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 ขอ ๔ มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
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1. ขอบขาย 

 มาตรฐานทางเทคนิคนี้  ระบุลักษณะทางเทคนิคข้ันต่ําสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทาง
ทะเล (Maritime Mobile Service) ที่มีการมอดูเลตความถี่ (FM) หรือมอดูเลตเฟส (PM) ยานความถ่ี 
156 - 162.050 เมกะเฮิรตซ (MHz) และมีชวงหางระหวางชองสัญญาณ (channel spacing) 25 กิโลเฮิรตซ 
(kHz)  ซ่ึงใชเปนเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฝง (coast station) สถานีเรือ (ship station) และชนิดมือถือ 
(push-to-talk หรือ hand portable station) โดย 
 1) เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฝง (coast station) หมายถึง เครื่องรับสง (transceiver) ท่ีมี
ข้ัวตอสายอากาศสําหรับใชกับสายอากาศภายนอก และเปนเครื่องท่ีประสงคจะนําไปใชประจําสถานท่ีใด
สถานท่ีหนึ่ง เพ่ือติดตอสื่อสารกับสถานีเรือ 
 2) เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีเรือ (ship station) หมายถึง เครื่องรับสงท่ีมีข้ัวตอสายอากาศ
สําหรับใชกับสายอากาศภายนอก และเปนเครื่องติดตั้งประจําท่ีในเรือ (on board a vessel) ท้ังนี้ ไมรวมถึง
สถานียานชวยชีวิต (survival craft station) 
 3) เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ (push-to-talk หรือ hand portable station) หมายถึง เครื่อง
รับสงท่ีมีสายอากาศภายในตัว (integral antenna) หรือท่ีมีข้ัวตอสายอากาศสําหรับใชกับสายอากาศภายนอก 
หรือท้ังสองอยาง และเปนเครื่องท่ีประสงคจะนําไปใชในลักษณะพกพาติดตัว หรือถืออยูในมือ 
 การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล ยานความถ่ี VHF ตองเปนไปตามแผนความถ่ี
วิทยุท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กําหนด 

2. ขอกําหนดภาคเครื่องสง (Transmitter) 

2.1 กําลังคล่ืนพาหท่ีกําหนด (Carrier power) 
นิยาม กําลังคล่ืนพาหท่ีกําหนด หมายถึง กําลังสงเฉลี่ย (mean power) ท่ีสงไปยังสายอากาศเทียม 
(antificial antenna) ในขณะท่ีไมมีการมอดูเลตซ่ึงกําลังสงท่ีวัดไดจากการทดสอบจะตองมีคาไมเกิน  
± 1.5 dB ของคากําลังสงท่ีผูผลิตประกาศหรือแจงในเอกสารลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุ
คมนาคม  
ขีดจํากัด กําลังคลื่นพาหท่ีกําหนดท่ีอนุญาตใหใชงาน จะตองมีคาไมเกินคา ในตารางตอไปนี ้

ชนิดเครื่องสง กําลังคล่ืนพาหท่ีกําหนด (วัตต) 
สถานีฝง 50 

สถานีเรือ * 25 
มือถือ * 5 

 * เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีเรือและชนิดมือถือจะตองมีความสามารถท่ีจะปรับลดกําลัง
คลื่นพาหใหมีคาไมเกิน 1 วัตต ได 
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2.2 การแพรแปลกปลอม (Conducted spurious domain) 

นิยาม การแพรแปลกปลอม  หมายถึง  การแพรท่ีข้ัวตอสายอากาศท่ีความถ่ีวิทยุใด ๆ ท่ีอยูนอกเหนือ
แถบความถ่ีท่ีจําเปน (necessary bandwidth) ซ่ึงสามารถลดลงไดโดยไมไดทําใหการสื่อสารไดรับ
ผลกระทบ  การแพรแปลกปลอมนี้รวมถึงการแพรฮารมอนิก (harmonic emission)  การแพรพาราซิติก 
(parasitic emission) ผลจากการมอดูเลตระหวางกัน (intermodulation product)  และผลจาก
การแปลงความถ่ี (frequency conversion product) แตไมรวมถึงการแพรนอกแถบ (out-of-band 
emission) 
ขีดจํากัด  การแพรแปลกปลอมจะตองเปนไปตามคาใดคาหนึ่งท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 
 1) กําลังการแพรแปลกปลอมในชวงคลื่นความถ่ี 9 กิโลเฮิรตซ (kHz) ถึง 2 กิกะเฮิรตซ 
(GHz) ตองต่ํากวากําลังคลื่นพาหไมนอยกวาคาในตารางตอไปนี ้

ชวงหางระหวางชองสัญญาณ ยานความถี ่ ขีดจํากัดการแพรแปลกปลอม 

25 kHz 9 kHz ถึง 2 GHz 

43 + 10 log P (dB) หรือ 70 dBc  

แลวแตวาคาใดจะนอยกวา  

โดย P คือคากําลังคลื่นพาห (mean power)  

มีหนวยเปนวัตต (W) 

 2) การแพรแปลกปลอมในชวงคลื่นความถ่ี 9 กิโลเฮิรตซ (kHz) ถึง 2 กิกะเฮิรตซ (GHz) 
ในรูปแบบของกําลังในขณะท่ีไมมีการมอดูเลต ตองมีคาไมเกินกวาคาในตารางตอไปนี ้

ชวงหางระหวางชองสัญญาณ ยานความถี ่
ขีดจํากัดการแพรแปลกปลอมขณะ

เคร่ืองสงทํางาน 

25 kHz 9 kHz ถึง 2 GHz 0.25µW (-36 dBm) 

 
2.3 คาผิดพลาดทางความถี่ (Frequency error) 

 นิยาม คาผิดพลาดทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางระหวางความถ่ีคลื่นพาหในขณะท่ีไมมีการมอดูเลต 
กับความถ่ีท่ีระบุ (nominal frequency) ของภาคเครื่องสง 
ขีดจํากัด คาผิดพลาดทางความถ่ีจะตองมีคาไมเกิน ± 1.5 กิโลเฮิรตซ (kHz) 

2.4 คาเบ่ียงเบนทางความถี่ (Frequency deviation) 

นิยาม คาเบ่ียงเบนทางความถี่  หมายถึง คาแตกตางท่ีมากท่ีสุดระหวางความถ่ีขณะใดขณะหนึ่ง 
(instantaneous frequency)  เม่ือมีการมอดูเลตกับความถ่ีคลื่นพาหในขณะท่ีไมมีการมอดูเลต 
ขีดจํากัด คาเบี่ยงเบนทางความถ่ีจะตองมีคาไมเกิน ± 5 กิโลเฮิรตซ (kHz)  

2.5 กําลังชองประชิด (Adjacent channel power) 

นิยาม กําลังชองประชิด หมายถึง สวนหนึ่งของกําลังท้ังหมด (total output power) ของภาค
เครื่องสงท่ีมีการมอดูเลตตามท่ีกําหนด ซ่ึงตกอยูในแถบผาน (passband) ท่ีมีจุดก่ึงกลางอยูท่ีความถ่ีท่ี
ระบุ (nominal frequency) ของชองประชิดชองใดชองหนึ่ง คากําลังชองประชิดเปนผลรวมของ
กําลังเฉลี่ยท่ีเกิดจากการมอดูเลต เสียงฮึมและสัญญาณรบกวน (hum and noise) ของเครื่องสง 
ขีดจํากัด กําลังชองประชิดจะตองมีคาต่ํากวากําลังคลื่นพาหไมนอยกวา 70 dB 
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3. ขอกําหนดภาคเครื่องรับ (Receiver) 
3.1 ความไวท่ีใชไดสูงสุด (Maximum usable sensitivity) 

นิยาม ความไวท่ีใชไดสูงสุด หมายถึง ระดับสัญญาณปอนเขา (input) ต่ําสุดของภาคเครื่องรับท่ี
ความถ่ีท่ีระบุ  ซ่ึงเม่ือมีการมอดูเลตตามท่ีกําหนดจะทําใหเกิดคา SINAD มาตรฐานท่ีสัญญาณขาออก 
(output) ของภาคเครื่องรับ 
ขีดจํากัด ความไวท่ีใชไดสูงสุดจะตองไมเกินคาสัญญาณปอนเขาจะตองมีคาไมเกิน  -6  dBµV ท่ี 12 dB 
SINAD หรือไมเกิน +6 dBµV ท่ี 20 dB SINAD 

3.2 การเลือกสัญญาณชองประชิด (Adjacent channel selectivity) 

นิยาม การเลือกสัญญาณชองประชิด หมายถึง ความสามารถของภาคเครื่องรับในการรับสัญญาณท่ีมี
การมอดูเลตตามตองการท่ีความถ่ีท่ีระบุ ในขณะท่ีมีสัญญาณท่ีมีการมอดูเลตซ่ึงเปนสัญญาณไมพึง
ประสงคจากชองสัญญาณประชิด 
ขีดจํากัด การเลือกสัญญาณชองประชิดตองมีคาไมนอยกวา 70 dB 

3.3 การขจัดสัญญาณไมพึงประสงคและสัญญาณแปลกปลอม (Spurious response rejection) 

นิยาม การขจัดสัญญาณไมพึงประสงคและสัญญาณแปลกปลอม  หมายถึง ความสามารถของภาค
เครื่องรับในการแยกแยะระหวางสัญญาณท่ีประสงคท่ีมีการมอดูเลตท่ีความถ่ีท่ีระบุ และสัญญาณไมพึง
ประสงคท่ีความถ่ีอ่ืน 
ขีดจํากัด ท่ีความถ่ีใด ๆ ซ่ึงมีชวงหางจากความถ่ีท่ีระบุ (nominal frequency) ของภาคเครื่องรับ
มากกวา 25 kHz หนึ่งชองสัญญาณ อัตราการขจัดสัญญาณไมพึงประสงคและสัญญาณแปลกปลอม
ตองมีคาไมนอยกวา 70 dB 

4. ขอกําหนดดานความปลอดภัย 

4.1 ความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety Requirements) 

 ความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล ยานความถ่ี VHF ใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้ 

 4.1.1 IEC 60950 – 1 : Information Technology Equipment – Safety – Part 1 : General  
    Requirements 
 4.1.2 มอก. 1561 – 2556 : บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย: ขอกําหนดท่ัวไป 
 หรือฉบับปจจุบัน 
 4.1.3 IEC 62368 – 1 : Audio/Video, information and Communication technology 

equipment -  Part 1: Safety Requirements 

4.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย  
 (Radiation Exposure Requirements) 

 การติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและและการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
ยานความถ่ี VHF จะตองสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจาก
การใชเครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษย
จากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติประกาศกําหนด 
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5. วิธีการทดสอบ 

5.1 ภาคเครื่องสง 

 5.1.1 กําลังคล่ืนพาหท่ีกําหนด (Carrier power) 
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1 [1] หรือวิธีการทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเทา 

 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 า ร

ทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเทา 

 5.1.3 คาผิดพลาดทางความถี่ (Frequency error) 
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1 หรือวิธีการทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเทา 

 5.1.4 คาเบ่ียงเบนทางความถี่ (Frequency deviation) 
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1 หรือวิธีการทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเทา 
 5.1.5 กําลังชองประชิด (Adjacent channel power) 
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1 หรือวิธีการทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเทา 

5.2 ภาคเครื่องรับ 

 5.2.1 ความไวท่ีใชไดสูงสุด (Maximum usable sensitivity) 
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1, ANSI/TIA/EIA-603-E [3] หรือวิธีการ

ทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเทา 

 5.2.2 การเลือกสัญญาณชองประชิด (Adjacent channel selectivity) 
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1 หรือวิธีการทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเทา  
 5.2.3 การขจัดสัญญาณไมพึงประสงคและสัญญาณแปลกปลอม (Spurious response rejection) 
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1 หรือวิธีการทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเทา 

6.  การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค  

 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่ VHF ใหแสดงความสอดคลองตาม
มาตรฐานนี้ โดยถือเปนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ประเภท ข ตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
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เอกสารอางอิง 

[1] 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 

[2] ITU-R Recommendation SM. 329-12: Unwanted emissions in the spurious domain 

 [3] ANSI/TIA/EIA-603-E: Land mobile FM or PM communications equipment; Measurement 
and performance standards 
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