ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสำหรับกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
________________
โดยที่เปนการสมควรกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสำหรับกิจการโทรทัศน
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อใหการใชงานสายอากาศรับสัญญาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสงเสริมให
ประชาชนรับชมกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไดอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบกิจการ
โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตลอดจนรองรับการใชงานคลื่นความถี่ในปจจุบัน และอนาคต
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศน และกิ จ การโทรคมนาคมแห งชาติ จึ งออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดเกาสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตน
ไป
ขอ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคำสั่งอื่นใดในสวนที่ไดกำหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๓ ใหใชมาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสำหรับกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล เลขที่ กสทช. มส. ๔๐๐๔-๒๕๖๑ แนบทายประกาศนี้ โดยกำหนดใหเปนมาตรฐานทางเทคนิคแบบสมัคร
ใจ
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ทาหนาที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณ
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 ระบุลักษณะพึงประสงค์ทำงเทคนิคของสำยอำกำศรับสัญญำณสำหรับกิจกำร
โทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งมีอิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม และใช้งำนกับควำมถี่วิทยุ บนย่ำน
ควำมถี่สูงยิ่ง (Ultra High Frequency: UHF) ควำมถี่วิทยุ 470 – 790 MHz สอดคล้องกับประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วยแผน
ควำมถี่วิทยุสำหรับกิจกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล รวมทั้งรองรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
งำนคลื่ น ควำมถี่ในอนำคตให้ ส อดคล้ องกั บประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิ จกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติว่ำด้วยแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ โดยครอบคลุม
ประเภทของสำยอำกำศรับสัญญำณสำหรับกิจกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล ดังนี้
(1) สำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ (Active Indoor Antenna)
(2) สำยอำกำศรับสัญญำณภำยนอกอำคำร (Outdoor Antenna)
2. มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirements)
2.1

อัตราขยาย (Gain)

นิยาม อัตรำขยำย (Gain) หมำยถึง อัตรำขยำยสัมพัทธ์ (Relative Gain) ซึ่งคืออัตรำส่วน
ของอั ต รำขยำยก ำลั งงำนในทิ ศ ทำงที่ ก ำหนดให้ เที ย บกั บ อั ต รำขยำยก ำลั ง งำนของสำยอำกำศ
มำตรฐำนที่ใช้ในกำรทดสอบในทิศทำงนั้ น โดยกำลั งงำนที่ป้ อนให้ กับ ขำเข้ำ ของสำยอำกำศต้อง
เหมือนกันทั้งสองตัว
ทั้งนี้ กำหนดให้อัตรำขยำยของสำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ พิจำรณำ
จำกอัตรำขยำยของสำยอำกำศร่วมกับอัตรำขยำยของวงจรขยำยสัญญำณ
นอกจำกนี้ กำหนดให้อัตรำขยำยสูงสุดที่วัดค่ำได้จะต้องมีค่ำ มำกกว่ำหรือเท่ำกับอัตรำขยำย
ที่ผู้ผลิตแจ้งไว้
2.1.1 อัตราขยายของสายอากาศรับสัญญาณภายในอาคารแบบแอกทีฟ
ขีด จ ากัด อัตรำขยำยสู งสุ ดบนควำมถี่วิท ยุ 470 – 790 MHz เมื่อคิดผลจำกวงจรขยำย
สัญญำณจะต้องมีค่ำสูงกว่ำ 12.15 dBi
2.1.2 อัตราขยายของสายอากาศรับสัญญาณภายนอกอาคาร
ขีดจากัด อัตรำขยำยสูงสุดบนควำมถี่วิทยุ 470 – 790 MHz จะต้องมีค่ำสูงกว่ำ 7 dBi
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2.2

การแปรผันของอัตราขยาย (Gain Variation)

นิยาม กำรแปรผันของอัตรำขยำย (Gain Variation) หมำยถึง ค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำง
อั ต รำขยำยสู งสุ ด และอั ต รำขยำยต่ ำสุ ด บนย่ ำนควำมถี่ ที่ ท ดสอบ เมื่ อ เที ย บกั บ ค่ ำมั ธ ยฐำนของ
อัตรำขยำยในแต่ละควำมถี่ที่กำหนดให้มีกำรทดสอบ
ขีดจากัด กำรแปรผันของอัตรำขยำยสำหรับทั้งกรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำร
แบบแอกทีฟ เมื่อคิดผลจำกวงจรขยำย และกรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยนอกอำคำร จะต้องมีค่ำ
ไม่เกิน ±3 dB บนควำมถี่วิทยุ 470 – 790 MHz
2.3

อัตราส่วนคลื่นนิ่ง (Standing Wave Ratio: SWR)

นิ ย าม อั ต รำส่ ว นคลื่ น นิ่ ง (Standing Wave Ratio: SWR) หมำยถึ ง อั ต รำส่ ว นของ
แรงดั น ไฟฟ้ ำ สู ง สุ ด ต่ อ แรงดั น ไฟฟ้ ำ ต่ ำสุ ด ในสำยที่ ไม่ มี ก ำรสู ญเสี ย ซึ่ ง มี อิ ม พี แ ดนซ์ ลั ก ษณะ
(Characteristic Impedance) ต่ออยู่กับสำยอำกำศ
ขีดจากัด อัตรำส่วนคลื่นนิ่งจะต้องมีค่ำไม่เกิน 2.5 บนควำมถี่วิทยุ 470 – 790 MHz
2.4

แบบรูปกาลังของสายอากาศ (Antenna Power Pattern)

นิ ย าม แบบรู ป ก ำลั ง ของสำยอำกำศ (Antenna Power Pattern) หมำยถึ ง กำรบอก
คุณสมบัติในกำรรับพลังงำนของสำยอำกำศในรูปแบบกรำฟิกหรือฟังก์ชันทำงคณิตศำสตร์ ซึ่งเป็น
ฟังก์ชันของพิกัดตำแหน่ง ในกำรพิจำรณำแบบรูปกำรรับพลังงำนจะต้องกระทำในบริเวณสนำมไกล
(Far Field) และแสดงในรูปฟังก์ชันของพิกัดทิศทำง แบบรูปกำลังนี้สำมำรถวัดและพล็อตจำกกำลัง
ของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำที่รับเข้ำมำโดยสำยอำกำศ
2.4.1 แบบรูปกาลังของสายอากาศรับสัญญาณภายในอาคารแบบแอกทีฟ
ขีด จ ากัด แบบรู ป ก ำลั งของสำยอำกำศภำยในอำคำรบนควำมถี่วิท ยุ 470 – 790 MHz
จะต้องเทียบเท่ำหรือดีกว่ำแบบรูปกำลังของสำยอำกำศในระนำบสนำมไฟฟ้ำ (E-plane) ที่แสดงใน
รูปที่ 1 หรือรูปที่ 2 แล้วแต่กรณี
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รูปที่ 1 แสดงแบบรูปกาลังของสายอากาศรับสัญญาณภายในอาคารแบบแอกทีฟ แบบที่ 1
(เป็นสำยอำกำศแบบกึ่งมีทิศทำงในระนำบสนำมไฟฟ้ำ โดยมีอตั รำขยำยในทิศทำงด้ำนหลัง
เมื่อเทียบกับด้ำนหน้ำหรือโหลบหลัก แตกต่ำงกันได้ระหว่ำง -3 ถึง -18 dB)

รูปที่ 2 แสดงแบบรูปกาลังของสายอากาศรับสัญญาณภายในอาคารแบบแอกทีฟ แบบที่ 2
(เป็นสำยอำกำศแบบรอบตัวในระนำบสนำมไฟฟ้ำ โดยมีอัตรำขยำยในทิศทำงต่ำงๆ
เมื่อเทียบกับทิศทำงด้ำนหน้ำ แตกต่ำงกันได้ไม่เกิน -3 dB)
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2.4.2 แบบรูปกาลังของสายอากาศรับสัญญาณภายนอกอาคาร

dB

ขีดจากัด แบบรูปกำลังของสำยอำกำศภำยนอกอำคำรบนควำมถี่วิทยุ 470 – 790 MHz
จะต้องเทียบเท่ำหรือดีกว่ำแบบรูปกำลังของสำยอำกำศในระนำบสนำมไฟฟ้ำ (E-plane) ที่แสดงใน
รูปที่ 3

มุมสัมพัทธ์กับทิศทางของโหลบหลัก (Main lobe)

รูปที่ 3 แสดงแบบรูปกาลังของสายอากาศรับสัญญาณภายนอกอาคาร
2.4.3 การแปรผันของแบบรูปกาลังของสายอากาศ
นิยาม กำรแปรผันของแบบรูปกำลังของสำยอำกำศ หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำขยำย
ของสำยอำกำศในแต่ละควำมถี่เมื่อเทียบกับอัตรำขยำยสูงสุดในทิศทำงของโหลบหลัก (Main Lobe)
ทีค่ วำมถี่กลำงตำมที่ผู้ผลิตออกแบบและแจ้งไว้
ขีดจากัด กำรแปรผันของแบบรูปกำลังของสำยอำกำศรับสัญญำณภำยนอกอำคำร จะต้องมี
ค่ำไม่เกิน 1 dB
2.5 ตั ว เลขแสดงคุ ณ สมบั ติ ข องของสายอากาศรั บ สั ญ ญาณภายในอาคารแบบแอกที ฟ
(Active Antenna Figure of Merit)
นิยาม ตัวเลขแสดงคุณสมบัติ (Figure of Merit: FoM) ของสำยอำกำศรับสัญญำณภำยใน
อำคำรแบบแอกทีฟ หมำยถึง ผลต่ำงระหว่ำงอัตรำขยำยของสำยอำกำศเมื่อไม่คิดผลจำกวงจรขยำย
สัญญำณ และตัวเลขแสดงสัญญำณรบกวนของวงจรขยำยสัญญำณ (Amplifier Noise Figure)
(1)
โดยที่

= อัตรำขยำยของสำยอำกำศเมื่อไม่คิดผลจำกวงจรขยำยสัญญำณ
= ตัวเลขแสดงสัญญำณรบกวนของวงจรขยำยสัญญำณ (Amplifier
Noise Figure)
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ขีดจากัด ตัวเลขแสดงคุณสมบัติของของสำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ
จะต้องมีค่ำไม่น้อยกว่ำ -5 dB
2.6 การอินเตอร์มอดูเลตของสายอากาศรับสัญญาณภายในอาคารแบบแอกทีฟ (Active
Antenna Intermodulation)
นิ ย าม ควำมผิ ด เพี้ ย นจำกกำรอิ น เตอร์ ม อดู เ ลตของสั ญ ญ ำณ (Intermodulation
Distortion) หมำยถึง ควำมผิดเพี้ยนแบบไม่เชิงเส้นอันเกิดจำกกำรมีควำมถี่ซึ่งมำจำกผลรวมหรือ
ผลต่ำงของควำมถี่มูล ฐำน (Fundamentals) และควำมถี่ฮำร์โมนิกส์ (Harmonics) ซึ่งถูกส่งผ่ ำน
สำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ
จุดตัดอันดับสำมของควำมแรงสนำมไฟฟ้ำขำเข้ำ (Third-order input intercept: etoi) มำ
จำกจุดตั ดซึ่งควำมแรงของสั ญ ญำณขำเข้ำแต่ล ะชุดของคลื่ นควำมถี่แบบต่อเนื่อง (Continuous
Wave: CW) สร้ ำงระดั บ ของสั ญ ญำณขำออกที่ เท่ ำ กั น ทั้ งสั ญ ญำณที่ ต้ อ งกำรและสั ญ ญำณที่ ไม่
ต้องกำรจำกกำรอินเตอร์ มอดูเลตของสัญญำณอันดับสำม ณ สัญญำณขำออกของสำยอำกำศรับ
สัญญำณ จุดดังกล่ำวไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้จริงเนื่องจำกสำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำรแบบแอก
ทีฟจะถึงจุดอิ่มตัวก่อนจะเกิดเหตุกำรณ์นี้ขึ้น แต่จะเป็นประโยชน์ในกำรคำดกำรณ์ระดับของควำม
ผิดเพี้ยนจำกกำรอินเตอร์มอดูเลตของสัญญำณ ณ ระดับของสัญญำณขำเข้ำที่กำหนด
ขีดจากัด ค่ำจุดตัดอันดับสำมอ้ำงอิงควำมแรงสนำมไฟฟ้ำขำเข้ำ (Input Referred Thirdorder intercept (etoi)) จะต้องมีค่ำสูงกว่ำ 130 dBµV/m
3. วิธีการทดสอบ
วิธีกำรทดสอบมำตรฐำนทำงเทคนิคต้องเป็นดังนี้
3.1 กรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ
ลาดับ
1
2

3

ข้อกาหนด
อัตรำขยำยของสำยอำกำศ
รับสัญญำณ เมื่อคิดผลจำก
วงจรขยำยสัญญำณ
กำรแปรผันของอัตรำขยำย
เมื่ อ คิ ด ผลจำกวงจรขยำย
สัญญำณ

อัตรำส่วนคลื่นนิ่ง
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ความถี่ทดสอบ
(MHz)
474 490 506 522
538 554 570 586
602 618 634 650
666 682 698 714
730 746 762 778
786
474 490 506 522
538 554 570 586
602 618 634 650
666 682 698 714
730 746 762 778
786

วิธีการทดสอบ

ต้องเป็นไปตำม ETSI EN 303 354
หรือวิธีกำรทดสอบอื่นที่เทียบเท่ำ

ต้องเป็นไปตำม IEEE Std 149
หรือ IEEE/ANSI C63.5
หรือวิธีกำรทดสอบอื่นที่เทียบเท่ำ
หน้ำ 6 จำก 11

ลาดับ
4
5
6

ข้อกาหนด
แบบรูปกำลังของ
สำยอำกำศ
ตัวเลขแสดงคุณสมบัติของ
ของสำยอำกำศรับสัญญำณ
ภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ
กำรอินเตอร์มอดูเลตของ
สำยอำกำศรับสัญญำณ
ภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ

ความถี่ทดสอบ
(MHz)

วิธีการทดสอบ

474 650 786

ต้องเป็นไปตำม IEEE Std 149
หรือ IEEE/ANSI C63.5
หรือวิธีกำรทดสอบอื่นที่เทียบเท่ำ

474
538
602
666
730

490 506
554 570
618 634
682 698
746 762
786

522
586
650
714
778

ต้องเป็นไปตำม ETSI EN 303 354
หรือวิธีกำรทดสอบอื่นที่เทียบเท่ำ

3.2 กรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยนอกอำคำร
ลาดับ
1
2
3
4

ความถี่ทดสอบ
(MHz)
อัตรำขยำยของสำยอำกำศ 474 490 506 522
รับสัญญำณ
538 554 570 586
กำรแปรผันของอัตรำขยำย 602 618 634 650
666 682 698 714
730 746 762 778
อัตรำส่วนคลื่นนิ่ง
786
แบบรูปกำลังของสำยอำกำศ 474 650 786
ข้อกาหนด

วิธีการทดสอบ

ต้องเป็นไปตำม IEEE Std 149
หรือ IEEE/ANSI C63.5
หรือวิธีกำรทดสอบอื่นที่เทียบเท่ำ

4. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
สายอากาศรับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้แสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานทางเทคนิคนี้ โดยถือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข ตามที่กาหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่า
ด้วยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ คมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
ทั้งนี้ ในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังมาตรฐานทางเทคนิคนี้ใช้บังคับ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล อนุโลมให้สามารถยอมรับรายงานผล
การทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศได้ โดยจะต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่
ได้รับการรับรองระบบงานจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่ามีความสามารถตาม
ข้อกาหนดในมาตรฐาน มอก. 17025 หรือได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่มี
ความสามารถของต่างประเทศ ว่ามีความสามารถตามข้อกาหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025:
2017 หรื อ ฉบั บ ปั จ จุ บั น ในสาขาการทดสอบอย่ า งน้ อ ย 2 สาขา ดั ง ต่ อ ไปนี้ สาขาไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาโทรคมนาคม
กสทช. มส. 4004-2561
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5. เครื่ องหมายการได้ รั บการตรวจสอบและรั บรองมาตรฐาน และเครื่ องหมายบ่ งบอกคุ ณ สมบั ติ
ทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
นอกจากเครื่ องหมายการได้รั บ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิท ยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ ประเภท ข ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุ ป กรณ์ ในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ก าหนดให้ แ สดงเครื่อ งหมายบ่ งบอก
คุณสมบัติทางเทคนิคของสายอากาศ โดยอาศัยเกณฑ์ทางเทคนิค ดังนี้
ลาดับ

เครื่องหมายบ่งบอกคุณสมบัติทางเทคนิค

เกณฑ์ทางเทคนิค

1

กรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำร
แบบแอกทีฟสอดคล้องกับลักษณะทำง
เทคนิคขั้นต่ำตำมที่กำหนดในมำตรฐำนนี้

2

กรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยนอก
อำคำรสอดคล้องกับลักษณะทำงเทคนิค
ขั้นต่ำตำมที่กำหนดในมำตรฐำนนี้ และ
อัตรำขยำย (Gain) สูงสุดบนควำมถี่วิทยุ
470 – 790 MHz มีค่ำสูงกว่ำ 7 dBi แต่ไม่
เกิน 10 dBi

3

กรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยนอก
อำคำรสอดคล้องกับลักษณะทำงเทคนิค
ขั้นต่ำตำมที่กำหนดในมำตรฐำนนี้ และ
อัตรำขยำย (Gain) สูงสุดบนควำมถี่วิทยุ
470 – 790 MHz มีค่ำสูงกว่ำ 10 dBi แต่
ไม่เกิน 13 dBi
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ลาดับ

เครื่องหมายบ่งบอกคุณสมบัติทางเทคนิค

เกณฑ์ทางเทคนิค

4

กรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยนอก
อำคำรสอดคล้องกับลักษณะทำงเทคนิค
ขั้นต่ำตำมที่กำหนดในมำตรฐำนนี้ และ
อัตรำขยำย (Gain) สูงสุดบนควำมถี่วิทยุ
470 – 790 MHz มีค่ำสูงกว่ำ 13 dBi แต่
ไม่เกิน 16 dBi

5

กรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยนอก
อำคำรสอดคล้องกับลักษณะทำงเทคนิค
ขั้นต่ำตำมที่กำหนดในมำตรฐำนนี้ และ
อัตรำขยำย (Gain) สูงสุดบนควำมถีว่ ิทยุ
470 – 790 MHz มีค่ำสูงกว่ำ 16 dBi

เครื่องหมายบ่ งบอกคุณสมบั ติทางเทคนิคข้างต้น กาหนดให้สามารถใช้งานสาหรับสายอากาศรับ
สัญญาณยี่ห้อและรุ่นที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้วเท่านั้น
ทั้ งนี้ ก าหนดให้ ต้ องแสดงข้อมู ล ทางเทคนิ คอื่ น ๆ ในลั ก ษณะที่ อ่ านออกและมองเห็ น ได้ง่าย บน
บรรจุภัณฑ์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ย่ำนควำมถี่ที่รองรับ (Frequency Range)
2. อัตรำขยำยสูงสุด (Maximum Gain)
3. อัตรำส่วนคลื่นนิ่ง (Standing Wave Ratio: SWR)
4. อิมพีแดนซ์ (Impedance)
5. แบบรูปกำลังของสำยอำกำศ (Antenna Power Pattern) ในระนำบสนำมไฟฟ้ำของ
ควำมถี่ทดสอบทั้ง 3 ควำมถี่
6. ตัวเลขแสดงสัญญำณรบกวน (Noise Figure) สำหรับกรณีสำยอำกำศรับสัญญำณ
ภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ
กสทช. มส. 4004-2561
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7. ข้อควำมแสดงลิงก์ และ/หรือ QR Code สำหรับดำวน์โหลดหรือใช้งำนระบบตรวจสอบ
พื้นที่ครอบคลุมสัญญำณดิจิตอลทีวี (DTV Service Area) ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ทั้งระบบบน
เว็บไซต์ (Website) และบนแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile
Application)
8. ข้อควำมระบุข้อจำกัดของกำรใช้งำนสำยอำกำศ ดังนี้ “กำรรับสัญญำณและระยะห่ำงที่
เหมำะสมจำกสถำนีส่งสัญญำณอำจมีควำมแตกต่ำงกันแต่ละพื้นที่เนื่องจำกคุณลักษณะ
ทำงเทคนิคของสถำนีส่งสัญญำณและสภำพภูมิประเทศ
8.1 กำรรับสัญญำณด้วยสำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ ควร
ติดตั้งในอำคำรบริเวณที่สัญญำณสำมำรถเข้ำถึงได้ อำทิ ใกล้กับประตูหรือหน้ำต่ำง
8.2 กำรรับ สั ญ ญำณด้วยสำยอำกำศรับ สัญ ญำณภำยนอกอำคำร ควรติดตั้ง
ภำยนอกอำคำรสูงจำกพื้นดินประมำณ 6-10 เมตร หรือสูงกว่ำ รวมทั้งหันสำยอำกำศไป
ยังสถำนีส่งและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวำง”
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