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สารบัญ

ความเปนมา
สวนทีห่ นึ่ง Technical Review
1.

เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ MF/HF สําหรับสถานีเรือ

2.

เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล
ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)

3.

เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่วิทยุ VHF/UHF สําหรับการสื่อสาร
ขอมูลประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล

สวนที่สอง มาตรฐานทางเทคนิคทีจัดทําขึ้นใหม
1.
2.
3.

(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ
MF/HF
(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่
วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)
(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่วิทยุ
VHF/UHF สําหรับการสื่อสารขอมูลประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล

สวนที่สาม การทบทวนแกไขมาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งวิทยุคมนาคม
1.
2.
3.
4.

(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่วิทยุ
VHF/UHF (มาตรฐานเดิม: กทช. มท. 001-2548)
(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งวิทยุคมนาคมสําหรับประชาชนยานความถีว่ ิทยุ 78 MHz
หรือ 245 MHz (มาตรฐานเดิม: กทช. มท. 002-2548)
(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนทีท่ างการบิน ยานความถี่
วิทยุ VHF (มาตรฐานเดิม: กทช. มท. 003-2548)
(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ
เซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM (มาตรฐานเดิม: กทช. มท. 004-2548)

ภาคผนวก ก

องคประกอบคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม

ภาคผนวก ข

ผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม
1. ความเปนมา
คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. โดยการมอบหมายจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กทช.) มีคําสั่งที่ 2/2552 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 แตงตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทํา
มาตรฐานทางเทคนิ ค สํ า หรั บ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม ซึ่ ง ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู เ ชี่ ย วชาญ
นักวิชาการ และผูแทนจากผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 8 คน ดังมีรายชื่อแสดงไวใน ภาคผนวก ก เพื่อ
รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ทํ า มาตรฐานและลั ก ษณะพึ ง ประสงค ท างเทคนิ ค ของเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม
(Radiocommunication Equipment) ใหเปนไปในลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพการณทางเทคโนโลยี
สง เสริม สนับ สนุน ภาคอุต สาหกรรมโทรคมนาคมและการมีสว นรว มของผูมีสว นไดสว นเสีย และ
อํา นวยความสะดวกในการดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ของ กทช. ในสวนที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและเทคโนโลยี
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม มีหนาที่รับผิดชอบ
ดังนี้
1) ศึ ก ษา รวบรวม และวิ เ คราะห ม าตรฐานทางเทคนิ ค สํ า หรั บ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมในประเภทที่
คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควรใหมีการกําหนดมาตรฐาน และยกรางมาตรฐานทางเทคนิค และ/หรือ
ขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาว ภายใน 90 วันหลังจากมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ
2) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูมีสวนเกี่ยวของ เกี่ยวกับรางมาตรฐานทาง
เทคนิค และ/หรือ ขอกําหนดทางเทคนิคที่ไดจัดทําขึ้น และนําขอคิดเห็นที่ไดรับไปพิจารณาปรับปรุง
แกไขรางมาตรฐานทางเทคนิค และ/หรือ ขอกําหนดทางเทคนิค ใหครบถวนสมบูรณ แลวนําเสนอราง
ที่ปรับปรุงแกไขแลว พรอมรายงานสรุปผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ภายใน
150 วัน หลังจากมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ
3) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. มอบหมาย

2. การดําเนินงาน
2.1 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ฯ ไดพิจารณาภารกิจตามหนาที่รับผิดชอบที่กําหนดไวในคําสั่งแตงตั้ง
และภารกิจที่คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. มอบหมายเพิ่มเติมแลว ไดจัดทํามาตรฐานทางเทคนิค
จํานวน 3 ฉบับ ดังตอไปนี้
2.1.1 (ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่
วิทยุ MF/HF
2.1.2 (ร าง) มาตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อ งวิ ท ยุค มนาคม ในกิ จ การเคลื่ อ นที่ ทางการบิ น ย า น
ความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)

2.1.3 (ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่
วิทยุ VHF/UHF สําหรับการสื่อสารขอมูลประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล
2.2 ในการดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ฯ ไดหารือกับผูมีสวน
เกี่ยวของ ตัวแทนของผูจําหนายเครื่องวิทยุคมนาคม จํานวน 3 ครั้ง และการหารือกับผูมีสวน
เกี่ยวของในวงจํากัด จํานวน 1 ครั้ง (วันที่ 13 สิงหาคม 2552)
2.3 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ฯ มีการรวมประชุมหารือ จํานวน 11 ครั้ง เพื่อศึกษามาตรฐานสากลและ
ยกรางมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม
2.4 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ รวมกับ คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. และสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ไดจัดใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียและ
ผูเกี่ยวของเกี่ยวกับรางมาตรฐานทางเทคนิคดานโทรคมนาคม เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 ซึ่ง
ไดรับขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูเกี่ยวของทั้งที่เปนวาจาและเปนลายลักษณ
อั ก ษร และได นํ า ข อ คิ ด เห็ น /ข อ เสนอแนะดั ง กล า ว มาประกอบการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขร า ง
มาตรฐานทางเทคนิคใหสมบูรณดวยแลว
2.5 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ไดพิจารณาทบทวนมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม
จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
2.5.1 (ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่
วิทยุ VHF/UHF (มาตรฐานเดิม: กทช. มท. 001-2549)
2.5.2 (ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับประชาชนยานความถี่วิทยุ 78
MHz หรือ 245 MHz (มาตรฐานเดิม: กทช. มท. 002-2549)
2.5.3 (ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยาน
ความถี่วิทยุ VHF (มาตรฐานเดิม: กทช. มท. 003-2549)
2.5.4 (ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ
เซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM (มาตรฐานเดิม: กทช. มท. 004-2549)
3. ผลการดําเนินงาน

3.1 คณะอนุก รรมการเฉพาะกิ จจัด ทํา มาตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม ไดจั ดทํ า
เอกสารมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ พรอม (ราง) ประกาศ กทช.
วาดวย มาตรฐานทางเทคนิค จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้
3.1.1 (ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่
วิทยุ MF/HF
3.1.2 (ร าง) มาตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อ งวิ ท ยุค มนาคม ในกิ จ การเคลื่ อ นที่ ทางการบิ น ย า น
ความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)

3.1.3 (ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่
วิทยุ VHF/UHF สําหรับการสื่อสารขอมูลประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล
3.2 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ไดพิจารณาทบทวนมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม
จํานวน 4 มาตรฐาน ซึ่งยังไมไดผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ จึงนําเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. เพื่อรับไวเพื่อดําเนินการตอไป ดังนี้
3.2.1 (ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่
วิทยุ VHF/UHF (มาตรฐานเดิม: กทช. มท. 001-2548)
3.2.2 (ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับประชาชนยานความถี่วิทยุ 78
MHz หรือ 245 MHz (มาตรฐานเดิม: กทช. มท. 002-2548)
3.2.3 (ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยาน
ความถี่วิทยุ VHF (มาตรฐานเดิม: กทช. มท. 003-2548)
3.2.4 (ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ
เซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM (มาตรฐานเดิม: กทช. มท. 004-2548)
4. ขอเสนอแนะ
4.1 กทช. ควรเรง ออกมาตรฐานดานโทรคมนาคมใหมากยิ่งขึ้ น เพื่อ รองรับ ตอการเปลี่ย นแปลงและ
ขอตกลงทางการคาในอนาคต
4.2 มาตรฐานที่ประกาศกําหนดไวแลว ควรกําหนดกรอบเวลาในการทบทวนที่แนนอน เชน ทุก 4 ป
4.3 กทช. ควรสนับสนุ น /สง เสริม ห องปฏิ บั ติก ารทดสอบภาครั ฐ และเอกชนที่ มีขี ดความสามารถตาม
มาตรฐานสากลใหเปนที่ยอมรับและสามารถแขงขันกับหองปฏิบัติการทดสอบตางประเทศได ใน
ขณะเดียวกันสงเสริมใหหองปฏิบัติการทดสอบใหเปนหองปฏิบัติการทดสอบระดับภูมิภาคอาเซียน
4.4 สํานักงาน กทช. ควรเปนสมาชิกขององคกรดานมาตรฐานทางโทรคมนาคมที่เปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวาง (นอกจาก ITU ที่เปนอยูแลว) เชน TIA, ETSI, IEC, ISO

สวนที่หนึ่ง
Technical Review

1. เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ MF/HF
สําหรับสถานีเรือ
การติดตอสื่อสารโดยใชความถี่วิทยุยาน MF/HF ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (Maritime Mobile
Service) ซึ่งตามขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication
Union: ITU) กําหนดใหใชความถี่วิทยุ 1.605-27.5 MHz สําหรับการติดตอสื่อสารทั่วไป และการติดตอสื่อสาร
ขอความชวยเหลือ และแจงเหตุฉุกเฉิน การติดตอสื่อสารจะติดตอสื่อสารระหวางสถานีฝง (Coast Station) กับ
สถานีเรือ (Ship Station) หรือติดตอระหวางสถานีเรือกับสถานีเรือ โดยมีลักษณะการใชงานประเภทตาง ๆ
ดวยกัน ดังนี้
- วิทยุโทรศัพท (Radio Telephony)
- Morse Radiotelegraphy
- Narrow Band Telegraphy, Facsimile Telegraphy :NBDP
- Wide-Band Telegraphy, Facsimile and Special Transmission
- Oceangraphic Data Transmission
- Digital Selective Call (DSC)
การติดตอสื่อสารในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (Maritime Mobile Service) โดยการใชงานแบบ
วิทยุโทรศัพท (Radio Telephony) มีความสําคัญมาก เนื่องจากสามารถติดตอสื่อสารไดโดยตรงระหวางสถานี
ฝง กับสถานีเรือ หรือระหวางสถานีเรือกับสถานีเรือ จึงเห็นควรกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุ
คมนาคม ยานความถี่วิทยุ MF/HF สําหรับใชงานกับสถานีเรือ เพือ่ ใหการใชงานความถีว่ ิทยุมีประสิทธิภาพและ
ปราศจากการรบกวน
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม เฉพาะประเภทสถานีเรือ ความถี่
วิทยุ 1.605-27.5 MHz ใหอยูใ นระดับมาตรฐานสากล และปองกันการรบกวนการใชความถี่วิทยุที่เกิดจากการใช
เครื่องวิทยุคมนาคมในยานเดียวกันหรือใกลเคียง
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการใชความถี่วิทยุ และสงเสริมการใชความถี่วิทยุในยาน MF/HF

2. ขอกําหนดทั่วไปของการใชความถี่วทิ ยุ ยาน MF/HF
2.1 ยานความถี่วิทยุ 1606.5 – 4000 kHz
1) การแพรกระจายคลื่นแบบ J3E และกําลังสงไมเกิน 400 วัตต (PEP)
2) สถานีเรือใชความถี่ 2170 - 2173.5 kHz และ 2190.5 - 2194 kHz โดยใชความถี่
คลื่นพาห 2170.5 kHz และ 2191 kHz สงโดยการแพรกระจายคลื่นแบบ J3E
3) ความถี่วิทยุ 2182 kHz ใชสําหรับการแจงเหตุ
2.2 ยานความถี่วิทยุ 4000 - 27 500 kHz
1) การแพรกระจายคลื่นแบบ J3E สําหรับการสื่อสารวิทยุโทรศัพทแบบอนาลอก
2) สถานีเรือ ใชกาํ ลังสงไมเกิน 1500 วัตต (PEP) ตอชอง
3) สถานีเรือใหใชความถี่วิทยุตอไปนี้สําหรับการเรียกขานในการติดตอสื่อสารวิทยุโทรศัพท
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kHz
6215
kHz
8255
kHz
12 290
kHz
16 420
kHz
18 795
kHz
22 060
kHz
25 097
kHz
4) การกําหนดชองการใชงานยานความถี่วิทยุ 4000 - 27 500 kHz สําหรับสถานีเรือ ที่ใช
งานสําหรับการติดตอแบบวิทยุโทรศัพท (telephony) ซึ่งมีการกําหนดการใชงานอยางชัดเจนใน Appendix 17
Part A
ยานความถี่
4 MHz
6 MHz
8 MHz
12 MHz
16 MHz
18/19 MHz
22 MHz

ชองแรก
(kHz)
4066.4
4147.4
6201.4
6225.4
8196.4
8295.4
12 231.4
12 353
16 361.4
16 529.4
18 781.4
18 826.4
22 001.4

ระยะหางระหวาง
ชองติดกัน
3 kHz
3 kHz
3 kHz
3 kHz
3 kHz
3 kHz
3 kHz
3 kHz
3 kHz
3 kHz
3 kHz
3 kHz
3 kHz

ชองสุดทาย
(kHz)
4144.4
4150.4
6222.4
6231.4
8292.4
8298.4
12 351.4
12 366.4
16 526.4
16 547.4
18 823.4
18 844.4
22 157.4

จํานวนชอง
ความถี่
27 ชอง
2 ชอง
8 ชอง
3 ชอง
33 ชอง
2 ชอง
41 ชอง
5 ชอง
56 ชอง
7 ชอง
15 ชอง
7 ชอง
53 ชอง

ลักษณะการใช
งาน
Duplex
Simplex
Duplex
Simplex
Duplex
Simplex
Duplex
Simplex
Duplex
Simplex
Duplex
Simplex
Duplex

ยานความถี่

25/26 MHz

ชองแรก
(kHz)
22 160.4
25 071.4
25 101.4

ระยะหางระหวาง
ชองติดกัน
3 kHz
3 kHz
3 kHz

ชองสุดทาย
(kHz)
22 178.4
25 098.4
25 119.4

จํานวนชอง
ความถี่
7 ชอง
10 ชอง
7 ชอง

ลักษณะการใช
งาน
Simplex
Duplex
Simplex

2. เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล
ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)

ในการควบคุมจราจรทางอากาศ ระบบสื่อสารการเดินอากาศเปนระบบงานหลักที่สําคัญระบบหนึง่
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารระหวางเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบิน
เพื่อทําการแลกเปลี่ยน
ขาวสารขอมูลตาง ๆ สําหรับการบิน เพื่อใหการบินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุดผาน
ไปตามคลื่นความถี่วิทยุ แตอยางไรก็ตามการสื่อสารดวยเสียงพูดที่ปจจุบันเปนวิธีการสื่อสารหลักนั้น เมื่อ
ปริมาณการจราจรทางอากาศมากขึ้น ขอจํากัดของการสื่อสารดวยเสียงพูดไดกลายมาเปนสาเหตุหลักที่ทําให
เปนปญหาในการเดินอากาศ ไมวาจะเปนเรื่องของสําเนียงภาษา ความสามารถในการรองรับระบบอัตโนมัติตาง
ๆ หรือแมแตการเปนเหตุใหมกี ารเพิ่มความหนาแนนของการใชคลื่นความถี่วิทยุเปนตน
ดังนั้น องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization :
ICAO) มีนโยบายใหทุกประเทศทั่วโลกนําระบบ CNS/ATM (Communications Navigation Surveillance / Air
Traffic Management) มาใชในกิจการบิน ตั้งแตป พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) เปนตนไป และกําหนดใหเปนระบบ
มาตรฐานในการใหบริการจราจรทางอากาศในอนาคต ประเทศภาคีจะตองพัฒนาเทคโนโลยี ที่ใชในการควบคุม
จราจรทางอากาศใหสอดคลองกับมาตรฐานและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของ ICAO โดยในอนาคตตาม
มาตรฐานของระบบ CNS/ATM การสื่อสารดวยเสียงพูดจะถูกทดแทนดวยวิธีการสื่อสารดวยขอมูล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพความถูกตองแมนยําและชวยประหยัดชองสัญญาณความถี่ที่เปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด โดย
การสื่อสารดวยเสียงจะยังคงไวใชในกรณีฉกุ เฉินเทานัน้
ทั้งนี้ ระบบสื่อสารขอมูลดังกลาวจะใชเทคโนโลยีสื่อสารแบบโครงขายที่ระบบ อุปกรณภายใน
องคกรและทั่วโลกจะสามารถสื่อสารถึงกันอยางไรขอบเขต เชื่อมโยงการสื่อสารขอมูลระหวางภาคพื้นดินกับ
อากาศยานดวยระบบ Air-Ground Digital Link ยานความถี่วิทยุ VHF (VHF Air-Ground Digital Link: VDL)
ในชวงความถี่ 117.975 – 137 MHz ซึ่งเปนการติดตอสื่อสารในลักษณะสัญญาณขอมูล (Digital Link) โดย
ICAO ไดแบง VDL ออกเปน 3 Mode คือ
VDL Mode
2
3
4

Modulation
Differential Eight Phase Shift Keying (D8PSK)
Differential Eight Phase Shift Keying (D8PSK)
Gaussian Filtered Frequency Shift Keying (GFSK)

Bit Rate
31.5 Kbps
31.5 Kbps
19.2 Kbps

(หมายเหตุ : VDL Mode 1 มีใชการ Modulation แบบ Minimum Shift Keying (MSK) และ Modulation Rate
2.4 Kbps ซึ่งชวงแรกของการใหบริการสื่อสารขอมูลดวยวิทยุสื่อสารแบบอนาล็อกทั่วไป VDL Mode 1 เคยถูก

กําหนดใหเปนหนึ่งในมาตรฐานของ ICAO แตตอมาไดถูกยกเลิกไปเมื่อมีการพัฒนาวิทยุสื่อสารสําหรับการ
รับสงขอมูลโดยเฉพาะออกมา)
จากขอมูลขางตน การใช VDL ในปจจุบันมีแพรหลายมากขึ้น นับแต ICAO เริ่มกําหนดมาตรฐาน
รวมถึงองคกรระหวางประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ไดมีการทดลองและกําหนดมาตรฐานทีเ่ กี่ยวของขึ้นมาเพิ่มเติม
ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะจัดทํามาตรฐานที่เกี่ยวของกับ VDL ขึ้นในประเทศไทยเพื่อใหสามารถกํากับดูแลการใช
งานรวมไปถึงการคุมครองผูบ ริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในขั้นตนจะจัดทํามาตรฐานของ VDL Mode 2
และ VDL Mode 4 เนื่องจากทั้ง 2 Mode มีการนํามาประยุกตใชงานโดยผูใหบริการสือ่ สารขอมูลระหวางสถานี
ภาคพื้นกับอากาศยาน ในขณะที่ VDL Mode 3 ยังไมมีการนํามาใชงาน

วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม เครือ่ งวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL) ใหอยู
ในระดับมาตรฐานสากล และปองกันการรบกวนการใชความถี่วิทยุที่สาเหตุเกิดจากเครื่องวิทยุคมนาคม

3. เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
ยานความถี่วิทยุ VHF/UHF
สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล
การติดตอสื่อสาร ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก โดยใชระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่สวนบุคคล (Private
Mobile Radio) มีการใชงานอยางแพรหลาย เชน การใชตดิ ตอสื่อสารภายในองคกร การใชติดตอสื่อสารเพื่อการ
ขนสง การใชในการรักษาความปลอดภัย ระบบปจจุบันที่ใชงานอยูเปนการใชงานแบบอนาล็อก มีการใชงานกัน
อยางหนาแนนในยาน VHF และมีชวงหางระหวางชองสัญญาณ (channel spacing) เทากับ 25 kHz
ความกาวหนาของเทคโนโลยีทางดานดิจิตอล ทําใหสามารถนําระบบดิจิตอลมาใชในระบบวิทยุ
สื่อสารเคลื่อนที่สวนบุคคล (Private Mobile Radio) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงาน และเพิ่มจํานวน
ชองสัญญาณ โดยสามารถลดชวงหางระหวางชองสัญญาณไดที่ 12.5 kHz เทคโนโลยีดิจิตอลนี้เปนประโยชน
โดยตรงตอสาธารณะ ในการใชคลื่นความถีว่ ิทยุซึ่งทรัพยากรที่มีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่สวนบุคคล (Private Mobile Radio) แบบดิจิตอล รองรับการสื่อสารดวย
เสียงพูดอยางเดียว การสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลอยางเดียว และรองรับการใชทั้งสองรูปแบบของการสือ่ สาร ใน
ปจจุบันการติดตอทางเสียงพูดเปนการใชงานหลัก แตอยางไรก็ตามการสื่อสารรับสงขอมูลไดมีความตองการใช
เพิ่มมากขึ้น
ความสําคัญของระบบดิจิตอลจึงเพิ่มขึ้นตามลําดับ
นอกจากนี้ระบบดิจิตอลยังรองรับ
สถาปตยกรรมของการตั้งสถานีที่ใชระบบความถี่เดียวและ/หรือระบบที่ใชหลายความถี่อีกดวย
ขอดีของระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่สวนบุคคล (Private Mobile Radio) ระบบดิจิตอล เมื่อเทียบกับ
ระบบอนาล็อกเดิม ดังนี้
- สามารถเพิ่มจํานวนชองสัญญาณได
- สามารถมีการสื่อสารสองทางพรอมกัน (full duplex) ไดงาย
- มีคุณภาพเสียงพูดที่ดีขึ้น
- สามารถใชการสื่อสารขอมูลไดอยางดี
- มีการปองกันขอมูล/เสียงพูด (information security) ที่ดีขึ้น
- สามารถบริหารจัดการเมื่อทําเปนเครือขายไดงายขึ้น
ดวยขอดีหลายอยางขางตน ระบบดิจิตอลจึงมีแนวโนมที่จะแทนระบบอนาล็อกที่ใชอยูในปจจุบัน
วัตถุประสงค
1. สงเสริมการใชงานความถี่วิทยุสําหรับระบบวิทยุสวนบุคคล (Private Mobile Radio) แบบ
ดิจิตอล แทนการใชแบบอนาล็อก
2. สงเสริมใหใชความกวางแถบความถี่เหลือเพียง 25 kHz และ 12.5 kHz ซึ่งสามารถเพิ่มจํานวน
ผูใชความถี่วิทยุ

1.
เพิ่มประสิทธิภาพของการใชความถี่วิทยุใหมีความคุมคามากขึ้น
ซึง่ สามารถวัดไดจากจํานวน
ผูใชงานพรอมกันที่ระบบสามารถรองรับไดตอ จํานวนแถบความถี่วิทยุของพื้นที่ที่มีการใชงาน
2. สงเสริมใหมีการยกระดับของการใชงานเชิงคุณภาพ โดยใชขอไดเปรียบของระบบดิจิตอลที่
เหนือกวาระบบอนาล็อกเดิม
3. ใชความกวางแถบความถี่ที่ลดลงจากเดิม 25 kHz เปน 12.5 kHz ซึ่งสามารถเพิ่มจํานวนผูใช
ความถี่วิทยุ และชองการใชงานเพิ่มขึ้น
4. รองรับเทคโนโลยีการผลิตเครือ่ งวิทยุคมนาคม ที่มีการผลิตระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอล
รวมอยูในเครื่องเดียว
การใชวิทยุโทรคมนาคม ในกิจการเคลือ่ นทีท่ างบก ยานความถี่ VHF/UHFในประเทศไทย
ปจจุบันการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม สําหรับระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่สวนบุคคล (Private
Mobile Radio) ยังมีการใชงานเฉพาะอนาล็อก โดยใชชวงหางระหวางชองสัญญาณ 25 kHz บางหนวยงานที่ใช
ชวงหางระหวางชองสัญญาณ 12.5 kHz ทั้งนี้การใชงานดังกลาวยังเปนระบบอนาล็อกอยู
มาตรฐานทางเทคนิคที่ใชอยูในปจจุบัน คือ กทช. มท. 001-2548 โดยเปนการมอดูเลตความถี่
(FM) หรือมอดูเลตเฟส (PM) และมีชวงหางระหวางชองสัญญาณ (channel spacing) 12.5 kHz หรือ 25.0 kHz
ยานความถี่วิทยุ 30 – 960 MHz มาตรฐานดังกลาวรองรับการใชงานระบบอนาล็อก เทานัน้

มาตรฐานในตางปะเทศ
สหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปไดกําหนด ยานความถี่วิทยุ 68-87.5 MHz, 146-174 MHz, 406.1-430 MHz, และ
440-470 MHz และวางแผนที่จะใชงานแบบแถบความถีแ่ คบ (narrowband application) ระบบดิจิตอลในกิจการ
เคลื่อนที่ทางบก โดยใหมีทั้งการติดตอสื่อสารระบบดิจิตอลแบบทางเดียวหรือสองทาง มีรูปแบบการสือ่ สารที่เปน
ทั้งแบบที่ติดตอกับสถานีฐานและแบบที่ติดตอโดยไมตองผานสถานีฐาน และมีทั้งการดําเนินการใชความถี่วิทยุ
ดวยตนเอหรือใหผูอื่นบริการก็ได โดยมีชว งหางระหวางชอง (channel spacing) 25 kHz
ทั้งนี้ไดมีการเริม่ ใชงานตั้งแตป พ.ศ. 2549 โดยมีตัวอยาง การจัดสรรชองความถี่วิทยุ ดังนี้

สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชความถี่วิทยุระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่สวนบุคคล
(Private Mobile Radio) โดยกําหนดใหภายในป พ.ศ. 2556 ทุกสถานีจะตองใชชวงหางระหวางชอง (channel
spacing) ไมเกิน 12.5 kHz เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชความถี่วิทยุในกิจการดังกลาว

มาเลเซีย
มาเลเซีย กําหนดการใชความถี่วิทยุสําหรับระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่สวนบุคคล (Private Mobile
Radio) ระบบดิจิตอล ในยานความถี่วิทยุ VHF และ UHF สามารถใชไดแบบ Simplex และ Duplex และชวง
หางระหวางชอง (channel spacing) 12.5 kHz และ 25 kHz รายละเอียดตามรูป

สวนที่สอง
มาตรฐานทางเทคนิค

(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
ยานความถีว่ ิทยุ MF/HF

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ MF/HF

โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ MF/HF เพื่อขจัดปญหาการรบกวนความถี่วิทยุ และตอบสนองการใช
ความถี่วิทยุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๑ (๖) และมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่ และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๒
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรา ๒๙ (๔) แหง
พระราชบัญญัติวิ ทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงเห็นชอบให
ประกาศกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมใน
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ MF/HF ไว ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กทช. มท.
MF/MF – ๒๕๕๒ แนบทายประกาศนี้
ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่
พลเอก
(ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์)
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. MF/HF - 2552

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลือ่ นที่ทางทะเล
ยานความถี่วิทยุ MF/HF

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2271 0151-60 เว็บไซต: www.ntc.or.th
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1.

ขอบขาย

มาตรฐานทางเทคนิคนี้
ระบุลักษณะทางเทคนิคขัน้ ต่ําสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเล (Maritime Mobile Service) ความถี่วิทยุ 1.605 – 27.5 MHz สําหรับภาคเครือ่ งสง และ
ความถี่วิทยุ 0.5-29.9999 MHz สําหรับภาคเครื่องรับ มีชวงหางระหวางชองสัญญาณ (channel
spacing) 3 kHz และมีการมอดูเลตแบบแถบขางเดียวดานสูง (USB) ใชสําหรับการติดตอสื่อสารในลักษณะ
สัญญาณเสียง (J3E) ซึ่งใชเปนเครือ่ งวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีเรือ (ship station) โดย
เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีเรือ (ship station) หมายถึง เครื่องรับสงที่มีขั้วตอ
สายอากาศสําหรับใชกับสายอากาศภายนอก และเปนเครื่องติดตั้งประจําที่ในเรือ (on board a vessel) ทั้งนี้
ไมรวมถึงสถานียานชวยชีวิต (survival craft station)

2.
2.1

ขอกําหนดภาคเครื่องสง (Transmitter)
กําลังสงทีก่ ําหนด (output power)
นิยาม
กําลังสงที่กําหนด หมายถึง กําลังสง (output power) ของเครื่องตามที่ผูผลิตประกาศหรือ
แจงในเอกสารลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม โดยกําลังสง หมายถึง กําลังเอนเวโลปคา
ยอด (Peak Envelope Power) ที่สงไปยังสายอากาศเทียม (artificial antenna) ในขณะที่มีการมอดูเลต
ซึ่งคากําลังสงที่วัดไดจากการทดสอบจะตองมีคาไมเกิน ± 1.5 dB ของคากําลังสงที่กําหนด
ขีดจํากัด กําลังสงที่กําหนด (output power) ที่อนุญาตใหใชงาน จะตองมีคาไมเกินคาในตาราง
ตอไปนี้
ยานความถี่วทิ ยุ
MHz
1.605 – 4.000
4.000 – 27.500
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กําลังสงทีก่ ําหนด
วัตต (PEP)
400
1500
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2.2

คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error)
นิยาม
คาผิดพลาดทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางระหวางความถี่ที่ระบุกับความถี่ที่วัดไดลบ
ดวย 1000 Hz เมื่อมอดูเลตดวยสัญญาณเสียง 1000 Hz
ขีดจํากัด คาผิดพลาดทางความถี่ จะตองมีคาไมเกินคาในตารางตอไปนี้
ยานความถี่วทิ ยุ
MHz
1.605 – 4.000
4.000 – 27.500

2.3

คาผิดพลาดทางความถี่
± 40 Hz
± 50 Hz

การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)
นิยาม
การแพรแปลกปลอม หมายถึง การแพรที่ขั้วตอสายอากาศที่ความถี่วิทยุใดๆ ที่อยู
นอกเหนือแถบความถี่ที่จําเปน (necessary bandwidth) ซึ่งสามารถลดลงไดโดยไมไดทําใหการสื่อสาร
ไดรับผลกระทบ การแพรแปลกปลอมนี้รวมถึงการแพรฮารมอนิก (harmonic emission) การแพรพาราซิตกิ
(parasitic emission) ผลจากการมอดูเลตระหวางกัน (intermodulation product) และ ผลจากการแปลง
ความถี่ (frequency conversion product) แตไมรวมถึงการแพรนอกแถบ (out-of-band emission)
ขีดจํากัด กําลังของการแพรแปลกปลอมในชวงความถี่วิทยุตั้งแต 9 kHz ถึง 1 GHz ตองต่ํากวาคา
กําลังเอนเวโลปคายอด (Peak Envelope Power) อยางนอย 43 dB

2.4

การกําจัดคลืน่ พาห (carrier suppression)
นิยาม
การกําจัดคลื่นพาห หมายถึง คาอัตราสวนระหวางกําลังเอนเวโลปคายอด (Peak
Envelope Power) กับคากําลังคลื่นพาหในขณะที่มีการมอดูเลตสัญญาณเสียง 1000 Hz
ขีดจํากัด การกําจัดคลื่นพาห จะตองมีคาอยางนอย 40 dB (J3E)
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3.
3.1

ขอกําหนดภาคเครื่องรับ (Receiver)
ความไวอางอิง (reference sensitivity)
นิยาม
ความไวอางอิง หมายถึง ระดับสัญญาณปอนเขา (input) ต่ําสุดของภาคเครื่องรับที่
ความถี่ที่ระบุ ซึ่งเมื่อมีการมอดูเลตตามที่กําหนดจะทําใหเกิดคา SINAD มาตรฐานที่สัญญาณขาออก
(output) ของภาคเครื่องรับ
ขีดจํากัด

3.2

สัญญาณปอนเขาจะตองมีคาไมเกินคาในตารางตอไปนี้
ยานความถี่วิทยุ
MHz

ความไวอางอิง

1.605 – 4.000
4.000 – 27.500

+16 dBμV
+11 dBμV

ที่ 20 dB SINAD

การเลือกรับสัญญาณชองประชิด (adjacent channel selectivity)
นิยาม
การเลือกรับสัญญาณชองประชิด หมายถึง ความสามารถของภาคเครื่องรับในการรับ
สัญญาณที่พึงประสงค (ชองที่ตั้งไว) ไดดีกวาสัญญาณที่ไมพึงประสงคจากชองประชิดในเวลาเดียวกัน
ขีดจํากัด การเลือกรับสัญญาณชองประชิดตองไมนอยกวาคาในตารางตอไปนี้
ความถี่คลื่นพาหที่ไมพึงประสงคสัมพันธ
กับความถี่คลืน่ พาหที่พึงประสงค
- 1 kHz และ + 4 kHz
- 2 kHz และ + 5 kHz
- 5 kHz และ + 8 kHz
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การเลือกรับสัญญาณชองประชิด
40 dB
50 dB
60 dB
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4.

ขอกําหนดดานความปลอดภัย

4.1 ความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety Requirements)
ความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ
MF/HF ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้

5.

4.1.1 IEC 60950 - 1

:

Information Technology Equipment – Safety – Part 1:
General Requirements

4.1.2 มอก. 1561 – 2548

:

บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย:
ขอกําหนดทั่วไป

วิธีการทดสอบ

5.1 ภาคเครือ่ งสง
5.1.1 กําลังสงทีก่ ําหนด (output power)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 373-1 [1] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.1.2 คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 373-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.1.3 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 373-1, ITU-R Rec. SM. 329-10 [2] หรือวิธีการ
ทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.1.4 การกําจัดคลืน่ พาห (carrier suppression)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 373-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา

5.2 ภาคเครื่องรับ
5.2.1

ความไวอางอิง (reference sensitivity)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 373-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา

5.2.2 การเลือกรับสัญญาณชองประชิด (adjacent channel selectivity)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 373-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา

กทช. มท. HF/MF – 2552

หนา 4 จาก 6

มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. HF_Maritime - 2552
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ MF/HF

6. การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ MF/HF ใหแสดงความสอดคลองตาม
มาตรฐาน โดยถือเปนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภท ข ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ

กทช. มท. HF/MF – 2552

หนา 5 จาก 6

มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. HF_Maritime - 2552
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ MF/HF

เอกสารอางอิง
[1]

ETSI EN 300 373-1 v1.2.1: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands; Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement

[2]

ITU-R Rec. SM. 329-10: Unwanted emissions in the spurious domain

กทช. มท. HF/MF – 2552

หนา 6 จาก 6

(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วทิ ยุ VHF
ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF
สําหรับการสื่อสารขอมูล ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)

โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล VHF Air-Ground Digital Link (VDL)
เพื่อขจัดปญหาการรบกวนความถี่วิทยุ และตอบสนองการใชความถี่วิทยุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๑ (๖) และมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่ และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๒
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรา ๒๙ (๔) แหง
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงเห็นชอบให
ประกาศกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม ใน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล VHF Air-Ground Digital Link
(VDL) ไว ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กทช. มท. VDL – ๒๕๕๒ แนบทายประกาศนี้
ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่
พลเอก
(ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์)
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. VDL - 2552

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล
ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)

(ฉบับราง)

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2271 0151-60 เว็บไซต: www.ntc.or.th

มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. VDL - 2552
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล
ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)
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หนา i

มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. VDL - 2552
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล
ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)

1.

ขอบขาย

มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นตํ่าสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน (Aeronautical Mobile Service) ยานความถี่วิทยุ VHF ระบบ Air-Ground Digital Link
(VHF Air-Ground Digital Link : VDL) ในชวง 117.975 – 137.000 MHz ชวงหางระหวางชองสัญญาณ
(channel spacing) 25 kHz ที่เปนสถานีภาคพื้นทางการบิน (ground-based aeronautical station) ใชสําหรับ
การสื่อสารขอมูลในลักษณะ Digital Link โดยใชการมอดูเลตแบบ Differential Eight Phase Shift Keying
(D8PSK) สําหรับ VDL Mode 2 และ/หรือ การมอดูเลตแบบ Gaussian Filtered Frequency Shift Keying
(GFSK) สําหรับ VDL Mode 4 ตามขอบังคับของ ICAO Annex 10 [1]

2.
2.1

ขอกําหนดภาคเครื่องสง (Transmitter)
กําลังสงทีก่ ําหนด (output power)
นิยาม
กําลังสงที่กําหนด หมายถึง กําลังสง (output power) ของเครื่องตามที่ผูผลิตประกาศหรือ
แจงในเอกสารลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม โดยกําลังสง หมายถึง กําลังเฉลี่ย (mean
power) ที่สงไปยังสายอากาศเทียม (artificial antenna) ในขณะที่มีการมอดูเลต ซึ่งคากําลังสงที่วัดได
จากการทดสอบจะตองมีคาไมเกิน ± 1dB ของคากําลังสงที่กําหนด
ขีดจํากัด กําลังสงที่กําหนด (output power) ของทั้ง VDL Mode 2 และ VDL Mode 4 ที่อนุญาตให
ใชงานจะตองไมเกิน 50 วัตต

2.2

คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error)
คาผิดพลาดทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางระหวางความถี่คลื่นพาหในขณะที่ไมมีการ
นิยาม
มอดูเลต กับความถี่ที่เลือก (selected frequency) ของภาคเครื่องสง
ขีดจํากัด คาผิดพลาดทางความถี่ของทั้ง VDL Mode 2 และ VDL Mode 4 จะตองไมเกิน ± 2 ppm
(part per million)

กทช. มท. VDL – 2552

หนา 1 จาก 7

มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. VDL - 2552
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล
ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)
2.3

การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)
นิยาม
การแพรแปลกปลอม หมายถึง การแพรที่ขั้วตอสายอากาศที่ความถี่วิทยุใดๆ ที่อยู
นอกเหนือแถบความถี่ที่จําเปน (necessary bandwidth) ซึ่งสามารถลดลงไดโดยไมทําใหการสื่อสาร
ไดรับผลกระทบ การแพรแปลกปลอมนี้หมายรวมถึงการแพรฮารมอนิก (harmonic emission) การแพร
พาราซิติก (parasitic emission) ผลจากการมอดูเลตระหวางกัน (intermodulation product) และผลจาก
การแปลงความถี่ (frequency conversion product) แตไมรวมถึงการแพรนอกแถบ (out-of-band
emission)
ขีดจํากัด เมื่อภาคเครื่องสงอยูในสถานะทํางาน (active) หรือ พรอมทํางาน (standby) และถูกตอเขา
กับสายอากาศเทียม (artificial antenna) ที่เหมาะสมแลว กําลังการแพรแปลกปลอมของทั้ง VDL Mode
2 และ VDL Mode 4 จะตองไมเกินคาที่กําหนดไวในตารางดังนี้
ยานความถี่

กําลังการแพรแปลกปลอม
สถานะพรอมทํางาน
สถานะทํางาน

9 kHz – 150 kHz

- 57 dBm (2 nW)

> 150 kHz – 1GHz

- 57 dBm (2 nW)

> 1 GHz – 4 GHz

- 47 dBm (20 nW)

-36 dBm
-36 dBm สําหรับ harmonics
-46 dBm สําหรับ nonharmonic spurious
-30 dBm สําหรับ harmonics
-40 dBm สําหรับ nonharmonic spurious

ความกวางแถบ
ความถี่อางอิง (B)
B = 1 kHz
B = 10 kHz1

B = 10 kHz

หมายเหตุ
1. ใหใชการแพรแปลกปลอมนอกยานความถี่ ±1 MHz จากคลื่นพาห ในสถานะที่เครือ่ งทํางาน

กทช. มท. VDL – 2552
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มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. VDL - 2552
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล
ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)
2.4

กําลังชองประชิด (adjacent channel power)
นิยาม
กําลังชองประชิด หมายถึง กําลังของสัญญาณวิทยุที่ถูกมอดูเลตแลว ซึ่งถูกสงออกไปนอก
ชองสัญญาณที่กําหนด โดยรวมการแพรแปลกปลอมดิสครีต (discrete spurious) แถบขางของสัญญาณ
(signal sidebands) และความหนาแนนสัญญาณรบกวน (noise density) (ซึ่งรวมสัญญาณรบกวนทาง
เฟส (phase noise)) ที่ภาคเครื่องสงดวย
ขีดจํากัด กําลังชองประชิดของทั้ง VDL Mode 2 และ VDL Mode 4 จะตองไมเกินคาดังตาราง
ตอไปนี้
ความกวาง
ชองสัญญาณ
16 kHz
25 kHz
25 kHz
25 kHz

3.
3.1

VDL Mode

ลําดับชองประชิด

2 และ 4
4
2 และ 4
2 และ 4

1
1
2
4

กําลังชองประชิด
(dBm)
-18
2
-28
-38

ขอกําหนดภาคเครื่องรับ (Receiver)
ความไว (sensitivity)
นิยาม
ความไว หมายถึง ระดับสัญญาณสูงสุดที่มอดูเลตแลวปอนเขา (input) ที่ภาครับแลวทํา
ใหอัตราความผิดพลาดบิต (Bit Error Rate: BER) ที่ยังไมแกไขของ VDL Mode 2 ดีกวาหรือเทากับ
10-3 และ VDL Mode 4 ดีกวาหรือเทากับ 10-4
ขีดจํากัด

3.2

ความไวของ VDL Mode 2 และ VDL Mode 4 จะตองไมเกิน -98 dBm

การขจัดสัญญาณชองประชิด (adjacent channel rejection)
การขจัดสัญญาณชองประชิด หมายถึง ความสามารถของเครื่องรับในการดีมอดูเลต
นิยาม
สัญญาณพึงประสงค โดยอัตราสวนระหวางระดับสัญญาณรบกวนชองประชิดกับระดับสัญญาณพึง
ประสงค ที่ทําใหเกิดอัตราความผิดพลาดบิต (Bit Error Rate: BER) ที่ยังไมแกไขต่ําสุด
ขีดจํากัด การขจัดสัญญาณชองประชิด ตองมีคาเทากับหรือมากกวาคาตอไปนี้
VDL Mode 2 : 44 dB ที่ BER 10-3
VDL Mode 4 : 32 dB ที่ BER 10-4
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มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ
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เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล
ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)

4.

ขอกําหนดดานความปลอดภัย

4.1 ความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety Requirements)
ความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (Aeronautical
Mobile Service) ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้
4.1.1 IEC 60950 - 1

:

Information Technology Equipment – Safety – Part 1:
General Requirements

4.1.2 มอก. 1561 - 2548

:

บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย:
ขอกําหนดทั่วไป

4.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย (Radiation Exposure
Requirements)
การติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
(Aeronautical Mobile Service) ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล ระบบ VHF Air-Ground
Digital Link (VDL) จะตองสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการ
ใชเครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการ
ใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด

5.

วิธีการทดสอบ

5.1 ภาคเครือ่ งสง
5.1.1 กําลังสงทีก่ ําหนด (output power)
VDL Mode 2 :

วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 301 841-1 [2]
หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา

VDL Mode 4 :

วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 301 842-1 [3]
หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
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มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. VDL - 2552
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล
ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)
5.1.2 คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error)
VDL Mode 2 :

วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 301 841-1
หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา

VDL Mode 4 :

วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 301 842-1
หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา

5.1.3 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)
VDL Mode 2 :

วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 301 841-1
หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา

VDL Mode 4 :

วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 301 842-1
หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา

5.1.4 กําลังชองประชิด (adjacent channel power)
VDL Mode 2 :

วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 301 841-1
หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา

VDL Mode 4 :

วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 301 842-1
หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา

5.2 ภาคเครื่องรับ
5.2.1 ความไว (sensitivity)
VDL Mode 2 :

วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 301 841-1
หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา

VDL Mode 4 :

วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 301 842-1
หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.2.2 การขจัดสัญญาณชองประชิด (adjacent channel rejection)
VDL Mode 2 :

วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 301 841-1
หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา

VDL Mode 4 :

วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 301 842-1
หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
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เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล
ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)

6. การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (Aeronautical Mobile Service) ยานความถี่วิทยุ
VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL) ใหแสดงความสอดคลองตาม
มาตรฐาน โดยถือเปนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภท ข ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ
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มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. VDL - 2552
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล
ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)

เอกสารอางอิง
[1]
[2]

[3]

Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation: “Aeronautical Telecommunications”,
Volume III Communication Systems.
ETSI EN 301 841-1 V1.2.1 (2003-08) : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
Matters (ERM); VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2; Technical characteristics and
methods of measurement for ground-based equipment; Part 1: Physical layer and MAC
sub-layer
ETSI EN 301 842-1 V1.3.1 (2006-11) : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
Matters (ERM); VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 1: EN for
ground equipment
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(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่วิทยุ VHF/UHF
สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่วิทยุ VHF/UHF
สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล

โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการ
เคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่วิทยุ VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล เพื่อขจัด
ปญหาการรบกวนความถี่วิทยุ และตอบสนองการใชความถี่วิทยุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๑ (๖) และมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่ และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๒
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรา ๒๙ (๔) แหง
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงเห็นชอบให
ประกาศกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม ใน
กิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่วิทยุ VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล ไว
ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กทช. มท. DLMS – ๒๕๕๒ แนบทายประกาศนี้
ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่
พลเอก
(ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์)
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. DLMS - 2552

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
ยานความถี่วิทยุ VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2271 0151-60 เว็บไซต: www.ntc.or.th

มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. DLMS - 2552
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่วิทยุ VHF/UHF
สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล
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เอกสารอางอิง
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มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. DLMS - 2552
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่วิทยุ VHF/UHF
สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล

1.

ขอบขาย

มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขัน้ ต่ําสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการ
เคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile Service) สําหรับการสื่อสารขอมูลและ/หรือเสียงพูดดิจิตอล (data and/or
digitized speech) ยานความถี่วิทยุ 30 – 960 MHz มีชวงหางระหวางชองสัญญาณ (channel spacing) 12.5 kHz
หรือ 25.0 kHz ซึ่งใชเปนเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐาน (base station) สําหรับสถานีเคลื่อนที่ (mobile
station) และชนิดมือถือ (hand portable station) โดย
1) เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐาน (base station) หมายถึง เครือ่ งสง (transmitter)
เครื่องรับ (receiver) หรือเครือ่ งรับสง (transceiver) ที่มีขั้วตอสายอากาศสําหรับใชกับสายอากาศภายนอก และ
เปนเครื่องที่ประสงคจะนําไปใชประจําสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
2) เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีเคลื่อนที่ (mobile station) หมายถึง เครื่องสง เครื่องรับ
หรือเครื่องรับสงที่มีขั้วตอสายอากาศสําหรับใชกับสายอากาศภายนอก และเปนเครื่องทีใ่ ชในยานพาหนะ หรือใช
เปนสถานีที่สามารถเคลื่อนทีไ่ ด
3) เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ (hand portable station) หมายถึง เครื่องสง เครื่องรับ
หรือเครื่องรับสงที่มีสายอากาศภายในตัว (integral antenna) หรือที่มีขวั้ ตอสายอากาศสําหรับใชกับสายอากาศ
ภายนอก หรือทั้งสองอยาง และเปนเครื่องทีป่ ระสงคจะนําไปใชในลักษณะพกพาติดตัว หรือถืออยูในมือ
เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีเสียงพูดแบบอนาล็อกและเสียงพูดแบบดิจิตอลรวมอยูในเครื่องเดียวกัน
ในสวนของเสียงพูดแบบอนาล็อกจะตองมีคณ
ุ ลักษณะทางเทคนิคตามมาตรฐาน กทช มท. 001 - 2548 [1] หรือ
ฉบับที่แกไขเพิม่ เติม
กรณีที่ไมมีขั้วตอสําหรับสายอากาศภายนอก จะตองมีขั้วตอแบบ 50 โอหม เพื่อเขาถึงขาออก
(output) ของภาคเครื่องสง และ ขั้วตอแบบ 50 โอหม เพื่อเขาถึงขาเขา (input) ของภาคเครื่องรับ ติดตั้งที่
ภายในเครื่อง
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2.
2.1

ขอกําหนดภาคเครื่องสง (Transmitter)
กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power)
นิยาม
กําลังคลื่นพาหที่กําหนด หมายถึง กําลังคลื่นพาห (carrier power) ของเครื่องตามที่
ผูผลิตประกาศหรือแจงในเอกสารลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม โดยกําลังคลื่นพาห
หมายถึง กําลังเฉลี่ย (average power) ที่สงไปยังสายอากาศเทียม (artificial antenna) ในขณะที่ไมมี
การมอดูเลต ซึ่งคากําลังคลื่นพาหที่วัดไดจากการทดสอบจะตองมีคาไมเกิน ± 1.5 dB ของคากําลัง
คลื่นพาหที่กําหนด
ขีดจํากัด กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power) ที่อนุญาตใหใชงาน จะตองมีคาไมเกินคา
ในตารางตอไปนี้
ชนิดเครื่องสง

กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (วัตต)

สถานีฐาน
สถานีเคลื่อนที่
มือถือ

60
30
5

หมายเหตุ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติอาจจะพิจารณาอนุญาตใหใชงานกําลังคลื่นพาห
ที่เกินขีดจํากัดที่ระบุไวในตาราง โดยจะพิจารณาเปนกรณีไป

2.2

การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)
นิยาม
การแพรแปลกปลอม หมายถึง กําลังการแพรของความถี่อื่นๆ นอกเหนือจากคลื่นพาห
และ แถบขางสัมพันธ(associated sidebands) เมื่อมอดูเลตอยางปกติ ที่ขั้วตอสายอากาศเมื่อตอไปยัง
สายอากาศเทียม (artificial antenna)
ขีดจํากัด กําลังของการแพรแปลกปลอมในชวงความถี่วิทยุตั้งแต 9 kHz ถึง 3 GHz ตองต่ํากวาคา
กําลังคลื่นพาหที่ไมมีการมอดูเลตอยางนอยที่สุด 43 + 10 log P (dB) หรือ 70 dBc แลวแตวาคาใดจะ
นอยกวา โดย P คือคากําลังคลื่นพาห (mean power) มีหนวยเปนวัตต (W)
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2.3

คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error)
นิยาม
คาผิดพลาดทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางระหวางความถี่คลื่นพาหในขณะที่ไมมีการ
มอดูเลต กับความถี่ที่ระบุ (nominal frequency) ของภาคเครื่องสง
ขีดจํากัด คาผิดพลาดทางความถี่จะตองไมเกินคาในตารางตอไปนี้
คาผิดพลาดทางความถี่ (kHz)
ชวงหางระหวาง
ยานความถี่ ยานความถี่
ยานความถี่
ชองสัญญาณ (kHz)
30-47 MHz 47-137 MHz
137-500 MHz
±1.00 (สถานีฐาน)
12.5
±0.60
±1.00
±1.50 (สถานีเคลื่อนที,่
มือถือ)
25
±0.60
±1.35
±2.00

2.4

ยานความถี่
500-960 MHz
ไมกําหนด
±2.50

กําลังชองประชิด (adjacent channel power)
กําลังชองประชิด หมายถึง สวนหนึ่งของกําลังทั้งหมด (total output power) ของภาค
นิยาม
เครื่องสงที่มีการมอดูเลตตามที่กําหนด ซึ่งตกอยูในแถบผาน (passband) ที่มีจุดกึ่งกลางอยูที่ความถี่ที่
ระบุ (nominal frequency) ของชองประชิดชองใดชองหนึ่ง คากําลังชองประชิดเปนผลรวมของกําลัง
เฉลี่ยที่เกิดจากการมอดูเลต เสียงฮึมและสัญญาณรบกวน (hum and noise) ของเครื่องสง
ขีดจํากัด
กําลังชองประชิดจะตองมีคาต่ํากวากําลังคลื่นพาหไมนอยกวา 60 dB

2.5

การลดทอนการมอดูเลชันระหวางกัน (intermodulation attenuation)
นิยาม
การลดทอนการมอดูเลชันระหวางกัน หมายถึง ความสามารถของภาคเครื่องสงในการ
ยับยั้งการกําเนิดสัญญาณในองคประกอบไมเชิงเสน (non-linear components) เนื่องจากสัญญาณของ
เครื่องสงกับสัญญาณรบกวนที่เขาไปยังเครื่องสงผานทางสายอากาศ กําหนดเฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคม
สําหรับสถานีฐาน เทานั้น
ขีดจํากัด การลดทอนการมอดูเลชันระหวางกัน ตองไมนอยกวา 40 dB
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3.
3.1

ขอกําหนดภาคเครื่องรับ (Receiver)
ความไวสูงสุดที่ใชงานได (maximum usable sensitivity)
นิยาม
ความไวสูงสุดที่ใชงานได หมายถึง ระดับสัญญาณปอนเขา (input) ต่ําสุดของภาค
เครื่องรับที่ความถี่ที่ระบุ มอดูเลตดวยขอมูลทดสอบ pseudo-random 511 bits เมื่อเครื่องรับดีมอดูเลต
โดยไมมีสัญญาณรบกวนจะไดอัตราสวนขอมูลผิดพลาด (bit error rate) 10-2
ขีดจํากัด ความไวสูงสุดที่ใชงานได ตองมีแรงเคลื่อนไฟฟา (electromotive force: emf) ไมเกิน
+3 dBμV

3.2

คุณลักษณะความผิดพลาดที่สัญญาณปอนเขาระดับสูง (error behaviour at high input levels)
นิยาม คุณลักษณะความผิดพลาดที่สัญญาณปอนเขาระดับสูง (ในภาวะที่ไมมีสัญญาณ
รบกวน) หมายถึง อัตราสวนความผิดพลาดบิต (Bit Error Ratio) เมื่อสัญญาณปอนเขามีระดับสูงกวา
ความไวสูงสุดที่ใชงาน อยางมีนัยสําคัญ
ขีดจํากัด อัตราสวนความผิดพลาดบิต (Bit Error Ratio) ตองไมเกิน 10-4 เมื่อสัญญาณปอนเขามี
ระดับสูงกวาความไวสูงสุดที่ใชงาน 33 dB

3.3

การเลือกสัญญาณชองประชิด (adjacent channel selectivity)
การเลือกสัญญาณชองประชิด หมายถึง ความสามารถของภาคเครื่องรับในการรับ
นิยาม
สัญญาณพึงประสงคที่มีการมอดูเลตที่ความถี่ที่ระบุ ในขณะที่มีสัญญาณที่มีการมอดูเลตซึ่งเปนสัญญาณ
ไมพึงประสงคที่ความถี่ชองสัญญาณประชิด
ขีดจํากัด การเลือกสัญญาณชองประชิดตองมีคาไมต่ํากวาคาในตารางตอไปนี้
ชวงหางระหวางชองสัญญาณ (kHz) ผลตางระดับสัญญาณชองประชิดกับ
ชองที่ระบุ
12.5
60 dB
25
70 dB
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4.

ขอกําหนดดานความปลอดภัย

4.1 ความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety Requirements)
ความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่วิทยุ
VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้
4.1.1 IEC 60950 - 1

:

Information Technology Equipment – Safety – Part 1:
General Requirements

4.1.2 มอก. 1561 – 2548

:

บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย:
ขอกําหนดทั่วไป

4.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย (Radiation
Exposure Requirements)
การติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยาน
ความถี่วิทยุ VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล จะตองสอดคลองกับขอกําหนดของ
มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑและมาตรการ
กํ า กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ต อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย จ ากการใช เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมที่ ค ณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด
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5.

วิธีการทดสอบ

5.1 ภาคเครื่องสง
5.1.1 กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 113-1 [2] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.1.2 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ITU-R SM. 329-10 [3], ETSI EN 300 113-1 หรือวิธีการทดสอบ
อื่นที่เทียบเทา
5.1.3 คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 113-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.1.4 กําลังชองประชิด (adjacent channel power)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 113-1 วิธีการทดสอบอื่นทีเ่ ทียบเทา
5.1.5 การลดทอนการมอดูเลชันระหวางกัน (intermodulation attenuation)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 113-1 วิธีการทดสอบอื่นทีเ่ ทียบเทา

5.2 ภาคเครื่องรับ
5.2.1 ความไวสูงสุดที่ใชงานได (maximum usable sensitivity)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 113-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.2.3 คุณลักษณะความผิดพลาดที่สัญญาณปอนเขาระดับสูง (error behaviour at high input
levels)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 113-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.2.2 การเลือกสัญญาณชองประชิด (adjacent channel selectivity)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 113-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา

5.3 เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีอุปกรณดูเพลกเซอร (duplexer)
เครื่องวิทยุคมนาคมมีอุปกรณดูเพลกเซอร (duplexer) และ/หรือ อุปกรณกรองสัญญาณ (filter)
ประกอบอยูดวย การทดสอบใหทดสอบที่ขั้วตอสายอากาศ
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6. การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภท
เสียงพูดและ/หรือขอมูล ใหแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน โดยถือเปนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ประเภท ข ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
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เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่วิทยุ VHF/UHF
สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล

เอกสารอางอิง
[1]

กทช มท. 001-2548, ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยมาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เรือ่ ง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่
วิทยุ VHF/UHF

[2]

ETSI EN 300 113-1 v1.6.1: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech)
using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector; Part 1:
Technical characteristics and methods of measurement

[3]

ITU-R Rec. SM. 329-10: Unwanted emissions in the spurious domain
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