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บทท ี  ขันตอนการตงัค่าคอนฟิกเครือข่าย 
ขนัตอนสาํหรับการเดินสายเคเบิล CC-Link IE Field Network มดีงัตอ่ไปนี 

Start

Network Design
•Select the Ethernet cable
•Check the cable length between devices
•Select the  cascade connection levels

Does the design satisfy 
CC-Link IE field network 

specifications?

Prepare the 
devices

Install
 the network

End

YES

NO

Chapter 2 
NETWORK SPECIFICATIONS

Chapter 3 
SELECTING CONNECTION DEVICES

Check the wiring

Are there any 
problems?

Chapter 4 CHECKING THE WIRING

YES

NO

 

รูปภาพที  ขันตอนการติดตงั  

Field 

เริมต้น 

การออกแบบเครือข่าย 
 เลือกสาย Ethernet 
 ตรวจสอบความยาวของสายเคเบิลระหวา่งอปุกรณ์ 
 เลือกระดบัการเชือมต่อ 

การออกแบบเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของ CC-Link 

IE Field Network 
หรือไม่ 

บทที  ข้อกาํหนดเฉพาะของเครือข่าย 

บทที  การเลือกอุปกรณ์เชือมต่อ 

ไมใ่ช ่

ใช ่

ใช ่

ไมใ่ช ่

ติดตงั
เครือขา่ย 

ตรวจสอบ 
การเดินสาย 

มีปัญหาใด ๆ  
หรือไม ่

สนิสดุ 

บทที  การตรวจสอบการเดินสาย 

เตรียมอปุกรณ์ 
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บทท ี  ข้อกาํหนดเฉพาะของเครือข่าย 

.    ภาพรวมการติดตงัเครือขา่ย 
สว่นประกอบของ CC-Link IE Field Network  
Station:  อปุกรณ์ทีมีการเชือมตอ่ผา่น CC-Link IE Field Network ไปยงั Station หมายเลข  ถึง   
Master station:  โหนดทีมีข้อมลูควบคมุ (พารามิเตอร์) และจดัการการสง่สญัญาณข้อมลูแบบวงรอบ (Cyclic  

Transmission) 

Local station:  โหนดทีมีความสามารถในการสง่ข้อมลูบิต n:n และข้อมลูคาํแบบวงรอบ และการสง่สญัญาณ 

ข้อมลูชวัคราวด้วย Master station และ Local station อืน ๆ และการสง่สญัญาณข้อมลูชวัคราว 

ด้วย Slave station โดยยกเว้น Remote I/O Station มีฟังก์ชนัเซิร์ฟเวอร์และฟังก์ชนัไคลเอ็นต์
ระหวา่งการสง่สญัญาณข้อมลูชวัคราว 

Intelligent Device Station: โหนดทีมคีวามสามารถในการสง่ข้อมลูบิต (bit data) n:n และข้อมลูคํา (word data) แบบวงรอบ 
และการสง่สญัญาณข้อมลูชวัคราว (transient transmission) ด้วย Master station และการสง่
สญัญาณข้อมลูชวัคราวด้วย Slave station โดยยกเว้น Remote I/O Station มีฟังก์ชนัเซิร์ฟเวอร์ 

และฟังก์ชนัไคลเอ็นต์ระหวา่งการสง่สญัญาณข้อมลูชวัคราว 

Remote Device Station โหนดทีมีความสามารถในการสง่ข้อมลูบิต 1:n และข้อมลูคาํแบบวงรอบ และการสง่สญัญาณ 

ข้อมลูชวัคราวด้วย Master station และการสง่สญัญาณข้อมลูชวัคราวด้วย Slave station โดย 

ยกเว้น Remote I/O Station มีฟังก์ชนัเซิร์ฟเวอร์ระหวา่งการสง่สญัญาณข้อมลูชวัคราว 

Remote I/O Station:  โหนดทีมีความสามารถในการสง่ข้อมลูบิต 1:n แบบวงรอบด้วย Master station 
Slave station:  คําศพัท์เฉพาะสาํหรับโหนด (Local Station, Remote I/O Station, Remote Device Station,  

Intelligent Device Station) นอกเหนือจาก Master Station 

สายเคเบิล:  สายเคเบิลตามมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA-568-B (ประเภท 5e) 

ขัวต่อ:  ขวัตอ่ RJ45 ตามมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA-568-B (ประเภท 5e) 

สวิตช์ Layer 2:  อปุกรณ์รีเลย์จะมีพอร์ต Ethernet หลายพอร์ตทีถ่ายโอนเฟรมตา่ง ๆ โดยใช้กระบวนการ Data Link  

  Layer บางครังจะเรียกวา่ Switch Hub สามารถใช้รูปแบบการเชือมตอ่เครือขา่ยแบบดาว และยงั 

  สามารถใช้รูปแบบการเชือมตอ่เครือขา่ยแบบเส้นตรงร่วมกบัแบบดาวได้ด้วย    
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.  การตงัคา่คอนฟิกเครือขา่ย 
Station ของ CC-Link IE Field Network ถกูระบโุดยหมายเลขเครือขา่ย (network number) และหมายเลข Station  

(station number) แตล่ะเครือขา่ยถกูระบโุดยหมายเลขเครือขา่ย และมีการสง่ข้อมลูการสอืสารระหวา่งเครือขา่ยโดย Station 
รีเลย์(Relay stations), การสอืสารระหวา่ง Station ตา่ง ๆ จะเชือมตอ่กบัเครือขา่ยอืนทีมีอยูโ่ดย Station รีเลย์ ซงึมีการสง่ข้อมลู 

การสอืสารระหวา่งเครือขา่ย    
 
 
 
 

Slave station 
Station หมายเลข 2 

Master station 
Station หมายเลข 0 

เครือขา่ยหมายเลข 1 

เครือขา่ยหมายเลข 2 

เครือขา่ยหมายเลข 3 

Station รีเลย์ 

Station รีเลย์ 

Master station 
Station หมายเลข 0 

Slave station 
Station หมายเลข 1 

Slave station 
Station หมายเลข 1 

Slave station 
Station หมายเลข 2 

Slave station 
Station หมายเลข 3 

Slave station 
Station หมายเลข 4 

Master station 
Station หมายเลข 0 

Slave station 
Station หมายเลข 2 

Slave station 
Station หมายเลข 1 

 
รูปภาพ  การตงัค่าคอนฟิกเครือข่าย 

.  ข้อกําหนดเฉพาะของเครือขา่ย 
CC-Link IE Field Network เป็นเครือขา่ยบน Ethernet ทีใช้เทคโนโลยี IEEE .  ( Base-T) สาํหรับ Physical 

Layer และ Data Link Layer ตารางที  อธิบายข้อกําหนดเฉพาะของการสอืสารทีเกียวข้องกบัการติดตงัสายเคเบิลของ 
CC-Link IE Field Network 

ตารางท ี  ข้อกาํหนดเฉพาะของการสือสาร 
รายการ ข้อกําหนดเฉพาะ 

ความเร็วในการสอืสาร 1Gbps 
จํานวนสงูสดุของเครือขา่ย  

จํานวนของโหนดทีเชือมตอ่
ตอ่เครือขา่ย 

Master Station  

Slave Station  

ข้อกําหนดเฉพาะของสายเคเบิล 

สายเคเบิล IEEE802.3 1000 Base-T 

สายเคเบิลหุ้นฉนวนแบบ Balanced Type มีสายภายใน  คู ่

ตามมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA-568-B (ประเภท 5e) 

ขอแนะนําให้ใช้แบบฉนวนสองชนั 

ข้อกําหนดเฉพาะของขวัตอ่ 
ขวัตอ่ RJ45 ทีมีการหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน  

ANSI/TIA/EIA-568-B (ประเภท 5e) 

ความยาวสายเคเบิลระหวา่งอปุกรณ์ 
ความยาวสงูสดุ: 100m 
[ตามมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA-568-B (ประเภท 5e)] 
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.  รูปแบบการเชือมตอ่เครือขา่ย (Topology) 

รูปแบบการเชือมตอ่เครือขา่ยของ CC-Link IE Field Network ประกอบด้วยรูปแบบการเชือมตอ่เครือขา่ยแบบเส้นตรง  

(Line) แบบดาว (Star) หรือแบบวงแหวน (Ring) มีสวิตช์ Layer 2 บางสว่นเป็นรูปแบบการเชือมตอ่เครือขา่ยแบบดาว ยงั 

สามารถใช้รูปแบบการเชือมตอ่เครือขา่ยแบบเส้นตรงร่วมกบัแบบดาวได้ด้วย 
 

Master station Local station 
Intelligent device 

station 
Local station 

Intelligent device 

station 

Master station 

สวิตช์ Layer 2

Intelligent device 

station 

Local station Local station 

Intelligent device 

station 

Master station Local station 

Intelligent device 

station 
Local station 

Intelligent device 

station 

Master station 

สวิตช์ Layer 2

Intelligent device 

station 

Local station 

Local station 

Intelligent device 

station 

Intelligent device 

station 

แบบเส้นตรง

แบบดาว

แบบวงแหวน

แบบเส้นตรง/

แบบดาว

ผสมกนั
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.  ผลกระทบจากอณุหภมู ิ

ความยาวสงูสดุระหวา่งอปุกรณ์ใน CC-Link IE Field Network จะแตกตา่งกนัไปตามสภาพแวดล้อมของอณุหภมูิการ

ทํางาน (สภาพแวดล้อมการติดตงัสายเคเบิล) ตรวจสอบความยาวของสายเคเบิลระหวา่งอปุกรณ์โดยการอ้างอิงตารางที  

นอกจากนีจําเป็นต้องคาํนวณคา่การลดทอนของสญัญาณระหวา่งอปุกรณ์โดยใช้สตูรการวเิคราะห์คา่การลดทอนสญัญาณใน 

สว่นที .  และตรวจสอบวา่คา่ทีได้อยูภ่ายในคา่ทีกําหนดหรือไม่ 

 

ตารางท ี  สภาพแวดล้อมอุณหภมิูและความยาวสูงสุดระหว่างอุปกรณ์ (ตวัอย่าง) 

อณุหภมูิแวดล้อมของ 
สายเคเบิล (ºC) 

ความยาวสงูสดุของสาย 
เคเบิล L [m] 

ความยาวสงูสดุระหวา่งอปุกรณ์ [m] 

(ช่องสญัญาณทีรวมถึง Patch Cord ในรูปภาพที ) 

 .  .  

 .  .  

 .  .  

 .  .  

 .  .  

 .  .  

 .  .  

 .  .  

 .  .  
(มาตรฐานทีใช้สาํหรับอ้างอิง: “ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Annex G”) 

เงือนไข: ในตารางที  ช่องสญัญาณทีมี Patch Cord หรือสายเชือมตอ่อปุกรณ์ความยาว m (ภายใต้สภาพแวดล้อม 

 อณุหภมูิ ˚C) เป็นการคาดคะเนตามรูปภาพที  
 

 

5m ยาว [m] 5m 

Patch cord Patch cord 

ขวัตอ่รีเลย์ 

สายเคเบิล 

 
อปุกรณ์ 

 

อปุกรณ์ 

ขวัตอ่รีเลย์ 

 
รูปภาพที  สภาพแวดล้อมอุณหภมิูและแผนภาพบล็อคของช่องสัญญาณ  
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บทท ี  การเลือกอุปกรณ์เชือมต่อ 

.  สายเคเบิล 
ใน CC-Link IE Field Network ให้ใช้สาย Ethernet ตามมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA (ประเภท 5e หรือสงูกวา่) 

การทํางานในสภาพแวดล้อมทีแยก่วา่ปกติ เราขอแนะนําให้ใช้สายเคเบิลทีแนะนําของ CLPA ทีผา่นการทดสอบของ CLPA 

(การทดสอบสญัญาณรบกวน, การทดสอบระบบ CC-Link IE Field Network และอืน ๆ) 

 
ตารางท ี  ข้อกาํหนดเฉพาะของสายเคเบิลทแีนะนําของ CC-Link IE Field Network 

รายการ ข้อกําหนดเฉพาะ 

ประเภทของสายเคเบิล 
สายเคเบิลหุ้มฉนวนแบบ Balanced Type ทีมีสาย  คู ่

ประเภทหุ้มฉนวนสองชนั 

มาตรฐาน ANSI/TIA/EIA-568B (ประเภท 5e) 
จํานวนของสายแกน สายแกน  เส้น (สายบิดคูต่ีเกลยีว  คู)่ 

ฉนวนสองชนั 
เทปอะลมูิเนียม 

ลวดทองแดงตเีกลยีวแบบอบนิม 

ตวั
อย
า่ง
ขอ
งภ
าพ
ตดั
ขว
าง

 

 

 

 

 

การระบสุายหลกั 
(สขีองวสัดฉุนวน) 

สายแกน  สายแกน  

สนีาํเงิน สขีาว/สนีาํเงิน 
สส้ีม สขีาว/สส้ีม 
สเีขียว สขีาว/สเีขียว 
สนีาํตาล สขีาว/สนีาํตาล  

หมายเหตุ:เมือเตรียมสายสาํหรับการเดินสายในระยะไกล ให้ใช้สายเคเบิลตัวนําเดยีวของ 24AWG หรือสูงกว่า 
สาํหรับรายละเอียดโปรดดูบทที  

.  ขวัตอ่ (ปลกั, แจ็ค) 

ใช้ขวัตอ่ RJ45 ทมีีการหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA-568-B (ประเภท 5e) 

.  ขวัตอ่รีเลย์ 

ใช้ขวัตอ่รีเลย์ทีสอดคล้องกบัข้อกําหนดเฉพาะของแจ็ค RJ45 ตามมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA-568-B (ประเภท 5e)  

นอกจากนี ให้ใช้ขวัตอ่รีเลย์ทมีีการหุ้มฉนวน 

ตวันํา 
สายแกน  

สายแกน  

ปลอกด้านนอกสาย 

เทป 

ฉนวนสองชนั 
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.  สวิตช์ Layer 2 
ใน CC-Link IE Field Network ให้ใช้สวติช์ Layer 2 ทีตรงตามเงือนไขด้านลา่ง ไมส่ามารถใช้อปุกรณ์ฮบัทวนสญัญาณ  

(repeater hub) 

[1] สอดคล้องกบัมาตรฐาน IEEE802.3 1000Base-T 

[2] มีการตอ่ฟังก์ชนั MDI/MDI-X อตัโนมตัิ 

[3] มีการตอ่ฟังก์ชนั Auto Negotiation 

. .  การประเมินจํานวนสวิตช์ Layer 2 

กําหนดข้อมลูตอ่ไปนี:  

จํานวนสวิตช์ Layer 2 = A 
เวลาแฝง (μsec) ของสวิตช์ Layer 2 i = Bi 
จํานวนของ Slave Station = C 
เวลาแฝง (μsec) ของ Slave Station j = Dj (เป้าหมาย: . μsec) 
คา่ (μsec) ของเวลาการตรวจสอบโทเค็น (NetWatchTimer) ใน Master Station = E  (เป้าหมาย: , μsec) 

ติดตงัสวิตช์ Layer 2 โดยให้จํานวนของสวิตช์น้อยกวา่หรือเทา่กบัผลลพัธ์ทีได้จากสตูรด้านลา่ง 

 

(เวลาแฝงของจํานวนสวติช์ Layer 2 ทงัหมด + เวลาแฝงของจํานวน Slave Station ทงัหมด + การหนว่งเวลาของเส้นทางการ
สง่) x 2 + ระยะเวลาทีค้างอยูท่ีโทเค็น 

E)value maximumsec(3002))CA(sec555.0DjBi(
C

1j

A

1i  
 

[ตวัอยา่งการคํานวณ] 
ตวัอยา่งเช่น ให้กําหนดคา่ตอ่ไปนี: 
 จํานวนของสวิตช์ Layer 2 = A = 20 
 เวลาแฝงของสวติช์ Layer 2 i = Bi = 8.0μsec 
 จํานวนของ Slave Station = 120 Station 
 เวลาแฝงของ Slave Station j = Dj = 1.5μsec 
 คา่ (μsec) ของเวลาการตรวจสอบโทเค็น (NetWatchTimer) ใน Master Station = E = 1, μsec 
 

เป็นดงันี: 

sec3002))12020(sec555.0sec5.1sec0.8(
120

1j

20

1i  

)Esec(500,1sec4.1135  
ดงันนั จํานวนสวิตช์ Layer 2 ทีสามารถติดตงัได้เทา่กบั  
 

ข้อควรระวงั  

เวลาแฝงของสวติช์ Layer 2 จะแตกตา่งกนัไปตามการตงัคา่คอนฟิกระบบ และ Station ทีบกพร่อง รวมถึงประเภทของสวิตช์ 
Layer 2 แตล่ะประเภท ดงันนัเราขอแนะนําให้ทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมทีใกล้เคียงกบัระบบจริง ในกรณีทต้ีองการใช้
สวิตช์ Layer 2 ในระบบ 
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บทท ี  การตรวจสอบการเดินสาย 
การเดินสายระหวา่งอปุกรณ์ CC-Link IE Field Network (หรือระหวา่งอปุกรณ์ CC-Link IE Field Network และสวิตช์ 

Layer 2) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA-568-B ประเภท 5e ขณะการติดตงั อยา่ลมืตรวจสอบสงิตอ่ไปนี: 

[1] ความยาวในการเดินสาย 
[2] จํานวนของขวัตอ่ 

[3] ขวัตอ่ (ปลกั/แจ็ค) และการเชือมตอ่สายเคเบิล 
[4] คณุสมบตัิในการสง่ 

.  ความยาวในการเดินสาย 

ข้อกําหนดเฉพาะสาํหรับความยาวสายระหวา่งอปุกรณ์ใน CC-Link IE Field Network คือสงูสดุไมเ่กิน 100m คํา 

วา่ “อปุกรณ์” จะหมายถงึอปุกรณ์ CC-Link IE Field Network, สวิตช์ Layer 2 และอืน ๆ สว่นประกอบแบบพาสซีฟ เช่น ขวัตอ่ 

ทีเชือมตอ่สายเคเบิลจะต้องไมอ่ยูภ่ายใต้ประเภทของอปุกรณ์ และถือเป็นสว่นหนงึของการเดินสาย) 

มาตรฐาน ANSI/TIA/EIA-568-B ซงึระบขุ้อกําหนดเฉพาะของการเดินสายจะระบคุณุสมบตัิในการสง่ของช่องสญัญาณ

นอกเหนือจากคณุสมบตัิในการสง่ของชดุสายเคเบิลและชดุขวัตอ่ การเดินสายระหวา่งสองอปุกรณ์จะเรียกวา่ช่องสญัญาณที

ประกอบด้วยสายเคเบิลและขวั 

ตวัอยา่งในรูปภาพที  มีห้าช่องสญัญาณทีเชือมตอ่กบัอปุกรณ์ ความยาวสายของแตล่ะช่องสญัญาณต้องไมเ่กิน 100m 

และ แตล่ะช่องสญัญาณต้องเป็นไปตามคณุสมบตัิในการสง่ทีกําหนดไว้ 

 
 

สวิตช์ Layer 2 

ขวัตอ่ 

ชอ่งสญัญาณ 100m 
หรือน้อยกวา่ 

อปุกรณ์ CC-Link IE 
Field Network 

อปุกรณ์ CC-Link IE 
Field Network 

อปุกรณ์ CC-Link IE 
Field Network 

อปุกรณ์ CC-Link IE 
Field Network 

อปุกรณ์ CC-Link IE 
Field Network 

ชอ่งสญัญาณ 100m 
หรือน้อยกวา่ 

ชอ่งสญัญาณ 100m 
หรือน้อยกวา่ 

ชอ่งสญัญาณ 100m 
หรือน้อยกวา่ ชอ่งสญัญาณ 100m 

หรือน้อยกวา่ 

ขวัตอ่ 

 
รูปภาพที  ความยาวในการเดินสาย 

 

การเดินสายระหวา่งอปุกรณ์ หมายถงึคณุสมบตัิในการสง่ของแตล่ะช่องสญัญาณต้องเป็นไปตามคา่ของช่องสญัญาณที

กําหนด โดยขนึอยูก่บัประเภทของสายเคเบิล และอณุหภมูิแวดล้อม และอาจไมส่ามารถขยายได้ถงึ 100m ในบางกรณี 

โดยเฉพาะอยา่งยิง จํานวนรวมของคา่การลดทอนสญัญาณและเวลาหนว่งในการกระจายของสว่นประกอบการเดินสาย (สาย

เคเบิลและขวัตอ่) ต้องน้อยกวา่หรือเทา่กบัคา่ช่องสญัญาณทีกําหนดไว้ สาํหรับรายละเอียด ให้ดทูสีว่น .  
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โดยเฉพาะอยา่งยิง อยา่ลมืรายการตอ่ไปนี 

• เมือใช้สายเคเบิลตวันําแบบลวดตีเกลยีว 

โดยทวัไป สายเคเบิลตวันําแบบลวดตเีกลยีวจะทําให้มกีารลดทอนสญัญาณอยา่งมาก ซงึทําให้ไมเ่ป็นไปตามคา่การ

ลดทอนสญัญาณของช่องสญัญาณทีกําหนดไว้ทีความยาว 100m 

*ANSI/TIA/EIA-568-B ประเภท 5e กําหนดคา่ช่องสญัญาณมาตรฐานโดยการใช้สายเคเบิลตวันําแบบลวดเดียว 90m  

และสายเคเบิลตวันําแบบลวดตีเกลยีว 10m ร่วมกนั สายเคเบิลตวันําแบบลวดตีเกลยีว 24AWG มาตรฐานจะมีการ 

ลดทอนสญัญาณทีสงูขนึมาก คอื % เมือเทียบกบัสายเคเบิลตวันําแบบลวดเดียว เมือเดินสายโดยใช้เฉพาะสายเคเบิล 

ตวันําแบบลวดตเีกลยีว ความยาวสายจะเทา่กบัประมาณ  ถึง 90m ตามมาตรฐาน 

เมือเดินสายเป็นระยะไกล ให้ใช้สายเคเบิลตวันําแบบลวดเดียว 

• เมือตวันํามีขนาดทเีลก็กวา่ 

เมือตวันํามีขนาดเลก็กวา่ 24AWG (0.5mm) จะเพิมการลดทอนสญัญาณ ทําให้ระยะการสง่สนัลง 

• เมือสายเคเบิลมีข้อกําหนดเฉพาะพิเศษ เช่น สายเคเบิลแบบออ่น 

ก่อนนํามาใช้ ให้ตรวจสอบคณุสมบตัิในการสง่ (โดยเฉพาะอยา่งยิง การลดทอนสญัญาณและเวลาหนว่งในการกระจาย) 

และระยะทางทีสามารถทําการสง่ได้ทีกําหนดโดยผู้ผลติสายเคเบิล 

• เมือเชือมตอ่สายเคเบิลหลายสายเข้าด้วยกนั 

เมือตดิตงัอปุกรณ์ด้านในแผง และมีการเชือมตอ่กบัสายเคเบิลทีสนั ต้องคํานงึถงึความยาว การลดทอนสญัญาณ และ 

เวลาหนว่งในการกระจายของสายเคเบิลด้วย เมือใช้ขวัตอ่รีเลย์ (แจ็ค-แจ็ค) หรืออปุกรณ์ทีมีลกัษณะเดียวกนัเพือเชือมตอ่ 

ระหวา่งสายเคเบิล ต้องคํานงึถงึการลดทอนสญัญาณและเวลาหนว่งในการกระจายของสายเคเบิลและขวัตอ่ทงัหมด

ระหวา่งอปุกรณ์ 

• เมือมีอณุหภมูิแวดล้อมสงู 

เมือมีอณุหภมูิสงู การลดทอนสญัญาณของสายเคเบิลจะเพิมขนึ ระยะของการสง่จะสนัลง ตามตวัอยา่งของสายเคเบิลทีมี 

ฉนวน การลดทอนสญัญาณจะเพิมขนึประมาณ . % ตอ่ 1˚C ข้อกําหนดเฉพาะของการลดทอนสญัญาณของสายเคเบิล 

โดยปกติจะกําหนดคา่ที 20˚C หากอณุหภมูิของสายเคเบิลเพิมขนึ แม้วา่จะเพียงบางสว่นเทา่นนั สายเคเบิลต้องมีคา่การ

ลดทอนสญัญาณทีระบไุว้เมือมีอณุหภมูิเพิมขนึ หากไมม่ีผลตา่งของคา่ช่องสญัญาณทีกําหนดไว้ทอีณุหภมูิ 20˚C เป็นไป 

ได้วา่คา่การลดทอนสญัญาณของสายเคเบิลอาจเกินกวา่คา่ทีกําหนดไว้เมืออณุหภมูแิวดล้อมมีการเปลยีนแปลง 

คํานวณการลดทอนสญัญาณของสายเคเบิลทีอณุหภมูิสงูตามข้อกําหนดของคา่สมัประสทิธิอณุหภมูิทีเผยแพร่โดยผู้ผลติ 

สายเคเบิล  
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.  จํานวนของขวัตอ่ 

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่จํานวนของขวัตอ่ภายในหนงึช่องสญัญาณต้องเทา่กบัสหีรือน้อยกวา่ อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบถึง 

เงือนไขตอ่ไปนี: 

• ปลกัทีเชือมตอ่กบัอปุกรณ์ในแตล่ะสว่นจะไมร่วมอยูใ่นสขีวัตอ่นนั ชดุของปลกัและแจ็คสาํหรับการเชือมตอ่เคเบิลจะ

นบัเป็นหนงึขวัตอ่ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่จํานวนของขวัตอ่เทา่กบัสหีรือน้อยกวา่ 

 

กรณีทใีช้ขวัตอ่รีเลย์ (แจ็ค-แจ็ค) ให้คํานวณขวัตอ่รีเลย์หนงึตวัเป็นสองขวัตอ่ 

.  การเชือมตอ่ขวัตอ่ (ปลกั/แจ็ค) และสายเคเบิล 

เมือเชือมตอ่สายเคเบิลและขวัตอ่ (ปลกั/แจ็ค) ให้ปฏิบตัิตามวธีิการเชือมตอ่ทกํีาหนดไว้ในมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA-  

และวิธีการเชือมตอ่และขนัตอนการทํางานทีระบไุว้โดยผู้ผลติขวัตอ่ 

มาตรฐาน ANSI/TIA/EIA-  มกีารระบรูุปแบบวิธีการเชือมตอ่ไว้สองรูปแบบ คือ T568A และ T568B ซงึแสดงไว้ท ี

ด้านลา่ง วิธีการเชือมตอ่แบบอืน ๆ จะทําให้มีความเสยีงของการเดินสายทีไมถ่กูต้อง มีความเป็นไปได้เพิมขนึทีจะไมเ่ป็นไปตาม 

คณุสมบตัิในการสง่ทีกําหนดไว้แล้ว และการสอืสารจะมีความล้มเหลว 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
สขีาว/ 
สเีขียว 

สเีขียว 

สขีาว/ 
สส้ีม 

สนํีาเงิน 

สขีาว/ 
สนํีาเงิน 

สส้ีม 

สขีาว/ 
สนํีาตาล 

สนํีาตาล 

1 2 3 4 5 6 7 8 
สขีาว/ 
สส้ีม 

สส้ีม 

สขีาว/ 
สเีขียว 

สนํีาเงิน 

สขีาว/ 
สนํีาเงิน 

สเีขียว 

สขีาว/ 
สนํีาตาล 

สนํีาตาล 

คู ่2 

คู ่3 

คู ่1 คู ่4 

การเชือมตอ่แบบ T568A การเชือมตอ่แบบ T568B 

คู ่3 

คู ่2 

คู ่1 คู ่4 

 

รูปภาพที  วิธีการเชือมต่อขวัต่อ 
 

เราขอแนะนําให้ใช้วิธีการเชือมตอ่แบบเดียวกนัทีปลายทงัสองด้านของสายเคเบิล เว้นแตจ่ะมกีารระบไุว้เป็นอยา่งอืน 

นอกจากนี งานเชือมตอ่ขวัตอ่ – โดยเฉพาะอยา่งยิงงานเชือมตอ่บริเวณปลกั – จะมีผลกระทบตอ่คณุสมบตัิในการสง่อยา่งมาก  

ปฏิบตัิตามขนัตอนการทํางานของผู้ผลติขวัตอ่อยา่งระมดัระวงั และสาํหรับการหุ้มฉนวน กรุณาตรวจสอบคณุภาพของการ 

เชือมตอ่ขวัตอ่ 
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.  คณุสมบตัิในการสง่ 

การเดินสายระหวา่งอปุกรณ์จะต้องเป็นไปตามคณุสมบตัิการสง่ของช่องสญัญาณทีกําหนดไว้ของ ANSI/TIA/EIA-568-B  

ประเภท 5e อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่มีความเป็นไปได้ทีอาจจะไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัิการสง่ของช่องสญัญาณทีกําหนดไว้ 

หากเทคนิคในการติดตงัไมเ่หมาะสม แม้วา่จะใช้ชินสว่นหลกัของการเดินสาย (สายเคเบิล/ขวัตอ่) ทีเป็นไปตาม ประเภท 5e เมือ

เสร็จสนิการเดินสาย เราขอแนะนําให้ทาํการวดัคา่คณุสมบตัิโดยใช้เครืองทดสอบความแรงของสญัญาณ และตรวจสอบวา่

เป็นไปตามคา่ทีกําหนดไว้หรือไม ่

คณุสมบตัิการสง่หลกัทีระบไุว้ในมาตรฐานประเภท 5e จะรวมถงึรายการตอ่ไปนี สาํหรับรายละเอียดเกียวกบัคา่ทีกําหนด  

ให้ดทูีมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA-568-B ประเภท 5e 

 

• คา่การลดทอนสญัญาณ, IL 
• คา่สญัญาณรบกวนทีเกิดจากคูส่ายสญัญาณแตล่ะคูก่ระทํากนั, NEXT 

• คา่การรบกวนของสายสญัญาณระหวา่งคูส่ายสญัญาณคูอ่ืน ๆ ทีเกิดขนึในการทดสอบสายสญัญาณคูน่นั ๆ,  

PSNEXT 

• ผลของการรบกวนจากสายสญัญาณคูอ่ืนทีทําการทดสอบสายสญัญาณคูน่นั ๆ รวมไว้ด้วยกนั, ELFEXT 

• ผลรวมของการทดสอบแบบ ELFEXT ในลกัษณะเป็นการรบกวนจากสายสญัญาณคูอ่ืน ๆ ทีรบกวนสายสญัญาณทีทํา 

การทดสอบ, PSELFEXT 

• คา่ลดทอนของสายสญัญาณทีเกิดจากการเปลยีนแปลงคา่ความต้านทานตอ่ไฟฟ้าสลบัภายในสาย, RL 
• เวลาหนว่งในการกระจาย 
• คา่ความแตกตา่งของเวลาหนว่งทีใช้ในการสอืสาร 

 

จากข้อมลูข้างต้น สามารถคํานวณการลดทอนสญัญาณและเวลาหนว่งในการกระจายโดยประมาณจากคา่เฉพาะของ 

สายเคเบิล/ขวัตอ่ทใีช้ในการเดินสาย โดยเฉพาะอยา่งยิง เมือสายมีความยาวเกือบ 100m (ขดีจํากดัสงูสดุมาตรฐาน) สายเคเบิล 

แบบออ่น สายเคเบิลพิเศษทีมีตวันําขนาดเลก็ หรือเมือใช้สายเคเบิลในสภาพแวดล้อมทมีีอณุหภมูิแวดล้อมสงู ต้องตรวจสอบ 

ลว่งหน้าวา่สายเคเบิลเป็นไปตามคา่ช่องสญัญาณทีกําหนดไว้ภายในสถานะการใช้งานจริงหรือไม ่(การกําหนดคา่จริงและที

อณุหภมูิแวดล้อมของการทํางานจริง) 

หากคา่ทีคาํนวณได้ไมเ่ป็นไปตามคา่ช่องสญัญาณทีกําหนด ( ) ต้องเป็นไปตามความยาวของช่องสญัญาณทีกําหนดโดย

การลดความยาวของสายทงัหมดโดยการตรวจสอบแผนภาพ ( ) ลดความยาวของสายเคเบิลแบบออ่น หรือความยาวของสาย

เคเบิลทีมตีวันําขนาดเลก็ให้สนัลงเทา่ทีเป็นไปได้ หรือใช้สายเคเบิลทีมีการลดทอนสญัญาณ หรือเวลาหนว่งในการกระจาย

น้อยลง หากไมส่ามารถดําเนินการเหลา่นีได้ ให้ตรวจสอบการใช้สวิตช์ Layer 2 และอปุกรณ์อืน ๆ ในเครือขา่ย 

รายการอืน ๆ ทงัหมดนอกเหนือจากการลดทอนสญัญาณและเวลาหนว่งในการกระจายต้องทําการวดัโดยใช้อปุกรณ์วดั เช่น  

เครืองทดสอบความแรงสญัญาณทีไมส่ามารถวดัได้จากข้อกําหนดเฉพาะของสายเคเบิล/ขวัตอ่  



14 
 

● การคาํนวณเวลาหนว่งในการกระจายสญัญาณโดยประมาณ เมือใช้สายเคเบิลสองประเภททีมีหลายขวัตอ่ (ปลกัและแจ็ค) 
เวลาหน่วงในการกระจายของสายเคเบิล  เทา่กบั 10MHz ตอ่ 100m: Delay cable 1 (ns/100m) (โดยปกติ 545ns/100m หรือน้อยกวา่) 

เวลาหน่วงในการกระจายของสายเคเบิล  เทา่กบั 10MHz ตอ่ 100m: Delay cable 2 (ns/100m) 

ความยาวรวมของสายเคเบิล  และสายเคเบิล  ตามลําดบั: L cable 1, L cable 2 (m) 

เวลาหน่วงในการกระจายของขวัตอ่ (ปลกั + แจ็ค): Delay conn (ns) (โดยปกติ 2.5ns หรือน้อยกวา่ คํานวณเป็น 2.5ns.) 

จํานวนของขวัตอ่: n 

เวลาหน่วงในการกระจายของชอ่งสญัญาณ (การเดินสายระหวา่งอปุกรณ์): Delay channel (ns) 

Delay channel =Delay cable 1 x L cable 1 / 100 + Delay cable 2 x L cable 2 / 100 + Delay conn x n ···························· (สตูร A) 

ตรวจสอบวา่เวลาหนว่งของช่องสญัญาณทีคํานวณได้ด้านบนน้อยกวา่หรือเทา่กบัคา่ช่องสญัญาณทีกําหนดไว้ (555ns) 
ตอ่ไปนีจะแสดงตวัอยา่งการคํานวณในกรณีทใีช้สายเคเบิลตวันําแบบลวดเดียว (สายเคเบิล ) และสายเคเบิลพิเศษทีมี
เวลาหนว่งในการกระจายนาน (สายเคเบิล ) รวมกนั 
เวลาหน่วงในการกระจายสญัญาณของสายเคเบิล  ที 10MHz ตอ่ 100m: Delay cable 1 = 545 (ns/100m)  

เวลาหน่วงในการกระจายสญัญาณของสายเคเบิล  ที 10MHz ตอ่ 100m: Delay cable 2 = 600 (ns/100m)  

เวลาหน่วงในการกระจายสญัญาณของขวัตอ่ (ปลกั + แจ็ค): Delay conn = .5 (ns) 

จํานวนของขวัตอ่: n = 4 

เวลาหน่วงในการกระจายสญัญาณของชอ่งสญัญาณ (การเดินสายระหวา่งอปุกรณ์): Delay channel (ns) 

Delay channel = 545 × L cable 1 /  + 600 × L cable 2 /   + .5×4 

ตวัอยา่ง : เมือความยาวรวมของสายเคเบิล  เทา่กบั 80m และความยาวรวมของสายเคเบิล  เทา่กบั 3m 

Delay channel =545 x 80 / 100  + 600 x 3 / 100  + 10 = 464 (ns) 
คา่ทีได้น้อยกวา่หรือเทา่กบัคา่เวลาหนว่งในการกระจายสญัญาณของช่องสญัญาณทีกําหนดไว้คือ 555ns สามารถใช้
สายเคเบิลได้ 

 

ตวัอยา่ง : เมือความยาวรวมของสายเคเบิล  เทา่กบั 40m และความยาวรวมของสายเคเบิล  เทา่กบั 60m 

Delay channel =545  x 40 / 100  + 600 x 60 / 100  + 10 = 588 (ns) 
คา่ทีได้ไมน้่อยกวา่หรือเทา่กบัคา่เวลาหนว่งในการกระจายสญัญาณของช่องสญัญาณทีกําหนดไว้คอื 555ns ไม่
สามารถใช้สายเคเบิลได้ 

เมือใช้สายเคเบิลทีมีเวลาเวลาหนว่งในการกระจายสญัญาณ (545ns/100m: ระบไุว้ใน ANSI/TIA/EIA-568-B ประเภท 5e 
มาตรฐาน) ทีความยาวรวมเทา่กบั 100m และใช้สขีวัตอ่ (เวลาหนว่งในการกระจาย: 2.5ns) เวลาหนว่งในการกระจายสญัญาณ
จะเทา่กบั 555ns (คา่เทา่กบัคา่ช่องสญัญาณทีกําหนดไว้) ดงันนั จึงไมจํ่าเป็นต้องคาํนวณเวลาหนว่งในการกระจายสญัญาณ 
ตราบใดทีไมไ่ด้ใช้สายเคเบิลพเิศษทีมีเวลาหนว่งในการกระจายสญัญาณนาน 
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● การคาํนวณการลดทอนสญัญาณโดยประมาณ  เมือใช้สายเคเบิลสองประเภททีมีหลายขวัตอ่ (ปลกัและแจ็ค) 
การลดทอนสญัญาณของสายเคเบิล  ตอ่ 100m: IL cable 1 (db/100m)  
การลดทอนสญัญาณของสายเคเบิล  ตอ่ 100m: IL cable 2 (db/100m)  
ความยาวรวมของสายเคเบิล  และสายเคเบิล  ตามลาํดบั: L cable 1, L cable 2 (m) 
การลดทอนสญัญาณของขวัตอ่ (ปลกั + แจ็ค): IL conn (dB)  
จํานวนของขวัตอ่: n 
การลดทอนสญัญาณของช่องทาง (การเดินสายระหวา่งอปุกรณ์): IL channel (dB) 

IL channel = IL cable 1 x L cable 1 /100 + IL cable 2 x L cable 2 /100 + IL conn x n ···················································· (สตูร B) 

สตูรการแปลงอณุหภมูิสาํหรับการลดทอนสญัญาณของสายเคเบิล 

การลดทอนสญัญาณของสายเคเบิล  ตอ่ 100m ที 20˚C: IL cable 1, 20˚C (dB/100m)  

คา่สมัประสทิธิอณุหภมูิของการลดทอนสญัญาณของสายเคเบิล : K cable 1 (%)  

อณุหภมูิของสายเคเบิล: t (˚C) 

การลดทอนสญัญาณของสายเคเบิล  ตอ่ 100m ที t (˚C): IL cable 1, t˚C (dB/100m)  

IL cable 1,tºC = IL cable 1,20ºC x (1+(t-20) x k/100) ························································································ (สตูร C)  

ดงันนั ในการคาํนวณการลดทอนสญัญาณของชอ่งสญัญาณที t˚C จะใช้คา่  
IL cable 1, t˚C และ IL cable 2, t˚C ทีคาํนวณโดย (สตูร C) แทน IL cable 1 และ IL cable 2 จาก (สตูร B) 

 

ตรวจสอบวา่คา่การลดทอนสญัญาณของช่องสญัญาณทีคาํนวณได้ด้านบนมีคา่น้อยกวา่หรือเทา่กบัคา่ช่องสญัญาณที
กําหนดไว้หรือไม ่แม้วา่คา่ต้องเป็นไปตามคา่ช่องสญัญาณทีกําหนดไว้ระหวา่งแบนด์วิททงัหมดคือ 1MHz ถึง 100MHz โดย
ปกติจะสามารถทําการประเมินทวัไปโดยมีการลดทอนสญัญาณที 100MHz 

ตอ่ไปนีเป็นตวัอยา่งการคํานวณในกรณีทีใช้สายเคเบิลตวันําแบบลวดเดยีว (สายเคเบิล ) และสายเคเบิลตวันําแบบลวด
ตีเกลยีว (สายเคเบิล ) รวมกนัโดยมีการเพิมอณุหภมูิแวดล้อมที 60˚C 

 

การลดทอนสญัญาณของสายเคเบิล  ตอ่ 100m ที 100MHz และ 20˚C: IL cable 1, 20˚C = 22.0 (dB/100m)  

คา่สมัประสทิธิอณุหภมูิของการลดทอนสญัญาณของสายเคเบิล : K cable 1 = .  (%)  

การลดทอนสญัญาณของสายเคเบิล  ตอ่ 100m ที 100MHz และ 20˚C: IL cable 2, 20˚C = 26.4 (dB/100m)  

คา่สมัประสทิธิอณุหภมูิของการลดทอนสญัญาณของสายเคเบิล : K cable 2 = .  (%)  

อณุหภมูิของสายเคเบิล: t = 60 (˚C) 

การลดทอนสญัญาณของขวัตอ่ (ปลกั + แจ็ค) ที 100MHz: IL conn = 0.4 (dB) 

จํานวนของขวัตอ่: n = 4 

การลดทอนสญัญาณของช่องสญัญาณ (สายระหวา่งอปุกรณ์) ที 100MHz: IL channel (dB) 

IL channel = ( .  × ( +( - )×0. / )) × L cable1 /   +  
( .  × ( +( - )×0. / )) × L cable2  /  + . ×4  
= .76 x L cable1 /  + .51 x L cable2 /  + .  

 

ตวัอยา่ง : เมือความยาวรวมของสายเคเบิล  เทา่กบั 80m และความยาวรวมของสายเคเบิล  เทา่กบั 3m 

IL channel =23.76 x 80 / 100  + 28.51 × 3 / 100  + 1.6 = 21.46 (dB) 
คา่ทีได้น้อยกวา่หรือเทา่กบัคา่การลดทอนสญัญาณของช่องสญัญาณทีกําหนดไว้ที 100MHz คือ 24dB สามารถใช้
สายเคเบิลได้  
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ตวัอยา่ง : เมือความยาวรวมของสายเคเบิล  เทา่กบั 50m และความยาวรวมของสายเคเบิล  เทา่กบั 40m 

IL channel =23.76 x 50 / 100 + 28.51 × 40 / 100 + 1.6 = 24.88 (dB) 
คา่ทีได้ไมน้่อยกวา่หรือเทา่กบัคา่การลดทอนสญัญาณของช่องสญัญาณทีกําหนดไว้ที 100MHz คือ 24dB ไมส่ามารถ
ใช้สายเคเบิลได้ 

 

โปรดทราบวา่คา่โดยประมาณทีคํานวณได้ในวิธีการข้างต้น และผลลพัธ์อาจไมต่รงกบัคา่การลดทอนสญัญาณของ
ช่องสญัญาณทีวดัได้จริงเสมอไปด้วยเหตผุลตา่ง ๆ โปรดตรวจสอบให้แนใ่จวา่กําหนดความยาวของสายเคเบิลโดยให้มีสว่นตา่ง
ตามมาตรฐานการลดทอนสญัญาณ หลงัจากเดินสาย เราขอแนะนําให้ทําการวดัคา่โดยใช้อปุกรณ์วดั เช่น เครืองทดสอบความ
แรงสญัญาณภายใต้สภาวะการทํางานจริงเพือตรวจสอบวา่มีคา่สว่นตา่งหรือไม่ 
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บทท ี  การติดตงัและการเดินสาย 

.  ประเด็นทีต้องใสใ่จในการเดินสายเคเบิล 

● เส้นทางการเดินสาย 
สาํหรับเส้นทางการเดินสาย ให้ใช้ทอ่หรือรางสายเคเบิลเทา่ทีเป็นไปได้ 
เมือใช้ทอ่ร้อยสาย เช่น ทอ่ทีทําจากวสัดฉุนวน ให้เลอืกเส้นผา่ศนูย์กลางของทอ่โดยคํานงึถึงขนาดอปุกรณ์ตา่ง ๆ ด้วย เช่น 

ขนาดของขวัตอ่ และบทู นอกจากนี เมือตดิตงักลอ่งดงึสาย ให้เลอืกกลอ่งดงึสายทีมีรัศมกีารโค้งงอทียอมรับได้ของสาย 

เคเบิล 

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เส้นทางการเดินสายเป็นเส้นทางเดินเทา่ทีจําเป็น 
นอกจากนี ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เส้นทางการเดินสายไมม่ีนาํหรือนาํมนัหรือสงิทีคล้ายกนัแทรกผา่นได้ และไมม่ีอณุหภมูิสงู 

หรือตํานอกช่วงอณุหภมูิแวดล้อมทีเข้ากนัได้ 

● รัศมีการโค้งงอตําสดุ 

ให้สายเคเบิลมีรัศมีการโค้งงอตาํสดุในการใช้สายเคเบิล CC-Link IE Field Network 

เพราะอาจทําให้ประสทิธิภาพการสง่สญัญาณลดลง และทําให้สายเคเบิลชํารุด และอืน ๆ เมือใช้สายเคเบิล CC-Link IE  

Field Network ทีมีการโค้งงอเกินกวา่รัศมีตาํสดุ 

รัศมีการโค้งงอตําสดุ เมือยดึแน่น เส้นผ่าศนูย์กลางด้านนอกของสายเคเบลิ x 8 หรือมากกว่า 

เมือยดึแนน่: รัศมีตําสดุของการโค้งงอสายเคเบิลจะช่วยให้สายมีคณุลกัษณะในการใช้งานเป็น
เวลานาน 

● ความตงึทียอมรับได้ 

ให้สายเคเบิลมคีวามตงึน้อยทีสดุเทา่ทีจะเป็นไปได้ 

หากสายถกูดงึจนตงึมาก อาจทาํให้สายเกิดการชํารุดเสยีหาย มีความเป็นไปได้ทีจะสญูเสยีคณุภาพ และอืน ๆ 

ทีตําแหนง่การเชือมตอ่: หากคณุไมม่ีทางเลอืกอืน ให้ใช้ความตงึภายในช่วงความตงึทยีอมรับได้ 

 (ติดตอ่ผู้ผลติสายสาํหรับชว่งความตงึทียอมรับได้) 

ทีตําแหนง่แบบอยูก่บัที: สงัเกตวา่ต้องยดึสายเคเบิลทียาวอยา่งไรโดยไมเ่พิมความตงึให้กบัสายเคเบิล 

● ประเด็นทีต้องใสใ่จเกียวกบัสญัญาณรบกวน 

เพือป้องกนัสญัญาณรบกวนทีอาจเกิดขนึ วางสายสญัญาณให้หา่งจากสายไฟมากทีสดุให้เป็นไปได้ 

อยา่ติดตงัสายเคเบิลบนแผงควบคมุทีมีการติดตงัอปุกรณ์ทีมีแรงดนัไฟฟ้าสงู 

ตอ่อปุกรณ์ดดูซบัไฟกระชากบนอปุกรณ์ทีแผส่ญัญาณรบกวน 

● แรงดนัด้านข้างของสายเคเบิล 

อยา่ให้มีแรงดนัด้านข้างกระทํากบัสายเคเบิล เช่น แรงดนัด้านข้างจากวสัดปุ้องกนัสายเคเบิล เช่น อปุกรณ์ป้องกนัสาย 
การสอดสายเคเบิลเข้าไปในทอ่มากเกินไป การบีบสายเคเบิล หรือผกูสายรัดแนน่มากเกินไป 

อาจทําให้ประสทิธิภาพการสง่สญัญาณลดลง  
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● ความเค้นบนบริเวณการเชือมตอ่ขวัตอ่ 

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่นําหนกัของตวัสายเคเบิลเองไมท่าํให้เกิดความเค้นในบริเวณทีเชือมตอ่ขวัตอ่  

ความเค้นดงักลา่วทําให้มีความเสยีงทีสายเคเบิลจะหลดุหรือเลอืน อปุกรณ์หรือขวัตอ่ได้รับความเสยีหายเนืองจากความ 

ตงึทีไมร่ะวงัโดยไมจํ่าเป็น หรือความบกพร่องจากการเชือมตอ่ทีไมด่ี 

● การเดินสายไปยงัชินสว่นทีเคลอืนไหวได้ 

เมือเดินสายไปยงัชินสว่นทีเคลอืนไหวได้ ให้ใช้สายเคเบิลแบบออ่น 

นอกจากนี เพือป้องกนัการตดัการเชือมตอ่ตงัแตเ่ริมแรก ให้สงัเกตสงิตอ่ไปนีเมือเดินสาย: 

• อยา่ให้ปลอกของสายเคเบิลเกิดรอยขีดขว่นหรือเสยีหาย 

• อยา่ดดั โค้งงอ หรือบิดสายเคเบิล 

• ลดตําแหนง่ทีสายเคเบิลถกูยดึให้น้อยลง 
• อยา่ฝืนยดึสายเคเบิลให้อยูใ่นตําแหนง่ทีสายเคเบิลมกีารขยบั 

• เดินสายให้มคีวามยาวทีเหมาะสม 

• รักษารัศมีการโค้งงอตําสดุให้มากกวา่หรือเทา่กบั  เทา่ของเส้นผา่ศนูย์กลางภายนอกของสายเคเบิล 

● อืนๆ 

เชือมตอ่สายเคเบิลหลงัจากปิดแหลง่จ่ายไฟการสอืสาร และอปุกรณ์ทีเชือมตอ่ทงัหมด 

.  วิธีการเดินสายกราวด์ 

• ตอ่กราวด์ (การตอ่ลงกราวด์ FG) ของแตล่ะอปุกรณ์โดยใช้การเดินสายกราวด์แบบแยกอิสระหรือการตอ่ลงกราวด์แบบลงจดุร่วม 

• ใช้การตอ่ลงกราวด์คลาส D (การตอ่ลงกราวด์คลาส ) (ความต้านทานของการตอ่ลงกราวด์: Ω หรือน้อยกวา่) 

CC-Link IE
field network

device
Other device

Class D
grounding

Class D
grounding

Class D
grounding

Independent
grounding Best Common

grounding Good Common
grounding NG

CC-Link IE
field network

device

CC-Link IE
field network

device
Other device Other device

 

• ใช้สายกราวด์ทีมคีวามหนามากทีสดุ (2mm  หรือใหญ่กวา่) นอกจากนีให้ลดระยะทางระหวา่งจดุตอ่กราวด์และตวัควบคมุ

แบบตงัโปรแกรม (PLC) ให้มากทีสดุเพือลดสายกราวด์ให้สนัลง 

Field Network 

อปุกรณ์  
CC-Link IE 

Field Network อปุกรณ์อืน ๆ 

อปุกรณ์  
CC-Link IE 

Field Network อปุกรณ์อืน ๆ 

อปุกรณ์  
CC-Link IE 

Field Network อปุกรณ์อืนๆ 

การตอ่ลงกราวด์ 
คลาส D 

การตอ่ลงกราวด์ 
คลาส D 

การตอ่ลงกราวด์ 
คลาส D 

การตอ่ลงกราวด์ 
แบบแยกอิสระ ดีทีสดุ 

การตอ่ลงกราวด์ 
แบบลงจดุร่วม ดี 

การตอ่ลงกราวด์ 
แบบลงจดุร่วม ไมด่ี 
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. .  คําอธิบายเพิมเตมิเกียวกบัการตอ่ลงกราวด์ 

(1) ประเภทของการตอ่ลงกราวด์ 

การตอ่ลงกราวด์ของผลติภณัฑ์ทีเข้ากนัได้กบั CC-Link IE Field Network (อปุกรณ์ตา่ง ๆ) สามารถแบง่ออกเป็นประเภท

ตา่ง ๆ ได้ตอ่ไปนี เมือจําแนกตามวตัถปุระสงค์: 

1. การตอ่ลงกราวด์เพือการป้องกนัมีจดุมุง่หมายเพือป้องกนัร่างกายจากไฟฟ้าช็อตและการลดัวงจร 

2. การตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งาน ซงึทําให้มนัใจถึงความเสถียรของการสอืสาร 

การตอ่ลงกราวด์ของสายหุ้มฉนวนของสายเคเบิล CC-Link IE Field Network เป็นการตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งาน ซงึทาํ 

ให้มนัใจถงึความเสถียรของการสอืสาร 

Protective grounding 
terminal display

Functional grounding 
terminal display

 
 

(2) ข้อมลูเพิมเกียวกบัวิธีการตอ่ลงกราวด์ 

สาํหรับการตอ่ลงกราวด์เพือการป้องกนัและการตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งาน จะใช้การตอ่ลงกราวด์แบบแยกอิสระ 

(รูปภาพที ) หรือการตอ่ลงกราวด์แบบลงจดุร่วม (รูปภาพที ) โดยสายเคเบิลจะมีการเดินไปยงัจดุตอ่กราวด์ในลกัษณะแยก

จากกนั  

ในกรณีของการตอ่ลงกราวด์แบบลงจดุร่วม (รูปภาพที ) สญัญาณรบกวนอาจเข้าไปในกราวด์เพือการใช้งานจาก 

กราวด์เพือการป้องกนั ซงึทาํให้การสอืสารของ CC-Link IE Field Network ไมเ่สถียร โดยเฉพาะอยา่งยิง เมือใช้การตอ่ลง

กราวด์แบบลงจดุร่วมสาํหรับกราวด์เพือการป้องกนัและกราวด์เพือการใช้งาน (สายหุ้มฉนวนของสายเคเบิล CC-Link IE 

Field Network) ของตวัขบัอปุกรณ์ เช่น อินเวอร์เตอร์ และเซอร์โว ความเป็นไปได้ของการสอืสารทีไมเ่สถียรจะเพิมขนึ 

[1] สายกราวด์สาํหรับการตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งาน ให้ใช้สายทองแดงขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 1.6mm หรือมากกวา่

หรือ 2mm  หรือมากกวา่ [เมือเดนิสายกราวด์ไปยงัจดุตอ่กราวด์ เราขอแนะนําให้ใช้สายทองแดงทีหนาทีสดุ  

(ขอแนะนําให้ใช้ขนาด 14mm  หรือมากกวา่) ในระยะทางสนัทีสดุ]  

การแสดงขวัตอ่ลง
กราวด์เพือการใช้งาน 

การแสดงขวัตอ่ลง
กราวด์เพือการป้องกนั 
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[2] อยา่ผกูสายกราวด์สาํหรับการตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งานเข้ากบัสายกราวด์เพือการป้องกนัหรือสายไฟ ฯลฯ 

(สญัญาณรบกวนอาจเข้าไปยงัสายกราวด์ ทําให้การสอืสารไมเ่สถียร) 

CC-Link IE field 
network device

H K

Other device

H K

Ground point for protective grounding Ground point for functional grounding

H

Control panel

CC-Link IE field 
network device

CC-Link IE field 
communication area

H K

Other device

H K

Protective grounding 
terminal

Functional grounding 
terminal

:Protective grounding terminal of device

K :Functional grounding terminal of device

CC-Link IE field 
communication area

 

รูปภาพที  ตัวอย่างของการต่อลงกราวด์แบบแยกอิสระ 

H K

Other device

H K

Ground 
point 

Control panel

CC-Link IE field 
network device

CC-Link IE field 
communication area

H K

Other device

H K

Protective grounding
 terminal

Functional grounding 
terminal

H :Protective grounding terminal of device

K :Functional grounding terminal of device

CC-Link IE field 
network device

CC-Link IE field 
communication area

 

รูปภาพที  ตัวอย่างของการต่อลงกราวด์แบบลงจุดร่วม 

อุปกรณ์ CC-Link IE 
Field

อุปกรณ์ CC-Link IE 
Field

พืนทีการสือสารของ 
CC-Link IE Field

พืนทีการสือสารของ 
CC-Link IE Field

แผงควบคมุ 

อปุกรณ์ CC-Link IE  
Field Network 

อปุกรณ์ CC-Link IE  
Field Network 

พืนทีการสือสารของ
CC-Link IE Field  

พืนทีการสือสารของ
CC-Link IE Field  

อปุกรณ์อืน ๆ 

อปุกรณ์อืน ๆ 

จดุตอ่กราวด์สาํหรับการตอ่ลงกราวด์ 
เพือการป้องกนั 

            จดุตอ่กราวด์สาํหรับการตอ่ลงกราวด์ 
เพือการใช้งาน 

ขวัตอ่ลงกราวด์เพือการป้องกนัของอปุกรณ์ 

ขวัตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งานของอปุกรณ์ 

ขวัตอ่ลงกราวด์เพือการป้องกนั ขวัตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งาน 

แผงควบคมุ 

อปุกรณ์ CC-Link IE  
Field Network 

อปุกรณ์อืน ๆ 

อปุกรณ์อืน ๆ 

พืนทีการสือสารของ
CC-Link IE Field  

พนืทีการสือสารของ
CC-Link IE Field  

ขวัต่อลงกราวด์เพือการป้องกนั ขวัต่อลงกราวด์เพือการใช้งาน 

ขวัตอ่ลงกราวด์เพือการป้องกนัของอปุกรณ์ 

ขวัตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งานของอปุกรณ์ 

จดุตอ่กราวด์ 

อปุกรณ์ CC-Link IE  
Field Network 



21 
 

Ground 
point

Control panel

CC-Link IE field 
network device

CC-Link IE field 
communication area

H K

Other device

H K

Grounding terminal 

CC-Link IE field 
network device

H K

Other device

H K

H :Protective grounding terminal of device 

K :Functional grounding terminal of device

CC-Link IE field 
communication area

 

รูปภาพที  ตัวอย่างของการต่อลงกราวด์แบบลงจุดร่วม 
 

(3) ตวัอยา่งการเดินสายในการตอ่ลงกราวด์แบบลงจดุร่วม 

ตอ่ไปนีจะแสดงตวัอยา่งการเดินสายในการตอ่ลงกราวด์แบบลงจดุร่วม 

CC-Link IE field 
network device

CC-Link IE field 
communication area

H K

Other device

H K

Ground 
point

Control panel

CC-Link IE field 
network device

CC-Link IE field 
communication area

H K

Other device

H K

Protective grounding 
terminal

Functional grounding 
terminal

H :Protective grounding terminal of device

K :Functional grounding terminal of device

Bus for functional grounding 
(14mm2 or more recommended)

Use  2mm2 or more a copper wire for 
connection from a CC-Link IE device to bu  
s for functional grounding or functional 
grounding terminal.

 

รูปภาพที  ตัวอย่างการเดินสายในการต่อลงกราวด์แบบลงจุดร่วม 

อุปกรณ์ CC-Link IE 
Field

อุปกรณ์ CC-Link IE 
Field

พืนทีการสือสารของ 
CC-Link IE Field 

พนืทีการสือสารของ
CC-Link IE Field  

อปุกรณ์ CC-Link IE  
Field Network 

อปุกรณ์อืน ๆ 

อปุกรณ์อืน ๆ อปุกรณ์ CC-Link IE  
Field Network 
พนืทีการสือสารของ
CC-Link IE Field  

แผงควบคมุ 

ขวัตอ่ลงกราวด์ 

ขวัตอ่ลงกราวด์เพือการป้องกนัของอปุกรณ์ 

ขวัตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งานของอปุกรณ์ 

แผงควบคมุ 

อปุกรณ์ CC-Link IE  
Field Network 

อปุกรณ์ CC-Link IE  
Field Network 

อปุกรณ์อืน ๆ 

อปุกรณ์อืน ๆ 

ขวัต่อลงกราวด์เพือการป้องกนั ขวัต่อลงกราวด์เพือการใช้งาน 

พนืทีการสือสารของ
CC-Link IE Field  

พนืทีการสือสารของ
CC-Link IE Field  

จดุตอ่กราวด์ 

จดุตอ่กราวด์ 

ขวัตอ่ลงกราวด์เพือการป้องกนัของอปุกรณ์ 
ขวัตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งานของอปุกรณ์ 

บสัสาํหรับการตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งาน  
(ขอแนะนําให้ใช้ขนาด 14mm  หรือใหญ่

ใช้ลวดทองแดง 2mm2 หรือใหญ่กวา่สาํหรับการ 
เชือมตอ่จากอปุกรณ์ CC-Link ไปยงับสัสําหรับ 
การตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งานของขวัตอ่ลง 
กราวด์เพือการใช้งาน 
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