เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับ
สาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดมาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสาหรับ
กิจการโทรทัศน์ ภาคพื้น ดิน ในระบบดิจิตอล เพื่อให้การใช้งานอุปกรณ์ ขยายสัญ ญาณภาครับเป็น ไป
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดสากล และปราศจากการรบกวนซึ่ งกั น และกั น
ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีใ้ ห้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ ได้กาหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสาหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้น ดิน ในระบบดิจิต อล เลขที่ กสทช. มส. ๔๐๐๓-๒๕๖๑ แนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้ผลิ ต
นาเข้า หรือจาหน่ายอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
จะต้องปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
(๑) ภายในระยะเวลาสามปีนั บ แต่วันที่ ประกาศนี้มี ผลใช้บั งคับ กาหนดให้เป็นมาตรฐาน
ทางเทคนิคแบบสมัครใจ
(๒) เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ กาหนดให้เป็นมาตรฐาน
ทางเทคนิคแบบภาคบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับ
สาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทร. 0 2271 0151-60 เว็บไซต์ www.nbtc.go.th

1. ขอบข่าย
มำตรฐำนทำงเทคนิคนี้ ระบุลักษณะพึงประสงค์ทำงเทคนิคของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณภำครับสำหรับ
กิจกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งใช้ในภำครับสัญญำณ ทั้ง กำรใช้งำนทั่วไปและงำน
ระบบกระจำยสัญญำณโทรทัศน์ ภำยในอำคำร โดยอำศัยควำมถี่วิทยุ บ นย่ำนควำมถี่สูงยิ่ง (Ultra
High Frequency: UHF) ควำมถี่ วิ ท ยุ 470 – 790 MHz ทั้ งนี้ ไม่ รวมถึ งอุ ป กรณ์ ข ยำยสั ญ ญำณ
ภำครับซึ่งอำศัยไฟเลี้ยงจำกเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล
2. มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirements)
2.1

ตัวเลขแสดงสัญญาณรบกวน (Noise Figure)

นิ ย าม แฟกเตอร์ ก ำรรบกวน (Noise factor: F) หมำยถึ ง กำรลดทอนคุ ณ ภำพของ
อัตรำส่วนของสัญญำณต่อสัญญำณรบกวน (Signal-to-noise ratio) จำกผลของสัญญำณรบกวนซึ่ง
กำเนิดจำกอุปกรณ์ขยำยสัญญำณ
(1)
โดยที่

= กำลังของสัญญำณขำเข้ำ
= กำลังของสัญญำณขำออก
= กำลังของสัญญำณรบกวนขำเข้ำ (สัญญำณรบกวนควำมร้อน
(thermal noise) ที่อุณหภูมิ 290 K)
= กำลังของสัญญำณรบกวนขำออก

ตัวเลขแสดงสัญญำณรบกวน (Noise Figure: NF) หมำยถึง แฟกเตอร์กำรรบกวนซึ่งแปลง
ให้อยู่ในหน่วยเดซิเบล (dB)
(2)
โดยตัวเลขแสดงสัญญำณรบกวนกำหนดขึ้นจำกอุณหภูมิของกำรรบกวน (290 K) บนแถบ
กว้ำงของคลื่นควำมถี่ที่กำหนด
ขี ด จ ากั ด ตั ว เลขแสดงสั ญ ญำณรบกวนสู ง สุ ด (Maximum Noise Figure) ต้ อ งเป็ น
ดังต่อไปนี้
ลาดับ อัตราขยายตามที่ผู้ผลิตแจ้งไว้
1 ไม่เกิน 20 dB
2 มำกกว่ำ 20 dB แต่ไม่เกิน 30 dB
3 มำกกว่ำ 30 dB

ตัวเลขแสดงสัญญาณรบกวนสูงสุด
ต้องไม่เกิน 4 dB
ต้องไม่เกิน 7 dB
ต้องไม่เกิน 10 dB

2.2

การอิ น เตอร์ ม อดู เ ลตของอุ ป กรณ์ ข ยายสั ญ ญาณ (Amplifier Intermodulation)
นิ ย าม ควำมผิ ด เพี้ ย นจำกกำรอิ น เตอร์ ม อดู เ ลตของสั ญ ญ ำณ (Intermodulation
Distortion) หมำยถึง ควำมผิดเพี้ยนแบบไม่เชิงเส้นอันเกิดจำกกำรมีสัญญำณขำออกบนควำมถี่ซึ่งมำ
จำกผลรวมหรือผลต่ำงของควำมถี่มูลฐำน (Fundamentals) และควำมถี่ฮำร์โมนิกส์ (Harmonics)
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ของสัญญำณขำเข้ำ ทั้งนี้ ควำมเป็นเชิงเส้นของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณกำหนดขึ้นจำกจุดตัดอันดับ
สำม (Third order intercept) ซึ่งวัดจำกสัญญำณทดสอบสองสัญญำณ หำกป้อนสัญญำณที่ต้องกำร
บนควำมถี่ F1 และ F2 ณ ขั้วต่อขำเข้ำของอุปกรณ์ ขยำยสั ญ ญำณจะปรำกฏควำมไม่เป็น เชิงเส้ น
ออกมำในลักษณะของสัญญำณที่ไม่ต้องกำรจำกกำรอินเตอร์มอดูเลตของสัญญำณอันดับสำม (Third
order intermodulation) ณ ขั้ว ต่อขำออกของอุปกรณ์ ขยำยสั ญ ญำณ โดยมีควำมถี่เป็น 2F1-F2
และ 2F2-F1
จุ ด ตั ด อั น ดั บ สำมของสั ญ ญำณขำเข้ ำ (Third-order input intercept: TOIinput) มำจำก
จุดตัดซึ่งระดับ สั ญ ญำณขำเข้ำแต่ล ะชุดของคลื่ นควำมถี่แบบต่ อเนื่อง (Continuous Wave: CW)
สร้ำงระดับ ของสัญญำณขำออกที่เท่ำกันทั้งสัญญำณที่ต้องกำรและสั ญญำณที่ไม่ต้องกำรจำกกำร
อินเตอร์มอดูเลตของสัญญำณอันดับสำม ณ ขั้วต่อขำออกของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณ จุดดังกล่ำวไม่
สำมำรถเกิดขึ้นได้จริงเนื่องจำกอุปกรณ์ขยำยสัญญำณจะถึงจุดอิ่มตั วก่อนจะเกิดเหตุกำรณ์นี้ขึ้น แต่
จะเป็นประโยชน์ในกำรคำดกำรณ์ระดับของควำมผิดเพี้ยนจำกกำรอินเตอร์มอดูเลตของสัญญำณ ณ
ระดับของสัญญำณขำเข้ำที่กำหนด
ขีดจากัด ค่ำจุดตัดอันดับสำมของสัญญำณขำเข้ำ (TOIinput) จะต้องมีค่ำไม่ต่ำกว่ำ -4 dBm
2.3

การสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับ (Return Loss)

นิยาม กำรสูญเสียเนื่องจำกกำรย้อนกลับ (Return Loss: RL) มำจำกผลกำรวัดกำรลดทอน
ของสัญญำณสะท้อน (Reflected signal: Pref) เมื่อเทียบกับสัญญำณตกกระทบ (Incident signal:
Pinc) ซึ่งเป็นผลจำกกำรต่ออุปกรณ์ขยำยสัญญำณเข้ำกับระบบซึ่งมีอิมพีแดนซ์เป็ น Z0 โดยสัญญำณ
สะท้อนนั้นเกิดขึ้นจำกกำรไม่เข้ำกัน (Mismatch) ระหว่ำงอิมพีแดนซ์ของระบบและอิมพีแดนซ์ของ
ขั้วต่อของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณ
(3)
(4)
โดยที่

คือ กำลังของสัญญำณซึ่งถูกสะท้อนโดยอุปกรณ์ซึ่งทำงำนในลักษณะ
เชิงเส้น
คือ กำลังของสัญญำณตกกระทบของอุปกรณ์ซึ่งทำงำนในลักษณะ
เชิงเส้น
คือ ค่ำอิมพีแดนซ์ของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณ
คือ ค่ำอิมพีแดนซ์ของระบบซึ่งมีค่ำเป็น 75 โอห์ม

ดังนั้นกำรสูญเสียเนื่องจำกกำรย้อนกลับ จึงเป็นกำรวัดกำรไม่เข้ำกันระหว่ำงอิมพีแดนซ์ของ
อุปกรณ์ขยำยสัญญำณ (ทั้งขำเข้ำและขำออก) และอิมพีแดนซ์ของระบบ
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ขีดจากัด กำรสูญเสียเนื่องจำกกำรย้อนกลับ ณ ขั้วต่อของสัญญำณขำเข้ำต้องมีค่ำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 8 dB และกำรสูญ เสียเนื่องจำกกำรย้อนกลั บ ณ ขั้วต่อของสั ญญำณขำออกต้องมีค่ำ
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 8 dB
2.4

วิธีการทดสอบ
วิธีกำรทดสอบมำตรฐำนทำงเทคนิคด้ำนคลื่นควำมถี่ต้องเป็นดังนี้

ลาดับ
1
2
3

ข้อกาหนด
ตั ว เล ข แ ส ด ง สั ญ ญ ำ ณ
รบกวน
กำรอิ น เตอร์ ม อดู เลตของ
อุปกรณ์ขยำยสัญญำณ
กำรสู ญ เสี ย เนื่ อ งจำกกำร
ย้อนกลับ

ความถี่ทดสอบ
(MHz)
474
538
602
666
730

490
554
618
682
746

506
570
634
698
762

522
586
650
714
778

วิธีการทดสอบ

ต้องเป็นไปตำม ETSI EN 303 354
หรือวิธีกำรทดสอบอื่นที่เทียบเท่ำ

3. มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)
มำตรฐำนทำงเทคนิคด้ำนควำมปลอดภั ยทำงไฟฟ้ำของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณภำครับ สำหรับกิจกำร
โทรทัศน์ ภำคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ให้ เป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำน มอก. 1195 – 2536
หรือฉบับปัจจุบัน
4. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
อุปกรณ์ ขยายสัญญาณภาครับ ส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้ แสดงความ
สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคนี้ โดยถือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข ตามที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ทั้งนี้ ในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังมาตรฐานทางเทคนิคนี้ใช้บังคับ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของอุปกรณ์ ขยายสัญญาณภาครับสาหรับกิจการโทรทัศน์ภ าคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล อนุโลมให้
สามารถยอมรับรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศได้ โดยจะต้องเป็น
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ว่ามีความสามารถตามข้อกาหนดในมาตรฐาน มอก. 17025 หรือได้รับการรับรองระบบงานจาก
หน่ ว ยรั บ รองระบบงานที่ มี ความสามารถของต่างประเทศ ว่ามีค วามสามารถตามข้อก าหนดใน
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 หรื อ ฉบั บ ปั จ จุ บั น ในสาขาการทดสอบอย่ า งน้ อ ย 2 สาขา
ดังต่อไปนี้ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาโทรคมนาคม
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5. เอกสารอ้างอิง
[1] ETSI EN 303 354 V1.1.1 (2 0 1 7 -0 3 ) : Amplifiers and active antennas for TV
broadcast reception in domestic premises; Harmonised Standard covering the
essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
[2] มอก. 1195 – 2536 : เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ประธาน สาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
[3] มอก. 17025 : ข้ อ ก าหนดทั่ ว ไปว่ า ด้ ว ยความสามารถของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบและ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
[4] ISO/IEC 17025: 2017 - General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories
_____________________
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