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1. ขอบข่าย  
มาตรฐานทาง เทคนิ คนี้  ก าหนดลั กษณะทางเทคนิ คขั้ นต่ าของเครื่ องส่ งวิ ทยุ กระจายเสี ยง                    
ระบบ เอ.เอ็ม. (AM) 
 

2.  ความถี่วิทยุใช้งาน 
 ก าหนดให้ความถี่วิทยุใช้งานของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. ต้องเป็นไปตามแผนความถี่วิทยุ
 กิจการกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. หรือตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
 กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกาศก าหนด 
 
3. มาตรฐานทางเทคนิค 

3.1 มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (Transmitter Standard) 
 3.1.1 ก าลังส่งที่ก าหนด (Rated Output Power)  
  นิยาม 
  ก าลังส่งที่ก าหนด หมายถึง ก าลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่งที่ต้องส่งไปยัง

 ขั้วต่อสายอากาศ ภายใต้สภาวะที่ผู้ผลิตก าหนด โดยก าลั งคลื่นพาห์ หมายถึง ก าลังเฉลี่ย 
 (Average Power) ที่ส่งไปโหลดเทียม (Dummy Load) ในขณะที่ไม่มีการมอดูเลต 

  ขีดจ ากัด  
     ก าลังคลื่นพาห์ที่วัดได้จากการทดสอบจะต้องมีค่าไม่เกิน ± 1.0 dB ของก าลังส่งที่ก าหนด

   ภายใต้สภาวะที่ผู้ผลิตก าหนด  
     วิธีการทดสอบ  
     วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 017-1 V1.1.1 (2005-09) [1],       

   ETSI EN 302 017 V2.1.1 (2017-04) [2] หรือวิธีการทดสอบอื่นท่ีเทียบเท่า 

 3.1.2 การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)   
    นิยาม 

การแพร่แปลกปลอม หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่ความถี่วิทยุใดๆ ที่อยู่
นอกเหนือแถบความถี่ท่ีจ าเป็น (Necessary Bandwidth)1 และหมายความรวมถึงการแพร่
ฮาร์มอนิก (Harmonic Emission) การแพร่พาราซิติก (Parasitic Emission) ผลจากการ
มอดูเลตระหว่างกัน (Intermodulation Product) และผลจากการแปลงความถี่ 
(Frequency Conversion Product) แต่ไม่รวมถึงการแพร่นอกแถบ (Out-of-band 
Emission)  
ขีดจ ากัด  
ก าลังสูงสุดของการแพร่แปลกปลอมต้องต่ ากว่าค่าก าลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ในขณะ
ที่ไม่มีการมอดูเลต อย่างน้อยที่สุด 50 dBc และต้องมีค่าก าลังเฉลี่ยสัมบูรณ์ (Absolute 
Mean Power) ไม่เกิน 50 มิลลิวัตต์ (mW) 
 

                                                                 
1
  แถบความถี่ท่ีจ าเป็น (Necessary Bandwidth) มีค่าเท่ากับ 9 กิโลเฮริตซ์ (kHz) 

 



 

 

 
วิธีการทดสอบ  
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012) [3], 
ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 (2005-09) [4], ETSI EN 302 017 V2.1.1 (2017-04) [2] 
หรือวิธีการทดสอบอื่นท่ีเทียบเท่า 

 3.1.3 การแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emission)  
  นิยาม  
  การแพร่นอกแถบ หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่ความถี่วิทยุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือแถบ

 ความถี่ที่จ าเป็น (Necessary Bandwidth) ในขณะที่มีการมอดูเลตความถี่เสียงตามที่ก าหนด 
 โดยไม่รวมถึงการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) 

  ขีดจ ากัด   
  การแพร่นอกแถบต้องอยู่ภายในขอบเขตที่ก าหนดตามตารางที่ 1 และที่แสดงไว้ในรูปที่ 1  

ตารางที่ 1 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ 
 

 

ระยะห่างจาก
ความถี่

คลื่นพาห์  

อัตราส่วนระหว่างก าลังของการ
แพร่นอกแถบ และก าลังเฉลี่ย      

เม่ือไม่รวมก าลังคลื่นพาห์  
(Ratio of out-of Band Power 

to the Mean Power 
Excluding the Carrier Power) 

อัตราส่วนระหว่างก าลังของการ
แพร่นอกแถบ และก าลังคลื่นพาห์  
(Ratio of out-of Band Power 

to the Carrier Power) 

 0 kHz  0 dB  -31.7 dBc 
  0.9 kHz   0 dB  -31.7 dBc 
  4.5 kHz  0 dB  -31.7 dBc 
  6.3 kHz  - 35 dB    - 66.7 dBc 
  12.6 kHz   - 47 dB  - 78.7 dBc 
  25.2 kHz  - 59 dB  - 90.7 dBc 
  26.57 kHz  - 60 dB   - 91.7 dBc 
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รูปที่ 1 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ 

 
  วิธีการทดสอบ   
  วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 (2005-09) [4],                 

 ETSI EN 302 017 V2.1.1 (2017-04) [2] หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

 3.1.4 การเลื่อนทางความถี่ (Frequency Drift) 
  นิยาม  
  การเลื่อนทางความถี่ หมายถึง การเปลี่ยนความถ่ีที่ไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถท าให้

 เปลี่ยนกลับได้ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
  ขีดจ ากัด  
  การเลื่อนทางความถ่ีต้องไม่เกิน ± 10 เฮิรตซ์ (Hz)  ของความถ่ีใดๆ ของเครื่องส่ง  ภายใน

 ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 90 วัน  
  วิธีการทดสอบ   
  วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 017-1 V1.1.1 (2005-09) [1], ETSI EN 302 

 017 V2.1.1 (2017-04) [2] หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 
 
 
 
 
 

ระยะห่างจากความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
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3.2 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements) 
 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องเป็นไปตามที่

ก าหนดในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 3.2.1  IEC 60950-1:  Information technology equipment - Safety – Part 1: 

    General Requirements  
 3.2.2  มอก. 1561–2556:  บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ – ความปลอดภัย เล่ม 1 

    คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป หรือฉบับ (Version) ที่ใหม่กว่า  
 3.2.3  IEC 60215:  Safety requirements for radio transmitting equipment - 

    General requirements and terminology  
 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

3.3 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 
(Radiation Exposure Requirements) 

 การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงจะต้องสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และมาตรการก ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด  

4. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค 
4.1 เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคตาม 3.1 และ 3.2 โดย

ถือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556  

4.2 การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงต้องแสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานทางเทคนิคตาม 3.3 โดยให้รายงานผลตาม “แบบรายงานระดับการแผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.” ตามภาคผนวก แนบท้ายมาตรฐานทาง
เทคนิคนี้ 

4.3 เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือผู้ได้รับอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาจากหน่วยงานดังกล่าวที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่ซึ่งใช้งานอยู่
ในวันที่มาตรฐานทางเทคนิคนี้มีผลใช้บังคับ ไม่ต้องแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคตาม
ประกาศฉบับนี้ 

  



 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ETSI EN 302 017-1 V1.1.1 (2005-09): Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 

Matters (ERM); Transmitting equipment for  the Amplitude Modulated (AM) sound 
broadcasting service; Part 1: Technical characteristics and test methods. 

[2] ETSI EN 302 017 V2.1.1 (2017-04): Transmitting equipment for the Amplitude 
Modulated (AM) sound broadcasting service; Harmonised Standard covering the 
essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU. 

[3] Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012): Unwanted emissions in the spurious 
domain. 

[4] ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 (2005-09): Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 
Matters (ERM); Transmitting equipment for  the Amplitude Modulated (AM) sound 
broadcasting service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive. 

 
  



 

 

ภาคผนวก 

แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม 

แบบรำยงำนน้ีเป็นรำยงำนระยะหำ่งต  ำสุดจำกสำยอำกำศของสถำนวีิทยุกระจำยเสียงถึงจุดสังเกตกำรณ์ที ระดับกำรแผ่คลื นแม่เหล็กไฟฟำ้
สอดคล้องตำมขีดจ ำกดัควำมแรงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำส ำหรบักลุ่มผู้ได้รับคลื นแม่เหล็กไฟฟ้ำทั วไป ซึ งเป็นค่ำที ได้จำก     
 กำรวัด           กำรค ำนวณโดยใช้แบบจ ำลองตำมข้อเสนอแนะ ITU-T Recommendation K.70 

 
๑. รายละเอียดหน่วยงาน 
บริษัท/หน่วยงำน     
ที อยู่    
                
โทรศัพท ์                                      โทรสำร                                        E-mail                
๒. รายละเอียดใบอนุญาตวิทยุคมนาคม/หนังสืออนุญาตวิทยุคมนาคม 
เลขที ใบอนุญำต/เลขที หนังสืออนุญำตต้ังสถำนีวิทยุคมนำคม (ถ้ำมี)                    
เลขที ใบอนุญำต/เลขที หนังสืออนุญำตใช้เครื องวิทยุคมนำคม (ถ้ำมี)                     
๓. รายละเอียดที่ต้ังสายอากาศ 
ที อยู่               
 หมู่ที                                         ต ำบล                              
อ ำเภอ                                               จังหวัด                                      รหัสไปรษณีย์                                     
ละติจดู                                   องศำ (ทศนิยม ๖ ต ำแหน่ง)           ลองจิจูด                          องศำ (ทศนิยม ๖ ต ำแหน่ง)       
๔. รายละเอียดของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง  
ตราอักษร (ยี่ห้อ)                                                           แบบ/รุ่น                                                 
๕. รายละเอียดของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ความถี่วิทย ุ
(kHz) 

ก าลังส่งของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียง  

(kW) 

Effective Monopole-
radiated Power (E.M.R.P.) 

(kW) 

ความสูงสายอากาศจากพื้นดิน 
(m) 

            
๖. ระยะห่างต่ าสุดจากสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงถึงจุดสังเกตการณ์ที่ระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตาม

ขีดจ ากัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้าท่ัวไป 

ความถี่ 
ขีดจ ากัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ๑ ระยะห่างต่ าสุด 

(m) E-field strength (V/m) H-field strength (A/m) 
150 kHz – 1 MHz 87 0.73/f      
1 MHz – 10 MHz 87/f1/2 0.73/f      

 วันที่วัด/ค านวณ  / /  วันที่รายงาน  / /  

ผู้วัด/ผู้ค านวณ ๒ 
 
ลงชื อ  
     ( ) 

ผู้มีอ านาจลงนาม ๓ 
 
ลงชื อ  
     ( ) 

 

                                                                 
   ขีดจ ำกัดควำมแรงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื อง มำตรฐำนควำมปลอดภัยต่อ
  สุขภำพของมนุษย์จำกกำรใช้เครื องวิทยุคมนำคม โดยก ำหนดให้ f หมำยถึง ควำมถี  มีหน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
    ผู้วัด/ผู้ค ำนวณ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที เทคนิคของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงหรือต ำแหน่งอื นที เทียบเท่ำ 
    ผู้มีอ ำนำจลงนำม หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรสถำนีของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงหรือต ำแหน่งอื นที เทียบเท่ำ 


