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1. ขอบขาย 
             มาตรฐานทางเทคนิคน้ีระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเลน 
ซ่ึงใชเปนเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดติดตั้งประจําที่ (สําหรับสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย สถานีวิทยุสมัครเลน
ประเภทสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) และสถานีวิทยุสมัครเลนประเภทประจําที่) เครื่องวิทยุคมนาคมชนิด
เคล่ือนที่ และเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ ที่ใชงานโดยมีจุดมุงหมายสําหรับการติดตอสื่อสารประเภทเสียง
เปนหลัก 
  1.1 เคร่ืองวิทยุคมนาคมชนิดติดต้ังประจําที่ หมายถึงเครื่องสง (transmitter) เครื่องรับ 
(receiver) หรือเครื่องรับและสง (transceiver) ที่มีขั้วตอสายอากาศสําหรับใชกับสายอากาศภายนอก และเปน
เครื่องที่ประสงคจะนําไปใชประจําสถานที่ใดสถานที่หน่ึง 
  1.2 เคร่ืองวิทยุคมนาคมชนิดเคลื่อนที่ (mobile station) หมายถึงเครื่องสง เครื่องรับ หรือ
เครื่องรับและสงที่มีขั้วตอสายอากาศสําหรับใชกับสายอากาศภายนอก และเปนเครื่องที่ใชในยานพาหนะ หรอืใช
เปนสถานีที่สามารถเคล่ือนที่ได 
  1.3 เคร่ืองวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ (hand portable station) หมายถึงเครื่องสง เครื่องรับ 
หรือเครื่องรับและสงที่มีสายอากาศภายในตัว (integral antenna) หรือที่มีขั้วตอสายอากาศสําหรับใชกับ
สายอากาศภายนอกหรือทั้งสองอยาง และเปนเครื่องที่ประสงคจะนําไปใชในลักษณะพกพาติดตัว หรือถืออยูใน
มือ 

 มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ใชสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม 
(เฉพาะสถานีภาคพ้ืนดิน (earth station)) ดวย 

 มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ใชสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ทําหรือนําเขามาในราชอาณาจักร ที่มี
วัตถุประสงคเพ่ือจําหนายหรือใชงานโดยนักวิทยุสมัครเลนเปนการทั่วไปเทาน้ัน โดยไมใชบังคับกับเครื่อง   
วิทยุคมนาคมที่นักวิทยุสมัครเลนทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการคนควา ทดลอง ดานวิชาการสื่อสารดวย
คล่ืนวิทยุ ตามความมุงหมายของกิจการวิทยุสมัครเลน ซ่ึงตองเปนไปตามหลักการวิศวกรรมที่ดี (good 
engineering practice) 
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2. ขอกําหนดภาคเครื่องสง (Transmitter) 

 
2.1 กําลงัคลื่นพาหที่กาํหนด (rated carrier power) 

 นิยาม กําลังคลื่นพาหที่กําหนด หมายถึง กําลังคล่ืนพาห (carrier power) ของเครื่องที่สงไปยัง
สายอากาศเทียม (artificial antenna)  ตามที่ผูผลิตประกาศหรือแจงในเอกสารลักษณะทางเทคนิค  
ของเครื่องวิทยุคมนาคม ซ่ึงคากําลังคล่ืนพาหที่วัดไดจากการทดสอบจะตองมีคาไมเกิน ± 1.5 dB ของ
คากําลังคล่ืนพาหที่กําหนด 

 ขีดจาํกดั กําลังคล่ืนพาหที่กําหนด (rated carrier power) ที่อนุญาตใหใชงาน จะตองมีคาไมเกินคา 
ในตารางตอไปน้ี 

 
ยานความถี่วิทยุ 

(MHz) 
 

ประเภทสถานี/ ชนิด
เครื่องวิทยุคมนาคม 

กําลังคลื่นพาห 
(วัตต) 

(mean power) 

กําลังคลื่นพาห  
(วัตต) 

(peak envelope power) 

< 30 

สถานีวิทยุสมัครเลน
ควบคุมขาย/ 

เครื่องชนิดประจําที่/
เครื่องชนิดเคล่ือนที ่

 

200 

สถานีวิทยุสมัครเลน
ควบคุมขาย 60  

สถานีทวนสัญญาณ/
เครื่องชนิดประจําที่/

ชนิดเคล่ือนที ่
10 

 > 30 

เครื่องชนิดมือถือ 5  
 
 หมายเหตุ (1) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติอาจพิจารณาอนุญาตใหใชงานเครื่องวิทยุ

คมนาคมที่มีกําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power) เกินขีดจํากัดที่ระบุไวในตาราง โดยจะพิจารณา 
เปนกรณีไป 

 (2) ยานความถี่วิทยุที่อนุญาตใหใชงานใหเปนไปตามกฎระเบียบวาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จะ
พิจารณาอนุญาตใหนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อการทดสอบรับรองตัวอยาง เฉพาะเครื่องที่มียานความถี่วิทยุ
ที่สามารถใชงานได (operating frequency bands) อยูในชวงไมเกินตามที่ระบุไวในภาคผนวกเทานั้น 
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2.2 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions) 

 นิยาม การแพรแปลกปลอม  หมายถึง  การแพรที่ขั้วตอสายอากาศที่ความถี่วิทยุใดๆ ที่อยู
นอกเหนือแถบความถี่ที่จําเปน (necessary bandwidth) ซ่ึงสามารถลดลงไดโดยไมไดทําใหการสื่อสาร
ไดรับผลกระทบ  การแพรแปลกปลอมน้ีรวมถึงการแพรฮารมอนิก (harmonic emission)  การแพร  
พาราซิติก (parasitic emission)  ผลจากการมอดูเลตระหวางกัน (intermodulation product)  และ  
ผลจากการแปลงความถี่ (frequency conversion product)  แตไมรวมถึงการแพรนอกแถบ (out-of-
band emission)  

 ขีดจํากัด กําลังของการแพรแปลกปลอมในชวงความถี่วิทยุตั้งแต 9 kHz ถึง 1 GHz ตองมีคาตาม
ตามตารางดังตอไปน้ี 

 
ยานความถี่วิทยุ (MHz) กําลังของการแพรแปลกปลอม 

< 30 
ต่ํากวาคากําลังคล่ืนพาห 

อยางนอยที่สดุ 43 + 10 log PEP (dB) หรือ 50 dB 
แลวแตวาคาใดจะนอยกวา 

> 30 
ต่ํากวาคากําลังคล่ืนพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลต
อยางนอยที่สดุ 43 + 10 log P (dB) หรอื 70 dBc 

แลวแตวาคาใดจะนอยกวา 
 

หมายเหต:ุ PEP  คือกําลังเอนเวโลปคายอด (peak envelope power) มีหนวยเปนวัตต (W) 
[The average power supplied to the antenna transmission line by a transmitter during one radio 
frequency cycle at the crest of the modulation envelope taken under normal operating conditions] 

   P  คือคากําลังเฉล่ีย (mean power) มีหนวยเปนวตัต (W) 
[The average power supplied to the antenna transmission line by a transmitter during an interval 
of time sufficiently long compared with the lowest frequency encountered in the modulation taken 
under normal operating conditions] 
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2.3 คาคลาดเคลื่อนของความถี่ (frequency tolerance) 

 

นิยาม คาคลาดเคล่ือนของความถี่ หมายถึง คาคลาดเคล่ือนของความถี่วิทยุของภาคเครือ่งสงที่
ยอมใหมีได โดยเปรียบเทียบระหวางความถี่ก่ึงกลางของการแพร กับความถี่ที่ไดรับการจัดสรร (ในกรณี
การมอดูเลตความถี่) หรือเปรียบเทียบระหวางความถี่เชิงลักษณะ (characteristic frequency) ที่
สามารถวัดไดโดยงาย เชนความถี่คล่ืนพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลต กับความถี่อางอิง (reference 
frequency) ซ่ึงสัมพันธกับความถี่ที่ไดรับการจัดสรร (ในกรณีการมอดูเลตแอมพลิจูด)  

 ขีดจํากัด คาคลาดเคล่ือนทางความถี่จะตองไมเกินคาในตารางตอไปน้ี 
 

ยานความถี่วิทยุ (MHz) คาคลาดเคลื่อนของความถี่ 

< 30  ± 100 Hz ภายในชวงเวลา 15 นาทีใด ๆ 
(หลังจากเปดเครื่องไวเปนระยะเวลา 30 นาที)  

> 30 ± 0.001% (10 ppm) 
 
 

2.4 ความกวางแถบความถี่ครอบครอง (occupied bandwidth) 

 นิยาม ความกวางแถบความถี่ครอบครอง หมายถึง ผลตางระหวางความถี่สูงสุดและความถี่
ต่ําสุดของสัญญาณที่เกิดขึ้นเม่ือมีการมอดูเลต โดยทําการวัดความกวางของแถบความถี่ ที่ระดับต่ํากวา 
ระดับแอมพลิจูดสูงสุดของสัญญาณน้ัน 26 dB 

 ขีดจํากัด ความกวางแถบความถี่ครอบครองตองมีคาไมเกินในตารางตอไปน้ี 
 

ยานความถี่วิทยุ (MHz) ความกวางแถบความถี่สูงสุดที่อนุญาต 

< 30 6 kHz (AM DSB) 
3 kHz (AM SSB Full Carrier) 

> 30 11 kHz (12.5 kHz channel spacing) 
 
 หมายเหตุ ในกรณีของการมอดูเลตแอมพลิจูด  เครื่องวิทยุคมนาคมตองมีอุปกรณประกอบเพื่อแสดงหรือ

 ปองกันมิใหเกิดการมอดูเลตเกิน 100% (overmodulation) 
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3. ขอกําหนดภาคเครื่องรับ (Receiver) 
 
3.1 ความไว (sensitivity) 

 นิยาม  ความไว หมายถึง ระดับสัญญาณปอนเขา (input) ต่ําสุดของภาคเครื่องรับที่ความถี่ที่ระบุ  
ซ่ึงเม่ือมีการมอดูเลตตามที่กําหนดจะทําใหเกิดคาอัตราสวนระหวางสัญญาณตอสัญญาณรบกวน 
มาตรฐานที่สัญญาณขาออก (output) ของภาคเครื่องรับ 

 ขีดจํากัด สัญญาณปอนเขาจะตองมีคาไมเกินคาดังตอไปน้ี   
 

ยานความถี่วิทยุ(MHz) คาความไว 

< 30 0.25  ไมโครโวลต (µ V) ที่ 10 dB S/N 
(สําหรับกรณีการมอดูเลตแอมพลิจูด) 

> 30 0.50  ไมโครโวลต (µ V) ที่ 12 dB SINAD 
(สําหรับกรณีการมอดูเลตความถี)่ 

 
4. วิธีการทดสอบ 

4.1 ภาคเครื่องสง 
 4.1.1 กําลงัคลื่นพาหที่กาํหนด (rated carrier power) 

 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-2 [1], IEC 60489-4 [2] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่
 เทียบเทา 

 4.1.2 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions) 
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-2, IEC 60489-4, ETSI EN 301 783-1 [3], ITU-R 
  Rec. SM. 329-10 [4] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา 
 4.1.3 คาคลาดเคลื่อนของความถี่ (frequency tolerance) 
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-2, IEC 60489-4 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา 
 4.1.4 ความกวางแถบความถี่ครอบครอง (occupied bandwidth) 
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ITU-R Rec. SM. 328-10 [5] หรือวธิีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา 
4.2 ภาคเครื่องรับ 
 4.2.1 ความไว (sensitivity) 
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-3 [6], IEC 60489-5 [7], ANSI/TIA/EIA-603-B [8] 
  หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา 
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เอกสารอางอิงวิธีการทดสอบ 

[1]  IEC 60489-2: Methods or measurement for radio equipment used in the mobile services - 
  Part 2: Transmitters employing A3E, F3E or G3E emissions 
[2]  IEC 60489-4: Methods or measurement for radio equipment used in the mobile services - 
  Part 4: Transmitters employing single-sideband emissions (R3E, H3E or J3E)  
[3]  ETSI EN 300 783-1 V1.1.1: Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters 
  (ERM); Land Mobile Service; Commercially available amateur radio equipment; Part 1: 
  Technical characteristics and methods of measurement 
[4]  ITU-R Recommendation SM. 329-10: Unwanted emissions in the spurious domain 
[5]  ITU-R Recommendation SM. 328-10: Spectra and bandwidth of emissions 
[6]  IEC 60489-3: Methods of measurement for radio equipment used in the mobile services. 
  Part 3: Receivers for A3E or F3E emissions 
[7]  IEC 60489-5: Methods or measurement for radio equipment used in the mobile services - 
  Part 5: Receivers employing single-sideband techniques (R3E, H3E or J3E)  
[8]  ANSI/TIA/EIA-603-B: Land mobile FM or PM communications equipment; Measurement 
  and performance standards 
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ภาคผนวก 

แถบความถี่ของเครื่องวทิยคุมนาคม 
 
ภาคเครื่องสง 
 

แถบความถีข่องเคร่ืองวิทยุคมนาคม (MHz) แถบความถีท่ี่อนุญาตใหใชงาน (MHz) 
1.000 – 3.000 1.800 – 1.825 (160 m) 
3.000 – 5.000 3.500 – 3.540 (80 m) 
6.000 – 8.000 7.000 – 7.100 (40 m) 
9.000 – 11.000 10.100 – 10.150 (30 m) 
13.000 – 15.000 14.000 – 14.350 (20 m)  
17.000 – 19.000 18.068 – 18.168 (17 m) 
20.000 – 22.000 21.000 – 21.450 (15 m)  
24.000 – 26.000 24.890 – 24.990 (12 m) 
27.000 – 30.000 28.000 – 29.700 (10 m)  

144.000 – 146.000 144.000 – 146.000 (2 m) 
 
ภาคเครื่องรับ 
 

แถบความถีข่องเคร่ืองวิทยุคมนาคม (MHz) แถบความถีท่ี่อนุญาตใหใชงาน (MHz) 
1.000 – 3.000 1.800 – 1.825 (160 m) 
3.000 – 5.000 3.500 – 3.540 (80 m) 
6.000 – 8.000 7.000 – 7.100 (40 m) 
9.000 – 11.000 10.100 – 10.150 (30 m) 
13.000 – 15.000 14.000 – 14.350 (20 m)  
17.000 – 19.000 18.068 – 18.168 (17 m) 
20.000 – 22.000 21.000 – 21.450 (15 m)  
24.000 – 26.000 24.890 – 24.990 (12 m) 
27.000 – 30.000 28.000 – 29.700 (10 m)  

144.000 – 146.000 144.000 – 146.000 (2 m) 
430.000 – 450.000 435.000 – 438.000 (70 cm) 

(สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม) 
 
หมายเหตุ ภาคเครื่องรับในยานความถี่ MF/HF อาจใชเครื่องรับแบบสังเคราะหความถี่ (synthesized 

receiver) ที่มีแถบความถี่ต่ํากวา 30 MHz ได 
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