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1. ขอบขาย 

 มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําของเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ CB 
(Citizens Band) ยานความถี่วิทยุ 27 MHz สําหรับติดตั้งประจําที่ในเรือ ที่ใชการมอดูเลตความถี่ (FM) หรอืการ
มอดูเลตแอมพลิจูดแบบแถบขางคู (AM DSB) หรือการมอดูเลตแบบแถบขางเดียว (AM SSB) และมีชวงหาง
ระหวางชองสัญญาณ (channel spacing) 10 kHz 
 
2. ขอกําหนดทั่วไป  

2.1 การใชงานเคร่ืองวิทยคุมนาคม ใหติดตั้งประจําที่ในเรือ 

2.2 การรับและสงสัญญาณ ใชความถี่วิทยุเดียวกันในการรับและสงสัญญาณเทาน้ัน (simplex) 

2.3 ชองความถี่วิทยุใชงาน ชองความถี่วิทยุที่อนุญาตใหใชงานเปนไปตาม ภาคผนวก 

ใหใชความถี่วิทยุ 27.155 MHz และ 27.215 MHz เปนชองเรียกขานและ
 แจงเหตุฉุกเฉิน (distress, safety and calling) 

 
3. ขอกําหนดภาคเครื่องสง (Transmitter) 

 

3.1 กําลงัคลื่นพาหที่กาํหนด (rated carrier power) 

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

 ขีดจํากัด กําลังคล่ืนพาหที่กําหนด (rated carrier power) ที่อนุญาตใหใชงาน จะตองมีคาไมเกินคา 
ในตารางตอไปน้ี 

 
การมอดูเลต กําลงัคลื่นพาหที่กาํหนด 

การมอดูเลตความถี่ (FM) 10 วัตต (P) 
การมอดูเลตแอมพลิจูดแบบแถบขางคู (AM DSB) 10 วัตต (P) 
การมอดูเลตแอมพลิจูดแบบแถบขางเดยีว (AM SSB) 20 วัตต (PEP) 

 
หมายเหต:ุ PEP  คือ กําลังเอนเวโลปคายอด (peak envelope power) มีหนวยเปนวัตต (W) 

   P  คือ กําลังเฉล่ีย (mean power) มีหนวยเปนวตัต (W) 
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3.2 คาคลาดเคลื่อนของความถี่ (frequency tolerance) 

 

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

 ขีดจํากัด คาคลาดเคล่ือนของความถี่จะตองไมเกินคาในตารางตอไปน้ี 
 

การมอดูเลต คาคลาดเคลื่อนของความถี่ 

การมอดูเลตความถี่ (FM) ± 0.6 kHz 
การมอดูเลตแอมพลิจูดแบบแถบขางคู (AM DSB) ± 1.4 kHz 
การมอดูเลตแอมพลิจูดแบบแถบขางเดยีว (AM SSB) ± 1.4 kHz 

 
3.3 คาเบ่ียงเบนทางความถี่ (frequency deviation) ในกรณกีารมอดูเลตความถี ่

 นิยาม คาเบ่ียงเบนทางความถี่  หมายถึง คาแตกตางที่มากที่สุดระหวางความถี่ขณะใดขณะหนึง่ 
(instantaneous frequency) เม่ือมีการมอดูเลต กับความถี่คล่ืนพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลต 

 ขีดจํากัด คาเบ่ียงเบนทางความถี่จะตองไมเกิน ± 2 kHz 

 
3.4 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
ตารางดังตอไปน้ี 

 
การมอดูเลต กําลังของการแพรแปลกปลอม 

การมอดูเลตความถี่ (FM) 
การมอดูแอมพลิจูดแบบแถบขางคู (AM DSB) 

ตองต่ํากวาคากําลังคล่ืนพาหในขณะที่ไมมี
การมอดูเลตอยางนอย 43 + 10 log P (dB) 
หรือ 60 dBc  แลวแตวา คาใดจะนอยกวา 

การมอดูเลตแอมพลิจูดแบบแถบขางเดยีว 
(AM SSB) 

ตองต่ํากวาคากําลังคล่ืนพาห (PEP) อยาง
นอย 43 dB 
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4. ขอกําหนดภาคเครื่องรับ (Receiver) 
 

4.1 ความไวอางอิง (reference sensitivity) 

 นิยาม  ความไวอางอิง หมายถึง ระดับสัญญาณปอนเขา (input) ต่ําสุดของภาคเครื่องรับที่ความถี่
ที่ระบุ ซ่ึงเม่ือมีการมอดูเลตตามที่กําหนดจะทําใหเกิดคา SINAD หรือ S/N มาตรฐาน ที่สัญญาณขาออก 
(output) ของภาคเครื่องรับ 

 ขีดจํากัด สัญญาณปอนเขาจะตองมีคาไมเกินคาดังตอไปน้ี   
 

การมอดูเลต คาความไว 

การมอดูเลตความถี่ (FM) 0.50  ไมโครโวลต (μ V) ที่ 12 dB SINAD 

การมอดูแอมพลิจูดแบบแถบขางคู (AM DSB) 1.0  ไมโครโวลต (μ V) ที่ 10 dB S/N 

การมอดูเลตแอมพลิจูดแบบแถบขางเดยีว (AM SSB) 1.0  ไมโครโวลต (μ V) ที่ 10 dB S/N 
 
4.2 การเลือกรับสัญญาณ (adjacent channel selectivity) 

 นิยาม การเลือกรับสัญญาณ  หมายถึง ความสามารถของภาคเครื่องรับในการรับสัญญาณที่มี
การมอดูเลตตามตองการที่ความถี่ที่ระบุ ในขณะที่มีสัญญาณที่มีการมอดูเลตซ่ึงเปนสัญญาณไมพึง
ประสงคจากชองสัญญาณประชิด 

 ขีดจํากัด การเลือกรับสัญญาณจะตองไมต่ํากวาคาในตารางตอไปน้ี 
 

การมอดูเลต การเลือกรับสัญญาณ 

การมอดูเลตความถี่ (FM) 60 dB 
(เม่ือผลตางระหวาง frequency offset เทียบกับ 

nominal carrier frequency มีคามากกวา 10 kHz) 
การมอดูแอมพลิจูดแบบแถบขางคู  
(AM DSB) 

55 dB 
(เม่ือผลตางระหวาง frequency offset เทียบกับ 

nominal carrier frequency มีคามากกวา 10 kHz) 
การมอดูเลตแอมพลิจูดแบบแถบขางเดยีว 
(AM SSB) 

65 dB 
(ที ่frequency offset สูงกวา nominal carrier 

frequency 11 kHz หรือต่ํากวา nominal carrier 
frequency 9 kHz) 
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5. ขอกําหนดดานความปลอดภัย 

5.1 ความปลอดภยัทางไฟฟา (electrical safety) 

  ขอกําหนดดานความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ CB ยานความถี่วิทยุ 27 
MHz สําหรับติดตั้งประจําที่ในเรือ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปน้ี 

5.1.1 IEC 60950 - 1  : 
 

Information technology equipment – Safety – Part 1: 
General requirements 

5.1.2 มอก. 1561 – 2548  : บริภัณฑเทคโนโลยสีารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย: 
ขอกําหนดทั่วไป  

 

5.2 ความปลอดภยัเกีย่วกับการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมตอสขุภาพของมนุษย (radiation  exposure) 

  การติดตั้งใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ CB ยานความถี่วิทยุ 27 MHz สําหรับติดตั้งประจําที่
ในเรือ ตองสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด 

 
6. วิธีการทดสอบ 

6.1 ภาคเครื่องสง 

 6.1.1 กําลงัคลื่นพาหที่กาํหนด (rated carrier power) 

 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม AS 4367-1996 [1], ETSI EN 300 135-1 [2] หรือวิธีการทดสอบ
 อื่นที่เทียบเทา 

 6.1.2 คาคลาดเคลื่อนของความถี่ (frequency tolerance) 

  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม AS 4367-1996, ETSI EN 300 135-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่
  เทียบเทา 

 6.1.3 คาเบ่ียงเบนทางความถี่ (frequency deviation) ในกรณกีารมอดูเลตความถี ่
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 135-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

 6.1.4 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions) 
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม  ITU-R Rec. SM 329-10 [3], AS 4367-1996 หรือวิธีการทดสอบ
  อื่นที่เทียบเทา 
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6.2 ภาคเครื่องรับ 

 6.2.1 ความไวอางอิง (reference sensitivity) 

  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม AS 4367-1996 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

 6.2.2 การเลือกรับสัญญาณ (adjacent channel selectivity) 
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม AS 4367-1996, ETSI EN 300 135-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่
  เทียบเทา 
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เอกสารอางอิงวิธีการทดสอบ 

[1]  AS 4367-1996: Australian Standard: Radiocommunications equipment used in the inshore 
  boating radio service band 

[2]  ETSI EN 300 135-1 v1.1.2 (2000-08): Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 
  Matters (ERM); Angle-modulated Citizens Band radio equipment (CEPT PR 27 Radio 
  Equipment); Part 1: Technical Characteristics and methods of measurement 

[3]  ITU-R Recommendation SM. 329-10: Unwanted emissions in the spurious domain 
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ภาคผนวก 
ชองความถี่วิทยุใชงานสําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคม ระบบ CB  

ยานความถี่วิทยุ 27 MHz สําหรับติดต้ังประจําที่ในเรือ 
 

26.105 26.375  26.915 27.185 27.455 27.725 
26.115 26.385 26.655 26.925  27.465 27.735 
26.125 26.395 26.665 26.935 27.205 27.475 27.745 
26.135 26.405 26.675 26.945 27.215 27.485 27.755 

 26.415 26.685 26.955 27.225  27.765 
26.155 26.425  26.965 27.235 27.505 27.775 
26.165 26.435 26.705 26.975 27.245 27.515 27.785 
26.175 26.445 26.715 26.985 27.255 27.525 27.795 
26.185 26.455 26.725  27.265 27.535 27.805 

 26.465 26.735 27.005 27.275  27.815 
26.205 26.475  27.015 27.285 27.555 27.825 
26.215 26.485 26.755 27.025 27.295 27.565 27.835 
26.225 26.495 26.765 27.035 27.305 27.575 27.845 
26.235 26.505 26.775  27.315 27.585 27.855 

 26.515 26.785 27.055 27.325  27.865 
26.255 26.525 26.795 27.065 27.335 27.605 27.875 
26.265 26.535 26.805 27.075 27.345 27.615 27.885 
26.275  26.815 27.085 27.355 27.625  
26.285 26.555 26.825  27.365 27.635 27.905 

 26.565 26.835 27.105 27.375  27.915 
26.305 26.575 26.845 27.115 27.385 27.655 27.925 
26.315 26.585 26.855 27.125 27.395 27.665 27.935 
26.325  26.865 27.135 27.405 27.675  
26.335 26.605 26.875  27.415 27.685 27.955 
26.345 26.615 26.885 27.155 27.425 27.695 27.965 
26.355 26.625 26.895 27.165 27.435 27.705 27.975 
26.365 26.635 26.905 27.175  27.715 27.985 
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