ของที่ตัง้สถานี - 
พิกดั X ของลกูค้าใหม ่(1)) 
+ ABS (พิกดั Y ของที่ตัง้สถานี - 
พิกดั Y ของลกูค้าใหม ่(1)) 

4,000 

ลกูค้าใหม ่(2) 

= ABS (พิกดั X ของที่ตัง้สถานี - 
พิกดั X ของลกูค้าใหม่ (2)) 
+ ABS (พิกดั Y ของที่ตัง้สถานี - 
พิกดั Y ของลกูค้าใหม ่(2)) 

4,000 

ลกูค้าใหม ่(3) 

= ABS (พิกดั X ของที่ตัง้สถานี - 
พิกดั X ของลกูค้าใหม่ (3)) 
+ ABS (พิกดั Y ของที่ตัง้สถานี - 
พิกดั Y ของลกูค้าใหม ่(3)) 

4,000 

 

ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องมีการเผ่ือค่าสูญเสียของ
สญัญาณโดยรวมไว้ก่อนท าการค านวณ เพื่อป้องกัน
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ปัญหาดังกล่าว จากบริษัทกรณีศึกษามีการคิดค่า
สัญญ าณ โดยรวม เผ่ื อ ไว้ เท่ า กับ  1 dBm ดังนั น้ 
ระยะทางท่ีเหมาะสม คือ 

28 = (L x 0.33) + (L/4 x 0.05) + (2 x 0.50) 
L = 78.83  Km. 

 โดยเม่ือเทียบกบัค่า Parameter ของอุปกรณ์
ส่งสญัญาณในท้องตลาด ระยะทางท่ีอุปกรณ์รองรับ

ได้ ก าหนดไว้ท่ี  80 กิโลเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับค่าท่ี
ค านวณ เม่ือพิจารณาจากระยะทางติดตัง้ใยแก้วน า
แสง พบว่ามี 1 เส้นทางท่ีมีระยะทางเกิน 79 กิโลเมตร 
คือ เส้นทางจากสถานีเถินไปยังสถานีสวรรคโลก มี
ระยะทางเท่ากับ 98.70 กิโลเมตร ดงันัน้จึงพิจารณา
ติดตัง้สถานีทวนสญัญาณขึน้ 1 สถานีระหว่างสถานี
ดงักลา่ว 

ตารางท่ี 7 จ านวนสถานีให้บริการท่ีจะติดตัง้ ระยะทางสายเคเบิลใยแก้วน าแสงและสายสญัญาณทองแดง 

เส้นทาง 
จ านวน
สถานี

ให้บริการ 

ระยะทางติดตัง้
สายเคเบิลใยแก้ว
น าแสง )เมตร(  

ระยะทางติดตัง้
สายสญัญาณ
ทองแดง )เมตร(  

สถานีในเส้นทางนีป้ระกอบด้วย 

กฟจ .นครสวรรค์ - กฟจ.ก าแพงเพชร  5 117,000 33,848 
สถานีมหาวิทยาลยัเจ้าพระยา, สถานีหน้าสนามกีฬา, 
สถานีสลกบาตร, สถานีคลองขลงุ, สถานีนครชมุ 

กฟจ .ก าแพงเพชร - กฟจ.ตาก  1 65,900 5,445 สถานีวิทยาลยักรุงเทพการบญัชี 
กฟจ .ตาก - กฟจ.ล าพนู  4 248,900 35,193 สถานีบ้านตาก, สถานีเถิน, สถานีลี,้ สถานีบ้านโฮ่ง 

กฟจ .เชียงใหม่ - กฟจ.เชียงราย  4 186,000 21,066 
สถานีดอยสะเก็ด, สถานีแมข่ะจาน, สถานีเวียงป่าเป้า, 
สถานีแม่สรวย 

สฟฟ .แมล่าว - กฟจ.พะเยา  1 83,800 10,410 สถานีพาน 

กฟจ .พะเยา - สฟฟ.ล าปาง 1 2 132,000 9,229 สถานีมหาวิทยาลยัพะเยา, สถานีงาว 
สฟฟ .ล าปาง 1 - กฟอ .แม่ทะ  1 26,000 2,177 สถานีแม่ทะ 

กฟอ .ลอง - สฟฟ.แพร่  1 38,400 7,624 สถานีลอง 
กฟจ .อตุรดิตถ์ - สฟฟ.สวรรคโลก  2 66,800 14,536 สถานีศรีสชันาลยั, สถานีสวรรคโลก 

สฟฟ .สวรรคโลก - สฟฟ.เถิน  0 98,700 0  
กฟจ .สโุขทยั - สฟฟ.พิษณโุลก 1 1 55,600 17,699 สถานีกงไกรลาศ 

สฟฟ .พิษณโุลก 3 - กฟจ.
ก าแพงเพชร 

2 100,400 3,843 สถานีบางระก า, สถานีลานกระบือ 

สฟฟ .พิษณโุลก 3 - กฟจ .พิจิตร  1 51,700 3,859 สถานีบางกระทุ่ม 

กฟจ .พิจิตร - กฟจ.นครสวรรค์  3 105,000 15,865 สถานีตะพานหิน, สถานีบางมลูนาก, สถานีชมุแสง 
กฟอ .ชมุแสง - กฟจ.เพชรบรูณ์  3 154,000 12,781 สถานีหนองบวั, สถานีบงึสามพนั, สถานีหนองไผ่ 

รวมทัง้หมด 31 1,530,200 193,575  

5.2 ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ 
 จากผลการวิ เคราะห์ความเป็นไปได้เชิง
เทคนิค น าผลท่ีได้ไปประมาณการงบกระแสเงินสด
ของการลงทนุ โดยมีกระแสเงินสดรับของโครงการท่ีได้

จากการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายใยแก้วน า
แสงจากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ลดคา่ใช้จ่ายในการเช่า
พืน้ท่ีส าหรับติดตัง้อุปกรณ์ให้บริการลูกค้าและเช่า
วงจรสญัญาณจากผู้ ให้บริการเช่า รวมถึงรายได้จาก
การขายท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้สิน้ประมาณ 65,846,880 
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บาทต่อปี  มีกระแสเงินสดจ่ายของโครงการจาก
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนช่วงเร่ิมโครงการประมาณ 
144,530,299 บาท และลงทนุเพิ่มในส่วนของอปุกรณ์
ให้บริการในปีท่ี 6 ประมาณ 9,796,500 บาท และมีคา่
เช่าสถานท่ีสร้างสถานี ค่าสมทบในการขออนุญาต
พาดสายบนเสาไฟฟ้า ค่าบ ารุงรักษาสถานีและ
สายสญัญาณ รวมทัง้สิน้ประมาณ  26,418,025 บาท
ต่อปี รวมเป็นกระแสเงินสดสุทธิ น ามาหักค่าเสื่อม
ราคาของอปุกรณ์ และอตัราดอกเบีย้ช าระปลายปีจาก
เงินกู้ ยืม และอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 23 
ของรายได้พึงประเมิน ได้เป็นรายได้สทุธิหลงัหกัภาษี
เงินได้นิติบุคคล จากนัน้พิจารณาหามูลค่าปัจจุบัน
สทุธิจากรายได้หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว โดย
ก าหนดอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีพึงพอใจ ร้อยละ 15 
ต่อปี  พิจารณาอายุโครงการท่ี 10 ปี โครงการมีเงิน
ลงทุนในทรัพย์สินถาวรทัง้หมด 51,874,931 บาท มี
ค่าแรงในการด าเนินการสร้างโครงการ 45,086,754 
บาท  ค่ า ใช้จ่ าย อ่ืนๆ   34,429,500 บ าท  และค่ า 
Management Fee 13,139,118 บาท คิดเป็นร้อยละ 
10 ของเงินลงทุนทัง้หมดของโครงการนี ้โดยโครงการ
มีแหล่งเงินทุน 2 ส่วน คือ ส่วนของเจ้าของ (Equity) 
ร้อยละ 50 ของเงินลงทุนและกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน
ภายในประเทศจ านวน 72.3 ล้านบาท มีก าหนดจ่าย
คืนเงินต้นปีตัง้แต่ปีท่ี 1-5 เป็นจ านวน 14,460,000 
บาท อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ร้อยละ 7 ต่อปี จ่ายดอกเบีย้
ของยอดค้างช าระต้นปี เป็นเวลา 5 ปี โครงการมีมลูคา่
ปัจจุบนัสทุธิ (NPV) หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อย
ละ 23 เท่ากับ 31,923,591 บาท มีอตัราผลตอบแทน 
(IRR) ร้อยละ 23.75  ต่อปี  ซึ่ งมากกว่า  MARR ท่ี
ก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 15 ตอ่ปี และระยะเวลาคืนทนุ 6 ปี 

8 เดือน แสดงให้เห็นว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการ
ลงทนุ 
 ผลการวิ เค ราะ ห์ ค วาม ไม่ แน่ น อนของ
คา่ใช้จ่ายในการลงทนุ รายได้จากการขายท่ีเพิ่มขึน้ตอ่
ปี ระยะทางติดตัง้เคเบิลใยแก้วน าแสงและค่าแรงใน
การด าเนินการสร้างโครงการ ผลการวิเคราะห์ความไว
ของการลงทุน เม่ือค่าใช้จ่ายในการลงทุน มีการ
เปลี่ยนแปลง จะเห็นว่าเม่ือค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ลดลง  ส่ งผล ให้ มู ลค่ า ปั จจุบั น สุท ธิ และอัต รา
ผลตอบแทนมีค่าเพิ่มขึน้ ระยะเวลาคืนทุนสัน้ลง และ
เม่ือค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มสูงขึน้ ส่งผลให้มูลค่า
ปัจจุบันสุท ธิและอัต ราผลตอบแทนมีค่าลดลง 
ระยะเวลาคืนทุนยาวขึน้ด้วย เม่ือพิจารณาให้มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นศูนย์ พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนเท่ากับ 176,453,889.54 บาท เพิ่มขึน้ 22.09% 
ดงันัน้ถ้าสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายในการลงทุนไม่ให้
เกินจากมูลค่านีไ้ด้ โครงการจะยังมีความเป็นไปได้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์อยู่  ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง
เน่ืองจากแนวโน้มราคาอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมมี
ราคาถกูลง 

ผลการวิเคราะห์ความไวของการลงทุนเม่ือ
รายได้จากการขายต่อปีมีการเปลี่ยนแปลง จะเห็นว่า
เม่ือรายได้จากการขายต่อปีลดลง ส่งผลให้มูลค่า
ปัจจุบันสุท ธิและอัตราผลตอบแทนมีค่าลดลง 
ระยะเวลาคืนทนุยาวขึน้ ซึง่มีโอกาสเป็นไปได้จากการ
ใช้เวลานานในการเตรียมวงจรให้ลูกค้า เน่ืองจาก
ปัจจุบันมีการแข่งขันท่ีสูงขึน้ และถ้ารายได้จากการ
ขายต่อ ปีลดลงต ่ ากว่า  53.99 % ซึ่ ง มีค่ า เท่ ากับ  
7,039,222 บาท จะท าให้โครงการไม่ มีความเป็น
เป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เม่ือพิจารณาให้
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มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นศูนย์ ในทางตรงกันข้าม
เม่ือรายได้จากการขายท่ีเพิ่มขึน้ต่อปีเพิ่มสงูขึน้ ส่งผล
ให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนมีค่า
เพิ่มขึน้ด้วย ระยะเวลาคืนทนุสัน้ลง 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อโครงการ พบว่า
โครงการมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงมากในด้าน
คา่ใช้จ่ายในการลงทนุและระยะติดตัง้เคเบิลใยแก้วน า
แสง ในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขาย 
และค่ าแรงในการด า เนิ นการส ร้างโค รงการมี
ผลกระทบอยู่ค่อนข้างน้อยต่อการเปลี่ยนแปลงมลูค่า
ปัจจุบันสุทธิเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทนุ 
 
6.  สรุป 

จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้าน
เทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของโครงการติดตัง้โครงข่าย
เคเบิลใยแก้วน าแสงเพื่อทดแทนการเช่าโครงข่ายเดิม
ของกรณีศกึษา พบว่าผลการศกึษาและวิเคราะห์ด้าน
เทคนิคในการออกแบบโครงข่ายและติดตัง้สถานี
ให้บริการทดแทนการเช่าโครงข่ายและวงจรสญัญาณ
เดิมนัน้ สถานีให้บริการสามารถให้บริการได้ในระยะ
รัศมีไม่ เกิน 4 กิโลเมตร โดยความเร็วให้บริการท่ี
สามารถให้บริการได้ในแต่ละระยะทาง สรุปได้ดังนี ้
ความเร็วไม่เกิน 1 Mbps ให้บริการได้ไม่เกินระยะทาง 
4 กิโลเมตร ความเร็วมากกว่า 1 Mbps แต่ไม่เกิน 2 
Mbps ให้บ ริการได้ ไม่ เกินระยะทาง 3 กิ โล เมตร 
ความ เร็วมากกว่า  2  Mbps แต่ ไม่ เกิน  3 Mbps 
ให้บริการได้ไม่เกินระยะทาง 2 กิโลเมตร และความเร็ว
ท่ี เกิน  3 Mbps ขึ น้ ไปอุปกรณ์ ให้บ ริการจะไม่ ใช่ 
G.SHDSL.bis และการหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมของ

สถานีให้บริการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือในการหาเพื่ อให้ได้ต าแหน่งท่ีสามารถ
ให้บริการลกูค้าทกุรายได้ในระยะรัศมี 4 กิโลเมตรจาก
สถานีให้บริการ ได้ผลรวมระยะทางน้อยสุดในการ
ติดตัง้สายสัญญาณทองแดงเท่ากับ  193,575 เมตร 
ระยะทางติดตัง้สายเคเบิลใยแก้วน าแสง  1,530,200 
เมตร ระยะทางระหว่างสถานีสู งสุด ไม่ เกิน  79 
กิโลเมตร และเลือกอปุกรณ์ LAN Switch เพื่อ Uplink 
เป็น Fiber Optic และเลือกอปุกรณ์ DSLAM เช่ือมต่อ
กบัสายสญัญาณทองแดงเพื่อให้บริการลกูค้า และใน
ส่ ว น  Downlink เลื อ ก อุ ป ก ร ณ์  Modem ท่ี เ ป็ น
เทคโนโลยี G.SHDSL.bis ส าหรับการให้บริการแบบ 
Corporate Solutions ท่ี ต้องการรับ -ส่งสัญญาณท่ี
ความเร็วเท่ากนั ส าหรับผลการวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ด้านเศรษฐศาสตร์ เม่ือก าหนดให้อตัราผลตอบแทน
ขัน้ต ่ า ท่ีพึ งพอใจ เท่ ากับ ร้อยละ 15 ต่อ ปี  พบว่า
โครงการมีมูลค่ า ปั จจุบันสุท ธิ  31.92 ล้ านบาท 
ระยะเวลาคืนทนุประมาณ 7 ปี และอตัราผลตอบแทน
ภายในโครงการ ร้อยละ 23.75 ต่อปี  นอกจากนีผ้ล
การวิเคราะห์ความไวของการเปลี่ยนแปลงปัจจยัด้าน
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน รายได้จากการจ าหน่ายท่ี
เพิ่มขึน้ต่อปี ระยะทางติดตัง้เคเบิลใยแก้วน าแสง และ
ค่าแรงในการด าเนินการสร้างโครงการ ในช่วง ± 20% 
พบวา่มีความไวต ่าตอ่ความคุ้มคา่ในการลงทนุ   

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการติดตัง้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง
ทดแทนการเช่าใช้โครงข่ายจากการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
ในพืน้ท่ีภาคเหนือ ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ใน
การลงทุนและควรสนับสนุนให้เกิดการลงทุนขึน้ 
อย่างไรก็ดีการประยุกต์ใช้วิธีการหาระยะทางในการ
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ก าหนดท่ีตัง้โดยพิจารณาระยะทางรวมน้อยท่ีสุด
เหมาะสมกับเส้นทางหรือพื น้ ท่ี ท่ี มีการก าหนดไว้
แน่นอนตามแนวเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าภมูิภาค แตไ่ม่
เหมาะสมกับลักษณะของปัญหาท่ีไม่มีการก าหนด
หรือทราบจุดการให้บริการหรือเส้นทางมาก่อน และ
ปัญหาท่ีต้องพิจารณาปัจจัยด้านความหนาแน่นของ
ผู้ใช้บริการ 
 
7. กิตตกิรรมประกาศ 
 ผู้จัดท าขอขอบคุณกรณีศึกษา ท่ีได้ให้ข้อมูล
และด าเนินการจัดการประชุมระดมสมองในการให้
ความเห็นในสว่นท่ีสนบัสนนุการวิจยั 
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