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1. ขอบเขต (Scope) 

วิธีการวัดน้ีจัดเตรียมขึ้นเพ่ือวัดการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) ของสถานีทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีการแพร่ผ่านสายนําสัญญาณตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2)   
โดยการแพร่แปลกปลอมผ่านสายนําสัญญาณ (Conducted Spurious Emission) ที่ทําการวัดมีแหล่งกําเนิดจาก
สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ. เอ็ม. และมีความถี่วิทยุต้ังแต่ 108 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง 
137 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)   ทั้งน้ี วิธีการวัดโดยผ่านสายนําสัญญาณน้ี จะใช้เฉพาะกับสถานีที่มีการติดต้ังตัวเช่ือมต่อ
แบบมีทิศทาง (Directional Coupler) ในระบบส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงอย่างถาวรเท่าน้ัน 

 
2. สภาวะแวดล้อม (Ambient Environment) 

 อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ในขณะทําการวัดการแพร่แปลกปลอมต้องไม่เกินค่าที่กําหนดสําหรับการใช้
งานเคร่ืองมือวัด 
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3. เครื่องมือวัดและข้อกําหนดข้ันตํ่าของเครื่องมือวัด (Measuring Equipment and Minimum 
 Requirement) 
 3.1 เครื่องมือหลัก 

ลําดับที่ 
(No.) 

เคร่ืองมือวัด  
(Measuring Equipment) 

ข้อกําหนดขั้นตํ่า  
(Minimum Requirement) 

1. เคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัม 
(Spectrum Analyzer) 

• ความถ่ีวิทยุ (Frequency): 300 kHz ถึง 1 GHz 
• ความละเอียดในการวัดกําลัง (Level Resolution): 1 dB เม่ือ Trace 

averaging off 
• ระดับสัญญาณรบกวน (Noise Floor) ในช่วงความถ่ี 87 MHz ถึง 

137 MHz:   
o สําหรับการวัดการแพร่แปลกปลอมท่ีระดับเกณฑ์ 70 dBc:  

ระดับสัญญาณรบกวน   -80 dBm ท่ี Attenuation = 10 dB,     
Resolution Bandwidth (RBW) = 10 kHz, Detector = 
Positive Peak และ Trace = Maximum Hold (1 นาที)  

o สําหรับการวัดการแพร่แปลกปลอมท่ีระดับเกณฑ์ 75 dBc:  
ระดับสัญญาณรบกวน   -85 dBm ท่ี Attenuation = 10 dB,     
Resolution Bandwidth (RBW) = 10 kHz, Detector = 
Positive Peak และ Trace = Maximum Hold (1 นาที)  

o สําหรับการวัดการแพร่แปลกปลอมท่ีระดับเกณฑ์ 80 dBc:  
ระดับสัญญาณรบกวน   -90 dBm ท่ี Attenuation = 10 dB,     
Resolution Bandwidth (RBW) = 10 kHz, Detector = 
Positive Peak และ Trace = Maximum Hold (1 นาที)  

• ค่าความกว้างแถบท่ีมีผลต่อความละเอียดในการวัดสัญญาณ 
(Resolution Bandwidth: RBW): 10 kHz   

• ค่าความกว้างแถบท่ีมีผลต่อการแสดงรูปสัญญาณ  
   (Video Bandwidth: VBW): 10 kHz ถึง 30 kHz  
• การสอบเทียบระดับแอมพลิจูด (Amplitude Level Calibration): 

ไม่เกิน 24 เดือน นับถึงวันท่ีทําการวัด  
• การทวนสอบระดับแอมพลิจูด (Amplitude Level Verification):  

ผลรวมค่าสัมบูรณ์ของค่าผิดพลาด (Error) และค่าสัมบูรณ์ของค่า
ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ต้องมีค่าไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของความ
ถูกต้อง (Accuracy) ท่ีเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมกําหนด 
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ลําดับที่ 
(No.) 

เคร่ืองมือวัด  
(Measuring Equipment) 

ข้อกําหนดขั้นตํ่า  
(Minimum Requirement) 

2. ตัวกรองตัดความถ่ีปรับค่าได้ 
(Tunable Notch Filter) 

• ความสามารถในการตัดความถี่วิทยุ: 88 MHz ถึง 108 MHz 
• การลดทอน (Attenuation):   40 dB ท่ีตําแหน่งท่ีตัดความถี่ 
• การสูญเสีย (Insertion Loss):   0.5 dB 
หมายเหตุ: สามารถใช้ตัวกรองตัดความถี่ปรับค่าได้มากกว่า 1 ตัว เพ่ือ
 ทําการวัด  

3. ตัวลดทอน 
(Attenuator) 

• การตอบสนองทางความถี่ (Frequency Response): 87 MHz ถึง 
137 MHz 

• การลดทอน (Attenuation) : 10 dB ถึง 40 dB  
• การทดสอบการตอบสนองทางความถี่ของการลดทอน (Frequency 

Response of Attenuation): ไม่เกิน 24 เดือน นับถึงวันท่ีทําการวัด 
 

 3.2 เครื่องมือสนับสนุน 
ลําดับท่ี 
(No.) 

เครื่องมือวัด 
(Measuring Equipment) 

ข้อกําหนดขั้นตํ่า 
(Minimum Requirement) 

1. ชุดสายนําสัญญาณและขั้วต่อ 
(Cable and Connector) 

• การตอบสนองทางความถี่ (Frequency Response): 87 MHz ถึง 
137 MHz 

• การทดสอบการตอบสนองทางความถี่ของการสูญเสียในสายนํา
สัญญาณและขั้วต่อ (Frequency Response of Cable and 
Connector Loss): ไม่เกิน 24 เดือน นับถึงวันท่ีทําการวัด 

หมายเหตุ: ประเภทสายนําสัญญาณควรใช้แบบ Double Shield 
 Cable  

2. หัวแปลง  
(Adapter) 

• การตอบสนองทางความถี่ (Frequency Response): 87 MHz ถึง 
137 MHz 

• การทดสอบการตอบสนองทางความถี่ (Frequency Response) ของ
การสูญเสียในหัวแปลง (Adapter): ไม่เกิน 24 เดือน นับถึงวันท่ีทํา
การวัด 

 
4. การเตรียมการก่อนทําการวัด 

4.1 ทําการปรับชดเชยค่า Gain Correction Factor ของชุดสายนําสัญญาณและข้ัวต่อ และอุปกรณ์ที่
 เก่ียวข้อง 
4.2 ทําการต่อตัวเช่ือมต่อแบบมีทิศทาง สายนําสัญญาณ ตัวกรองตัดความถี่ปรับค่าได้ และเคร่ืองวิเคราะห์
 สเปกตรัม ตามรูปที่ 1 โดยให้ต่อตัวเช่ือมต่อแบบมีทิศทางที่ขั้ว Forward และทําการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้
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ชุดเคร่ืองมือวัดทํางานไม่น้อยกว่า 30 นาที ทั้งน้ี อาจต่อตัวลดทอน (Attenuator) และหัวแปลง (Adapter) ที่
ช่องสัญญาณขาเข้า (Input) ของเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมได้ตามความเหมาะสม   
 

 
รูปที่ 1 แผนผงัการต่อเคร่ืองมือสําหรบัการวัดการแพร่แปลกปลอมผ่านสายนาํสญัญาณ 

 
5. วิธีการวัด (Measuring Method) 

5.1 ต้ังค่าเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมดังน้ี 
  Center Frequency  : ความถี่คลื่นพาห์ของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง 
  Resolution Bandwidth : 10 kHz 
  Video Bandwidth : 10 kHz ถึง 30 kHz (1 ถึง 3 เท่าของค่า RBW) 
  Span   : ครอบคลุมย่านความถี่ 87 MHz ถึง 137 MHz 
  Detector  : Positive Peak 
  Trace   : Maximum Hold  
  Input Attenuation : Default 
  Sweeptime  : Auto 
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5.2 ตรวจสอบสเปกตรัมของคลื่นพาห์ที่วัดได้จากเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัม และปรับต้ังค่าเคร่ืองวิเคราะห์
 สเปกตรัมในข้อ 5.1 ไปที่ค่าที่เหมาะสมกับระดับความแรงของกําลังคลื่นพาห์ โดยให้ระดับกําลังคลื่นพาห์
 อยู่ที่ระดับอ้างอิง (Reference Level) และปรับค่าการลดทอน (Attenuation) จนกระทั่งระดับกําลัง
 สัญญาณรบกวน (Noise Floor) อยู่ที่ระดับตํ่าสุด เพ่ือให้สามารถสังเกตและวัดระดับกําลังการแพร่
 แปลกปลอมได้ชัดเจน  
5.3  วัดค่ากําลังคลื่นพาห์เป็นเวลา 1 นาที และบันทึกค่าที่เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมอ่านได้ในแบบบันทึกการ
 วัดการแพร่แปลกปลอม (ตารางที่ 1) 
5.4 ปรับตัวกรองตัดความถ่ีปรับค่าได้ไปที่ความถี่คลื่นพาห์เพ่ือลดทอนกําลังคลื่นพาห์ลง และป้องกันการสร้าง
 คลื่นแปลกปลอมท่ีมีแหล่งกําเนิดจากเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมเอง    
  ทั้งน้ี อาจใช้ตัวกรองตัดความถ่ีปรับค่าได้มากกว่าหน่ึงตัวในการลดทอน กําลังคลื่นพาห์ของสถานีอ่ืน   
5.5 วัดค่ากําลังการแพร่แปลกปลอมเป็นเวลา 1 นาที ทําการบันทึกภาพและบันทึกค่าที่เครื่องวิเคราะห์
 สเปกตรัมอ่านได้ในแบบบันทึกการวัดการแพร่แปลกปลอม (ตารางที่ 1) 
  ทั้งน้ี ค่ากําลังการแพร่แปลกปลอมที่ วัดได้ควรมีค่าสูงกว่าค่ากําลังสัญญาณรบกวน (Noise 
 Floor) อย่างน้อย 10 dB  
5.6 คํานวณผลต่างสัมบูรณ์ (Absolute Value) ระหว่างค่ากําลังคลื่นพาห์ (ข้อ 5.3) และค่ากําลังการแพร่
 แปลกปลอม (ข้อ 5.5) แล้วบันทึกค่าที่ได้ในแบบบันทึกการวัดการแพร่แปลกปลอม (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่  1 แบบบันทึกการวัดการแพร่แปลกปลอม 
ลําดับที่ 
(No.) 

คลื่นพาห ์ 
(Carrier) 

การแพร่แปลกปลอม  
(Spurious Emission) 

ค่ากําลังของการแพร่
แปลกปลอมของสถานี

ตํ่ากว่าค่ากําลงั
คลื่นพาห ์Pc- Ps 

(dBc) 
ความถี ่fc 
(MHz) 

กําลัง Pc 
(dBm) 

ความถี ่fs  
(MHz) 

กําลัง Ps 
(dBm) 

1.      
2.      
3.      
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6. รายงานผลการวัด (Measurement Report) 

การจัดทํารายงานผลการวัดให้เป็นไปตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) โดยให้ใช้ค่าผลต่างสัมบูรณ์ระหว่างกําลังคลื่นพาห์และค่ากําลังการแพร่
แปลกปลอมตามที่บันทึกในข้อ 5.6 พร้อมแนบสําเนาภาพท่ีบันทึกได้จากเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมและแบบบันทึก
การวัดการแพร่แปลกปลอมตามตารางที่ 1 เพ่ือประกอบรายงานผลการวัด 

  
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 สามารถใช้ตัวกรองตัดความถ่ีปรับค่าได้มากกว่าหน่ึงตัว เพ่ือปรับลดกําลังคลื่นพาห์ของสถานีทดลอง
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในกรณีที่พบว่ามีคลื่นพาห์มากกว่าหน่ึงคลื่นพาห์ขณะทําการวัด 
7.2 การใช้ตัวกรองตัดความถ่ีปรับค่าได้เพ่ือปรับลดกําลังคลื่นพาห์น้ัน ความถี่ของคลื่นพาห์และความถ่ีของการ
 แพร่แปลกปลอมควรอยู่ห่างจากกันมากกว่า 2 MHz 
7.3 ควรมีการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่แปลกปลอมที่มีแหล่งกําเนิดจากเครื่องวิเคราะห์
 สเปกตรัม 
7.4 การวัดการแพร่แปลกปลอมที่ระดับเกณฑ์ 70 dBc, 75 dBc และ 80 dBc ให้มีความถูกต้องและแม่นยํา 
 ควรปรับต้ังเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมให้ค่าการลดทอน และค่ากําลังสัญญาณขาเข้าสูงสุดของคลื่นพาห์ 
 ของเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมให้มีค่าตามตารางที่ 2  
 
 ตารางที่ 2 ค่าการลดทอนและค่ากําลังสัญญาณขาเขา้สูงสุดของคลืน่พาห์สาํหรับการวัด 
  การแพร่แปลกปลอมที่ระดับเกณฑ์ 70 dBc, 75 dBc และ 80 dBc 

ค่าการลดทอน ค่ากําลังสัญญาณขาเข้าสงูสดุของคลื่นพาห์ 
15 dB 5 dBm 
10 dB 0 dBm 
5 dB -5 dBm 
0 dB -10 dBm 
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8. บรรณานุกรม (Bibliography) 

8.1 Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012) Unwanted Emissions in the Spurious 
 Domain. 
8.2 Recommendation ITU-R P.525-2 Calculation of Free-Space Attenuation. 
8.3  NAB Engineering Handbooks, Chapter 4.15 – AM-FM Field Strength Measurement. 
  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘

 

๘๗  ถนนพหลโ

ของสถานที

สํ

โยธิน ซอย ๘  

ทดลองประก

สํานักงานคณะก

แขวงสามเสนใ
โทร. ๐ ๒๒๗

กอบกิจการวิ

กรรมการกิจการ
แล

ใน  เขตพญาไท
๗๑ ๐๑๕๑-๖๐

วิธีการวัด
วทิยุกระจาย

ภาคผ

รกระจายเสียง 
ละกิจการโทรค
ท  กรุงเทพมห

๐   เว็บไซต์: ww

ดการแพร่แป
ยเสียงผ่านส

ผนวก ข

กิจการโทรทัศ
มนาคมแห่งชา

หานคร  ๑๐๔๐
ww.nbtc.go.t

ปลกปลอม
สายอากาศ

น์ 
ติ 
๐ 
th 



สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

 
 
 
 
หน้าที่ : 1 จาก 8 

เร่ือง วิธีการวัดการแพร่แปลกปลอม 
ของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงผ่านสายอากาศ 

 
1. ขอบเขต (Scope) 

วิธีการวัดน้ีจัดเตรียมขึ้นเพ่ือวัดการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) ของสถานีทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีการแพร่ผ่านสายอากาศตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) 
โดยการแพร่แปลกปลอมผ่านสายอากาศ (Radiated Spurious Emission) ที่ทําการวัดมีแหล่งกําเนิดจากสถานี
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. และมีความถี่วิทยุต้ังแต่ 108 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง 137 
เมกะเฮิรตซ์ (MHz)   

 
2. สภาวะแวดล้อม (Ambient Environment) 

 อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ในขณะทําการวัดการแพร่แปลกปลอมต้องไม่เกินค่าที่กําหนดสําหรับการใช้
งานเคร่ืองมือวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

 
 
 
 
หน้าที่ : 2 จาก 8 

เร่ือง วิธีการวัดการแพร่แปลกปลอม 
ของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงผ่านสายอากาศ 

 
3. เครื่องมือวัดและข้อกําหนดข้ันตํ่าของเครื่องมือวัด (Measuring Equipment and Minimum 
 Requirement) 
 3.1 เครื่องมือหลัก 

ลําดับที่ 
(No.) 

เคร่ืองมือวัด  
(Measuring Equipment) 

ข้อกําหนดขั้นตํ่า  
(Minimum Requirement) 

1. เคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัม 
(Spectrum Analyzer) 

• ความถ่ีวิทยุ (Frequency): 300 kHz ถึง 1 GHz 
• ความละเอียดในการวัดกําลัง (Level Resolution): 1 dB เม่ือ Trace 

averaging off 
• ระดับสัญญาณรบกวน (Noise Floor) ในช่วงความถ่ี 87 MHz ถึง137 

MHz:   
o สําหรับการวัดการแพร่แปลกปลอมท่ีระดับเกณฑ์ 70 dBc:  

ระดับสัญญาณรบกวน   -80 dBm ท่ี Attenuation = 10 dB,     
Resolution Bandwidth (RBW) = 10 kHz, Detector = 
Positive Peak และ Trace = Maximum Hold (1 นาที)  

o สําหรับการวัดการแพร่แปลกปลอมท่ีระดับเกณฑ์ 75 dBc:  
ระดับสัญญาณรบกวน   -85 dBm ท่ี Attenuation = 10 dB,     
Resolution Bandwidth (RBW) = 10 kHz, Detector = 
Positive Peak และ Trace = Maximum Hold (1 นาที)  

o สําหรับการวัดการแพร่แปลกปลอมท่ีระดับเกณฑ์ 80 dBc:  
ระดับสัญญาณรบกวน   -90 dBm ท่ี Attenuation = 10 dB,     
Resolution Bandwidth (RBW) = 10 kHz, Detector = 
Positive Peak และ Trace = Maximum Hold (1 นาที)  

• ค่าความกว้างแถบท่ีมีผลต่อความละเอียดในการวัดสัญญาณ 
(Resolution Bandwidth: RBW): 10 kHz   

• ค่าความกว้างแถบท่ีมีผลต่อการแสดงรูปสัญญาณ  
   (Video Bandwidth: VBW): 10 kHz ถึง 30 kHz  
• การสอบเทียบระดับแอมพลิจูด (Amplitude Level Calibration): 

ไม่เกิน 24 เดือน นับถึงวันท่ีทําการวัด  
• การทวนสอบระดับแอมพลิจูด (Amplitude Level Verification):  

ผลรวมค่าสัมบูรณ์ของค่าผิดพลาด (Error) และค่าสัมบูรณ์ของค่า
ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ต้องมีค่าไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของความ
ถูกต้อง (Accuracy) ท่ีเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมกําหนด 
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ลําดับที่ 
(No.) 

เคร่ืองมือวัด  
(Measuring Equipment) 

ข้อกําหนดขั้นตํ่า  
(Minimum Requirement) 

2. ตัวกรองตัดความถ่ีปรับค่าได้ 
(Tunable Notch Filter) 

• ความสามารถในการตัดความถี่วิทยุ: 88 MHz ถึง 108 MHz 
• การลดทอน (Attenuation):   40 dB ท่ีตําแหน่งท่ีตัดความถี่ 
• การสูญเสีย (Insertion Loss):   0.5 dB 
หมายเหตุ: สามารถใช้ตัวกรองตัดความถี่ปรับค่าได้มากกว่า 1 ตัว เพ่ือ
 ทําการวัด  

3. สายอากาศแบบมีทิศทาง 
(Directional Antenna) 

• การตอบสนองความความถี่วิทยุ: 87 MHz ถึง 137 MHz 
• การทดสอบการตอบสนองทางความถี่ (Frequency Response) ของ

อัตราขยาย (Gain): ไม่เกิน 24 เดือน นับถึงวันท่ีทําการวัด 
 

3.2 เครื่องมือสนับสนุน 
ลําดับท่ี 
(No.) 

เครื่องมือวัด 
(Measuring Equipment) 

ข้อกําหนดขั้นตํ่า 
(Minimum Requirement) 

1. ชุดสายนําสัญญาณและขั้วต่อ 
(Cable and Connector) 

• การตอบสนองทางความถี่ (Frequency Response): 87 MHz ถึง 
137 MHz 

• การทดสอบการตอบสนองทางความถี่ (Frequency Response) ของ
การสูญเสียในสายนําสัญญาณและขั้วต่อ (Cable and Connector 
Loss): ไม่เกิน 24 เดือน นับถึงวันท่ีทําการวัด 

หมายเหตุ: ประเภทสายนําสัญญาณควรใช้แบบ Double Shield 
Cable  

2. หัวแปลง  
(Adapter) 

• การตอบสนองทางความถี่ (Frequency Response): 87 MHz ถึง 
137 MHz 

• การทดสอบการตอบสนองทางความถี่ (Frequency Response) ของ
การสูญเสียในหัวแปลง (Connector): ไม่เกิน 24 เดือน นับถึงวันท่ีทํา
การวัด 

 
4. การเตรียมการก่อนทําการวัด 

4.1 ทําการปรับชดเชยค่า Gain Correction Factor ของสายอากาศ ชุดสายนําสัญญาณและขั้วต่อ และ
 อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
4.2 กําหนดตําแหน่งที่จะทําการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 โดยมีระยะห่างจากจุดพิกัดที่ต้ังของสายอากาศระหว่าง 250 เมตร ถึง 400 เมตร และมีทิศทางทํามุมไม่
 เกิน 45 องศากับแนวด้านหน้าของสายอากาศ โดยไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างแนวการวัด ตามรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ตําแหน่งที่จะทําการวัดการแพร่แปลกปลอมผ่านสายอากาศ 

 
4.3 ประกอบสายอากาศภาครับ สายนําสัญญาณ ตัวกรองตัดความถ่ีปรับค่าได้ และเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัม 
 ตามรูปที่ 2 
4.4  ปรับความสูงสายอากาศภาครับไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร จากพ้ืนดิน  และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชุดเครื่องมือวัด
 ทํางานไม่น้อยกว่า 30 นาที  
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รูปที่ 2 ผังการต่อเครื่องมือสาํหรับการวัดการแพร่แปลกปลอมผา่นสายอากาศ 

 
5. วิธีการวัด (Measuring Method) 

5.1 ต้ังค่าเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมดังน้ี 
  Center Frequency  : ความถี่คลื่นพาห์ของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง 
  Resolution Bandwidth : 10 kHz 
  Video Bandwidth : 10 kHz ถึง 30 kHz (1 ถึง 3 เท่าของค่า RBW) 
  Span   : ต้ังแต่ความถี่ 87 MHz ถึง 137 MHz 
  Detector  : Positive Peak 
  Trace   : Maximum Hold  
  Input Attenuation : Default 
  Sweeptime  : Auto 
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5.2 ตรวจสอบสเปกตรัมของคลื่นพาห์ที่วัดได้จากเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัม และปรับต้ังค่าเคร่ืองวิเคราะห์
 สเปกตรัมในข้อ 5.1 ไปที่ค่าที่เหมาะสมกับระดับความแรงของกําลังคลื่นพาห์ โดยให้ระดับกําลังคลื่นพาห์
 อยู่ที่ระดับอ้างอิง (Reference Level) และปรับค่าการลดทอน (Attenuation) จนกระทั่งระดับกําลัง
 สัญญาณรบกวน (Noise Floor) อยู่ที่ระดับตํ่าสุด เพ่ือให้สามารถสังเกตและวัดระดับกําลังการแพร่
 แปลกปลอมได้อย่างชัดเจน    
5.3 วัดค่ากําลังคลื่นพาห์เป็นเวลา 1 นาที ทําการบันทึกภาพและบันทึกค่าที่เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมอ่านได้ใน
 แบบบันทึกการวัดการแพร่แปลกปลอม (ตารางที่ 1) 
5.4 ปรับตัวกรองตัดความถ่ีปรับค่าได้ไปที่ความถี่คลื่นพาห์เพ่ือลดทอนกําลังคลื่นพาห์ลง และป้องกันการสร้าง
 คลื่นแปลกปลอมท่ีมีแหล่งกําเนิดจากเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมเอง 
  ทั้งน้ี อาจใช้ตัวกรองตัดความถ่ีปรับค่าได้มากกว่าหน่ึงตัวในการลดทอน กําลังคลื่นพาห์ของสถานีอ่ืน   
5.5 วัดค่ากําลังการแพร่แปลกปลอมเป็นเวลา 1 นาที ทําการบันทึกภาพและบันทึกค่าที่เครื่องวิเคราะห์
 สเปกตรัมอ่านได้ในแบบบันทึกการวัดการแพร่แปลกปลอม (ตารางที่ 1) 
  ทั้งน้ี ค่ากําลังการแพร่แปลกปลอมท่ีวัดได้ควรมีค่าสูงกว่าค่ากําลังสัญญาณรบกวน (Noise Floor) 
 อย่างน้อย 10 dB  
5.6 คํานวณผลต่างสัมบูรณ์ (Absolute Value) ระหว่างค่ากําลังคลื่นพาห์ (ข้อ 5.3) และค่ากําลังการแพร่
 แปลกปลอม (ข้อ 5.5) แล้วบันทึกค่าที่ได้ในแบบบันทึกการวัดการแพร่แปลกปลอม (ตารางที่ 1) 
5.7 ทําการวัดเป็นคร้ังที่ 2 ตามข้อ 5.1 ถึง 5.6 ให้ห่างจากตําแหน่งเดิมอย่างน้อย 10 เมตร โดยอยู่ใน
 พ้ืนที่การวัดตามข้อ 4.2 และบันทึกค่าที่ได้ในแบบบันทึกการวัดการแพร่แปลกปลอม (ตารางที่ 1) 
5.8  พิจารณาผลท่ีได้จากข้อ 5.6 และ 5.7 ดังน้ี 
 5.8.1 หากค่าที่ได้ของทั้งสองคร้ังเป็นไปตามเกณฑ์ (ผ่าน) ถือว่าการวัดเสร็จสิ้น ให้นําค่าผลต่างสัมบูรณ์ที่
  ตํ่าที่สุดไปรายงานผลการวัดตามข้อ 6.  
 5.8.2 หากค่าที่ได้ของทั้งสองคร้ังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ไม่ผ่าน) ถือว่าการวัดเสร็จสิ้น ให้ทําการแก้ไขสถานี
  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
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 5.8.3 หากค่าที่ได้เป็นไปตามตามเกณฑ์ (ผ่าน) 1 ครั้ง และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ไม่ผ่าน) 1 ครั้ง ให้ทําการ
  วัดครั้งที่ 3 ตามข้อ 5.1 ถึง 5.6 ให้ห่างจากตําแหน่งเดิม (การวัดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) อย่างน้อย 
  10 เมตร โดยอยู่ในพ้ืนที่การวัดตามข้อ 4.2 และบันทึกค่าที่ได้ในแบบบันทึกการวัดการแพร่ 
  แปลกปลอม (ตารางที่ 1)  
  (ก) กรณีค่าที่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ (ผ่าน) ถือว่าการวัดเสร็จสิ้น ให้นําค่าผลต่างสัมบูรณ์ 
   ที่ตํ่าที่สุดไปรายงานผลการวัดตามข้อ 6.   
  (ข)  กรณีค่าที่ได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ไม่ผ่าน) ถือว่าการวัดเสร็จสิ้น ให้ทําการแก้ไขสถานี 
   ให้เป็นไปตามเกณฑ์  

ตารางที่  1 แบบบันทึกการวัดการแพร่แปลกปลอม 
ลําดับที่ 
(No.) 

คลื่นพาห ์ 
(Carrier) 

การแพร่แปลกปลอม  
(Spurious Emission) 

ค่ากําลังของการแพร่
แปลกปลอมของสถานี

ตํ่ากว่าค่ากําลงั
คลื่นพาห ์Pc- Ps 

(dBc) 
ความถี ่fc 
(MHz) 

กําลัง Pc 
(dBm) 

ความถี ่fs  
(MHz) 

กําลัง Ps 
(dBm) 

1.      
2.      
3.      
 

6. รายงานผลการวัด (Measurement Report) 
การจัดทํารายงานผลการวัดให้เป็นไปตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) โดยให้ระบุค่าผลต่างสัมบูรณ์ที่ตํ่าที่สุดที่ได้ตามข้อ 5.8.1 หรือข้อ 5.8.3 
(ก) แล้วแต่กรณี พร้อมแนบสําเนาภาพท่ีบันทึกได้จากเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมและแบบบันทึกการวัดการแพร่
แปลกปลอมตามตารางที่ 1 เพ่ือประกอบรายงานผลการวัด 
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7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 สามารถใช้ตัวกรองตัดความถ่ีปรับค่าได้มากกว่าหน่ึงตัว เพ่ือปรับลดกําลังคลื่นพาห์ของสถานีทดลอง
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในกรณีที่พบว่ามีคลื่นพาห์มากกว่าหน่ึงคลื่นพาห์ขณะทําการวัด  
7.2 การใช้ตัวกรองตัดความถ่ีปรับค่าได้เพ่ือปรับลดกําลังคลื่นพาห์น้ัน ความถี่ของคลื่นพาห์และความถ่ีของการ
 แพร่แปลกปลอมควรอยู่ห่างจากกันมากกว่า 2 MHz 
7.3 ควรมีการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่แปลกปลอมที่มีแหล่งกําเนิดจากเครื่องวิเคราะห์
 สเปกตรัม 
7.4 การวัดการแพร่แปลกปลอมที่ระดับเกณฑ์ 70 dBc, 75 dBc และ 80 dBc ให้มีความถูกต้องและแม่นยํา 
 ควรปรับต้ังเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมให้ค่าการลดทอน และค่ากําลังสัญญาณขาเข้าสูงสุดของคลื่นพาห์ 
 ของเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมให้มีค่าตามตารางที่ 2  
 
 ตารางที่ 2 ค่าการลดทอนและค่ากําลังสัญญาณขาเขา้สูงสุดของคลืน่พาห์สาํหรับการวัด 
   การแพร่แปลกปลอมที่ระดับเกณฑ์ 70 dBc, 75 dBc และ 80 dBc 

ค่าการลดทอน ค่ากําลังสัญญาณขาเข้าสงูสดุของคลื่นพาห์ 
15 dB 5 dBm 
10 dB 0 dBm 
5 dB -5 dBm 
0 dB -10 dBm 
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