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บทคดัย่อ 
 

การส ารวจการใช้ความถ่ีเป็นประโยชน์มากในการก ากับดแแลคล่ืนความถ่ีอองส านักงาน
กสทช. ดงันั้นการคน้ควา้แบบอิสระน้ีไดเ้สนอระบบฝังตวัตน้ทุนต ่าท่ีสามารถตรวจสอบการใชค้วามถ่ี
โดยเป็นระบบท่ีง่ายต่อการเคล่ือนยา้ยไปติดตั้ งในพื้นท่ีห่างไกลแต่อยแ่ในพื้นท่ีให้บริการออง
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ GPRS 

 ระบบถแกออกแบบให้ติดกบัเคร่ืองรับวิทยุท่ีมีอายในทอ้งตลาดยี่ห้อ ICOM รุ่น 2200 ระบบ
ประกอบดว้ย MCU 3 ตวั และโมดแลจีพีอาร์เอส, MCU ตวัแรกอ่านสัญญาณระหว่างส่วนควบคุมและ
ส่วนตวัเคร่ืองวทิยเุพื่ออ่านค่าความถ่ีและความแรงสัญญาณอองช่องความถ่ี ความแรงสัญญาณถแกแบ่ง
นบัเป็น 3 ระดบัสอดคล้องกบัค่า 3, 9 และ18 dBV ท่ีมีการเทียบกบัเคร่ืองมืออองส านักงาน กสทช
MCU อีกตวัหน่ึงจ าลองสัญญาณเพื่อสั่งงานส่วนควบคุมให้เปล่ียนช่องความถ่ีระหวา่ง 136-174 MHz 
MCUs ตวัสุดทา้ยท าหนา้ท่ีควบคุม MCU ตวัอ่ืนๆและติดต่อกบัโมดแลจีพีอาร์เอสเพื่อรับส่งพารามิเตอร์
ให้กบัเซิร์ฟเวอร์ ด้วยโครงสร้างน้ีเจา้หน้าท่ีได้อนุญาตให้เลือกค่าพารามิเตอร์ได้จากระยะไกล เช่น 
ความถ่ีเร่ิมตน้ ความถ่ีส้ินสุดในการกวาดสัญญาณ, เวลาในการกวาดสัญญาณ, และช่วงเวลาการวดัผล
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไออองพารามิเตอร์เพื่อทดสอบระบบนั้ น ท่ามกลางเง่ือนไอเหล่าน้ีระบบ
สามารถแสดงการตรวจสอบและอพัโหลดการท างานอองระบบไดอ้ยา่งถแกตอ้ง ตวัอยา่งการทดสอบ
ใช้เคร่ืองส่งวิทยุก าลงัส่ง 5 วตัต์ ส่งสัญญาณจ านวน 60 คร้ัง คร้ังละประมาณ 1 วินาที, ระบบสามารถ
ตรวจจบัไดโ้ดยเฉล่ีย 13 คร้ังหรือคิดเป็นร้อยละ 21.67 ซ่ึงเพียงพอส าหรับประเมินวา่มีการครอบครอง
ช่องความถ่ี และเวลาท่ีสั้นท่ีสุดในการอพัโหลดออ้มแลประมาณ 23 วนิาที   
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ABSTRACT 

A survey frequency monitoring contributes more helpful to NBTC frequency regulator. 
Therefore, this work introduces a low-cost embedded system that can monitor frequency band 
usage. The system is easy to be moved and installed in the remote area, yet in coverage area of cell 
phone to enable remotely control function via GPRS network. 

The system is designed to be attached with a commercial radio transceiver, ICOM-2200.  
It is composed of 3 eight-bit MCUs and a GPRS module. The 1st MCU traps signals between the 
radio transceiver’s panel and body to acquire frequency and signal strength of the operating channel. 
The strength is scaled into 3 levels corresponding to 3, 9 and 18 dBV that are calibrated with 
NBTC instrument. The second MCU emulates a signal to command the panel to change frequency 
channel ranging from 136 to 174 MHz. The last MCU controls the other MCU and also interfaces to 
the GPRS module in order to upload data and download parameters from a server. With this 
structure, the officer is allowed to remotely select parameters, i.e. start and stop frequency to be 
scanned, scanning period, and measuring interval. Various conditions are set in order to test the 
system. Among the conditions, the system can perform monitoring and uploading functions 
properly. For an example, a 5-watt fixed-frequency radio source is used to emit 60 times of one-
second-long signal. The system can catch 13 times or 21.67% by averaged where is enough for 
evaluating channel occupancy. And the shortest period of uploading is about 23 seconds. 

 


