(ราง)
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่ VHF
โดยที ่เ ปน การสมควรปรับ ปรุง มาตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมในกิ จ การ
เคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ VHF เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีและสภาวการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบมาตรา ๒๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ให ยกเลิ กประกาศคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิจ การโทรทั ศน และกิ จการ
โทรคมนาคมแห งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุป กรณ สําหรับ เครื่องวิท ยุ
คมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ VHF ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ข อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข อ บั งคั บ หรื อ คํ า สั่ งอื่ น ใดในส ว นที่ ได กํ า หนดไว แ ล ว ใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๔ มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่ VHF ใหเปนไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ กสทช. มท. ๑๐๒๑ – ๒๕๖๔ แนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

XXXX พ.ศ. ๒๕๖X

พลเอก
(สุกิจ ขมะสุนทร)
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ทําหนาที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ
กสทช. มท. ๑๐๒๑ – ๒๕๖X

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
ยานความถี่ VHF

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ เว็บไซต: www.nbtc.go.th
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3

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กสทช. มท. 1021 – 256X
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่ VHF
1.

ขอบขาย

มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทาง
ทะเล (Maritime Mobile Service) ที่มีก ารมอดูเ ลตความถี่ (FM) หรือ มอดูเ ลตเฟส (PM) ยา นความถี่
156 - 162.050 เมกะเฮิร ตซ (MHz) และมี ช วงห างระหว างช องสั ญญาณ (channel spacing) 25 กิ โลเฮิรตซ
(kHz) ซึ่ งใชเป นเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานี ฝง (coast station) สถานี เรือ (ship station) และชนิดมือถือ
(push-to-talk หรือ hand portable station) โดย
1) เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฝง (coast station) หมายถึง เครื่องรับสง (transceiver) ที่ มี
ขั้วตอสายอากาศสํ าหรับ ใช กับ สายอากาศภายนอก และเปน เครื่องที่ ป ระสงค จะนํ าไปใชป ระจําสถานที่ ใด
สถานที่หนึ่ง เพื่อติดตอสื่อสารกับสถานีเรือ
2) เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีเรือ (ship station) หมายถึง เครื่องรับสงที่มีขั้วตอสายอากาศ
สําหรับใชกับสายอากาศภายนอก และเปนเครื่องติดตั้งประจําที่ในเรือ (on board a vessel) ทั้งนี้ ไมรวมถึง
สถานียานชวยชีวิต (survival craft station)
3) เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ (push-to-talk หรือ hand portable station) หมายถึง เครื่อง
รับสงที่มีสายอากาศภายในตัว (integral antenna) หรือที่มีขั้วตอสายอากาศสําหรับใชกับสายอากาศภายนอก
หรือทั้งสองอยาง และเปนเครื่องที่ประสงคจะนําไปใชในลักษณะพกพาติดตัว หรือถืออยูในมือ
การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่ VHF ตองเปนไปตามแผนความถี่
วิทยุที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กําหนด
2.

ขอกําหนดภาคเครื่องสง (Transmitter)

2.1

กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (Carrier power)
นิยาม กําลังคลื่นพาหที่กําหนด หมายถึง กําลังสงเฉลี่ย (mean power) ที่สงไปยังสายอากาศเทียม
(antificial antenna) ในขณะที่ไมมีการมอดูเลตซึ่งกําลังสงที่วัดไดจากการทดสอบจะตองมีคาไมเกิน
± 1.5 dB ของค ากํ า ลั งส งที่ ผู ผ ลิ ตประกาศหรือ แจงในเอกสารลั กษณะทางเทคนิค ของเครื่องวิท ยุ
คมนาคม
ขีดจํากัด กําลังคลื่นพาหที่กําหนดที่อนุญาตใหใชงาน จะตองมีคาไมเกินคา ในตารางตอไปนี้
ชนิดเครื่องสง
สถานีฝง
สถานีเรือ *
มือถือ *

กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (วัตต)
50
25
5

* เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีเรือและชนิดมือถือจะตองมีความสามารถที่จะปรับลดกําลัง
คลื่นพาหใหมีคาไมเกิน 1 วัตต ได
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มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กสทช. มท. 1021 – 256X
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่ VHF
2.2

การแพรแปลกปลอม (Conducted spurious domain)
นิยาม การแพรแปลกปลอม หมายถึง การแพรที่ขั้วตอสายอากาศที่ความถี่วิทยุใด ๆ ที่อยูนอกเหนือ
แถบความถี่ที่จําเปน (necessary bandwidth) ซึ่งสามารถลดลงไดโดยไมไดทําใหการสื่อสารไดรับ
ผลกระทบ การแพรแปลกปลอมนี้รวมถึงการแพรฮารมอนิก (harmonic emission) การแพรพาราซิติก
(parasitic emission) ผลจากการมอดูเลตระหวางกัน (intermodulation product) และผลจาก
การแปลงความถี่ (frequency conversion product) แตไมรวมถึงการแพรนอกแถบ (out-of-band
emission)
ขีดจํากัด การแพรแปลกปลอมจะตองเปนไปตามคาใดคาหนึ่งที่กําหนด ดังตอไปนี้
1) กําลังการแพรแปลกปลอมในชวงคลื่นความถี่ 9 กิโลเฮิรตซ (kHz) ถึง 2 กิกะเฮิรตซ
(GHz) ตองต่ํากวากําลังคลื่นพาหไมนอยกวาคาในตารางตอไปนี้
ชวงหางระหวางชองสัญญาณ

ยานความถี่

25 kHz

9 kHz ถึง 2 GHz

ขีดจํากัดการแพรแปลกปลอม
43 + 10 log P (dB) หรือ 70 dBc
แลวแตวาคาใดจะนอยกวา
โดย P คือคากําลังคลื่นพาห (mean power)
มีหนวยเปนวัตต (W)

2) การแพรแปลกปลอมในชวงคลื่นความถี่ 9 กิโลเฮิรตซ (kHz) ถึง 2 กิกะเฮิรตซ (GHz)
ในรูปแบบของกําลังในขณะที่ไมมีการมอดูเลต ตองมีคาไมเกินกวาคาในตารางตอไปนี้

2.3

2.4

2.5

ชวงหางระหวางชองสัญญาณ

ยานความถี่

25 kHz

9 kHz ถึง 2 GHz

ขีดจํากัดการแพรแปลกปลอมขณะ
เครื่องสงทํางาน
0.25µW (-36 dBm)

คาผิดพลาดทางความถี่ (Frequency error)
นิยาม คาผิดพลาดทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางระหวางความถี่คลื่นพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลต
กับความถี่ที่ระบุ (nominal frequency) ของภาคเครื่องสง
ขีดจํากัด คาผิดพลาดทางความถี่จะตองมีคาไมเกิน ± 1.5 กิโลเฮิรตซ (kHz)
คาเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency deviation)
นิยาม คาเบี่ ยงเบนทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางที่มากที่สุดระหวางความถี่ขณะใดขณะหนึ่ง
(instantaneous frequency) เมื่อมีการมอดูเลตกับความถี่คลื่นพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลต
ขีดจํากัด คาเบี่ยงเบนทางความถี่จะตองมีคาไมเกิน ± 5 กิโลเฮิรตซ (kHz)
กําลังชองประชิด (Adjacent channel power)
นิ ย าม กํ า ลั งช อ งประชิ ด หมายถึ ง ส ว นหนึ่ งของกํ าลั งทั้ งหมด (total output power) ของภาค
เครื่องสงที่มีการมอดูเลตตามที่กําหนด ซึ่งตกอยูในแถบผาน (passband) ที่มีจุดกึ่งกลางอยูที่ความถี่ที่
ระบุ (nominal frequency) ของชองประชิดชองใดชองหนึ่ง คากําลังชองประชิด เปนผลรวมของ
กําลังเฉลี่ยที่เกิดจากการมอดูเลต เสียงฮึมและสัญญาณรบกวน (hum and noise) ของเครื่องสง
ขีดจํากัด กําลังชองประชิดจะตองมีคาต่ํากวากําลังคลื่นพาหไมนอยกวา 70 dB
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3.
3.1

ขอกําหนดภาคเครื่องรับ (Receiver)
ความไวที่ใชไดสูงสุด (Maximum usable sensitivity)
นิ ยาม ความไวที่ ใช ได สูงสุด หมายถึ ง ระดับ สัญ ญาณปอนเขา (input) ต่ําสุดของภาคเครื่องรั บ ที่
ความถี่ที่ระบุ ซึ่งเมื่อมีการมอดูเลตตามที่กําหนดจะทําใหเกิดคา SINAD มาตรฐานที่สัญญาณขาออก
(output) ของภาคเครื่องรับ
ขีดจํากัด ความไวที่ใชไดสูงสุดจะตองไมเกินคาสัญญาณปอนเขาจะตองมีคาไมเกิน -6 dBµV ที่ 12 dB
SINAD หรือไมเกิน +6 dBµV ที่ 20 dB SINAD
3.2 การเลือกสัญญาณชองประชิด (Adjacent channel selectivity)
นิยาม การเลือกสัญญาณชองประชิด หมายถึง ความสามารถของภาคเครื่องรับในการรับสัญญาณที่มี
การมอดูเลตตามตองการที่ความถี่ที่ระบุ ในขณะที่มีสัญญาณที่มีการมอดูเลตซึ่งเปน สัญญาณไมพึง
ประสงคจากชองสัญญาณประชิด
ขีดจํากัด การเลือกสัญญาณชองประชิดตองมีคาไมนอยกวา 70 dB
3.3 การขจัดสัญญาณไมพึงประสงคและสัญญาณแปลกปลอม (Spurious response rejection)
นิยาม การขจัดสัญญาณไมพึงประสงคและสัญญาณแปลกปลอม หมายถึง ความสามารถของภาค
เครื่องรับในการแยกแยะระหวางสัญญาณที่ประสงคที่มีการมอดูเลตที่ความถี่ที่ระบุ และสัญญาณไมพึง
ประสงคที่ความถี่อื่น
ขีด จํ ากัด ที่ ความถี่ใด ๆ ซึ่งมี ชวงหางจากความถี่ที่ระบุ (nominal frequency) ของภาคเครื่องรับ
มากกวา 25 kHz หนึ่งชองสัญญาณ อัตราการขจัดสัญญาณไมพึงประสงคและสัญญาณแปลกปลอม
ตองมีคาไมนอยกวา 70 dB
4. ขอกําหนดดานความปลอดภัย
4.1 ความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety Requirements)
ความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่ VHF ใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้
4.1.1 IEC 60950 – 1 : Information Technology Equipment – Safety – Part 1 : General
Requirements
4.1.2 มอก. 1561 – 2556 : บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย: ขอกําหนดทั่วไป
หรือฉบับปจจุบัน
4.1.3 IEC 62368 – 1 : Audio/Video, information and Communication technology
equipment - Part 1: Safety Requirements
4.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย
(Radiation Exposure Requirements)
การติดตั้งสถานีวิท ยุค มนาคมและและการใชงานเครื่องวิท ยุค มนาคมในกิจ การเคลื่อ นที่ท างทะเล
ยานความถี่ VHF จะตอ งสอดคลอ งกับ ขอ กํา หนดของมาตรฐานความปลอดภัย ตอ สุข ภาพของมนุษ ยจ าก
การใชเครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑและมาตรการกํากับ ดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษย
จากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติประกาศกําหนด
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5. วิธีการทดสอบ
5.1 ภาคเครื่องสง
5.1.1 กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (Carrier power)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1 [1] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.1.2 การแพรแปลกปลอม (Conducted spurious emissions)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1, ITU-R Rec. SM 329-10 [2] ห รื อ วิ ธี ก าร
ทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.1.3 คาผิดพลาดทางความถี่ (Frequency error)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.1.4 คาเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency deviation)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.1.5 กําลังชองประชิด (Adjacent channel power)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.2 ภาคเครื่องรับ
5.2.1 ความไวที่ใชไดสูงสุด (Maximum usable sensitivity)
วิ ธี ก ารทดสอบต อ งเป น ไปตาม ETSI EN 300 162-1, ANSI/TIA/EIA-603-E [3] หรื อ วิ ธี ก าร
ทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.2.2 การเลือกสัญญาณชองประชิด (Adjacent channel selectivity)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.2.3 การขจัดสัญญาณไมพึงประสงคและสัญญาณแปลกปลอม (Spurious response rejection)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
6. การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่อ งวิท ยุค มนาคมในกิจ การเคลื่อ นที่ท างทะเล ยา นความถี่ VHF ใหแสดงความสอดคลองตาม
มาตรฐานนี้ โดยถือเปนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ประเภท ข ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
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[1]

[2]
[3]

เอกสารอางอิง
ETSI EN 300 162-1 v1.4.1: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM); Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service
operating in VHF bands; Part 1: Technical characteristics and methods of
measurement
ITU-R Recommendation SM. 329-12: Unwanted emissions in the spurious domain
ANSI/TIA/EIA-603-E: Land mobile FM or PM communications equipment; Measurement
and performance standards
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