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มาตรฐานทางเทคนิคเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง 

 
๑. ขอบข่าย  

มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ระบุลักษณะทางเทคนิคข้ันตํ่าของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งมีการใช้งานในย่านความถ่ีวิทยุ ๘๗.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง 
๑๐๗.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ที่มีการมอดูเลตแบบ เอฟเอ็ม (FM) และมีช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์ 
(Channel Spacing) ๒๕๐ กิโลเฮิรตซ์ (kHz)  

 
๒. ข้อกําหนดของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง 

๒.๑ กําลังคลื่นพาห์ท่ีกําหนด (Rated Carrier Power) 

นิยาม  กําลังคลื่นพาห์ท่ีกําหนด  หมายถึง กําลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงตามที่ผู้ผลิตประกาศ หรือแจ้งในเอกสารลักษณะทางเทคนิคของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงน้ัน โดยกําลังคลื่นพาห์ หมายถึง กําลังเฉลี่ย (Average Power) ที่ส่งไปโหลด
เทียม (Dummy Load) ในขณะท่ีไม่มีการมอดูเลต ซึ่งค่ากําลังคลื่นพาห์ที่วัดได้จากการทดสอบ
จะต้องมีค่าไม่เกิน ± ๐.๕ dB ของกําลังคลื่นพาหท์ี่กําหนด 

ขีดจํากัด  กําลังคลื่นพาหท์ี่กําหนด (Rated Carrier Power) ที่อนุญาตให้ใช้งานจะต้องมีค่า 
ไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์ 

 
๒.๒ การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) 

นิยาม  การแพร่แปลกปลอม หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่ความถี่วิทยุใดๆ ที่อยู่
นอกเหนือแถบความถ่ีที่จําเป็น (Necessary Bandwidth) และหมายความรวมถึงการแพร่ 
ฮาร์มอนิก (Harmonic Emission) การแพร่พาราซิติก (Parasitic Emission) ผลจากการมอดู
เลตระหว่างกัน (Intermodulation Product) และผลจากการแปลงความถี่ (Frequency 
Conversion Product) แต่ไม่รวมถึงการแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission)  

ขีดจํากัด  กําลังของการแพร่แปลกปลอมสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม (FM) 
ต้องตํ่ากว่าค่ากําลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ในขณะท่ีไม่มีการมอดูเลต อย่างน้อยที่สุดตาม
สูตรคํานวณที่กําหนด ดังน้ี  

46 + 10log P หรือ 70 dBc, โดยให้เลอืกใช้ค่าที่ตํ่ากว่า                                        

โดยที่ P หมายถึง กําลังคลื่นพาหท์ี่กําหนด 
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๒.๓ การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) 

 นิยาม การแพร่นอกแถบ หมายถึง การแพร่ที่ข้ัวต่อสายอากาศที่ความถ่ีวิทยุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือ
แถบความถี่ที่จําเป็น (Necessary Bandwidth) ในขณะที่มีการมอดูเลตความถี่เสียงตามที่
กําหนด โดยไม่รวมถึงการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) 

ขีดจํากัด การแพร่นอกแถบต้องอยู่ภายในขอบเขตที่กําหนดไว้ในภาพข้างล่างน้ี 
 

Frequency relative to the centre of the 
channel (kHz) 

Relative level 
(dBc) 

-500 -85 
-300 -85 
-200 -80 
-100 0 
100 0 
200 -80 
300 -85 
500 -85 
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๒.๔ ค่าผิดพลาดทางความถ่ี (Frequency Error) 

นิยาม  ค่าผิดพลาดทางความถ่ี หมายถึง ค่าแตกต่างระหว่างความถ่ีคลื่นพาห์ในขณะที่ไม่มี 
การมอดูเลต กับความถ่ีที่ระบุ (Nominal Frequency) ของภาคเครื่องส่ง 

ขีดจํากัด  ค่าผิดพลาดทางความถ่ีจะต้องไม่เกิน ± ๒ กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ของความถ่ีคลื่นพาห์ใน
ขณะที่ไม่มีการมอดูเลต 

 
๒.๕ ค่าเบ่ียงเบนทางความถ่ี (Frequency Deviation) 

นิยาม ค่าเบ่ียงเบนทางความถ่ี หมายถึง ค่าแตกต่างที่มากที่สุดระหว่างความถ่ีขณะใดขณะหน่ึง 
(Instantaneous Frequency) เมื่อมีการมอดูเลตกับความถ่ีคลื่นพาห์ในขณะท่ีไม่มีการมอดูเลต 

ขีดจํากัด  ค่าเบี่ยงเบนทางความถ่ีจะต้องไม่เกิน ± ๗๕ กิโลเฮิรตซ ์(kHz)  
 

๓. ข้อกําหนดด้านความปลอดภัย 

 ๓.๑ ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements) 

 ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

๑) IEC 60950-1   : 
 

Information Technology equipment – Safety – Part 
1: General Requirements 

๒) มอก. ๑๕๖๑ – ๒๕๔๘ : บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านความปลอดภัย: 
ข้อกําหนดทั่วไป  

ทั้งน้ีการใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการ ได้รับการ
ยก เ ว้นการปฏิบั ติตาม ข้อกํ าหนดด้านความปลอดภัยทาง ไฟฟ้ า  (Electrical Safety 
Requirements) โดยอนุโลม 

 
๓.๒ ความปลอดภัยเก่ียวกับการใช้เคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงต่อสุขภาพของมนุษย์ (Radiation 

Exposure Requirements)  

 การต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการและการใช้งานเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงจะต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
มนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยอนุโลม  ทั้ง น้ี ผู้ทดลองประกอบกิจการต้องรับรอง
ตนเองเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยรายงาน
ผลตาม “แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงสําหรับการ
ทดลองประกอบกิจการ” ตามภาคผนวก ฌ            
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๔. วิธีการทดสอบ 

๔.๑ กําลังคลื่นพาห์ท่ีกําหนด (Rated Carrier Power) 
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03) [๑] หรือวิธีการ

ทดสอบอื่นที่เทียบเทา่ 

๔.๒ การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) 
วิธีการทดสอบต้องเปน็ไปตาม ITU-R SM.329-11 (2011-01) [๒] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่

เทียบเท่า 

 ๔.๓ การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) 
วิธีการทดสอบต้องเปน็ไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03) หรือวิธีการทดสอบ

อื่นที่เทียบเท่า 

๔.๔ ค่าผิดพลาดทางความถ่ี (Frequency Error) 
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETS 300 384 [๓] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า 

๔.๕ ค่าเบ่ียงเบนทางความถ่ี (Frequency Deviation) 
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03) หรอืวิธีการทดสอบอืน่

ที่เทยีบเทา่ 
----------------------------------------- 

เอกสารอ้างอิงวิธีการทดสอบ 

[๑] ETSI EN 302 018-1 v1.2.1(2006-03) : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 
Matters (ERM); Transmitting equipment to the Frequency Modulation (FM) sound 
broadcasting service; Part 1: Technical characteristics and test methods.  

[๒] Recommendation ITU-R SM.329-11 (2011-01) : Unwanted emissions in the spurious 
domain. 

[๓] ETS 300 384: Radio broadcasting system; Very High Frequency (VHF), Frequency 
modulated, sound broadcasting transmitter. 

----------------------------------------- 


