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การสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญย่ิงอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า 
รวมทั้งการรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของประเทศด้วย ย่ิงในสมัยปัจจุบันที่สถานการณ์ของโลก
เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ย่อมมีความสําคัญมากเป็นพิเศษ ทุก
ฝ่ายและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการสื่อสารของประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกันดําเนินงานและประสาน
ผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้อง สําคัญที่สุด ควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยี
อันทันสมัยให้ลึกซ้ึงและกว้างขว้าง แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นที่ดีมีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุงใช้ด้วย
ความฉลาดริเริ่มให้พอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพของบ้านเมืองเรา เพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติมี
โอกาสได้พัฒนาอย่างเต็มที่ และสามารถอํานวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และ
เสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง 
 
 

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
           วันที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2526 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คํานํา 
 

 
กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจกรรมวิทยุคมนาคมที่มีผู้ให้ความสนใจจํานวนมาก สํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) 
สนองตอบนโยบายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ที่จะพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ 
ฝึกฝนพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีความรู้ความชํานาญย่ิง ๆ ขึ้นไป ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและเป็นข่ายสื่อสาร
สํารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติหรือช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่าง ๆ สํานักงาน กสทช. มีหน้าที่กํากับ
ดูแลให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จึงใคร่เห็นอนาคตของกิจการวิทยุ
สมัครเล่นพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ มีความรับผิดชอบในการใช้วิทยุสื่อสาร
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมีจิตสํานึกที่ดีและความมุ่งมั่นอันเป็น
วิญญาณของความเป็นนักวิทยุสมัครเล่น 

 เอกสาร “แบบทดสอบกลางสําหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง” ฉบับน้ี ได้จัดทําขึ้น
ตามหัวข้อวิชาที่ กําหนดไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ซึ่งรายละเอียดของแบบทดสอบได้
ออกแบบโดยอ้างอิงจากแบบทดสอบ Amateur General Class License ของ FCC License ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

สํานักงาน กสทช. หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ความรู้ต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้ในเอกสาร “แบบทดสอบ
กลางสําหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง” ฉบับน้ี จะเป็นการสร้างโอกาส เป็นประโยชน์ต่อพนักงานวิทยุ
สมัครเล่นและเป็นแนวทางในการดําเนินกิจการวิทยุสมัครเล่น และในโอกาสน้ีขอขอบคุณคณะทํางาน
เปรียบเทียบหลักสูตรและปรับปรุงแบบทดสอบในกิจการวิทยุสมัครเล่น ตลอดจนผู้ให้คําแนะนําและมีส่วนร่วม
ในการจัดทําเอกสารทุกท่าน 
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วิชาที่ 1  
 

ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับกฎ ระเบยีบ และข้อบังคับต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมคัรเล่น 

จํานวน 62 ข้อ 

 
 สิทธิที่ได้รับอนุญาตของพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางในแง่ความถ่ี (Frequency) ย่าน
ความถ่ี (Band) ลักษณะหรือประเภทของการส่ง (Class Of Emission) และขนาดกําลังส่ง 
(Output Power) 

 ลักษณะการใช้งานสถานีที่ได้รับอนุญาตและบุคคลที่สามารถใช้สถานีได้รวมทั้งเงื่อนไขและ   
ข้อห้ามต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 ความรู้เก่ียวกับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (Radio Regulations : RR) ส่วนที่เก่ียวกับ
กิจการวิทยุสมัครเล่น 

 การสื่อสารเพื่อแจ้งข่าวฉุกเฉิน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิชาท่ี 1 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

2 แบบทดสอบกลางสําหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 

  
จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 
ข้อ 1  อักษรย่อที่แสดงประเภทการแพร่ (Type Of Emission) เช่น A3C อักษรตัวแรก หมายถึง 
          ก.  การแพร่คลื่นวิทยุ  
          ข.  ประเภทของข่าวสารที่ส่งออกไป  
          ค.  วิธีการผสมคลื่นของคลื่นพาห์  
          ง.  ลักษณะของสัญญาณที่เข้าไปผสมกับคลื่นพาห์ 

ตอบ ค. 
ข้อ 2 ย่านใดไม่อนุญาตให้ใช้การติดต่อสื่อสารประเภทเสียงพูด  
          ก.  160 เมตร  ข.  30 เมตร 
          ค.  17 เมตร  ง.  12 เมตร 

ตอบ ข.  
ข้อ 3  ความถี่ในข้อใดใช้สําหรับการติดต่อสื่อสารประเภทด้วยโหมด CW 
          ก.  7 105 kHz  14 110 kHz  21 300 kHz  28 400 kHz  
          ข.  7 120 kHz  14 225 kHz  21 350 kHz  28 605 kHz  
          ค.  7 012 kHz  14 050 kHz  21 125 kHz  28 005 kHz  
          ง.  7 225 kHz  14 305 kHz  21 245 kHz  28 455 kHz  

ตอบ ค. 
ข้อ 4  ความถี่ในข้อใดต่อไปน้ีใช้สําหรับติดต่อสื่อสารประเภท A1A กับสถานีกําลังส่งตํ่า QRP 
          ก.  14 160 kHz  ข.  14 050 kHz  
          ค.  14 060 kHz  ง.  14 150 kHz 

ตอบ ค.  
ข้อ 5  ย่านใดต่อไปน้ีสามารถใช้การติดต่อสื่อสารประเภทเสียง FM ได้ 
          ก.  160 เมตร  ข.  20 เมตร  
          ค.  15 เมตร  ง.  10 เมตร  

ตอบ ง. 
ข้อ 6  ย่านใดต่อไปน้ีใช้การติดต่อสื่อสารประเภท CW ได้เท่าน้ัน 
          ก.  160 เมตร  ข.  20 เมตร  
          ค.  15 เมตร  ง.  10 เมตร 

ตอบ ก.  
ข้อ 7  ย่านใดต่อไปน้ีสามารถใช้การติดต่อสื่อสารประเภทเสียง SSB ได้  
          ก.  160 เมตร  ข.  30 เมตร  
          ค.  20 เมตร  ง.  6 เมตร 

ตอบ ค.   
 
 
 



 

วิชาท่ี 1 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

3 แบบทดสอบกลางสําหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 

 
ข้อ 8  ย่านใดต่อไปน้ีที่บางส่วนถูกจัดสรรไว้สําหรับการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น 
          ก.  80 เมตร  ข.  20 เมตร  
          ค.  15 เมตร  ง.  10 เมตร 

ตอบ ง.  
ข้อ 9  ย่านใดต่อไปน้ีถูกจัดสรรไว้เพียงบางส่วนสําหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางในประเทศไทย 
          ก.  80 และ 160 เมตร  ข.  20 เมตร  
          ค.  15 เมตร  ง.  10 เมตร 

ตอบ ก.  
ข้อ 10  ย่านใดต่อไปน้ีไม่ได้มีการจัดสรรไว้สําหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย 
          ก.  160 เมตร  ข.  30 เมตร  
          ค.  20 เมตร  ง.  6 เมตร  

ตอบ ง. 
ข้อ 11  ย่านใดต่อไปน้ีถูกจัดสรรให้กิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยโดยมี Bandwidth น้อยที่สุด  
          ก.  40 เมตร  ข.  30 เมตร  
          ค.  20 เมตร  ง.  10 เมตร  

ตอบ ข. 
ข้อ 12  ย่านใดต่อไปน้ีถูกจัดสรรให้กิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยโดยมี Bandwidth มากที่สุด  
          ก.  40 เมตร  ข.  30 เมตร  
          ค.  20 เมตร  ง.  10 เมตร  

ตอบ ง. 
ข้อ 13  ท่านสามารถรับสัญญาณจากสถานี Beacons ในย่าน 10 เมตรได้ที่ความถี่ใด 
          ก.  10 025 kHz  ข.  10 200 kHz  
          ค.  28 200 kHz  ง.  28 025 kHz 

ตอบ ค.  
ข้อ 14  ย่านใดต่อไปน้ีไม่ได้จัดสรรไว้สําหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย 
          ก.  60 เมตร  ข.  40 เมตร  
          ค.  12 เมตร  ง.  10 เมตร  

ตอบ ก. 
ข้อ 15  ความถี่ในข้อใดใช้การติดต่อสื่อสารประเภทเสียง SSB 
          ก.  7 015 kHz  ข.  7 025 kHz  
          ค.  7 115 kHz  ง.  7 225 kHz  

ตอบ ค. 
ข้อ 16  พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางได้รับอนุญาตให้ใช้กําลังส่งสูงสุดเท่าใดในย่าน HF 
          ก.  10 วัตต์  ข.  100 วัตต์  
          ค.  200 วัตต์  ง.  2,000 วัตต์  

ตอบ ค. 
 



 

วิชาท่ี 1 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

4 แบบทดสอบกลางสําหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 

 
ข้อ 17 ข้อใดต่อไปน้ีคือ WARC Band  
          ก.  6 / 2 / 1.25 Meter Band  ข.  10 / 15 / 20 / 40 Meter Band  
          ค.  12 / 17 / 30 Meter Band  ง.  80 / 160 Meter Band  

ตอบ ค. 
ข้อ 18 ข้อใดต่อไปน้ีคือ Low Band  
          ก.  6 / 2 / 1.25 Meter Band  ข.  10 / 15 / 20 / 40 Meter Band  
          ค.  12 / 17 / 30 Meter Band  ง.  80 / 160 Meter Band  

ตอบ ง. 
ข้อ 19  ผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นย่าน HF กําลังส่ง 200 วัตต์ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
          ก.  ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง หรือขั้นสูง 
          ข.  ได้รับการเทียบประกาศนียบัตรเท่ากับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง หรือขั้นสูง 
          ค.  หน่วยราชการที่รับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน  
          ง.  ผิดทุกข้อ 

ตอบ ก.  
ข้อ 20  ผู้ที่มีสิทธ์ิขอสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ได้แก่  
          ก.  บุคคลทั่วไป   
 ข.  พนักงาน กสทช.  
          ค.  เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นอย่างน้อย 1 ปี   
 ง.  ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเกิน 10 ปี 

ตอบ ค.  
ข้อ 21  ในการทํา DX นอกสถานที่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ข้อใดถูกต้อง  
          ก.  ต้องขอใบอนุญาตต้ังสถานีจากเจ้าของพ้ืนที่  
          ข.  ต้องขออนุญาตใช้สัญญาณเรียกขานพิเศษเท่าน้ัน  
          ค.  ไม่ต้องขออนุญาตถ้าต้ังสถานีในรถยนต์ ที่ได้รับอนุญาตให้ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมแล้ว 
          ง.  ผิดทุกข้อ 

ตอบ ค.  
ข้อ 22  ข้อใดต่อไปน้ีถูกต้อง เมื่อได้รับอนุญาตให้ต้ังสถานีเพ่ือทํา DX นอกสถานที่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่น  

ขั้นกลาง  
          ก.  ให้ใช้เฉพาะความถ่ีที่อนุญาตสําหรับวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง  
          ข.  ให้ใช้โหมดและความถี่ที่ กสทช. กําหนดในใบอนุญาตนั้น ซึ่งอาจรวมถึงโหมดและความถี่เพ่ือการ

ทดลอง  
          ค.  ไม่อนุญาตให้ใช้ความถี่ VHF  
          ง.  ไม่มีข้อใดถูก  

ตอบ ข. 
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ข้อ 23  คําว่า “บุคคลที่สาม” ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ข้อใดต่อไปน้ีถูกต้อง 
          ก.  ผู้ที่มีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  
          ข.  ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง  
          ค.  ผู้ที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีกิจการวิทยุสมัครเล่น  
          ง.  ถูกทุกข้อ  

 ตอบ ค. 
ข้อ 24  ข่าวสารประเภทใดที่สามารถส่งผ่านสถานีวิทยุสมัครเล่นให้กับบุคคลที่สามได้ 
          ก.  ข่าวสารใดก็ได้ ถ้าไม่ได้ถูกจ้างวานให้ส่งโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่น  
          ข.  เฉพาะข่าวสารที่ส่งให้กับผู้ที่มีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นเท่าน้ัน  
          ค.  เฉพาะข่าวสารท่ีเก่ียวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น หรือคําพูดของบุคคล หรือข้อความที่เก่ียวข้องกับ

เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ เท่าน้ัน 
          ง.  ข่าวสารใดก็ได้ ถ้าข้อความน้ันได้ถูกบันทึกลงในสมุดบันทึกอย่างครบถ้วน  

ตอบ ค. 
ข้อ 25  เมื่อพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สถานีของตนเองติดต่อกับผู้ที่อยู่ในประเทศที่ไม่มี

กิจการวิทยุสมัครเล่น ใครจะต้องรับผิดชอบ และมีความผิดเรื่องใด 
          ก.  พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง เพราะยินยอมให้ผู้อ่ืนที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีวิทยุคมนาคม  
          ข.  พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง เพราะติดต่อกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาต  
          ค.  ผู้ที่ใช้งาน เพราะใช้สถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต  
          ง.  ถูกทุกข้อ  

ตอบ ง. 
ข้อ 26  สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีที่จัดให้เป็นกิจการหลัก หมายถึง 
 ก.  สถานีวิทยุคมนาคมที่ส่งสญัญาณตลอดเวลา เพ่ือรักษาสทิธิของตนเอง 
 ข.  สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับสทิธิคุ้มครองการรบกวนอย่างรุนแรงจากสถานีที่จัดให้เป็นกิจการรอง 
 ค.  สถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนอย่างรุนแรงจากสถานีที่จัดให้เป็นกิจการรอง 
 ง.  สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับสทิธิใช้ความถี่ใด ๆ ก็ได้ 

ตอบ ข. 
ข้อ 27  สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีที่จัดให้เป็นกิจการรอง หมายถึง 
 ก.  ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีที่จัดให้เป็นกิจการหลัก ทั้งที่ได้รับการจัดสรร

คลื่นความถ่ีอยู่ก่อนหรือภายหลัง 
 ข.  ไม่สามารถเรียกร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวน 
 ค.  ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีอ่ืน ๆ 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

ตอบ ง. 
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6 แบบทดสอบกลางสําหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 

 
ข้อ 28  “การรบกวนอย่างรุนแรง” หมายถึง 
 ก.  การรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการทํางานของสถานีวิทยุคมนาคมที่จัดให้เป็นกิจการหลักตาม

ข้อบังคับวิทยุ 
 ข.  การรบกวนที่ทําให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรงหรือขัดขวางต่อการดําเนินกิจการของสถานีวิทยุ

คมนาคมที่จัดให้เป็นกิจการหลักตามข้อบังคับวิทยุ 
 ค.  การขัดขวางหรือขัดจังหวะเป็นช่วง ๆ ต่อการดําเนินกิจการของสถานีวิทยุคมนาคมที่จัดให้เป็น

กิจการหลักตามข้อบังคับวิทยุ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
ข้อ 29  หน่วยงานใดที่ให้การสนับสนุนกิจการวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก ดูแลและประสานกิจการวิทยุสมัครเล่น

ของประเทศสมาชิก เป็นผู้สังเกตการณ์ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศเพ่ือให้ความเห็นที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 

          ก.  Radio Amateur Society Of Thailand under the Patronage of His Majesty the King  
          ข.  The Telecommunications Association of Thailand under the Royal Patronage     
          ค.  International Amateur Radio Union  
          ง.  United Nations 

ตอบ ค.   
ข้อ 30  The Radio Regulations Board หมายถึง 
          ก.  คณะกรรมการจดทะเบียนความถี่วิทยุระหว่างประเทศ  
          ข.  สํานักงานบริหารความถ่ีวิทยุ  
          ค.  สํานักงานวิทยุคมนาคม  
          ง.  คณะกรรมการข้อบังคับวิทยุ 

ตอบ ง.  
ข้อ 31  ตัวแทนประเทศไทยในฐานะสมาชิกของสหภาพวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ (IARU) คือ  
          ก.  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   
          ข.  สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
          ค.  สํานักงาน กสทช.  
          ง.  ถูกทุกข้อ  

ตอบ ข. 
ข้อ 32  สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้แบ่งโลกออกเป็นกี่ภูมิภาค 
          ก.  2 ภูมิภาค  ข.  3 ภูมิภาค  
          ค.  4 ภูมิภาค  ง.  5 ภูมิภาค  

ตอบ ข. 
ข้อ 33  ตามข้อกําหนดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคใด 
          ก.  ภูมิภาคท่ี 1  ข.  ภูมิภาคท่ี 2  
          ค.  ภูมิภาคท่ี 3  ง.  ภูมิภาคท่ี 4  

ตอบ ค. 
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ข้อ 34  ประเทศใดต่อไปนี้ ไม่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับประเทศไทย ตามข้อกําหนดของสหภาพโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ (ITU)  
          ก.  ประเทศอินโดนีเซีย  ข.  ประเทศอังกฤษ  
          ค.  ประเทศญี่ปุ่น  ง.  ประเทศนิวซีแลนด์  

ตอบ ข. 
ข้อ 35  ตามข้อกําหนดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) สหรัฐอเมริกาอยู่ในภูมิภาคใด 
          ก.  ภูมิภาค 1  ข.  ภูมิภาค 2  
          ค.  ภูมิภาค 3  ง.  ภูมิภาค 2 และ 3  

ตอบ ข. 
ข้อ 36  ตามข้อกําหนดของสหภาพวิทยุสมัครเล่นสากล (IARU) ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในภูมิภาคใด  
          ก.  ภูมิภาค 1  ข.  ภูมิภาค 2  
          ค.  ภูมิภาค 3  ง.  ภูมิภาค 2 และ 3  

ตอบ ง. 
ข้อ 37  กิจการวิทยุสมัครเล่น มีการแบ่งโซน (Zone) อย่างไร 
          ก.  ITU Zone, CQ Zone  ข.  CQ Zone, Grid Zone  
          ค.  Grid Zone, ITU Zone  ง.  Grid Zone, Continent Zone  

ตอบ ก. 
ข้อ 38  ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ใน ITU Zone ใด 
          ก.  26  ข.  49  
          ค.  50  ง.  48  

ตอบ ข. 
ข้อ 39  ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ใน CQ Zone ใด 
          ก.  26  ข.  49  
          ค.  50  ง.  48  

ตอบ ก. 
ข้อ 40  ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศส่วนที่เก่ียวกับการใช้วิทยุคมนาคมติดต่อระหว่างประเทศของพนักงาน

วิทยุสมัครเล่นในนามของบุคคลที่สาม (เช่นรับฝากหรือรับจ้างส่งข่าวสารของบุคคลในประเทศหน่ึงไป
ยังบุคคลในอีกประเทศหนึ่ง) ได้ระบุไว้ว่า 

          ก.  ห้ามมิให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นใช้วิทยุคมนาคมติดต่อระหว่างประเทศในนามของบุคคลท่ีสาม 
ยกเว้นจะมีการตกลงกันไว้เป็นพิเศษระหว่างหน่วยงานผู้แทนรัฐบาลของประเทศที่เก่ียวข้องน้ัน ๆ  

          ข.  ห้ามมิให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นใช้วิทยุคมนาคมติดต่อระหว่างประเทศในนามของบุคคลที่สามได้ 
ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ก็ตาม  

          ค.  อนุโลมให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นใช้สถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่นในการรับ-ส่งข่าวสารระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน การค้าได้ หากมีการตกลงกันไว้เป็นพิเศษระหว่างหน่วยงานรัฐบาล
ของประเทศที่เก่ียวข้องน้ัน ๆ  

          ง.  ไม่มีข้อใดถูก  
ตอบ ง. 
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ข้อ 41  สถานีวิทยุประเภทใดไม่จําเป็นต้องใช้สัญญาณเรียกขานสากลตามรูปแบบที่กําหนดไว้ในข้อบังคับวิทยุ

ระหว่างประเทศ 
          ก.  สถานีวิทยุการบิน  ข.  สถานีตํารวจในประเทศ  
          ค.  สถานีบริการสาธารณะระหว่างประเทศ  ง.  สถานีประจําเรือเดินทะเล  

ตอบ ข. 
ข้อ 42  สถานีวิทยุประเภทใดไม่จําเป็นต้องใช้สัญญาณเรียกขานสากล  
          ก. สถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง  
          ข.  สถานีฝั่งให้บริการติดต่อวิทยุเรือเดินทะเล  
          ค.  สถานีภาคพ้ืนดินติดต่อระหว่างประเทศผ่านดาวเทียม  
          ง.  สถานีวิทยุถ่ายทอดสัญญาณคลื่นวิทยุไมโครเวฟภาคพ้ืนดิน จากเมืองหลวงไปสู่ต่างจังหวัด  

ตอบ ง. 
ข้อ 43  XU เป็น Prefix ของประเทศใด  
          ก.  ลาว  ข.  กัมพูชา  
          ค.  เวียดนาม  ง.  มาเลเซีย  

ตอบ ข. 
ข้อ 44  Prefix ใดหมายถึงประเทศ ลาว, กัมพูชา, พม่า และเวียดนาม ตามลําดับ 
          ก.  BV, VR2, HS, XV  ข.  9M2, 9M8, XZ, XV  
          ค.  XW, XU, XZ, XV  ง.  9M2, XU, XV, BV  

ตอบ ค. 
ข้อ 45  ข้อปฏิบัติของสถานีวิทยุสมัครเล่นในย่าน HF ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ได้แก่  
          ก.  สถานีวิทยุสมัครเล่นทั้งหมดให้ปิดเคร่ืองและถอดสายอากาศ  
          ข.  ให้สถานีวิทยุสมัครเล่นให้หยุดใช้งาน และให้เฝ้าฟังช่วงความถี่เพ่ือการสื่อสารฉุกเฉิน  
          ค.  ใช้ความถี่เป็นปกติเพ่ือให้สถานีที่ต้องการขอความช่วยเหลือทราบว่าจะขอความช่วยเหลือได้ที่

ความถี่ใด  
          ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข.  
ข้อ 46  เมื่อใดจึงถือว่าอยู่ในสภาวะฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติซึ่งพนักงานวิทยุสมัครเล่นทั้งหมดจะต้องหยุดการ

ติดต่อสื่อสาร ยกเว้นสถานีวิทยุสมัครเล่นประสานงานการสื่อสารฉุกเฉิน 
          ก.  เมื่อรัฐบาลประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
          ข.  เมื่อ กสทช. ประกาศสภาวะฉุกเฉินทางโทรคมนาคม  
          ค.   เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ และระบบสื่อสารสาธารณะในพ้ืนที่ขัดข้อง  
          ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
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ข้อ 47  เมื่อได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือ สถานีวิทยุสมัครเล่นที่รับได้จะต้อง 
          ก.  หยุดการติดต่อสื่อสารทั้งหมดเพ่ือให้สามารถรับสัญญาณได้ชัดเจน  
          ข.  หยุดการสื่อสาร และให้สถานีที่รับได้ชัดเจนที่สุดทําหน้าที่ประสานงาน  
          ค.  ในระหว่างสถานีอ่ืนประสานงานอยู่ ให้เฝ้าฟังและพร้อมให้ความช่วยเหลือถ้าจําเป็น  
          ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
ข้อ 48  ควรปฏิบัติอย่างไรเม่ือได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น หรือ

ประเทศที่ไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น 
          ก.  ไม่ตอบรับ เน่ืองจากขัดกับระเบียบว่าด้วยการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่สาม  
          ข.  ช่วยเหลือได้เน่ืองจากกฎหมายทุกข้อจะยกเว้นให้กับการให้ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน  
          ค.  แจ้ง กสทช. ก่อนจึงจะช่วยเหลือได้  
          ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข.  
ข้อ 49  พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถช่วยส่งข่าวจากผู้ประสบภัยไปยังญาติมิตรผ่านคลื่นความถ่ีวิทยุ

สมัครเล่นได้ในกรณีใด 
 ก.  ได้ทุกกรณีเพราะการมีผู้ประสบภัยถือเป็นเหตุฉุกเฉิน 
 ข.  เมื่อเหตุฉุกเฉินเกิดในที่ซึ่งไม่สามารถใช้โทรศัพท์หรือช่องทางสื่อสารอ่ืนได้ 
 ค.  แม้เหตุเกิดในที่ชุมชนแต่การส่งข่าวผ่านวิทยุสื่อสารทําให้ประชาชนเห็นประโยชน์ว่าถ้าใช้วิทยุ

สมัครเล่นไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข.  
ข้อ 50  ความถี่ Emergency Centre of Activity Frequency (CoA) มีความหมายว่าอย่างไร 

ก. ความถี่ที่ถูกกําหนดโดย IARU ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือใช้ในการรับส่ง digital mode 
 ข.  ความถี่ที่ถูกกําหนดโดย IARU ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่าง

ประเทศในกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
 ค.  ความถี่ที่ถูกกําหนดโดย IARU ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือใช้ในการแข่งขัน 
 ง.  ความถี่ที่ถูกกําหนดโดย IARU ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือใช้ในการทดสอบสายอากาศ 

ตอบ ข. 
ข้อ 51 เหตุใดจึงต้องกําหนดความถี่ Emergency Centre of Activity Frequency (CoA) 
 ก.  เพ่ือให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกได้ใช้สําหรับฝึกฝนตนเองก่อนใช้ติดต่อจริง 
 ข.  ใช้สําหรับส่งสัญญาณ Beacon  
 ค.  เพ่ือให้เป็นที่ทราบตรงกันทั่วโลกในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติว่าต้องใช้ความถี่ใดในการ

ติดต่อ เพ่ือลดการรบกวนสถานีสื่อสารฉุกเฉิน และเพ่ือให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นประเทศอ่ืน
ติดตามข่าวสารรวมถึงให้ความช่วยเหลือถ้าจําเป็น 

 ง.  เพ่ือใช้ในการติดต่อผ่านดาวเทียมสื่อสารวิทยุสมัครเล่น 
ตอบ ค. 
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ข้อ 52 ในสภาวะปกติ พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้ความถี่ Emergency Centre of Activity Frequency 
(CoA) ได้หรือไม่ 

 ก.  ไม่ได้ ยกเว้นความถ่ีเต็มจนไม่สามารถใช้งานได้ 
 ข.  ไม่ได้ เพราะเป็นความถ่ีที่กําหนดให้ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่าน้ัน  
 ค.  ได้ แต่ควรปล่อยให้ว่างไว้เผื่อมีผู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

ตอบ ค. 
ข้อ 53 เมื่อ Emergency Coordinator ของ IARU ขอความร่วมมือในการงดใช้ความถี่บางช่วง เราควรปฏิบัติ

อย่างไร 
 ก.  รับทราบและตรวจสอบไปยังสํานักงาน กสทช. 
 ข.  ลองฟังความถ่ีน้ันดูก่อน ถ้าไม่มีผู้ใดใช้ ก็สามารถใช้ได้ 
 ค.  ให้ปฏิบัติตามประกาศวิทยุสมัครเล่นเท่าน้ัน 
 ง.  ให้ปฏิบัติตามคําขอแม้จะไม่ได้ยินการใช้งานในความถ่ีน้ันก็ตาม 

ตอบ ง. 
ข้อ 54  ข้อใดคือความถ่ีศูนย์กลางสําหรับการติดต่อประสานงานในเหตุการณ์ฉุกเฉิน (CoA) ที่ IARU กําหนดไว้ 
          ก.  21 360 kHz  ข.  14 300 kHz  
          ค.  18 160 kHz  ง.  ถูกทุกข้อ  

ตอบ ง.  
ข้อ 55  ข้อใดคือความถ่ีศูนย์กลางสําหรับการติดต่อประสานงานในเหตุการณ์ฉุกเฉิน (CoA) ที่ IARU กําหนด

เพ่ิมเติมสําหรับประเทศในภูมิภาคท่ี 3 
          ก.  3 600 kHz  ข.  7 110 kHz  
          ค.  7 125 kHz  ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.  

ตอบ ง. 
ข้อ 56 ความถี่ Emergency Centre of Activity Frequency (CoA) ย่าน 20 meter ของประเทศไทยคือ

ข้อใด 
 ก.  14.230 MHz  ข.  14.300 MHz  
 ค.  14.320 MHz  ง.  14.270 MHz 

 ตอบ ข. 
ข้อ 57 ความถี่ Emergency Centre of Activity Frequency (CoA) ย่าน 40 meter ของประเทศไทยคือ

ข้อใด 
 ก.  7.110 MHz ข.  7.128 MHz 
 ค.  7.050 MHz ง.  7.200 MHz 

ตอบ ก. 
ข้อ 58 ความถี่ Emergency Centre of Activity Frequency (CoA) ย่าน 80 meter ของประเทศไทยคือ

ข้อใด 
 ก.  3.510 MHz ข.  3.550 MHz 
 ค.  3.560 MHz ง.  3.600 MHz 

ตอบ ง. 
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ข้อ 59 ควรทําอย่างไรเมื่อความถ่ี Emergency Centre of Activity Frequency (CoA) ไม่สามารถใช้ได้

เน่ืองจาก QRN  
 ก.  เลื่อนความถี่ไปยัง CoA +/- 5 kHz หรือจนกว่าจะพ้น QRN 
 ข.  หยุดการทํางาน รอจนกว่าจะหมด QRN  
 ค.  เปลี่ยนเป็นโหมดดิจิทัล 
 ง.  เปลี่ยนย่านความถี่ 

ตอบ ก. 
ข้อ 60 ควรทําอย่างไรเมื่อความถ่ี Emergency Centre of Activity Frequency (CoA) +/- 5kHz ถูกรบกวน

อย่างหนัก  
 ก.  เลื่อนความถี่ไปยัง CoA +/- 10 kHz  
 ข.  เลื่อนไปยังความถ่ีว่างที่อยู่ใกล้กับ CoA มากที่สุด 
 ค.  เปลี่ยนเป็นโหมดดิจิทัล 
 ง.  เปลี่ยนย่านความถี่ 

ตอบ ข. 
ข้อ 61 ความถี่ Emergency Centre of Activity Frequency (CoA) +/- 5 kHz ใช้กับโหมดการสื่อสารใด 
 ก.  โหมดเสียงพูดเท่าน้ัน  
 ข.  โหมดดิจิทัลเท่าน้ัน 
 ค.  โหมดภาพเท่าน้ัน 
 ง.  ใช้ได้ทุกโหมด 

ตอบ ง. 
ข้อ 62 หน้าที่หลักของพนักงานวิทยุสมัครเล่นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
 ก.  ไม่ใช่หน้าที่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่น เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
 ข.  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการสนับสนุนด้านการสื่อสาร 
 ค.  งดใช้วิทยุคมนาคมเป็นการช่ัวคราวจนกว่าเหตุการณ์จะสงบเรียบร้อย 
 ง.  ใช้งานช่องความถี่ต่อไปโดยไม่ให้ความสนใจ 

ตอบ ข. 
 
 

************************ 
 

 



 
 
 
 

 
วิชาที่ 2 

 
การติดต่อส่ือสารของนักวิทยุสมัครเล่น 

จํานวน 110 ขอ้ 
 
 
 

 วัตถุประสงค์ของประมวลรหัส Q (Q code) และความหมายของรหัสที่ควรรู้เพิ่มขึ้น
ในขั้นกลาง 

 คําย่อและคําเฉพาะที่ควรรู้เพิ่มขึ้นสําหรับขั้นกลาง  
 หลักปฏิบัติและมารยาทในการเรียกขานและในการติดต่อสื่อสารในย่าน HF  
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จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
  
ข้อ 1 การใช้รหัส Q (Q Signal) ในประมวลรหัส Q (Q code) มีหลักอย่างไร  
 ก. ใช้แทนคําธรรมดา ข. ใช้เมื่อจําเป็น 
 ค. ใช้เฉพาะการติดต่อแบบ CW ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 
ข้อ 2  วัตถุประสงค์ของ Q code คืออะไร 

          ก.  เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารทางวิทยุโทรเลข (CW) สะดวกและใช้เวลาน้อยที่สุด  
          ข.  เพ่ือใช้แสดงเอกลักษณ์ของนักวิทยุสมัครเล่น  
          ค.  เพ่ือใช้เป็นคําพูดย่อความสําหรับพนักงานวิทยุทั่วไป  
          ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก.  
ข้อ 3  วัตถุประสงค์ของ Q code คืออะไร 

          ก.  เพ่ือใช้เฉพาะการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
          ข.  เพ่ือให้พนักงานวิทยุเข้าใจความหมาย ติดต่อสื่อสารกันด้วยความสะดวกและใช้เวลาสั้นที่สุด  
          ค.  เพ่ือใช้เฉพาะการติดต่อสื่อสารแบบ Continuous Wave  
          ง.  เพ่ือใช้เฉพาะการติดต่อสื่อสารแบบ Single Side Band  

ตอบ ข. 
ข้อ 4  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับ Q code 

          ก.  ใช้เฉพาะการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
          ข.  ความหมายของ Q Code เป็นได้ทั้งคําถามและคําตอบ  
          ค.  เพ่ือความรวดเร็วควรใช้ Q Code ให้มากที่สุด  
          ง.  ใช้สําหรับการสื่อสารระหว่างสถานีอากาศยานกับสถานีภาคพ้ืน  

ตอบ ข. 
ข้อ 5  QRM เก่ียวข้องกับข้อใดต่อไปน้ีมากที่สุด  
          ก.  สัญญาณจากกลุ่ม Pile-up ที่ความถี่ข้างเคียง  
          ข.  สัญญาณ Atmospheric Noise  
          ค.  สัญญาณ Electro Magnetic Interference  
          ง.  สัญญาณจากหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 

ตอบ ก.  
ข้อ 6  “Q Signal” ในข้อใดใช้ระบุว่าการรับสัญญาณของท่านถูกรบกวนจากสถานีอ่ืน ๆ 

          ก.  QRM  ข.  QRN  
          ค.  QTH  ง.  QSB  

ตอบ ก. 
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ข้อ 7  “Q Signal” ในข้อใดใช้ระบุว่าท่านเปลี่ยนความถี ่
          ก.  QRU  ข.  QSY  
          ค.  QSL  ง.  QRZ  

ตอบ ข. 
ข้อ 8  ท่านจะทําอย่างไรหากสถานี CW ส่งสัญญาณ “QRS” 

          ก.  ส่งช้าลง  ข.  เปลี่ยนความถี่  
          ค.  เพ่ิมกําลังส่ง  ง.  ส่งสัญญาณทวนสองครั้ง  

ตอบ ก. 
ข้อ 9  “QSL” หมายความว่า 

          ก.  ส่งให้ช้าลง  
          ข.  ได้รับบัตรยืนยันการติดต่อเรียบร้อยแล้ว  
          ค.  ยืนยันว่ารับได้และเข้าใจข้อความจากสัญญาณที่ส่งมา  
          ง.  เราได้ติดต่อกันมาก่อนแล้ว  

ตอบ ค. 
ข้อ 10  “QRQ” หมายความว่า 

          ก.  ส่งให้ช้าลง  
          ข.  ส่งให้เร็วขึ้น  
          ค.  ปรับให้ตรงความถ่ี (Zero Beat) ของข้าพเจ้า  
          ง.  ยุติการใช้ความถี่  

ตอบ ข. 
ข้อ 11  “QRV” หมายความว่า 

          ก.  ท่านส่งเร็วมากเกินไป  ข.  มีการรบกวนในความถ่ี  
          ค.  ข้าพเจ้ายุติการใช้ประจําวัน  ง.  ข้าพเจ้าพร้อมรับข้อความ  

ตอบ ง. 
ข้อ 12  “QRM” หมายความว่า  
          ก.  จะให้ข้าพเจ้าลดกําลังส่งหรือ ? / โปรดเพ่ิมกําลังส่งอีก  
          ข.  ท่านถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศหรือ ? / ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าใน

บรรยากาศ ในระดับ (1 – 5)  
          ค.  ท่านกําลังถูกสัญญาณรบกวนหรือ ? / ข้าพเจ้ากําลังถูกสัญญาณรบกวน ในระดับ (1 - 5)  
          ง.  จะให้ข้าพเจ้าส่งเร็วขึ้นอีกหรือ ? / โปรดส่งให้เร็วขึ้น ..... คํา / นาที  

ตอบ ค. 
ข้อ 13  “QRN” หมายความว่า 

          ก.  จะให้ข้าพเจ้าลดกําลังส่งหรือ ? / โปรดเพ่ิมกําลังส่งอีก  
          ข.  ท่านถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศหรือ ? / ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าใน

บรรยากาศ ในระดับ (1 – 5)  
          ค.  ท่านกําลังถูกสัญญาณรบกวนหรือ ? / ข้าพเจ้ากําลังถูกสัญญาณรบกวน ในระดับ (1 - 5)  
          ง.  จะให้ข้าพเจ้าส่งเร็วขึ้นอีกหรือ ? / โปรดส่งให้เร็วขึ้น ..... คํา / นาที  

ตอบ ข. 
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ข้อ 14  “QTR” หมายความว่า 

          ก.  ขณะนี้  
          ข.  เวลาน้ี  
          ค.  ขอทราบเวลาที่แน่นอนขณะน้ี ? / เวลาที่แน่นอนขณะน้ีคือ .......... น.  
          ง.  ณ ขณะนี้  

ตอบ ค. 
ข้อ 15  “QSB” หมายความว่า 

          ก.  ท่านกําลังถูกสัญญาณรบกวนหรือ ? / ข้าพเจ้ากําลังถูกสัญญาณรบกวน  
          ข.  สัญญาณของข้าพเจ้าจางหายหรือ ? / สัญญาณของท่านจางหาย  
          ค.  ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าส่งข้อความซ้ําหรือ ? / ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านส่งข้อความซ้ํา  
          ง.  ท่านว่างหรือไม่ ? / ข้าพเจ้าไม่ว่าง  

ตอบ ข. 
ข้อ 16  Q Signal ใดหมายถึงสัญญาณจางหาย 

          ก.  QSB  ข.  QSX  
          ค.  QSD  ง.  QSY  

ตอบ ก. 
ข้อ 17  การเพ่ิมกําลังส่งใช้ Q Signal ใด 

          ก.  QRS  ข.  QRO  
          ค.  QSP  ง.  QRP  

ตอบ ข. 
ข้อ 18  รหัส Q Signal ใดหมายถึงการทํางานในระบบ Full Break-in 

          ก.  QSB  ข.  QSF  
          ค.  QSK  ง.  QSV  

ตอบ ค. 
ข้อ 19  การถามว่าความถ่ีว่างหรือไม่ในการส่ง CW (Continuous Wave) คือคําตอบใด ? 

          ก.  QRZ DE   (Call Sign)    ข.  QSL DE   (Call Sign)      
          ค.  QRL DE   (Call Sign)     ง.  QRQ DE   (Call Sign)     

ตอบ ค. 
ข้อ 20  Q Signal ที่นิยมใช้มากที่สุดในการทํางานระบบ Pile Up ทั้ง CW และ SSB คืออะไร 

          ก.  QRS และ QRQ  ข.  QRV และ QRL  
          ค.  QRO และ QRP  ง.    QRZ และ QSL  

ตอบ ง. 
ข้อ 21  QRL ในรูปแบบคําถามในการติดต่อ Mode CW น้ันหมายถึงอะไร 

          ก.  ท่านจะบอกความถ่ีแท้จริงของข้าพเจ้าได้ไหม  
          ข.  ท่านรับฟังข้อความของข้าพเจ้าได้ชัดเจนเพียงใด  
          ค.  ความถี่ว่างหรือไม่ มีท่านใดใช้ความถี่อยู่หรือไม่  
          ง.  ท่านจะมาถึงเวลาใด  

ตอบ ค. 
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ข้อ 22  การแจ้งให้คู่สถานีทราบว่ากําลังถูกรบกวนโดย "ประจุไฟฟ้าในบรรยากาศ" ท่านจะใช้ Q Signal ใด 

          ก.  QRM  ข.  QRO  
          ค.  QRK  ง.   QRN  

ตอบ ง. 
ข้อ 23  ถ้าต้องการขอให้คู่สถานีส่งโทรเลขให้เร็วขึ้น ท่านจะใช้ Q Signal ใด 

          ก.  QRP  ข.  QRS  
          ค.  QRV  ง.  QRQ  

ตอบ ง. 
ข้อ 24  หากคู่สถานีของท่านส่งสัญญาณ QRQ มา หมายความว่าอย่างไร  
          ก.  ต้องการให้ท่านเพ่ิมกําลังส่งสูงสุด  
          ข.  ต้องการให้ท่านเพ่ิมความเร็วในการส่ง  
          ค.  ต้องการให้ท่านเปลี่ยนความถี่ใช้งานสูงขึ้น  
          ง.  ต้องการให้ท่านเพ่ิม Gain ของ Microphone ให้สูงขึ้น  

ตอบ ข. 
ข้อ 25  หากคู่สถานีของท่านส่งสัญญาณ QRS มา หมายความว่าอย่างไร 

          ก.  ต้องการให้ท่านลดกําลังส่งตํ่าสุด  
          ข.  ต้องการให้ท่านลดความเร็วในการส่ง  
          ค.  ต้องการให้ท่านเปลี่ยนความถี่ใช้งานตํ่าลง  
          ง.  ต้องการให้ท่านลด Gain ของ Microphone ให้ตํ่าขึ้น  

ตอบ ข. 
ข้อ 26  การส่งสัญญาณ “QRV” จะใช้เมื่อ 

          ก.  พร้อมที่จะออกอากาศ  
          ข.  หยุดออกอากาศช่ัวคราว  
          ค.  ต้องการติดต่อกับสถานีกําลังส่งตํ่าเท่าน้ัน  
          ง.  ต้องให้การถ่ายทอดข้อความไปยังสถานีอ่ืน ๆ  

ตอบ ก. 
ข้อ 27  “QTR" มีความหมายเชิงคําถามว่าอย่างไร 

          ก.  เวลาที่แน่นอนเป็นเวลาใด  ข.  ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าปิดสถานีหรือไม่  
          ค.  ต้องการให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนความถี่หรือไม่  ง.  สัญญาณของข้าพเจ้าจางหายหรือไม่  

ตอบ ก. 
ข้อ 28  QSX หมายถึงอะไร 

          ก.  Split Frequency  ข.  DX Cluster  
          ค.  Self Spotting  ง.  Portable Station  

ตอบ ก. 
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ข้อ 29 Full Break-in ในรูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบ CW มีความหมายว่าอย่างไร 

          ก.  ส่งสัญญาณด้วยความยาวเสียงที่ใกล้เคียงกัน  
          ข.  ส่งโทนเสียงที่ความถี่เสียงมากกว่า 1000 Hz  
          ค.  การส่งสัญญาณโดยใช้ความเร็วสูงสุด  
          ง.  สามารถได้ยินสถานีอ่ืนที่เรียกเข้ามาขณะกําลังส่งสัญญาณ 

ตอบ ง. 
ข้อ 30 เมื่อพนักงานวิทยุส่งรหัสมอร์ส “CL” ลงท้ายการส่งสัญญาณ หมายความว่า 

          ก.  ปล่อยให้ความถี่ว่าง  ข.  กําลังใช้วิธี Full Break-in  
          ค.  กําลังรับฟังเฉพาะสถานีที่ระบุไว้เท่าน้ัน  ง.  เลิกใช้ความถี่  

ตอบ ง. 
ข้อ 31 เมื่อพนักงานวิทยุส่งรหัสมอร์ส “KN” ลงท้ายการส่งสัญญาณ หมายความว่า 

          ก.  กําลังรอฟังสัญญาณตอบ  ข.  กําลังใช้วิธี Full Break-in  
          ค.  กําลังรับฟังเฉพาะสถานีที่ระบุไว้เท่าน้ัน  ง.  ปิดสถานี ณ เวลาน้ี  

ตอบ ค. 
ข้อ 32 ในการส่ง CW อาจใช้เครื่องหมาย (Prosign) ใดลงท้าย 

          ก.  SK  ข.  BK  
          ค.  KN ง.  ถูกทุกข้อ  

ตอบ ง. 
ข้อ 33 ความหมายของคําว่า “Handle” ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง คือ 

          ก.  เครื่องวิทยุแบบมือถือ  ข.  อุปกรณ์ที่ใช้ติดต้ังเคร่ืองวิทยุ  
          ค.  ช่ือคู่สถานีที่กําลังติดต่อ ง.  ไมโครโฟนแบบมือถือ  

ตอบ ค. 
ข้อ 34 ความหมายของคําว่า “OP NEW NEW” ในการติดต่อสื่อสารแบบ CW คือข้อใด 

          ก.  ผู้ที่กําลังออกอากาศช่ือนิว  
          ข.  ผู้ที่ออกอากาศเพ่ิงจะเริ่มออกอากาศ  
          ค.  ผู้ที่ออกอากาศใช้สถานีแห่งใหม่ในการออกอากาศ  
          ง.  ผู้ที่ออกอากาศใช้สัญญาณเรียกขานใหม่ในการออกอากาศ  

ตอบ ก. 
ข้อ 35 ความหมายของคําว่า “Lid” ในกิจการวิทยุสมัครเล่น คือ 

          ก.  Light Interactive Diode  ข.  Poor Operator  
          ค.  Low Interactive Diode  ง.  Liquid Internal Display  

ตอบ ข. 
ข้อ 36 ความหมายของคําว่า “Break” ในกิจการวิทยุสมัครเล่น คือ 

          ก.  ขอแทรกการติดต่อ  ข.  สัญญาณห้ามพูด  
          ค.  แจ้งการหยุดส่งสัญญาณ  ง.  แจ้งหยุดพักการส่งสัญญาณ  

ตอบ ก. 
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ข้อ 37 ความหมายของคําว่า “Breaker” ในกิจการวิทยุสมัครเล่น คือ 

          ก.  ผู้ขอแทรกการติดต่อ  ข.  อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าในสถานี  
          ค.  สถานีหยุดทํางานช่ัวคราว  ง.  ไม่มีข้อใดถูก  

ตอบ ก. 
ข้อ 38 ความหมายของคําว่า “OM” ในกิจการวิทยุสมัครเล่น คือ 

          ก.  ชายแก่ หรือ พ่อ  ข.  เพ่ือนสนิท  
          ค.  เครื่องรับส่งวิทยุชนิดหลอด  ง.  สายอากาศที่กระจายคลื่นรอบตัว  

ตอบ ข. 
ข้อ 39 ความหมายของคําว่า “Clear” ในกิจการวิทยุสมัครเล่น คือ 

          ก.  ให้ทุกสถานีระงับการติดต่อ ปล่อยให้ความถี่ว่าง  
          ข.  ใช้เพ่ือแสดงว่าจบการติดต่อแล้ว เลิกใช้ความถี่ ยังเปิดสถานีอยู่  
          ค.  ปิดสถานี ปิดเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ  
          ง.  ให้ทุกสถานีรับฟังอย่างเดียว  

ตอบ ข. 
ข้อ 40 ความหมายของคําว่า “Roger” ในกิจการวิทยุสมัครเล่น คือ 

          ก.  รู้จัก  ข.  เข้าใจ  
          ค.  รับข้อความได้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว  ง.  ตกลง  

ตอบ ค. 
ข้อ 41 ความหมายของคําว่า “Big Gun” ในกิจการวิทยุสมัครเล่น คือ 

          ก.  สถานีที่มีกําลังส่งแรง  ข.  สถานีที่มีอาวุธร้ายแรง  
          ค.  สถานีที่มีขนาดใหญ่  ง.  สถานีที่มีสมาชิกมาร่วมออกอากาศจํานวนมาก  

ตอบ ก. 
ข้อ 42 คําย่อ BT ในการสื่อสารโหมด CW หมายความถึงข้อใด 

          ก.  ขัดจังหวะ  ข.  แยกข้อความ  
          ค.  รับทราบข้อความ  ง.  หมดข้อความ  

ตอบ ข. 
ข้อ 43 คําย่อ R ในการสื่อสารโหมด CW หมายความถึงข้อใด 

          ก.  รับข้อความได้ถูกต้อง  ข.  สัญญาณของท่านจางหาย  
          ค.  สถานีท่านต้ังอยู่ที่ใด  ง.  ท่านมีธุระหรือไม่  

ตอบ ก. 
ข้อ 44 ในการสื่อสารโหมด CW ถ้าต้องการเลิกการติดต่อจะต้องส่งคําย่อใด 

          ก.  AR  ข.  CL  
          ค.  Over  ง.  SK  

ตอบ ง. 
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ข้อ 45 KN ในการสื่อสารโหมด CW ใช้เมื่อใด 

          ก.  ใช้เป็นคําลงท้ายของการเรียกขานทั่วไป (General Call)  
          ข.  ใช้เป็นคําลงท้ายของการส่งข้อความ (Transmission)  
          ค.  ใช้เป็นคําลงท้ายของการส่งข้อความ (Transmission) และต้องการให้คู่สถานีตอบรับ  
          ง.  ไม่มีคําย่อ KN  

ตอบ ค. 
ข้อ 46 B4 ในการสื่อสารโหมด CW หมายความถึงข้อใด 

          ก.  Before  ข.  Bravo Four  
          ค.  Be Four  ง.  ไม่มีข้อใดถูก  

ตอบ ก. 
ข้อ 47 ในการสื่อสารโหมด CW คําย่อในข้อใดหมายถึงขอบคุณ หรือ Thank You 

          ก.  TNX  ข.  TU  
          ค.  TKS  ง.  ถูกทุกข้อ  

ตอบ ง. 
ข้อ 48 ในการสื่อสารโหมด CW คําว่า RIG หมายถึงอะไร 

          ก.  กฎข้อบังคับวิทยุ  ข.  เครื่องรับ-ส่งวิทยุ  
          ค.  เฉพาะเคร่ืองรับวิทยุ  ง.  ไม่มีความหมายเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น  

ตอบ ข. 
ข้อ 49 NW ในการสื่อสารโหมด CW ย่อมาจาก 

          ก.  None  ข.  News  
          ค.  Now  ง.  Not  

ตอบ ค. 
ข้อ 50 ในการสื่อสารโหมด CW คําว่า Received ตรงกับคําย่อใด 

          ก.  RCV  ข.  RCB  
          ค.  RCD  ง.  RCVD  

ตอบ ค. 
ข้อ 51 ในการสื่อสารโหมด CW คําย่อใดหมายถึง Clear 
          ก.  SK  ข.  BK  
          ค.  BT  ง.  CL  

ตอบ ง. 
ข้อ 52 คําย่ออันเป็นสัญลักษณ์สําหรับใช้แทนภาคส่งหรือเคร่ืองส่งวิทยุคือ 

          ก.  TX  ข.  RX  
          ค.  RT  ง.  SX  

ตอบ ก. 
ข้อ 53 คําย่อ RX มีความหมายว่า 

          ก.  รับข้อความได้ถูกต้อง  ข.  ภาครับหรือเคร่ืองรับวิทยุ  
          ค.  คําหยาบคาย  ง.  ถูกทุกข้อ  

ตอบ ข. 
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ข้อ 54 ในการสื่อสารโหมด CW คําย่อใดหมายความว่าไม่สามารถรับสัญญาณใด ๆ ได้ 

          ก.  NOT  ข.  NIL  
          ค.  NON  ง.  NI  

ตอบ ข. 
ข้อ 55 ในการสื่อสารโหมด CW คําย่อใดหมายถึงการจบข้อความ 

          ก.  AR  ข. AS  
          ค.  C  ง.  R  

ตอบ ก. 
ข้อ 56 ในการสื่อสารโหมด CW ข้อใดคือความหมายของคําย่อ ABT 

          ก.  All Before  ข.  All After  
          ค.  About  ง.  Again  

ตอบ ค. 
ข้อ 57 ในการสื่อสารโหมด CW ข้อใดคือความหมายของคําย่อ MSG  
          ก.  Minute  ข.  Many  
          ค.  Meters  ง.  Message  

ตอบ ง. 
ข้อ 58 ในการสื่อสารโหมด CW คําย่อ SK มีความหมายว่าอย่างไร 

          ก.  End Of Message  ข.  Clear  
          ค.  End Of Contact  ง.  Break  

ตอบ ค. 
ข้อ 59 คําว่า Roger ในระบบ Voice (เสียงพูด) เมื่อใช้ในการสื่อสารโหมด CW คือ 

          ก.  K  ข.  AR  
          ค.  R  ง.  SK  

ตอบ ค. 
ข้อ 60 "DE" ในการสื่อสารโหมด CW หมายถึง 

          ก.  Dear  ข.  From  
          ค.  Doctor  ง.  Denmark  

ตอบ ข. 
ข้อ 61 ในการสื่อสารโหมด CW ข้อใดต่อไปน้ีคือความหมายของคําย่อ “ES” 

          ก.  Excellent  ข.  But  
          ค.  Enough  ง.  And  

ตอบ ง. 
ข้อ 62 ในการสื่อสารโหมด CW การส่งข้อความหลังสัญญาณเรียกขานตัวเองว่า “UP 2” หมายความว่า 

          ก.  สถานีน้ันจะรับฟังที่ความถี่สูงกว่าความถ่ีที่ส่งอยู่ 2 GHz  
          ข.  สถานีน้ันจะรับฟังที่ความถี่สูงกว่าความถ่ีที่ส่งอยู่ 2 MHz  
          ค.  สถานีน้ันจะรับฟังที่ความถี่สูงกว่าความถ่ีที่ส่งอยู่ 2 kHz  
          ง.  สถานีน้ันจะรับฟังที่ความถี่สูงกว่าความถ่ีที่ส่งอยู่ 2 Hz  

ตอบ ค. 
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ข้อ 63 หมายเลข IOTA ถูกกําหนดขึ้นโดยหน่วยงานใด 

          ก.  ITU  ข.  IARU  
          ค.  ARRL  ง.  RSGB  

ตอบ ง. 
ข้อ 64 การแข่งขันย่านความถี่ HF รายการใดเน้นการติดต่อกับสถานีที่ต้ังอยู่บนเกาะเป็นพิเศษ 

          ก.  IOTA Contest  ข.  CQ World Wide DX Contest  
          ค.  ARRL DX Contest  ง.  IARU HF Championship  

ตอบ ก. 
ข้อ 65 ข้อใดคือ DXCC Prefix  
          ก.  HS / VE / 9N / XZ  ข.  AM / FM / CW / SSB  
          ค.  QRK / RST  ง.  12 / 17 / 30 Meter Band  

ตอบ ก. 
ข้อ 66 จังหวัดใดในประเทศไทยที่มีหมายเลข IOTA 

          ก.  กรุงเทพมหานคร  ข.  กระบ่ี  
          ค.  ภูเก็ต  ง.  สุราษฎร์ธานี  

ตอบ ค. 
ข้อ 67 การแข่งขันในการสื่อสารโหมด CW ย่านความถี่ HF หากสถานีที่ท่านติดต่อด้วยส่งข้อความ “CALL ?” 

หมายความว่า 

          ก.  ร้องขอให้ท่านปิดสถานีเน่ืองจากเกิดการรบกวนอย่างรุนแรง  
          ข.  ต้องการทราบสัญญาณเรียกขานของท่าน  
          ค.  ต้องการทราบกําลังส่งที่ท่านกําลังออกอากาศ  
          ง.  ต้องการทราบข้อมูลแลกเปลี่ยนสําหรับการแข่งขัน  

ตอบ ข. 
ข้อ 68 การแข่งขันในการสื่อสารโหมด CW ย่านความถี่ HF หากสถานีที่ท่านติดต่อด้วยส่งข้อความ “NR ?” 

หมายความว่า 

          ก.  ขอร้องให้ท่านปิดสถานีเน่ืองจากเกิดการรบกวนอย่างรุนแรง  
          ข.  ต้องการทราบสัญญาณเรียกขานของท่าน  
          ค.  ต้องการทราบกําลังส่งที่ท่านกําลังออกอากาศ  
          ง.  ต้องการทราบข้อมูลแลกเปลี่ยนสําหรับการแข่งขัน  

ตอบ ง. 
ข้อ 69 ข้อความ “CQ CQ NA NA” มีความหมายว่าอย่างไร 

          ก.  ต้องการเรียกเฉพาะสถานีที่อยู่ทวีปอเมริกาเหนือเท่าน้ัน  
          ข.  ต้องการเรียกเฉพาะสถานีจากประเทศนอร์เวย์เท่าน้ัน  
          ค.  ต้องการเรียกเฉพาะสถานี Headquarters เท่าน้ัน  
          ง.  ต้องการเรียกเฉพาะสถานีจากประเทศนิวซีแลนด์เท่าน้ัน  

ตอบ ก. 
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ข้อ 70 ข้อความ “CQ CQ JA JA” มีความหมายว่าอย่างไร 

          ก.  ต้องการเรียกเฉพาะสถานีที่อยู่ทวีปอเมริกาเหนือเท่าน้ัน  
          ข.  ต้องการเรียกเฉพาะสถานีจากประเทศญี่ปุ่นเท่าน้ัน  
          ค.  ต้องการเรียกเฉพาะสถานี Headquarters เท่าน้ัน  
          ง.  ต้องการเรียกเฉพาะสถานีจากประเทศจอร์แดนเท่าน้ัน  

ตอบ ข. 
ข้อ 71 การส่งสัญญาณ CQ AS CQ AS CQ AS หมายถึง 

          ก.  ให้ทุกสถานีที่รับสัญญาณได้ Stand By  
          ข.  ให้ทุกสถานีที่รับสัญญาณได้รอสักครู่  
          ค.  เรียกเฉพาะสถานีที่อยู่ในทวีปเอเชีย  
          ง.  เรียกทั่วไป เว้นสถานีในทวีปเอเชีย  

ตอบ ค. 
ข้อ 72 ข้อความ “QSL VIA QRZ” มีความหมายว่าอย่างไร 

          ก.  ต้องการให้ท่านส่ง QSL Card ผ่านทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นของประเทศน้ัน ๆ  
          ข.  ต้องการให้ท่านส่ง QSL Card โดยสอดซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมาด้วย  
          ค.  ต้องการให้ท่านส่ง QSL Card โดยแนบวิมัยบัตร (IRC Coupon)  
          ง.  ต้องการให้ท่านส่ง QSL Card ตามข้อมูลในเว็ปไซต์ www.qrz.com  

ตอบ ง. 
ข้อ 73 ข้อความ “HI HI” ในการสื่อสารโหมด CW มีหมายความว่าอย่างไร 

          ก.  ร้องขอให้คู่สถานีเพ่ิมกําลังส่ง   

 ข.  แทนเสียงหัวเราะ  
          ค.  ต้องการทราบความสูงของสายอากาศ   

 ง.  แจ้งให้ทราบว่ากําลังออกอากาศด้วยกําลังส่งสูงสุด  
ตอบ ข. 

ข้อ 74 ข้อใดหมายถึงคําว่า “ขออภัย” ในการสื่อสารโหมด CW 

          ก.  SRY  ข.  SRE  
          ค.  SOR  ง.  SRI  

ตอบ ง. 
ข้อ 75 ความหมายของคําว่า DUP ในรายการ Contest คือ 

          ก.  เคยติดต่อกับสถานีน้ันแล้ว ไม่สามารถนับเป็นคะแนนได้อีก 

          ข.  เคยติดต่อกับสถานีน้ันแล้ว แต่ยังสามารถนับเป็นตัวคูณคะแนนเพ่ิมได้  
          ค.  ยังไม่เคยติดต่อกับสถานีน้ัน แต่เป็นสถานีที่ไม่ได้รับคะแนนพิเศษ  
          ง.  เคยติดต่อกับสถานีน้ันแล้ว สามารถนับเป็นคะแนนพิเศษได้  

ตอบ ก. 
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ข้อ 76 สถานีที่ส่งข้อความต่อท้ายสัญญาณเรียกขานด้วยคําว่า QRP ในการสื่อสารโหมด CW มีความหมายว่า
อย่างไร 

          ก.  เป็นสถานีช่ัวคราวแบบ Portable Station  
          ข.  เป็นสถานีที่ใช้กําลังส่งตํ่าไม่เกิน 5 วัตต์  
          ค.  เป็นสถานีที่กําลังทดลองการออกอากาศ  
          ง.  เป็นสถานีที่กําลังออกอากาศในรายการแข่งขัน  

ตอบ ข. 
ข้อ 77 สถานีที่ส่งข้อความต่อท้ายสัญญาณเรียกด้วยคําว่า TEST ในการสื่อสารโหมด CW มีความหมายว่า

อย่างไร 

          ก.  เป็นสถานีช่ัวคราวแบบ Portable Station  
          ข.  เป็นสถานีที่ใช้กําลังส่งตํ่าไม่เกิน 5 วัตต์  
          ค.  เป็นสถานีที่กําลังทดลองออกอากาศ  
          ง.  เป็นสถานีที่กําลังออกอากาศในรายการแข่งขัน  

ตอบ ง. 
ข้อ 78 การส่ง “VVV” ในการสื่อสารโหมด CW หมายถึง 

          ก.  แจ้งให้ทราบว่าจะรับสัญญาณที่ความถี่สูงขึ้น  
          ข.  ต้องการให้สถานีที่ต้องติดต่อใช้ความเร็วการส่งที่สูง  
          ค.  สถานีน้ันจะหยุดออกอากาศช่ัวคราว  
          ง.  ในความถี่น้ันมีสถานีที่กําลังจะออกอากาศ  

ตอบ ง. 
ข้อ 79 วิธีการขอแทรกการติดต่อ ในการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง (Phone) คือ 

          ก.  พูด “QRZ” สองหรือสามคร้ัง ตามด้วยสัญญาณเรียกขาน (Call Sign) ของท่าน  
          ข.  บอกสัญญาณเรียกขานของท่าน (Call Sign) แทรกระหว่างช่วงเว้นการส่งสัญญาณของสถานีอ่ืน  
          ค.  พูดคําว่า “Break Break Break” แล้ว คอยฟังการตอบรับ  
          ง.  เรียก”CQ”ตามด้วยสัญญาณเรียกขานของสถานีใดสถานีหน่ึง 

ตอบ ข.  
ข้อ 80 ข้อใดต่อไปน้ีถูกต้อง เก่ียวกับการใช้ VOX 

          ก.  สัญญาณที่รับได้ มีเสียงเป็นธรรมชาติมากขึ้น  
          ข.  ส่งสัญญาณโดยไม่ต้องกดปุ่ม PTT 
          ค.  เป็นการประหยัดระยะความถ่ี (Frequency Spectrum)  
          ง.  ทําให้มีกําลังส่ง (Power Output) เพ่ิมขึ้น  

ตอบ ข. 
ข้อ 81 การส่งสัญญาณ “CQ DX” โดยทั่วไปใช้เพ่ือ 

          ก.   เป็นการเรียกโดยปกติ สําหรับสถานีทั่วไป  
          ข.  ผู้เรียกกําลังฟังสถานีที่อยู่ในประเทศเยอรมัน  
          ค.  ต้องการติดต่อกับสถานีที่อยู่นอกประเทศของตน  
          ง.  แจ้งเหตุอันตราย ขอความช่วยเหลือ  

ตอบ ค. 



 

วิชาท่ี 2 การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น 
 

24 แบบทดสอบกลางสําหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 

ข้อ 82 ก่อนใช้ความถี่ส่ง CQ ในโหมด CW หรือ Phone ควรปฏิบัติอย่างไรเพ่ือไม่ให้รบกวนสถานีอ่ืน 

          ก.  ส่ง “QRL ?” ใน CW ตามด้วยสัญญาณเรียกขาน (Call Sign ) ของท่าน หรือหากใช้เสียงพูด (Phone) 
ถามว่า มีผู้ใช้ความถี่น้ีหรือไม่ ตามด้วยสัญญาณเรียกขานของท่าน  

          ข.  ฟัง 2 นาที ก่อนการเรียก CQ  
          ค.  ส่งสัญญาณรหัสมอร์สตัวอักษร “V” สอง-สามครั้ง และฟังการตอบรับ  
          ง.  ส่งรหัสมอร์ส “QSY” หรือถ้าหากใช้เสียงพูด ประกาศ “The frequency is in use.” แล้วแจ้ง

สัญญาณเรียกขานของท่านและฟังการตอบรับ 
ตอบ ก.  

ข้อ 83 ก่อนที่ท่านจะ CQ จะต้องฟังและส่งสัญญาณใดออกไปเป็นอันดับแรก ในการสื่อสารโหมด CW 

          ก.  QRV ?  ข.  QRL ?  
          ค.  QRZ ?  ง.  QRK ?  

ตอบ ข. 
ข้อ 84 ความเร็วที่ดีที่สุดสําหรับการตอบ CQ ในรหัสมอร์ส คืออะไร 

          ก.  เร็วที่สุดเท่าที่ท่านสามารถรับได้สะดวก  ข.  ความเร็วเท่าที่สัญญาณ CQ ส่งมา  
          ค.  ความเร็วตํ่าจนกระทั่งสามารถติดต่อได้  ง.  5 wpm เพ่ือให้ทุกสถานีรับได้  

ตอบ ข. 
ข้อ 85 กรณีรับสัญญาณเรียก CQ DX CQ DX CQ DX DE HS0AC HS0AC HS0AC UP 5 AR K ถ้าจะตอบ

การเรียกขานนี้ ข้อปฏิบัติในข้อใดถูกต้อง 

          ก.  ตอบโดยใช้ความถี่ส่งสูงกว่าความถ่ีรับ 5 kHz  
          ข.  ตอบโดยใช้ความถี่ส่งสูงกว่าความถ่ีรับ 5 MHz  
          ค.  ตอบโดยใช้ความถี่ส่งสูงกว่าความถ่ีรับ 5 Hz  
          ง.  ตอบโดยใช้ความถี่ส่งสูงกว่าความถ่ีรับ 5 GHz  

ตอบ ก. 
ข้อ 86 ความหมายของ “Zero Beat” ในการสื่อสารโหมด CW คือ 

          ก.  ปรับความเร็วตามสถานีที่ส่งสัญญาณ  
          ข.  ใช้การแยกความถี่ (Split) เพ่ือหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน  
          ค.  การส่งสัญญาณโดยไม่มีความผิดพลาด  
          ง.  ปรับความถ่ีส่งของท่านให้ตรงกับสัญญาณความถ่ีรับ  

ตอบ ง. 
ข้อ 87 หากเราเป็นผู้ขอ Contact ถ้าต้องการได้ QSL Card จากคู่สถานีท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร 

          ก.  ขอ QSL Card ระหว่าง Contact  ข.  ส่ง QSL Card ของท่านไปก่อน  
          ค.  ขอสมาคม  ง.  แจ้ง สวสท.  

ตอบ ข. 
ข้อ 88 ในการ QSO กับพนักงานวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศถ้าต้องการแจ้งให้คู่สถานีส่งบัตรยืนยัน QSL 

Card ให้โดยตรง ส่วนมากจะใช้คําย่อข้อใด 

          ก.  Direct  ข.  VIA Beuro  
          ค.  VIA CBA  ง.  VIA QSL Manager  

ตอบ ก. 
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ข้อ 89 หากได้รับ QSL Card จากสถานีที่เคยติดต่อด้วย โดยแนบมาพร้อมทั้ง SASE และ IRC Coupon ท่าน
ควรทําอย่างไร 

          ก.  ส่ง QSL Card ของท่านไปยังสถานีน้ันโดยตรงทันที  
          ข.  ส่ง QSL Card ของท่านผ่านทางสมาคมวิทยุ  
          ค.    ส่ง Electronic QSL Card ของท่านไปยังสถานีน้ันโดยตรงทันที  
          ง.  ส่ง QSL Card พร้อมทั้ง IRC Coupon ของท่านกลับไปยังสถานีน้ันโดยตรงทันที  

ตอบ ก. 
ข้อ 90  ข้อความอะไรที่ไม่จําเป็นต้องบันทึกลง Log book 

          ก.  เวลาที่ติดต่อต้ังแต่เริ่มจนเลิกการติดต่อ  ข.  สัญญาณเรียกขานคู่สถานีที่ติดต่อ  
          ค.  ข้อความโดยละเอียดของการติดต่อ  ง.  กําลังส่งที่ใช้, ความถี่ใช้งาน  

ตอบ ค. 
ข้อ 91 เวลาที่บันทึกลง Log Book ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ควรใช้รูปแบบใด 

          ก.  GMT  ข.  TST  
          ค.  JST  ง.  RST  

ตอบ ก. 
ข้อ 92 ประเทศหรือ Country ตามความหมายของ DXCC Country List หมายถึงอะไร 

          ก.  ประเทศต่าง ๆ ที่มีอาณาเขตและอธิปไตยเหนือดินแดน ซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติ  
          ข.  ประเทศต่าง ๆ ที่มีอาณาเขตและอธิปไตยเหนือดินแดนที่ได้รับรองจากนานาชาติ และเกาะต่าง ๆ 

ในทะเลหรือมหาสมุทร ที่ต้ังห่างฝั่งไม่น้อยกว่า 200 ไมล์ทะเล จะถูกนับแยกเป็นอีกประเทศหน่ึง 
ตามความหมายของ DXCC Country List ทั้งน้ีไม่ว่าหมู่เกาะน้ันจะเป็นเขตการปกครองของ
ประเทศใด  

          ค.  ประเทศต่าง ๆ ที่มีอาณาเขตกว้างขวางจะถูกนับเป็น 2 ประเทศ ตามความหมายของ DXCC 
Country List  

          ง.  ไม่มีข้อใดถูก  
ตอบ ข. 

ข้อ 93 ข้อใดไม่ใช่คําลงท้ายของการเรียกขานทั่วไปในการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง 

          ก.  Over  ข.  Go Ahead  
          ค.  Back to you  ง.  Break  

ตอบ ง. 
ข้อ 94 ข้อใดคือคําลงท้ายในระหว่างการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง เมื่อต้องการให้คู่สถานีตอบกลับมา 

          ก.  Over  ข.  Krub  
          ค.  Clear  ง.  ไม่มีข้อถูก  

ตอบ ก. 
ข้อ 95 ในการ Contact กันด้วยวิทยุโทรศัพท์เมื่อต้องการตอบรับว่าสามารถรับข้อความได้ถูกต้องทั้งหมด

จะต้องใช้ข้อความใด 

          ก.  OK  ข.  Roger  
          ค.  Go Ahead  ง.  Clear  

ตอบ ข. 
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ข้อ 96 การรายงานผลการรับฟังด้วยระบบ RST ในวิทยุโทรเลข เมื่อท่านรับสัญญาณ T (Tone) ได้ในระดับ 9 

หมายความว่า 

          ก.  เสียงดีพอใช้  ข.  เสียงยังกระเพ่ือมอยู่มาก  
          ค.  เสียงดีเย่ียม  ง.  เสียงยังกระเพ่ือมอยู่เล็กน้อย  

ตอบ ค. 
ข้อ 97 คําเฉพาะในกิจการวิทยุสมัครเล่น Bug Key มีความหมายว่าอย่างไร 

          ก.  Manual Key  ข.  Semi Auto Key  
          ค.  Electronic Keyer  ง.  Paddle Key  

ตอบ ข. 
ข้อ 98 RTTY คืออะไร 

          ก.  การรับ - ส่งมอร์สโค้ดแบบ BOUDOT Code  
          ข.  การรับ - ส่งมอร์สโค้ดแบบ Unit Code  
          ค.  การรับ - ส่งมอร์สโค้ดแบบ Variable Length Code  
          ง.  ไม่มีข้อใดถูก  

ตอบ ก. 
ข้อ 99 TNC ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ Encode / Decode สําหรับ Packet Radio ย่อมาจากอะไร 

          ก.  Terminate Node Controller  ข.  Termining Mode Controller  
          ค.  Terminal Node Controller  ง.  Terminal Node Control  

ตอบ ง. 
ข้อ 100 หากสถานีของท่านมีเพียงสายอากาศ Half-wave Dipole ความถี่เดียวแต่ต้องการใช้งานในทุกความถ่ี  

ที่ได้รับอนุญาตในย่านความถี่ HF สิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรกในการเลือกซื้อเคร่ืองวิทยุ คือ 

          ก.  Built-in Electronic Keyer  
          ข.  Built-in Digital Signal Processing Unit  
          ค.  Built-in Temperature Compensated High Stability Crystal Oscillator  
          ง.  Built-in Automatic Antenna Tuner  

ตอบ ง. 
ข้อ 101  การติดต่อสื่อสารประเภทใด ไม่พบในย่านความถี่ 80 / 160 Meter Band 

          ก.  Upper Side Band (USB)  ข.  Lower Side Band (LSB)  
          ค.  Continuous Wave (CW)  ง.  Radioteletype (RTTY)  

ตอบ ก. 
ข้อ 102 การติดต่อสื่อสารประเภท Continuous Wave มักจะอยู่ช่วงใดของความถ่ี 

          ก.  ตอนต้นของความถี่  ข.  ตอนกลางของความถี่  
          ค.  ตอนปลายของความถี่  ง.  สามารถใช้งานได้ตลอดช่วงความถี่  

ตอบ ก. 
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ข้อ 103  ความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของนัก DX ที่ประสบความสําเร็จคือ 

          ก.  ทักษะในการฟัง  
          ข.  ทักษะในการส่ง  
          ค.  ทักษะในการใช้งาน RF Linear Amplifier  
          ง. ทักษะในการใช้ภาษา  

ตอบ ก. 
ข้อ 104  หลักสําคัญอันนําไปสู่ความสําเร็จในการออกอากาศย่านความถี่ HF คือ 

          ก.  ใช้กําลังส่งให้น้อยที่สุดและส่งด้วยความเร็วสูงสุด  
          ข.  รับฟังและแยกเสียงที่ต้องการออกจากสัญญาณรบกวน  
          ค.  ออกอากาศโดยไม่ใช้ RF Linear Amplifier  
          ง.  ส่งสัญญาณ CW ให้เร็วกว่าคู่สถานีที่กําลังติดต่อ  

ตอบ ข. 
ข้อ 105  หลักปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารทั่วไปในโหมด CW ที่สําคัญที่สุดคือ 

          ก.  ส่งด้วยความเร็วสูงสุดเพ่ือเพ่ิมจํานวนสถานีที่ติดต่อได้ให้มากที่สุด  
          ข.  ใช้ Q Code ให้น้อยที่สุด  
          ค.  ส่งด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับคู่สถานี  
          ง.  ใช้กําลังส่งที่เหมาะสมกับระยะทางของประเทศที่ต้องการ  

ตอบ ค. 
ข้อ 106  ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการติดต่อสื่อสารในย่านความถี่ HF 

          ก.  ออกอากาศทันทีโดยไม่ฟังและไม่ต้องถามว่าความถ่ีว่างหรือไม่  
          ข.  ออกอากาศด้วยกําลังส่งน้อยที่สุดเพ่ือป้องกันการรบกวนสถานีอ่ืน ๆ  
          ค.  ใช้ความเร็วในการส่งข้อความให้เหมาะสมกับคู่สถานี  
          ง.  สนทนาสั้นที่สุดกับสถานีที่ออกอากาศในรูปแบบ Pile Up  

ตอบ ก. 
ข้อ 107  ข้อใดต่อไปน้ีควรหลีกเลี่ยงหากต้องการติดต่อสื่อสารกับสถานีที่ออกอากาศแบบ Pile Up 

          ก.  ระบุสัญญาณเรียกขานของท่านอย่างเต็มรูปแบบ  
          ข.  หากเป็นการสื่อสารแบบ Split Frequency ให้ใช้ความถี่ส่งของสถานีสุดท้ายที่ติดต่อได้  
          ค.  หลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณเรียกขานของท่านซ้ําหลาย ๆ ครั้ง  
          ง.  ถูกทุกข้อ  

ตอบ ง. 
ข้อ 108  ในการสื่อสารโหมด CW ถ้าต้องการเรียกโดยไม่เจาะจงผู้รับจะต้องส่งข้อความใด 

          ก.  CQ HS0AC BK  
          ข.  CQ CQ FROM HS0AC KN  
          ค.  CQ CQ HS0AC HS0AC HS0AC AR 

          ง.  ถูกทุกข้อ  
ตอบ ค.  
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ข้อ 109 ในการสื่อสารโหมด CW ถ้า HS5AC ได้ยินสัญญาณ CQ CQ HS0AC HS0AC HS0AC AR หาก

ต้องการตอบควรส่งอย่างไรเพ่ือตอบกลับ 

          ก.  HS0AC DE HS5AC HS5AC AR  
          ข.  HS0AC DE HS5AC HS5AC K  
          ค.  HS5AC HS5AC AR 

          ง.  ถูกทุกข้อ  
ตอบ ง.  

ข้อ 110  ข้อความต่อไปน้ีสถานีใดเป็นผู้ส่ง ผู้ส่งช่ืออะไร และอยู่ที่ไหน HS0AC DE HS5AC GE TKS FER 
CALL UR RST 579 579 OP BOB BOB QTH BANGKOK BANGKOK HW CPY ? HS0AC DE 
HS5AC K  

          ก.  HS0AC เป็นผู้ส่ง, ช่ือ BOB, อยู่ที่ BANGKOK 

          ข.  HS5AC เป็นผู้ส่ง, ช่ือ BOB, อยู่ที่ BANGKOK 

          ค.  HS0AC เป็นผู้ส่ง, ช่ือ CPY, อยู่ที่ BANGKOK 

          ง.  HS5AC เป็นผู้ส่ง, ช่ือ FER, อยู่ที่ BANGKOK 
ตอบ ข. 

 
 
 

************************** 
 
 



 
 
 

วิชาที่ 3 
  

ทฤษฏีต่าง ๆ สําหรบันักวิทยุสมัครเล่น 
จํานวน 146 ขอ้ 

 
 

 

 ทฤษฏีไฟฟ้า  
 ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 หลักการทํางานของเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ  
 สายอากาศและสายนําสัญญาณ 
 การแพร่กระจายคลื่น  
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จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 
ข้อ 1 ตัวนําไฟฟ้า คือ  
 ก. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี  
 ข. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ยากมาก 
 ค. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้บางเวลา  
 ง. สสารที่มีคุณสมบัติไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 

ตอบ ก. 
ข้อ 2 ฉนวนไฟฟ้า คือ 
           ก.  สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี  
           ข.  สสารที่มีคุณสมบัติไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน  
           ค.  สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้บางเวลา  
           ง.  สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ปานกลาง 

ตอบ ข.  
ข้อ 3 สารก่ึงตัวนํา คือ 
           ก.  สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี  
           ข.  สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ปานกลาง  
           ค.  สสารที่มีคุณสมบัติไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน  
           ง.  สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านโดยมีเง่ือนไข 

ตอบ ง.  
ข้อ 4 ถ้าใช้ Volt Meter วัดแรงดันไฟฟ้า AC ได้ 18 โวลต์ ถ้าใช้ Oscilloscope วัดจะอ่านค่าแรงดันสูงสุด

ได้เท่าไร 
           ก.  25 โวลต์  ข.  12 โวลต์  
           ค.  20 โวลต์  ง.  12.5 โวลต์  

ตอบ ก. 
ข้อ 5 ข้อใดกล่าวถึงค่า RMS Voltage ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ถูกต้องสําหรับประเทศไทย 
           ก.  110 Volt  ข.  117 Volt  
           ค.  220 Volt  ง.  234 Volt  

ตอบ ค. 
ข้อ 6 ข้อใดกล่าวถึง Peak To Peak Voltage ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ถูกต้องสําหรับประเทศไทย 
           ก.  220 V  ข.  117 V  
           ค.  622 V  ง.  155 V  

ตอบ ค. 
ข้อ 7 Sine Wave ขนาด 110 Volts RMS จงคํานวณหาค่าแรงดัน Peak To Peak 
           ก.  84.8 Volts  ข.  240 Volts  
           ค.  311 Volts  ง.  339.4 Volts  

ตอบ ค. 
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ข้อ 8 ข้อใดคืออัตราส่วนระหว่างกําลังเอนเวโลป (Envelope) ค่ายอด (PEP) กับกําลังของคลื่นพาห์ที่ไม่มี

การมอดูเลต 
           ก.  0.414  ข.  0.707  
           ค.  1.00  ง.  1.414  

ตอบ ค. 
ข้อ 9 จงหากําลังไฟฟ้าที่เกิดจาก ตัวต้านทาน 800 Ω ได้รับแรงดันไฟฟ้าขนาด 200 V DC  
           ก.  0.5 Watts  ข.  50 Watts  
           ค.  80 Watts  ง.  600 Watts  

ตอบ ข. 
ข้อ 10 ตัวต้านทานขนาด 2.2 kΩ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 5.0 mA จะมีกําลังไฟฟ้าเท่ากับเท่าใด 
           ก.  2.2 mW  ข.  11 mW  
           ค.  22 mW  ง.  55 mW  

ตอบ ง. 
ข้อ 11 1 กําลังม้า (แรงม้า) เท่ากับเท่าไร 
           ก.  746 W  ข.  746 J/S  
           ค.  1000 W  ง.  ข้อ ก. และ ข. 

ตอบ ง. 
ข้อ 12 จงคํานวณหาแรงดันไฟฟ้า ที่ทําให้ Dummy Load 50 Ω มีกําลังไฟฟ้า 1,200 Watts  
           ก.  245 โวลต์  ข.  345 โวลต์  
           ค.  445 โวลต์  ง.  555 โวลต์  

ตอบ ก. 
ข้อ 13 หลอดไฟขนาด 12 V DC หลอดหน่ึง มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 0.4 A จะใช้กําลังไฟฟ้าเท่าใด 
           ก.  2.4 Watts  ข.  24 Watts  
           ค.  4.8 Watts  ง.  48 Watts  

ตอบ ค. 
ข้อ 14 สายนําสัญญาณเส้นหน่ึงมีอัตราสูญเสียกําลัง 1 dB จะเท่ากับการสูญเสียกําลังประมาณก่ีเปอร์เซ็นต์ 
           ก.  10.9 %  ข.  20.5 %  
           ค.  25.5 %  ง.  29.9 %  

ตอบ ข. 
ข้อ 15 Resister 2 kΩ 100 Volt. มีค่ากําลังไฟฟ้าสูญเสียเท่าไร  
           ก.  0.5 W  ข.  1 W  
           ค.  5 W  ง.  10 W  

ตอบ ค. 
ข้อ 16 จากคาบเวลา 0.025 ms จงหาความถี่ของคาบเวลาดังกล่าวจากตัวเลือกดังต่อไปน้ี 
           ก.  20 kHz  ข.  30 kHz  
           ค.  10 kHz  ง.  40 kHz  

ตอบ ง. 
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ข้อ 17 จงหาคาบเวลา และความยาวคลื่นของความถี่ 1 MHz 
           ก.  10 μS, 30 Meter  ข.  1 μS., 300 Meter  
           ค.  100 μS., 300 Meter  ง.  100 μS., 30 Meter  

ตอบ ข. 
ข้อ 18 จงหาย่านความถี่ และคาบเวลา ของความยาวคลื่น 25 เมตร 
           ก.  12 kHz / 83.33 μs  ข.  12 MHz / 83.33 ns  
           ค.  120 kHz / 833.33 μs  ง.  120 kHz / 833.33 ns  

ตอบ ข. 
ข้อ 19 จงหาย่านความถี่ และคาบเวลา ของความยาวคลื่น 12 เมตร 
           ก.  25 MHz / 0.04 μs  ข.  25 Hz / 0.04 μs  
           ค.  25 GHz / 0.004 μs  ง.  25 kHz / 0.04 μs  

ตอบ ก. 
ขอ้ 20 ข้อใดต่อไปน้ีให้ความหมายตรงกับคําว่า Impedance 
           ก.  หน่วยความจุไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์  
           ข.  คือค่าที่ตรงกันข้ามกับความต้านทาน 
           ค.  แรงผลักระหว่างสนามไฟฟ้าที่มีขั้วไฟฟ้าชนิดเดียวกัน  
           ง.  ค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  

ตอบ ง. 
ข้อ 21 ข้อใดต่อไปน้ีให้ความหมายตรงกับคําว่า Reactance 
           ก.  ความต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  
           ข.  ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งเกิดจากตัวเหน่ียวนําหรือตัวเก็บประจุ  
           ค.  คุณสมบัติทางจินตภาพของตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  
           ง.  ประกายไฟที่เกิดจากการคายประจุไฟฟ้าของตัวเหน่ียวนํา  

ตอบ ข. 
ข้อ 22 ข้อใดต่อไปน้ีคือค่าความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งเกิดจากตัวเหน่ียวนํา (L)  
           ก.  Reluctance  ข.  Reactance  
           ค.  Admittance  ง.  Conductance  

ตอบ ข. 
ข้อ 23 ข้อใดต่อไปน้ีคือค่าความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งเกิดจาก Capacitor (C)  
           ก.  Admittance  ข.  Reluctance  
           ค.  Reactance  ง.  Impedance  

ตอบ ค. 
ข้อ 24 ข้อใดต่อไปน้ีคือการตอบสนองของขดลวดต่อไฟฟ้ากระแสสลับ 
           ก.  เมื่อความถ่ีสูงขึ้น ค่าความต้านทานของขดลวดลดลง  
           ข.  เมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น ค่าความต้านทานของขดลวดสูงขึ้น  
           ค.  เมื่อความถ่ีสูงขึ้น ค่าความต้านทานของขดลวดสูงขึ้น  
           ง.  เมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลง ค่าความต้านทานของขดลวดสูงขึ้น  

ตอบ ค. 
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ข้อ 25 ข้อใดต่อไปน้ีคือการตอบสนองของตัวเก็บประจุต่อไฟฟ้ากระแสสลับ 
           ก.  เมื่อความถ่ีสูงขึ้น ค่าความต้านทานของตัวเก็บประจุลดลง  
           ข.  เมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น ค่าความต้านทานของตัวเก็บประจุสูงขึ้น  
           ค.  เมื่อความถ่ีสูงขึ้น ค่าความต้านทานของตัวเก็บประจุสูงขึ้น  
           ง.  เมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลง ค่าความต้านทานของตัวเก็บประจุสูงขึ้น  

ตอบ ก. 
ข้อ 26 เมื่อความต้านทานของภาระ (Load) มีค่าเท่ากับความต้านทานภายในของแหล่งจ่าย (Power Source) 

จะส่งผลตามข้อใด 
           ก.  กําลังงานสามารถส่งผ่านไปยังภาระ (Load) ได้น้อยที่สุด  
           ข.  ภาระ (Load) จะเกิดการลัดวงจร (Short Circuit)  
           ค.  กระแสไฟฟ้าจะไม่สามารถไหลผ่านไปยังภาระ (Load) ของวงจรได้  
           ง.  กําลังงานสามารถส่งผ่านไปยังภาระ (Load) ได้มากที่สุด  

ตอบ ง. 
ข้อ 27 การทําแมตช่ิงอิมพีแดนซ์ (Impedance Matching) มีความสําคัญอย่างไร  
           ก.  เพ่ือทําให้ Resistance ของวงจรมีค่าเท่ากับค่า Reactance  
           ข.  เพ่ือให้ภาระ (Load) ใช้กําลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดทําให้ประหยัดพลังงาน  
           ค.  เพ่ือให้กําลังงานสามารถส่งผ่านไปยังภาระ (Load) ได้มากที่สุด  
           ง.  เพ่ือให้ความต้านทานรวมของวงจรมีค่าน้อยที่สุด  

ตอบ ค. 
ข้อ 28 ค่าของ Spurious ใช้หน่วยวัดใด 
           ก.  dB Ohm ข.  dB Watt  
           ค.  dB Amp  ง.  dB micro Amp  

ตอบ ข. 
ข้อ 29 ข้อใดคือหน่วยวัดค่า Reactance 
           ก.  Farad  ข.  Ohm  
           ค.  Ampere  ง.  Siemens  

ตอบ ข. 
ข้อ 30 ข้อใดคือหน่วยวัดค่า Impedance 
           ก.  Volt  ข.  Ohm  
           ค.  Ampere  ง.  Watt  

ตอบ ข. 
ข้อ 31 ข้อใดคือผลของการใช้ Impedance Matching Transformer 
           ก.  ช่วยลดการสูญเสียกําลังงานทางด้านเครื่องส่ง  
           ข.  ช่วยให้ระบบส่งผ่านกําลังงานไปยังภาระ (Load) ได้มากที่สุด  
           ค.  ช่วยลด SWR ของสายอากาศ  
           ง.  ช่วยลด SWR ของสายนําสัญญาณ  

ตอบ ข. 
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ข้อ 32 อุปกรณ์ในข้อใดสามารถนํามาใช้เพ่ือทําอิมพีแดนซ์แมตช่ิงในย่านความถี่วิทยุได้  
           ก.  หม้อแปลงอิมพีแดนซ์  
           ข.  Pi-Network  
           ค.  สายนําสัญญาณที่ถูกตัดให้เป็นสัดส่วนกับความยาวคลื่น  
           ง.  ถูกทุกข้อ  

ตอบ ง. 
ข้อ 33 กําลังไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 2 เท่า เมื่อคิดในหน่วยเดซิเบลมีค่าเท่ากับข้อใด 
           ก.  2 dB  ข.  3 dB  
           ค.  6 dB  ง.  12 dB  

ตอบ ข. 
ข้อ 34 เครื่องส่งวิทยุโทรเลขเคร่ืองหน่ึงมีกําลัง 1 วัตต์ ป้อนเข้าภาค RF Power Amplifier ที่มีอัตราขยาย

เท่ากับ 3 dB อยากทราบว่ากําลังส่งที่สายอากาศในข้อใดถูกต้อง 
           ก.  1 Watt  ข.  3 Watts  
           ค.  2 Watts  ง.  2.5 Watts  

ตอบ ค. 
ข้อ 35 ภาพต่อไปน้ีแสดงคุณสมบัติของวงจรชนิดใด  
 
 
 
 
 
 
           ก.  High Pass Filter  ข.  Low Pass Filter  
           ค.  Band Pass Filter  ง.  Band Stop Filter  

ตอบ ข. 
ข้อ 36 ภาพต่อไปน้ีแสดงคุณสมบัติของวงจรชนิดใด  
 
 
 
 
 
 
           ก.  High Pass Filter  ข.  Low Pass Filter  
           ค.  Band Pass Filter  ง.  Band Stop Filter  

ตอบ ก. 
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ข้อ 37 ภาพต่อไปน้ีแสดงคุณสมบัติของวงจรชนิดใด 
 
 
 
 
 
 
 
           ก.  High Pass Filter  ข.  Low Pass Filter  
           ค.  Band Pass Filter  ง.  Band Stop Filter  

ตอบ ค. 
ข้อ 38 ภาพต่อไปน้ีแสดงคุณสมบัติของวงจรชนิดใด 
 
 
 
 
 
 
 
           ก.  High Pass Filter  ข.  Low Pass Filter  
           ค.  Band Pass Filter  ง.  Band Stop Filter  

ตอบ ง. 
ข้อ 39 อุปกรณ์ในข้อใดสามารถนําสัญญาณสองสัญญาณให้เข้าไปในช่องสัญญาณเดียวกันได้ 
           ก.  Diplexer  ข.  Duplexer  
           ค.  Repeater  ง.  Transformer  

ตอบ ข. 
ข้อ 40 ตัวต้านทานตัวหน่ึงมีรหัสสี เหลือง-ม่วง-ส้ม-เงิน ตัวต้านทานน้ีมีค่าความต้านทานเท่าไร 
           ก.  12.5 Ω และมีค่าผิดพลาด 5 %  ข.  22 kΩ และค่าผิดพลาด 10 %  
           ค.  36 Ω และมีค่าผิดพลาด 5 %  ง.  47 kΩ และมีค่าผิดพลาด 10 %  

ตอบ ง. 
ข้อ 41 Connector ชนิดใด ไม่นิยมนํามาใช้ในงานด้านความถี่วิทยุ 
           ก.  BNC Connector  ข.  TNC Connector  
           ค.  RCA Connector  ง.  SMA Connector  

ตอบ ค. 
ข้อ 42 อุปกรณ์ในข้อใด มีหน้าที่กรองสัญญาณในแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
           ก.  Diodes  ข.  Transistors และ Transformers  
           ค.  Inductors และ Capacitors  ง.  Quartz Crystals  

ตอบ ค. 
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ข้อ 43 ขาใดของหลอดไตรโอด (Triode Vacuum Tube) ที่ทําหน้าที่ควบคุมการไหลของอิเล็กตรอน 
           ก.  แอโนด (A)  ข.  แคโทด (K)  
           ค.  กริด (Grid)  ง.  เพลต (Plate)  

ตอบ ค. 
ข้อ 44 ข้อใดต่อไปน้ีให้ความหมายของ MMIC ได้ถูกต้องที่สุด  
           ก.  Multi Megabyte Integrated Circuit  
           ข.  Monolithic Microwave Integrated Circuit  
           ค.  Military-Specification Manufactured Integrated Circuit  
           ง.  Mode Modulated Integrated Circuit  

ตอบ ข. 
ข้อ 45 ข้อใดต่อไปน้ีหมายถึงวงจร Flip-Flop 
           ก.  วงจรเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุในย่าน HF  
           ข.  วงจรควบคุมการกดคีย์ออกอากาศด้วยเสียง  
           ค.  วงจรไฟฟ้าที่มีการทํางานเพียง 2 สภาวะเท่าน้ัน  
           ง.  วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา  

ตอบ ค. 
ข้อ 46 ROM มีความหมายตรงกับข้อใด 
           ก.  Read Only Memory  ข.  Resistor Operated Memory  
           ค.  Random Operational Memory  ง.  Resistant To Overload Memory  

ตอบ ก. 
ข้อ 47 ข้อใดเป็นแบตเตอรี่ชนิด Non Rechargeable 
           ก.  Nickel Metal Hydride  ข.  Carbon–Zinc  
           ค.  Nickel Cadmium  ง.  Lithium Polymer  

ตอบ ข. 
ข้อ 48 จากภาพต่อไปน้ี จงหาค่าความเหน่ียวนํารวมของวงจร  
 
 
 
 
 
 
           ก.  1.25 mH  ข.  2.50 mH  
           ค.  10 mH  ง.  10.5 mH  

ตอบ ก. 
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ข้อ 49 สัญลักษณ์ G3E หมายถึงการส่งประเภทใด  
 ก. ส่งเสียงแบบ Single Side Band (ไม่มี Carrier)  
 ข. ส่งแต่คลื่นพาห์ (Carrier) โดยไม่มีการผสมคลื่น 
 ค. ส่งเสียงแบบ Phase Modulation (PM)  
 ง. ส่งเสียงแบบ Amplitude Modulation (AM) 

ตอบ ค. 
ข้อ 50  สัญลักษณ์ A3F หมายถึงการส่งประเภทใด  
           ก.  SSTV  ข.  RTTY  
           ค.  AMTOR  ง.  PACTOR 

ตอบ ก. 
ข้อ 51  Electronic Keyer ใช้สําหรับการติดต่อสื่อสารประเภทใด 
          ก.  A1A  ข.  F1B  
          ค.  J3E  ง.  ถูกทุกข้อ  

ตอบ ก. 
ข้อ 52  การแข่งขัน CQ World Wide CW Contest ใช้การติดต่อสื่อสารประเภทใด 
          ก.  F3E  ข.  A1A  
          ค.  J3E  ง.  ถูกทุกข้อ  

ตอบ ข. 
ข้อ 53  การแข่งขัน CQ World Wide SSB Contest ใช้การติดต่อสื่อสารประเภทใด 
          ก.  A1A  ข.  F1B  
          ค.  J3E  ง.  ถูกทุกข้อ  

ตอบ ค. 
ข้อ 54 วงจร ALC ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบ SSB มีหน้าที่  
           ก.  ควบคุมมิให้เกิด Over Modulation โดยอัตโนมัติ  
           ข.  ควบคุมการเบ่ียงเบนความถ่ีโดยอัตโนมัติ  
           ค.  ควบคุมการเบ่ียงเบนสัญญาณเสียงโดยอัตโนมัติ  
           ง.  ไม่มีข้อใดถูก  

ตอบ ก. 
ข้อ 55 ถ้าเราป้อนสัญญาณเสียงมากเกินไป (Over Modulation) จะมีผลเป็นเช่นไร 
           ก.  เครื่องเสีย (พัง)  ข.  ความถี่ชิฟต์  
           ค.  แบนด์วิดธ์กว้าง  ง.  เสียงบ้ี  

ตอบ ค. 
ข้อ 56 ข้อใดต่อไปน้ีกล่าวถึง Flywheel Effect ได้ถูกต้อง ? 
           ก.  การ Oscillate อย่างต่อเน่ืองในวงจร LC  
           ข.  การใช้คาปาซิเตอร์เพ่ือทําหน้าที่ฟิลเตอร์ในวงจร Rectified  
           ค.  การสะท้อนกลับของคลื่นวิทยุผ่านช้ันบรรยากาศ Ionosphere หลาย ๆ Hop  
           ง.  คลื่นวิทยุยังคงเดินทางต่อไปในอวกาศเมื่อปิดเคร่ืองแล้ว 

ตอบ ก.  
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ข้อ 57 ความหมายของคําว่า Selectivity ในข้อใดถูกต้องที่สุด  
           ก.  ความไวของเคร่ืองรับ  ข.  ความไวของภาครับ  
           ค.  ความละเอียดของการเลือกรับสถานี  ง.  ความละเอียดของภาคส่ง  

ตอบ ค. 
ข้อ 58 Band Pass Filter จะต้องต่ออยู่ที่ใดของเคร่ืองส่ง SSB 
           ก.  หน้า Mixer  ข.  หลัง RF Amp  
           ค.  หลัง Mixer  ง.  หน้า RF Amp  

ตอบ ข. 
ข้อ 59 ข้อใดต่อไปน้ี กล่าวถึงคําว่า Desensitizing ในเครื่องรับวิทยุได้ถูกต้องที่สุด 
           ก.  เกิดสัญญาณรบกวนมากเมื่อปรับปุ่มสเควลช์ลงตํ่า  
           ข.  เกิดสัญญาณรบกวนน้อยเมื่อปรับปุ่มสเควลช์ขึ้นสูง  
           ค.  ความไวของเคร่ืองรับตํ่าลง เน่ืองจากมีสัญญาณที่มีความแรงสูงอยู่ใกล้เคียงกับความถ่ีที่รับ  
           ง.  ความไวของเคร่ืองรับตํ่าลง เน่ืองจากปรับปุ่ม AF Gain ตํ่าลง  

ตอบ ค. 
ข้อ 60 วงจรใดต่อไปน้ี ที่ขาดไม่ได้ในเครื่องรับวิทยุทุกเคร่ือง 
           ก.  วงจร Audio Filter  ข.  วงจร Beat Frequency Oscillator  
           ค.  วงจร Detector  ง.  วงจร RF Amplifier 

ตอบ ค.  
ข้อ 61 เครื่องนับความถ่ี (Frequency Counter) เครื่องหน่ึงมีความผิดพลาดเท่ากับ ±1.0 ppm ถ้านับความถ่ี 

ได้เท่ากับ 146,520,000 Hertz ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือ 
           ก.  ±162.2 Hz  ข.  ±14.552 kHz  
           ค.  ±146.52 Hz  ง.  ±1.4652 MHz  

ตอบ ค. 
ข้อ 62 SSB (Single Side Band) ใช้สัญญาณอะไรในการ Modulate 
           ก.  Audio และ Carrier  ข.  Carrier  
           ค.  Audio  ง.  ไม่มีข้อใดถูก  

ตอบ ค. 
ข้อ 63 ข้อใดกล่าวถึง Standing Wave Ratio (SWR) ได้ถูกต้อง 
           ก.  อัตราส่วนของค่าอินดักแตนซ์สูงสุดต่อค่าอินดักแตนซ์ตํ่าสุดในสายส่งกําลัง  
           ข.  อัตราส่วนของค่ารีซิสแตนซ์สูงสุดต่อค่ารีซิสแตนซ์ตํ่าสุดในสายส่งกําลัง  
           ค.  อัตราส่วนของค่าอิมพีแดนซ์สูงสุดต่อค่าอิมพีแดนซ์ตํ่าสุดในสายส่งกําลัง  
           ง.  อัตราส่วนของค่าแรงดันสูงสุดต่อค่าแรงดันตํ่าสุดในสายส่งกําลัง  

ตอบ ง. 
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ข้อ 64 ข้อใดคือข้อดีของการใช้แร่บังคับความถ่ีในเครื่องส่งวิทยุ 
           ก.  มีเสถียรภาพทางความถ่ีสูง  
           ข.  มีความชัดเจนของสัญญาณสูง  
           ค.  ทําให้เครื่องส่งวิทยุเปลี่ยนย่านความถี่ได้รวดเร็ว  
           ง.  สามารถผลิตความถ่ีได้มากกว่าวงจรชนิดอ่ืน ๆ  

ตอบ ก. 
ข้อ 65 ภาพต่อไปน้ีแสดงวงจรเคร่ืองรับวิทยุชนิดใด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ก.  เครื่องรับวิทยุชนิด FM  ข.  เครื่องรับวิทยุชนิด AM  
           ค.  เครื่องรับวิทยุแร่ (Crystal)  ง.  เครื่องรับวิทยุชนิด TRF 

ตอบ ค.  
ข้อ 66 ภาพต่อไปน้ีแสดงวงจรเคร่ืองรับวิทยุชนิดใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ก.  เครื่องรับวิทยุชนิด SSB  ข.  เครื่องรับวิทยุชนิด AM  
           ค.  เครื่องรับวิทยุแร่ (Crystal)  ง.  เครื่องรับวิทยุชนิด FM Stereo  

ตอบ ข. 
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ข้อ 67 ภาพต่อไปน้ีแสดงวงจรเคร่ืองรับวิทยุชนิดใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ก.  เครื่องรับวิทยุชนิด SSB  ข.  เครื่องรับวิทยุชนิด AM  
           ค.  เครื่องรับวิทยุแร่ (Crystal)  ง.  เครื่องรับวิทยุชนิด FM  

ตอบ ก. 
ข้อ 68 จากภาพความถี่ 2nd IF มีของวงจรค่าเท่าไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
           ก.  10.7 kHz  ข.  455 kHz  
           ค.  10.7 MHz  ง.  455 MHz  

ตอบ ข. 
ข้อ 69 DIP Meter ใช้วัดอะไร 
           ก.  สัญญาณวิทยุ  ข.  ทิศทางสนามแม่เหล็ก  
           ค.  ความถี่ Resonance ของสายอากาศ  ง.  Resistance ของสายอากาศ  

ตอบ ค. 
ข้อ 70 วงจรใดต่อไปน้ี ไม่นิยมใช้ในเครื่องรับวิทยุแบบ CW  
           ก.  Discriminator  ข.  RF Amplifier  
           ค.  Local Oscillator  ง.  Beat-Frequency Oscillator  

ตอบ ก. 
ข้อ 71 เครื่องรับ CW หรือ SSB ชนิดใด ไม่จําเป็นต้องมีภาค Mixer และ IF Amplifier 
           ก.  เครื่องรับชนิด TRF  ข.  เครื่องรับชนิด Super-Regenerative  
           ค.  เครื่องรับชนิด Super-Heterodyne  ง.  เครื่องรับชนิด Direct Conversion  

ตอบ ง. 
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ข้อ 72 เครื่องส่ง (Transmitter) กําลังส่ง 100 W ความถี่ 20 MHz จะมีความยาวคลื่นเท่าไร 
           ก.  5 ฟุต  ข.  15 ฟุต  
           ค.   50 ฟุต  ง.   100 ฟุต  

ตอบ ค. 
ข้อ 73 ความยาวคลื่น 10-100 cm อยู่ในย่านความถี่ใด 
           ก.   VHF  ข.    UHF  
           ค.  SHF  ง.  HF  

ตอบ ข. 
ข้อ 74 ข้อใดหมายถึงคุณสมบัติของสายอากาศในการส่งหรือรับคลื่นวิทยุในบางทิศทางได้มากกว่าทิศทางอ่ืน  
           ก.  Directivity  ข.  Polarization  
           ค.  Major Lobe  ง.  Beamwidth  

ตอบ ก. 
ข้อ 75 ข้อใดเป็นความหมายของความกว้างของลําคลื่นหลัก 
           ก.  Bandwidth  ข.  Minor Lobe  
           ค.  Major Lobe  ง.  Beamwidth  

ตอบ ง. 
ข้อ 76 ข้อใดคือลักษณะของ Trap Antenna  
           ก.  สายอากาศที่กําจัดสัญญาณรบกวนออก  
           ข.  สายอากาศที่มีความไวสูง และมีอัตราขยายสูงในทุกทิศทาง  
           ค.  สายอากาศที่ใช้สําหรับความถ่ีมากกว่า 1 แบนด์ โดยมีวงจร LC แบบขนานต่อคร่อมอยู่  
           ง.  สายอากาศที่ใช้พ้ืนที่ในการติดต้ังมาก  

ตอบ ค. 
ข้อ 77 ข้อใดกล่าวถึงความหมายของคําว่า Velocity Factor ในสายนําสัญญาณได้ถูกต้อง 
           ก.  อัตราส่วนของค่าอิมพีแดนซ์ในสายนําสัญญาณ  
           ข.  ดัชนีค่าการชีลด์ของสายนําสัญญาณ  
           ค.  ค่าความเร็วของคลื่นในสายนําสัญญาณคูณด้วยความเร็วของแสงในสุญญากาศ  
           ง.  ความเร็วของคลื่นในสายนําสัญญาณหารด้วยความเร็วของแสงในสุญญากาศ  

ตอบ ง. 
ข้อ 78 ค่า Velocity Factor ในสายส่งกําลังแบบ RG-8 ในข้อใดถูกต้อง 
           ก.  2.70  ข.  0.66  
           ค.  0.30  ง.  0.10  

ตอบ ข. 
ข้อ 79 ปลายทั้งสองข้างของสายอากาศแบบ Half-wave Dipole ข้อใดกล่าวถึงค่าของกระแส และแรงดัน ณ 

จุดทั้งสองได้ถูกต้องที่สุด 
           ก.  กระแสและแรงดันมีค่าเท่ากัน  ข.  แรงดันมีค่าตํ่าสุด กระแสมีค่าสูงสุด  
           ค.  แรงดันมีค่าสูงสุด กระแสมีค่าตํ่าสุด  ง.  แรงดันมีค่าตํ่าสุด กระแสมีค่าตํ่าสุด  

ตอบ ค. 
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ข้อ 80 ณ จุดก่ึงกลางของสายอากาศแบบ Half-wave Dipole ข้อใดกล่าวถึงค่าของกระแสและแรงดัน ณ จุดน้ัน

ได้ถูกต้องที่สุด 
           ก.  กระแสและแรงดันมีค่าเท่ากัน  ข.  แรงดันมีค่าสูงสุด กระแสมีค่าตํ่าสุด  
           ค.  แรงดันมีค่าตํ่าสุด กระแสมีค่าสูงสุด  ง.  แรงดันมีค่าตํ่าสุด กระแสมีค่าตํ่าสุด  

ตอบ ค. 
ข้อ 81 ข้อใดต่อไปน้ีกล่าวถึงความหมายของคําว่า Antenna Gain ได้ถูกต้อง 
           ก.  ตัวเลขแสดงอัตราส่วนความสัมพันธ์ของการแพร่ความเข้มของสัญญาณเปรียบเทียบระหว่าง

สายอากาศชนิดหน่ึงกับสายอากาศอีกชนิดหน่ึง  
           ข.  อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างสัญญาณที่ออกไปด้านหน้ากับสัญญาณที่ออกไปด้านหลัง

สายอากาศน้ัน  
          ค.  อัตราส่วนของกําลังที่เพ่ิมขึ้นในสายอากาศเปรียบเทียบกับกําลังส่งของเครื่องส่ง  
           ง.  อัตราขยายภาคสุดท้ายมีเกนเป็นลบเน่ืองจากความสูญเสียในสายส่งกําลัง  

ตอบ ก. 
ข้อ 82 สายนําสัญญาณชนิดที่นิยมนํามาใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นส่วนมากมีค่าความต้านทานเท่าใด  
           ก.  25 และ 30 โอห์ม  ข.   50 และ 75 โอห์ม  
           ค.  80 และ 100 โอห์ม  ง.  300 และ 750 โอห์ม  

ตอบ ข. 
ข้อ 83 สายนําสัญญาณชนิดทวินลีด (Twin Lead) มีค่าความต้านทานเท่าใด 
           ก.  50 โอห์ม  ข.  75 โอห์ม  
           ค.  100 โอห์ม  ง.  300 โอห์ม  

ตอบ ง. 
ข้อ 84 ข้อใดต่อไปน้ีเป็นวิธีป้องกันการเกิดคลื่นน่ิงในสายนําสัญญาณ 
           ก.  ปรับอิมพีแดนซ์ของสายอากาศให้เท่ากับอิมพีแดนซ์ของสายนําสัญญาณ  
           ข.  ต่อสายดินในตําแหน่งจุดป้อนสัญญาณของสายอากาศ  
           ค.  ตัดความยาวของสายนําสัญญาณให้เป็นจํานวนเท่าของความยาวคลื่นที่ใช้งาน  
           ง.  ต่อสายนําสัญญาณกับ VSWR มิเตอร์ก่อนใช้งานทุกครั้ง  

ตอบ ก. 
ข้อ 85 สายนําสัญญาณมีอักษรกํากับไว้ว่า 5C-2V สายนําสัญญาณเส้นน้ีมีอิมพีแดนซ์เท่าไร  
           ก.  50 โอห์ม  ข.  50.2 โอห์ม  
           ค.  75 โอห์ม  ง.  300 โอห์ม  

ตอบ ค. 
ข้อ 86 สายนําสัญญาณชนิด 10D-FB มีลักษณะอย่างไร  
           ก.  อิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม ไดอิเล็กตริกทําจาก PE ชีลด์ด้วยทองแดง + PVC  
           ข.  อิมพีแดนซ์ 10 โอห์ม ไดอิเล็กตริกทําจากโฟม ชีลด์ด้วยทองแดงสองชั้น + PE  
           ค.  อิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม ไดอิเล็กตริกทําจากโฟม ชีลด์ด้วยอลูมิเนียม + PE  
           ง.  อิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม ไดอิเล็กตริกทําจากโฟม ชีลด์ด้วยทองแดงและอลูมิเนียม + PVC 

ตอบ ง.  
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ข้อ 87 จากภาพคืออุปกรณ์ชนิดใด อุปกรณ์ในภาพนี้ คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ก.  Collins Balun  ข.  Bazooka Balun  
           ค.  Omega Match  ง.  Gamma Match  

ตอบ ข. 
ข้อ 88 จากภาพแสดงรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นแบบใด  
 
 
 
 
 
 
 
 
           ก.  Omni-Directional Pattern  ข.  Bi-Directional Pattern  
           ค.  Directional Pattern  ง.  Cardioid Pattern  

ตอบ ก. 
ข้อ 89 รูปแบบในข้อใด นิยมใช้แสดงถึงอัตราสูญเสียในสายนําสัญญาณ 
           ก.  dB per 100 ft  ข.  dB per 1,000 ft  
           ค.  Ohms per 100 ft  ง.  Watts per 1,000 ft  

ตอบ ก. 
ข้อ 90 ข้อใดคือค่า SWR ของสายนําสัญญาณ 50 โอห์ม เมื่อต่อกับสายอากาศท่ีมีความต้านทาน 200 โอห์ม  
           ก.  4:1  ข.  1:4  
           ค.  2:1  ง.  1:2  

ตอบ ก. 
ข้อ 91 ข้อใดคือค่า SWR ของสายนําสัญญาณ 50 โอห์ม เมื่อต่อกับสายอากาศท่ีมีความต้านทาน 10 โอห์ม 
           ก.  2:1  ข.  1:5  
           ค.  5:1  ง.  50:1  

ตอบ ค. 
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ข้อ 92 ข้อใดคือค่า SWR ของสายนําสัญญาณ 50 โอห์ม เมื่อต่อกับสายอากาศท่ีมีความต้านทาน 50 โอห์ม 
           ก.  1:1  ข.  1.1:1  
           ค.  2:1  ง.  0:0  

ตอบ ก. 
ข้อ 93 สายอากาศ Quad จัดอยู่ในสายอากาศประเภทใด 
           ก.  Vertical Polarization Antenna  ข.  Horizontal Polarization Antenna  
           ค.  Loop Antenna  ง.  Ground Plane Antenna  

ตอบ ค. 
ข้อ 94 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดในการปรับลดมุม Radials ของสายอากาศแบบ Ground Plane 
           ก.  อิมพีแดนซ์ของสายอากาศจะเพ่ิมขึ้น  
           ข.  อิมพีแดนซ์ของสายอากาศจะลดลง  
           ค.  อิมพีแดนซ์ของสายอากาศไม่เปลี่ยนแปลง  
           ง.  อิมพีแดนซ์ของสายอากาศจะสูงสุดเมื่อมุมของ Radials เท่ากับ 45 องศา  

ตอบ ก. 
ข้อ 95 Figure Eight หมายถึง รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศชนิดใด  
           ก.  Half-wave Dipole Antenna  ข.  Yagi-Uda Antenna  
           ค.  Rhombic Antenna  ง.  ถูกทุกข้อ  

ตอบ ก. 
ข้อ 96 ข้อใดต่อไปนี้เป็นผลจากการติดต้ังสายอากาศ Half-wave Dipole ที่ความสูงจากพ้ืนดินน้อยกว่า ¼ ของ

ความยาวคลื่น 
           ก.  ความต้านทานของสายอากาศจะไม่คงที่  
           ข.  ความต้านทานของสายอากาศไม่เปลี่ยนแปลง  
           ค.  ความต้านทานของสายอากาศเพ่ิมขึ้น  
           ง.  ความต้านทานของสายอากาศลดลง  

ตอบ ง. 
ข้อ 97 วิธีใดสามารถเพ่ิม SWR Bandwidth ของสายอากาศ Yagi ได้ 
           ก.  เพ่ิม Traps ให้แก่ Driven Element  
           ข.  เลื่อนตําแหน่ง Reflector เข้าใกล้ Driven Element เล็กน้อย  
           ค.  เพ่ิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Element ให้มีขนาดโตขึ้น  
           ง.  เพ่ิมจํานวนของ Director ให้มากขึ้น 

ตอบ ค. 
ข้อ 98 รัศมีของโลกมีค่าเท่าใด 
           ก.  6,370 กิโลเมตร  ข.  6,570 กิโลเมตร  
           ค.  6,730 กิโลเมตร  ง.  8,500 กิโลเมตร  

ตอบ ก. 
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ข้อ 99 คลื่นที่เดินทางไปตามพ้ืนผิวโลก ได้แก่ข้อใด  
           ก.  Direct Wave  ข.  Surface Wave  
           ค.  Sky Wave  ง.  ถูกทุกข้อ  

ตอบ ข. 
ข้อ 100 Sky Wave คือ   
           ก.  คลื่นที่เกิดจากฟ้า  
           ข.  คลื่นที่สะท้อนช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์  
           ค.  คลื่นที่สะท้อนช้ันบรรยากาศโทรโปสเฟียร์  
           ง.  คลื่นที่ผ่านช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เข้ามา  

ตอบ ข. 
ข้อ 101 ความถี่ใดที่มีการแพร่คลื่นแบบ Sky Wave 
           ก.  800 MHz  ข.  400 MHz  
           ค.  100 MHz  ง.  5 MHz  

ตอบ ง. 
ข้อ 102 คลื่นวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 108 MHz จะมีลักษณะการแพร่คลื่นแบบใด 
           ก.  Sky Wave  ข.  Direct Wave  
           ค.  Troposcatter  ง.  Surface Wave  

ตอบ ข. 
ข้อ 103 Sky Wave เกิดขึ้นจาก 
           ก.  ค่าคงตัวไดอิเล็กตริกของดินไม่คงที่ทําให้คลื่นเดินทางไปตามผิวโลก  
           ข.  การกระเจิงจากช้ัน Troposphere  
           ค.  ค่าคงตัวไดอิเล็กตริกของช้ัน Ionosphere ไม่คงที่ทําให้คลื่นเลี้ยวเบน  
           ง.  การสะท้อนจากผิวนํ้า  

ตอบ ค. 
ข้อ 104 การสื่อสารประเภทใดที่ใช้ช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ซึ่งเรียกว่าคลื่นฟ้า 
           ก.  การสื่อสารใยแก้วนําแสง  
           ข.  การสื่อสารดาวเทียม  
           ค.  การสื่อสารที่ใช้ความถี่สูงหรือคลื่นสั้น  
           ง.  การส่งสัญญาณโทรทัศน์  

ตอบ ค. 
ข้อ 105  ค่าพารามิเตอร์อะไรที่ทําให้คลื่นฟ้าเกิดการเลี้ยวโค้งกลับมาบนพ้ืนดิน 
           ก.  การลดทอนสัญญาณ  ข.  สภาพการเก็บประจุไฟฟ้า  
           ค.  สภาพการคายประจุทางไฟฟ้า  ง.  ดัชนีการหักเห  

ตอบ ง. 
ข้อ 106  เมื่อส่งคลื่นย่าน HF เข้าไปในช้ันบรรยากาศ Ionosphere การเดินทางของคลื่นจะเป็นอย่างไร  
           ก.  เดินทางเป็นเส้นตรงผ่านไป  ข.  เดินทางแบบซิกแซก  
           ค.  เดินทางด้วยการหักเหและสะท้อน  ง.  เดินทางแบบวกไปวนมา  

ตอบ ค. 
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ข้อ 107  ช้ันบรรยากาศที่มีผลต่อการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุย่าน HF โดยตรง คือ 
           ก.  โทรโปสเฟียร์ ข.  สตราโตสเฟียร์  
           ค.  ไอโอโนสเฟียร์  ง.  แมนีโตสเฟียร์  

ตอบ ค. 
ข้อ 108  ช้ันบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกซึ่งมีประจุไฟฟ้าอยู่หนาแน่นและมีผลทําให้เกิดการสะท้อนคลื่นวิทยุกลับมา

ยังพ้ืนโลกมีช่ือเรียกว่า 
           ก.  ช้ันสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere)  ข.  ช้ันโทรโปสเฟียร์ (Troposphere)  
           ค.  ช้ันสโปราเฟียร์ (Sporasphere)  ง.  ช้ันไอโอโนสเฟียร์ (Ionosphere)  

ตอบ ง. 
ข้อ 109 ช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุในบางย่านความถ่ีให้กลับลงมายังโลกอีกครั้งได้

เน่ืองจาก 
           ก.  เป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ มีคุณสมบัติเป็นฉนวน คลื่นผ่านไม่ได้  
           ข.  มีรังสี EUV สะสมอยู่ในช้ันบรรยากาศช้ันน้ี  
           ค.  มีอิเล็กตรอนอิสระจํานวนมากเคลื่อนที่อยู่ทําให้มีคุณสมบัติเป็นตัวนําไฟฟ้าสะท้อนคลื่น  
           ง.  มีปริมาณฝุ่นละอองและไอน้ําอยู่เป็นจํานวนมาก  

ตอบ ค. 
ข้อ 110  ระดับสัญญาณของคลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียม GPS ผ่านช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ลงมายัง

พ้ืนผิวโลกที่รับได้บางช่วงเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางแอมพลิจูดอย่างกะทันหัน (Scintillation) ทั้งน้ี
เน่ืองจาก 

           ก.  ระดับความสูงช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เปลี่ยนแปลง  
           ข.  เกิดการแปรปรวนไม่คงที่โดยมีการรวมตัวกันอีกครั้งของอิเล็กตรอนอิสระและไอออนบวกในช้ัน

บรรยากาศไอโอโนสเฟียร์  
           ค.  สัญญาณจากดาวเทียมผ่านเมฆที่มีขนาดไม่เท่ากัน  
           ง.  ดาวเทียมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง  

ตอบ ข. 
ข้อ 111  เพราะเหตุใดปริมาณอิเล็กตรอนอิสระในช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ในตอนกลางวันจึงมีมากกว่า   

ในตอนกลางคืน 
           ก.  กลางวันอากาศร้อน  
           ข.  ช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ในตอนกลางวันอยู่สูงกว่าในตอนกลางคืน  
           ค.  ช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ได้รับรังสี EUV จากดวงอาทิตย์ ทําให้โมเลกุลของออกซิเจนเกิดการ

แตกตัว  
           ง.  บรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ช้ัน E มารวมตัวกับช้ัน F  

ตอบ ค. 
ข้อ 112  ปริมาณอิเล็กตรอนในช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด 
           ก.  ฤดูกาล  ข.  วัฏจักรสุริยะ  
           ค.  เส้นรุ้งแม่เหล็ก  ง.  เส้นแวง  

ตอบ ข. 



 

วิชาท่ี 3 ทฤษฎีต่าง ๆ สําหรับนักวิทยุสมัครเล่น 
 

47 แบบทดสอบกลางสําหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 

 
ข้อ 113  ความถี่สูงสุดซึ่งบรรยากาศช้ันไอโอโนสเฟียร์จะสะท้อนคลื่นกลับลงมาได้เมื่อคลื่นถูกส่งขึ้นไปใน

แนวด่ิงและภายใต้สภาวะบรรยากาศหน่ึง ความถี่น้ีเรียกว่า 
           ก.  Maximum Usable Frequency  ข.  Critical Frequency  
           ค.  Optimum Usable Frequency  ง.  ถูกทุกข้อ  

ตอบ ข. 
ข้อ 114  ข้อใดต่อไปน้ี กล่าวถึงความถ่ีสูงสุดที่ใช้งาน (MUF) ได้ถูกต้อง 
           ก.  ความถี่สูงสุดที่ใช้ส่งได้  
           ข.  ความถี่สูงสุดที่ใช้ส่งได้ทุกเวลา  
           ค.  ความถี่สูงสุดที่ยอมให้คลื่นวิทยุสะท้อนผ่านช้ันบรรยากาศกลับมายังพ้ืนโลก ณ มุมวิกฤติในช่วง 

เวลาหน่ึง  
           ง.  ความถี่ใด ๆ ที่ส่งผ่านช้ันบรรยากาศ ช้ัน E และช้ัน F  

ตอบ ค. 
ข้อ 115  กรณี Sky Wave Propagation Communication ข้อใดคือค่า fo (Optimum Working Frequency) 

ของ Maximum Usable Frequency (MUF)  
           ก.  45% ของ MUF  ข.  85% ของ MUF  
           ค.  90% ของ MUF  ง.  95% ของ MUF  

ตอบ ข. 
ข้อ 116  เครื่องมือที่ใช้วัดความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระในช้ันบรรยากาศเรียกว่า 
           ก.  Ionization  ข.  Ionic Meter  
           ค.  Ionsonde  ง.  TEC Meter  

ตอบ ง. 
ข้อ 117  ข้อใดหมายถึง ทิศทางของสนามไฟฟ้าของคลื่นวิทยุเมื่อเทียบกับพ้ืนโลก 
           ก.  Directivity  ข.  Polarization  
           ค.  Major Lobe  ง.  Bandwidth  

ตอบ ข. 
ข้อ 118 ความถี่ในย่าน HF มีการแพร่กระจายคลื่นแบบใด   
           ก.  Direct Wave  ข.  Sky Wave  
           ค.  Ground Wave  ง.  Short Wave  

ตอบ ข. 
ข้อ 119  ย่านความถี่ใด ไม่มีการแพร่กระจายคลื่นแบบ Ground Wave 
           ก.  VLF  ข.  MF  
           ค.  UHF  ง.  LF  

ตอบ ค. 
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ข้อ 120  การแพร่กระจายคลื่นแบบ LOS เป็นการแพร่กระจายคลื่นในลักษณะใด 
           ก.  คลื่นเดินทางโดยอาศัยผิวดินเป็นตัวนํา  
           ข.  คลื่นเดินทางเป็นเส้นโค้งตามความโค้งของผิวโลก  
           ค.  คลื่นเดินทางสะท้อนช้ันบรรยากาศและหักเหกลับลงมาบนพ้ืนโลก  
           ง.  คลื่นเดินทางเป็นเส้นตรงในระยะสายตา  

ตอบ ง. 
ข้อ 121  ช่วงความถี่ใดที่เหมาะกับการแพร่กระจายคลื่นในช้ันไอโอโนสเฟียร์ 
           ก.  LF (Low Frequency)  ข.  MF (Medium Frequency)  
           ค.  HF (High Frequency)  ง.  VHF (Very High Frequency)  

ตอบ ค. 
ข้อ 122  ความถี่ย่านใดสามารถทะลุผ่านช้ันบรรยากาศไอโนสเฟียร์ได้ 
           ก.  LF (Low Frequency)  ข.  HF (High Frequency)  
           ค.  MF (Medium Frequency)  ง.  VHF (Very High Frequency)  

ตอบ ง. 
ข้อ 123  ความถี่วิกฤต (Critical Frequency) คือ  
           ก.  ความถี่สูงสุดของคลื่นที่จะสะท้อนกลับลงมาจากช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ในแนวดิ่ง 
           ข.  ความถี่สูงสุดของคลื่นที่จะทะลุผ่านช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์  
           ค.  ความถี่สูงสุดของคลื่นที่จะสะท้อนกลับมาจากช้ันบรรยากาศโทรโพสเฟียร์  
           ง.  ความถี่สูงสุดของคลื่นที่จะทะลุผ่านช้ันบรรยากาศโทรโพสเฟียร์  

ตอบ ก. 
ข้อ 124  ข้อใดไม่ถูกต้อง เก่ียวกับ Critical Frequency  
           ก.  เป็นความถ่ีสูงสุดที่ยังสามารถสะท้อนช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ในแนวดิ่ง 
           ข.  เปลี่ยนตามเวลาในแต่ละวัน  
           ค.  แต่ละช้ันบรรยากาศที่สูงขึ้น ค่า Critical Frequency จะลดลง  
           ง.  มีค่าแปรตาม Sunspot Number  

ตอบ ค. 
ข้อ 125  เราใช้เครื่องมืออะไรในการหาการเปลี่ยนแปลง Critical Frequency 
           ก.  Spectroscopy  ข.  Ionosonde  
           ค.  Calorimeter  ง.  Moisture meter  

ตอบ ข. 
ข้อ 126  การสะท้อนกลับจากท้องฟ้าคืนสู่ผิวโลกของคลื่นความถ่ีวิทยุเกิดจากสิ่งใด 
           ก.  ก้อนเมฆในช้ันโทรโพสเฟียร์  
           ข.   ปริมาณอิเล็กตรอนในช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์  
           ค.  หยดฝนในช้ันบรรยากาศ  
           ง.   เกล็ดนํ้าแข็งในช้ันไอโซเทอมอล  

ตอบ ข. 
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ข้อ 127  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของไอโอโนสเฟียร์ 
           ก.  เกิดจากการแตกตัวของโมเลกุลของแก๊สเป็นไอออน  
           ข.  มีความสูง 250-500 กิโลเมตร จากผิวโลก  
           ค.    มีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนมากในตอนกลางวัน  
           ง.  แบ่งออกเป็นช้ัน ๆ ตามความหนาแน่นของอิเล็กตรอน  

ตอบ ข. 
ข้อ 128  อิเล็กตรอนช้ันไอโอโนสเฟียร์เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้คลื่นวิทยุสะท้อนกลับสู่พ้ืนโลกความผันแปร

ของอิเล็กตรอนทําให้สามารถแบ่งไอโอโนสเฟียร์ออกเป็น 3 ช้ัน ได้แก่ 
           ก.  ช้ัน A ช้ัน B และช้ัน C  ข.  ช้ัน D ช้ัน E และช้ัน F  
           ค.  ช้ัน L ช้ัน M และช้ัน H  ง.    ช้ัน X ช้ัน Y และช้ัน Z  

ตอบ ข. 
ข้อ 129  การแบ่งช้ันของไอโอโนสเฟียร์ในตอนกลางวันคือ 
           ก.  C, D, E, F  ข.   E, F  
           ค.  D, E, F1, F2  ง.  D, Es, E, F1  

ตอบ ค. 
ข้อ 130  ช้ันบรรยากาศใด มีผลต่อการสะท้อนคลื่นกลับมายังพ้ืนโลกมากที่สุด 
           ก.  ช้ัน F1, F2, กลางวัน  ข.  ช้ัน F กลางคืน  
           ค.  ช้ัน F1, F2, กลางคืน  ง.  ช้ัน F กลางวัน  

ตอบ ข. 
ข้อ 131 บรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ช้ัน D อยู่สูงจากพ้ืนโลกประมาณเท่าใด 
           ก.  60-80 กม.  ข.  100-120 กม.  
           ค.  145-400 กม.  ง.  สูงกว่า 400 กม.  

ตอบ ก. 
ข้อ 132  บรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ช้ัน E อยู่สูงจากพ้ืนโลกประมาณเท่าใด  
           ก.  60-80 กม.  ข.  90-110 กม.  
           ค.  120-400 กม.  ง.  สูงกว่า 400 กม. 

ตอบ ข.  
ข้อ 133  บรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ช้ัน F อยู่สูงจากพ้ืนโลกประมาณเท่าใด 
           ก.  60-80 กม.  ข.  90-110 กม.  
           ค.  110-600 กม.  ง.  สูงกว่า 600 กม.  

ตอบ ค. 
ข้อ 134  บรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ช้ันใดท่ีแบ่งแยกเป็นสองช้ันในเวลากลางวันและรวมเป็นช้ันเดียวกันในตอน

กลางคืน 
           ก.  ช้ัน D  ข.  ช้ัน E  
           ค.  ช้ัน F  ง.  ช้ัน G  

ตอบ ค. 
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ข้อ 135  บรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ช้ันใดที่มีการลดทอนคลื่นมากที่สุด 
           ก.  F2 Layer  ข.  F1 Layer  
           ค.  E Layer  ง.  D Layer  

ตอบ ง. 
ข้อ 136  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของ D Layer 
           ก.  ความสูง 60-90 km  ข.  หายไปตอนกลางคืน  
           ค.  ลดทอน MF  ง.  สะท้อน HF  

ตอบ ง. 
ข้อ 137  ดรรชนีหักเหของ D Layer หาได้จากค่า 
           ก.  รากที่สองของ Effective Relative Permittivity คูณ Permeability  
           ข.  รากที่สองของ Permeability หารด้วย Effective Relative Permittivity  
           ค.  รากที่สองของ Permeability  
           ง.  รากที่สองของ Effective Relative Permittivity  

ตอบ ง. 
ข้อ 138  D Layer ลดทอนคลื่นความถ่ีใดมากที่สุด 
           ก.  1 MHz  ข.  10 MHz  
           ค.  100 MHz  ง.  1,000 MHz  

ตอบ ก. 
ข้อ 139  ช้ัน E Layer ที่มีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนสูงสุดมีระดับความสูงเท่าใด 
           ก.  100 กิโลเมตร  ข.  200 กิโลเมตร  
           ค.   300 กิโลเมตร  ง.  400 กิโลเมตร  

ตอบ ก. 
ข้อ 140  คลื่นวิทยุเมื่อเดินทางผ่านช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของระนาบโพลาไรซ์

เน่ืองจากตัวกลางที่ไม่สม่ําเสมอ ปรากฏการณ์น้ีเรียกว่า  
           ก.  Faraday Rotation  ข.  Cross Polarization  
           ค.  Attenuation  ง.  Scintillation  

ตอบ ก. 
ข้อ 141  การที่สัญญาณจางหาย (Fading) เกิดจาก 
           ก.  การสะท้อนจากนํ้าและจากช้ันบรรยากาศ  
           ข.  การหักเหจากเง่ือนไขการเดินทางของคลื่นและลักษณะ Multi-Path  
           ค.  การลดทอนจากฝน  
           ง.  ถูกทุกข้อ  

ตอบ ง. 
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ข้อ 142  การ Fade Out ของคลื่นวิทยุ AM เกิดจากผลของสิ่งใด 
           ก.  สัญญาณหลุดพ้นช่วง LOS  
           ข.  ความสูงของช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เปลี่ยน  
           ค.  ความช้ืนในก้อนเมฆดูดกลืนสัญญาณ  
           ง.  มีฝนตกในบางบริเวณ  

ตอบ ข. 
ข้อ 143 สาเหตุใดทําให้คลื่นวิทยุกระจายเสียงแบบ AM สามารถแพร่กระจายคลื่นออกไปได้ไกลกว่าคลื่น

วิทยุกระจายเสียงแบบ FM ที่กําลังส่งเท่ากัน 
           ก.  คลื่นวิทยุกระจายเสียงแบบ AM มีกําลังส่งสูงกว่าคลื่นวิทยุกระจายเสียงแบบ FM  
           ข.  คลื่นวิทยุกระจายเสียงแบบ AM ใช้ความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุกระจายเสียงแบบ FM  
           ค.  คลื่นวิทยุกระจายเสียงแบบ AM ใช้ความถี่ตํ่ากว่าจึงทําให้เกิดการสูญเสียในบรรยากาศน้อยกว่า

คลื่นวิทยุกระจายเสียงแบบ FM   
           ง.  คลื่นวิทยุกระจายเสียงแบบ AM ใช้ความถี่สูงกว่าจึงทําให้เกิดการสูญเสียในบรรยากาศมากกว่า

คลื่นวิทยุกระจายเสียงแบบ FM  
ตอบ ค. 

ข้อ 144  การส่งคลื่นวิทยุผ่านช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์จากสถานีส่งไปยังสถานีรับที่อยู่ทางภาคพ้ืนดินทั้งคู่ 
ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการรับคลื่นวิทยุมากที่สุด 

           ก.  มีอาคารสูงขวางกั้น  ข.  ช่วงเวลาในการติดต่อ  
           ค.  มีแม่นํ้าขวางกั้น  ง.  มีภูเขาขวางกั้น  

ตอบ ข. 
ข้อ 145  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น เกิดจุดบนดวงอาทิตย์ รังสีอัลตร้าไวโอเลตจากแสงแดด การระเบิด

ลุกจ้าบนดวงอาทิตย์ล้วนแต่มีผลกระทบต่อบรรยากาศช้ันไอโอโนสเฟียร์และทําให้การสื่อสารย่าน HF 
ดีขึ้นหรือเลวลงได้ มีปรากฏการณ์หนึ่งที่ทําให้การสื่อสารด้วยคล่ืนฟ้ายุติลงเป็นระยะเวลาสั้น ๆ 
ปรากฏการณ์น้ีเรียกว่า  

           ก.  Maximum Usable Frequency  ข.  Critical Frequency  
           ค.  SID (Sudden Ionospheric Disturbance)  ง.  Sun Spot  

ตอบ ค. 
ข้อ 146 ปรากฏการณ์ Sudden Ionospheric Disturbance หรือ SID มักเกิดขึ้นเป็นระยะเวลา 
           ก.  เป็นวัน  ข.  ต้ังแต่ 2-3 นาที จนถึง 2-3 ช่ัวโมง  
           ค.  2-3 ช่ัวโมง ถึง 2-3 วัน  ง.  ประมาณ 1 สัปดาห ์

ตอบ ข. 
 
 
 

************************ 



 
 
 

วิชาที่ 4  
 

หลักปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเล่น 
จํานวน 134 ขอ้ 

 
 
 

 หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสายอากาศในย่านความถ่ี HF 
 หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับเครื่องส่งวิทยุที่มีกําลังส่งสูง 
 วัตถุประสงค์ของสัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) ในด้านการ
ตรวจสอบ Linearity ของภาค RF Power Amplifier 

 หน้าที่ของอุปกรณ์ประกอบต่อไปนี้ RF Linear Power Amplifier, Key, 
Electronic Key 

 ประโยชน์ของ Line Filter, TVI Filter ในแง่ของการป้องกันการรบกวนจาก
คลื่นวิทยุ ปรากฏการณ์ที่ทําให้เกิดการรบกวนต่อผู้อ่ืนเนื่องจากเคร่ืองส่งวิทยุ 
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จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 
ข้อ 1 การติดตั้งเสาอากาศภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศจะต้องขออนุญาตการก่อสร้างจาก

หน่วยงานใด  
           ก.  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
           ข.  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  
           ค.  กระทรวงคมนาคม  
           ง.  สํานักงาน กสทช. 

ตอบ ก.   
ข้อ 2 ในการติดต้ังเสาอากาศมีหลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยอย่างไร 

           ก.  ติดต้ังให้ห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูง และไม่พาดสายไฟฟ้าแรงสูงถ้าเสาอากาศเกิดหักโค่นลงมา  
           ข.  ต้องแน่ใจว่าเสาอากาศและสายอากาศมีโครงสร้างแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงลมได้โดยไม่หักโค่น  
           ค.  ไม่ควรปีนเสาอากาศโดยถืออุปกรณ์หรือสายอากาศในมือ แต่ควรห้อยไว้ที่เอวด้วยเข็มขัดหรือชัก

รอกขึ้นไป  
           ง.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ง. 
ข้อ 3 ข้อใดต่อไปน้ีเป็นสิ่งที่ควรคํานึงถึงในการติดต้ังสายอากาศและอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเสาอากาศ  
           ก.  นํ้าหนักของสายอากาศและอุปกรณ์  
           ข.  ความสามารถในการรับแรงลม 

           ค.  โครงสร้างและความแข็งแรงของสายอากาศ  
           ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
ข้อ 4 การปรับแต่งหรือซ่อมสายอากาศมีหลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยอย่างไร 

           ก.  มั่นใจว่าตัวเราและสายอากาศได้ต่อกับสายดิน (Ground) เรียบร้อยแล้ว  
           ข.  ปิดเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุและถอดสายนําสัญญาณ  
           ค.  สวมชุดป้องกันการแผ่รังสี  
           ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข.  
ข้อ 5 ข้อควรระวังเบ้ืองต้นในการติดต้ังสายอากาศคือข้อใด 

           ก.  ควรติดต้ังสายอากาศในความสูงที่สามารถเอ้ือมถึงได้  
           ข.  ไม่ควรติดต้ังในพ้ืนที่ที่เปียกช้ืน 

           ค.  ไม่ควรติดต้ังที่ความสูงเกิน 3 เมตร  
           ง.  ควรติดต้ังสายอากาศในจุดที่การแพร่กระจายคลื่นไม่ทําอันตรายต่อมนุษย์ 

ตอบ ง.  
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ข้อ 6 ข้อใดที่จะต้องคํานึงถึงในการเลือกวัสดุเพ่ือทําเสาอากาศ 

           ก.  ใช้วัสดุราคาแพง  
           ข.  สาย Guy Wire ต้องให้เส้นใหญ่ไว้ก่อน  
           ค.  ควรจะใช้เหล็กอย่างดีที่สุดเพ่ือความแข็งแรง  
           ง.  คุณภาพของวัสดุทุกอย่างต้องไม่ตํ่ากว่าที่มาตรฐานกําหนดไว้ 

ตอบ ง.  
ข้อ 7 ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของการต้ังเสาอากาศ 

           ก.  เพ่ือให้ผู้อ่ืนทราบว่าเป็นสถานีวิทยุรับส่ง  
           ข.  เพ่ือชูสายอากาศของเราให้สูงเหนือสิ่งขีดขวาง  
           ค.  เพ่ือให้สายอากาศของเราสูงเด่นเป็นสง่า  
           ง.  เพราะการใช้วิทยุรับส่งต้องให้สายอากาศอยู่สูงที่สุด 

ตอบ ข.  
ข้อ 8  ข้อใดต่อไปน้ีไม่ควรกระทําในการติดต้ังเสาอากาศด้วยตนเอง  
           ก.  ศึกษาเรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์  
           ข.  ศึกษาเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ  
           ค.  ชวนเพ่ือนมาช่วยกันหลาย ๆ คน 

           ง.  ถ้ามีปัญหาให้ทดลองแก้ไขโดยลําพัง  
ตอบ ง. 

ข้อ 9 ข้อใดต่อไปน้ีเป็นการเตรียมตัวเพ่ือปีนเสาอากาศที่มีการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า 

           ก.  แจ้งสํานักงานการไฟฟ้าในท้องที่น้ันว่ามีบุคคลขึ้นปีนเสาอากาศ  
           ข.  ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายต่อทั้งหมด พร้อมทั้งติดป้ายเตือนไม่ให้เปิดใช้งาน 

           ค.  ไม่ต้องต่อสายดิน (Ground) ที่ฐานของเสาอากาศ  
           ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข.  
ข้อ 10 ในขณะปรับแต่งเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ควรปฏิบัติอย่างไร 

           ก.  ไม่ต้องต่อสายอากาศ  
           ข.  ต่อสายอากาศ  
           ค.  ต่อดัมมี่โหลด (Dummy Load) แทนสายอากาศ  
           ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค.  
ข้อ 11 ควรปรับแต่งและทดสอบการใช้งานของเข็มขัดปีนเสาอากาศเมื่อใด 

           ก.  ปรับแต่งและทดสอบขณะอยู่บนพ้ืนก่อนปืนเสาอากาศ  
           ข.  ไม่จําเป็นต้องปรับแต่งและทดสอบเพราะผู้ผลิตทํามาเรียบร้อยแล้ว  
           ค.  ปรับแต่งและทดสอบเมื่อขึ้นไปถึงที่ที่จะต้องทํางาน  
           ง.  ปรับแต่งและทดสอบขณะอยู่ที่ความสูงไม่มากนักก่อน 

ตอบ ง.  
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ข้อ 12 ข้อใดต่อไปน้ีเป็นการติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินที่ถูกต้อง 

           ก.  ติดต้ังในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก  
           ข.  ติดต้ังบนพ้ืนที่มีความช้ืนสูงเพ่ือให้เป็นสายดิน (Ground) 
           ค.  ควรวางนํ้ามันเช้ือเพลิงไว้ใกล้จุดติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า เพ่ือความรวดเร็วในการเติมเช้ือเพลิง

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  
           ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก.   
ข้อ 13 ข้อใดคือแรงดันไฟฟ้าตํ่าสุดที่สามารถทําอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ได้ 

           ก.  30 โวลต์  ข.  50 โวลต์  
           ค.  120 โวลต์  ง.  300 โวลต์ 

ตอบ ก. 
ข้อ 14 กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์ในปริมาณเท่าใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายถึงขั้นเจ็บปวดหรือ

หมดสติได้ 

           ก.  10 มิลลิแอมแปร์  ข.  50 มิลลิแอมแปร์  
           ค.  100 มิลลิแอมแปร์  ง.  1,000 มิลลิแอมแปร์ 

ตอบ ข. 
ข้อ 15 ในการเลือกซื้อเคร่ืองจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง เพ่ือใช้กับเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุจะต้องทราบคุณสมบัติ

ทางไฟฟ้าอะไรบ้าง 

           ก.  แรงดันและกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกมามีขนาดเพียงพอหรือไม่  
           ข.  มีวงจรรักษาขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกมาให้คงที่หรือไม่  
           ค.  มีวงจรป้องกันคลื่นวิทยุรบกวนหรือไม่  
           ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
ข้อ 16 เมื่อฟิวส์ที่อยู่ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุขาด วิธีเปลี่ยนฟิวส์ที่ถูกต้องคือข้อใด 

           ก.  ใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าเท่ากับของเดิม  ข.  ใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้ามากกว่าของเดิม  
           ค.  ใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าของเดิม  ง.   ใช้ลวดทองแดงเส้นใหญ่แทนของเดิม 

ตอบ ก.  
ข้อ 17 เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องรับ-ส่งวิทยุและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ควรต่อสายดิน (Ground) 

กับอะไรบ้าง 

           ก.  เฉพาะกับเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ  ข.  เฉพาะเคร่ืองแปลงแรงดันไฟฟ้าเท่าน้ัน  
           ค.  เฉพาะสายอากาศเท่าน้ัน  ง.  ทุกเคร่ืองในสถานีเท่าที่จะทําได้ 

ตอบ ง.  
ข้อ 18 ในขณะใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทําไมจึงต้องใส่รองเท้าที่เป็นฉนวนอย่างดีที่สุด 

           ก.  ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรของเครื่องไฟฟ้าน้ัน ๆ  
           ข.  ป้องกันอันตรายจากแรงดันไฟฟ้าเกิน  
           ค.  ป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายลงสู่พ้ืนดิน  
           ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ค. 

ตอบ ค. 
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ข้อ 19 ข้อใดคือประโยชน์ของการต่อสายดิน (Ground) กับเคร่ืองวิทยุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

           ก.  เพ่ือให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร  
           ข.  เพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วจากเครื่องวิทยุและอุปกรณ์ไฟฟ้าไหลผ่านตัวเราขณะท่ีเราสัมผัสกับ

เครื่องวิทยุและอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ัน ๆ  
           ค.  เป็นการระบายความร้อนให้กับเคร่ืองวิทยุและอุปกรณ์ไฟฟ้า  
           ง.  เพ่ือป้องกันฟ้าผ่า 

ตอบ ข.   
ข้อ 20 ในระบบสายดิน (Ground) ที่ใช้ในการป้องกันฟ้าผ่าเสาอากาศสูงน้ัน มักนิยมใช้แท่งเหล็กหรือแท่ง

ทองแดงตอกฝังลงไปในดินให้มีความลึกพอสมควรเพ่ือให้ประจุไฟฟ้าไหลถ่ายเทลงดินได้สะดวก เราเรียก
แท่งเหล็กหรือแท่งทองแดงนั้นว่า 

           ก.  Ground Plane  ข.  Ground Rod  
           ค.  Ground Wire  ง.  Ground Floor 

ตอบ ข.  
ข้อ 21 ข้อใดคือวิธีป้องกันหรือลดอันตรายจากฟ้าผ่าที่ดีและสะดวกที่สุดสําหรับสิ่งปลูกสร้างสูง ๆ และอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

           ก.  ติดต้ังระบบสายดิน (Ground)   ข.  ติดต้ังสายล่อฟ้า  
           ค.  ต่ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
ข้อ 22 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสําหรับติดต้ังกับเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เรียกว่าอะไร 

           ก.  Arrester  ข.  Varistor  
           ค.  Connector Switch  ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

ตอบ ง.  
ข้อ 23 อุปกรณ์ใดที่มีคุณสมบัติลัดวงจรในตัวมันเองเมื่อมีแรงเคลื่อนหรือแรงดันไฟฟ้าสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ 

           ก.  Diode High Volt ข.  Varistor  
           ค.  Zener Diode  ง.  IC Regulator 

ตอบ ข.  
ข้อ 24 Lightning Arrester มีประโยชน์อย่างไร 

           ก.  ป้องกันไม่ให้ฟ้าผ่า  
           ข.  เมื่อฟ้าผ่า มันจะไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวมัน  
           ค.  เมื่อฟ้าผ่า อะไรก็ช่วยไม่ได้  
           ง.  เมื่อไฟฟ้าที่มีแรงกระชากสูงไหลผ่านตัวมันจะลัดวงจรทําให้กระแสไฟฟ้าไหลลงดิน 

ตอบ ง.  
ข้อ 25 Lightning Arrester ควรติดต้ังไว้ที่ใด 

           ก.  ติดต้ังใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ามากที่สุด   
 ข.  ติดต้ังนอกบ้านพร้อมต่อสายดิน (Ground) อย่างดีที่สุด  
           ค.  ติดต้ังไว้ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า   
 ง.  ติดต้ังที่ใดก็ใช้งานได้เหมือนกัน 

ตอบ ข.  
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ข้อ 26 ข้อใดต่อไปน้ีสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดกราวด์ลูป (Ground Loop) บนอุปกรณ์เครื่องวิทยุและอุปกรณ์

ไฟฟ้าในสถานีวิทยุสมัครเล่นได้ 

           ก.  เช่ือมต่อสายดิน (Ground) ระหว่างอุปกรณ์เข้าด้วยกันเป็นลําดับ  
           ข.  เช่ือมต่อสายนิวทรัลของไฟ AC เข้ากับสายดิน (Ground)  
           ค.  หลีกเลี่ยงการใช้แหวนเกลียวในการยึดจุดต่อของสายดิน (Ground)  
           ง.  เช่ือมต่อสายดิน (Ground) ทั้งหมดให้ลงเพียงจุดเดียว 

ตอบ ง.  
ข้อ 27 ข้อใดต่อไปน้ีเป็นวิธีปฏิบัติเพ่ือลดผลของพลังงาน RF ตกค้างบนอุปกรณ์เครื่องวิทยุและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ในสถานีวิทยุสมัครเล่น 

           ก.  เช่ือมต่อสายดิน (Ground) ของอุปกรณ์เครื่องวิทยุและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดลงดิน  
           ข.  ติดต้ัง RF ฟิลเตอร์อนุกรมกับสายดิน (Ground)  
           ค.  ใช้กราวด์ลูป (Ground Loop) ที่มีความเป็นตัวนําที่ดีที่สุด  
           ง.  ติดต้ังแกนเฟอไรต์ (Ferrite Bead) บนสายดิน (Ground) ที่ต่อไปยังอุปกรณ์เครื่องวิทยุและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ตอบ ก.  

ข้อ 28 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดที่จําเป็นต้องต่อสายดิน (Ground) 
           ก.  เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง  
           ข.  เครื่องรับ-ส่งวิทยุ  
           ค.  โต๊ะต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นโลหะ  
           ง.   ต่อกับทุกเคร่ืองที่ใช้ไฟฟ้าหรือมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ 

ตอบ ง.  
ข้อ 29 สายดิน (Ground) ต่อกับอะไรดีที่สุด 

           ก.  ท่อนํ้าประปาพีวีซี  
           ข.  ท่อนํ้าประปาที่เป็นโลหะ  
           ค.  โครงเหล็กของตัวบ้าน  
           ง.  หลักดิน (Ground Rod) ที่ฝังลงไปในดินลึกพอสมควร 

ตอบ ง.  
ข้อ 30 เหตุใดจึงต้องต่อกราวด์ (Ground) ที่โครงอุปกรณ์เครื่องวิทยุและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโลหะ 

           ก.  ป้องกันฟิวส์ขาดในกรณีมีการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้าภายใน  
           ข.  ป้องกันสัญญาณวิทยุกระชาก  
           ค.  เพ่ือให้มั่นใจว่าสายนิวทรัลได้ต่อกราวด์ (Ground) แล้ว  
           ง.  เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าตกค้างอยู่บนโครงอุปกรณ์เครื่องวิทยุและเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ตอบ ง.  
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ข้อ 31 หลักดิน (Ground Rod) คือแท่งโลหะที่ใช้ตอกหรือฝังลงไปในดินเพ่ือประโยชน์อะไร 

           ก.  เพ่ือกระจายประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าให้ไหลลงสู่ดินได้สะดวก  
 ข.  เพ่ือยึดโครงสร้างของเสาอากาศ  
           ค.  เพ่ือตอกยึดกับท่อนํ้าประปา  
 ง.  เพ่ือให้เป็นส่วนหน่ึงของสายอากาศ 

ตอบ ก.  
ข้อ 32 พลังงานของคลื่นวิทยุ (RF Energy) มีผลกับร่างกายมนุษย์อย่างไร 

           ก.  ทําให้เน้ือเย่ือของร่างกายร้อนขึ้น  
           ข.  ทําให้เม็ดเลือดตํ่าลงจนถึงขั้นอันตราย  
           ค.  ทําให้เน้ือเย่ือของร่างกายเย็นลง  
           ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก.  
ข้อ 33 ความถี่วิทยุสามารถทําอันตรายต่อส่วนใดของร่างกายได้ง่ายที่สุด 

           ก.  เย่ือบุนัยน์ตา  ข.  แก้วหู  
           ค.  กล้ามเนื้อหัวใจ  ง.  เย่ือสมอง 

ตอบ ก.  
ข้อ 34 รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ มีอันตรายต่อมนุษย์ในลักษณะใดที่เห็นได้ชัดเจน

ที่สุด 

           ก.  เกิดความร้อนที่ผิวหนัง  ข.  ทําให้ระบบประสาทมึนชา 

           ค.  ปวดหัว ตาลาย  ง.  คลื่นไส้ อาเจียน 

ตอบ ก.  
ข้อ 35 ลักษณะใดต่อไปน้ีเป็นลักษณะของการที่ร่างกายเกิด RF Burn 

           ก.  เกิดความร้อนขึ้นบริเวณผิวหนัง  ข.  เกิดพิษจากการแผ่รังสี  
           ค.  ระดับแรงดันของกระแสเลือดตํ่าลง  ง.  เกิดอาการมึนงง ปวดศีรษะ 

ตอบ ก.  
ข้อ 36 อันตรายจากการสัมผัสสายอากาศขณะแพร่กระจายคลื่นด้วยกําลังส่งสูงเรียกว่าอะไร 

           ก.  RF Burn  ข.  RF Heat  
           ค.  RF Loop  ง.  RF Hot 

ตอบ ก.  
ข้อ 37 ในกรณีที่ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุกําลังส่งสูงและความถ่ีสูง ควรให้สายอากาศอยู่ห่างจากคนหรือบริเวณที่มี

คนอยู่อย่างน้อยประมาณก่ีเมตร 

           ก.  1 เมตร  ข.  2 เมตร  
           ค.  3 เมตร  ง.  4 เมตร 

ตอบ ค.  
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ข้อ 38 เพ่ือป้องกันและลดอันตรายเน่ืองจากการได้รับพลังงานคลื่นวิทยุมากเกินไป ควรปฏิบัติอย่างไร 

           ก.  ควรเลือกสถานที่ต้ังสายอากาศท่ีจะไม่ให้มีผู้คนมาสัมผัส หรือยืนชิดสายอากาศ  
          ข.  ไม่ควรสัมผัสสายอากาศในขณะใช้งานเคร่ืองวิทยุที่มีกําลังส่งสูง  
           ค.  ในขณะส่งคลื่นวิทยุไม่ควรให้สายอากาศหันไปทางคนหรือบริเวณที่มีคนอยู่  
           ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 39 ในการป้องกันหรือลดอันตรายเน่ืองจากการได้รับพลังงานคลื่นวิทยุมากเกินไป ข้อใดต่อไปน้ีไม่ควร

กระทํา 

           ก.  เลือกสถานที่ต้ังสายอากาศท่ีจะไม่ให้ผู้ใดมาสัมผัสหรือยืนชิดใกล้สายอากาศได้ในภาวะปกติ  
           ข.  ไม่แตะสายอากาศในขณะใช้เครื่องส่งวิทยุที่มีกําลังส่งสูงใช้งานอยู่  
           ค.  ไม่ใช้งานเคร่ืองส่งวิทยุขณะที่ฝาเครื่องเปิดอยู่ หรือถูกถอดชีลด์ออก  
           ง.  ปรับทิศทางสายอากาศที่มีอัตราขยายสูงมากพุ่งเข้าหาคน เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้รับจะได้รับคลื่นได้แรง 

ตอบ ง. 
ข้อ 40  อะไรอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอาการ RF Burn เมื่อแตะอุปกรณ์วิทยุขณะที่กําลังออกอากาศในย่าน 

HF  ทั้งที่ในสถานีที่มีการติดต้ังระบบกราวด์ (Ground) อย่างดี  
           ก.  สายกราวด์  (Ground Wire) เป็นชนิดแบน  
           ข.  สายกราวด์ (Ground Wire) เป็นฉนวน 
           ค.  เกิดเรโซแนนทีห่ลักดิน (Ground Rod)  
           ง.  เกิดเรโซแนนซใ์นสายกราวด์ (Ground Wire)  

ตอบ ง. 
ข้อ 41 หน่วยงานใดต่อไปนี้ทําหน้าที่ค้นคว้าวิจัยกําหนดมาตรฐานของคลื่นวิทยุ (RF) ที่เป็นอันตรายต่อเน้ือเย่ือ

ของร่างกายมนุษย์ 

           ก.  ANSI  ข.  ASDN  
           ค.  ISDN  ง.  FCC 

ตอบ ก.  
ข้อ 42 จากการศึกษาถึงผลกระทบของคลื่นวิทยุโดย ANSI พบว่าร่างกายมนุษย์จะดูดซับพลังงานคลื่นวิทยุ

ช่วงใดมากที่สุด 

           ก.  0.300 – 3.000 MHz  ข.  3 – 30 MHz  
           ค.  30 – 300 MHz  ง.  300 – 3000 MHz 

ตอบ ค.  
ข้อ 43 ร่างกายของคนเราจะตอบรับการแพร่กระจายคลื่นสูงสุด เมื่อความสูงของร่างกายเป็นกี่เท่าของความ

ยาวคลื่น 

           ก.  0.2 เท่า  ข.  0.3 เท่า  
           ค.  0.4 เท่า  ง.  0.5 เท่า 

ตอบ ค.    
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ข้อ 44 เราจะป้องกันคลื่นวิทยุที่รั่วไหลไม่ให้แผ่ออกมาจากอุปกรณ์ของเราได้อย่างไร  
           ก.  ห่อหุ้มด้วยกระดาษ  ข.  ห่อหุ้มด้วยแผ่นโลหะ  
           ค.  ห่อหุ้มด้วยไม้  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข.  
ข้อ 45 อุปกรณ์ในข้อใดต่อไปน้ีที่มีความจําเป็นต้องห่อหุ้มหรือ Shield อย่างดีที่สุด 

           ก.  เครื่องวัดกําลังส่งวิทยุ  ข.  เครื่องรับวิทยุ  
           ค.  เครื่องขยายกําลังส่งวิทยุ  ง.  เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 

ตอบ ค.   
ข้อ 46 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านความถี่ใดที่เป็นอันตรายแต่ไม่เกิดในรูปของความร้อน 

           ก.  ย่านความถี่สูงมาก  ข.  ย่านความถี่สูง  
           ค.  ย่านความถี่ตํ่า  ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ ค. 
ข้อ 47 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเก่ียวกับการใช้สัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) เพ่ือวัดค่าความเป็น

เชิงเส้น (Linearity) ของ Amplitude ในเครื่องส่ง Single Side Band 

 ก.  คือการใช้โทนเสียงสองความถ่ีที่เป็นฮาร์มอนิกกัน ป้อนเข้าไมโครโฟนของเครื่อง SSB แล้วดูผล
จากออสซิโลสโคป  

 ข.  คือการใช้โทนเสียงสองความถ่ีที่เป็นฮาร์มอนิกกัน ป้อนเข้าไมโครโฟนของเครื่อง SSB แล้วดูผล
จาก Distortion Analyzer  

 ค.  คือการใช้โทนเสียงสองความถ่ีที่ไม่เป็นฮาร์มอนิกต่อกัน ป้อนเข้าไมโครโฟนของเครื่อง SSB แล้วดู
ผลจากออสซิโลสโคป  

 ง.  คือการใช้โทนเสียงสองความถ่ีที่ไม่เป็นฮาร์มอนิกต่อกัน ป้อนเข้าไมโครโฟนของเครื่อง SSB แล้วดู
ผลจาก Wattmeter 

ตอบ ค.  
ข้อ 48 สัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) ใช้สําหรับทดสอบ 

           ก.  Linearity ของ RF Amplifier  ข.  Stability ของเคร่ืองวิทยุ  
           ค.  กําลังส่งของเคร่ืองวิทยุ  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก.  
ข้อ 49 สัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) ใช้เพ่ือประโยชน์อะไร 

           ก.  ปรับแต่งเคร่ืองขยายเสียงเพ่ือให้เสียงออกมาดี  
           ข.  ปรับแต่งภาครับของวิทยุสื่อสาร  
           ค.  ปรับแต่งเคร่ืองขยายกําลังส่งวิทยุ  
           ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค.  
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ข้อ 50 สัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) นิยมนํามาใช้ในการทดสอบหาค่าของอะไรของเคร่ืองวิทยุ 

           ก.  วัดอัตราการขยายของเครื่องวิทยุ SSB  
           ข.  วัดหาค่ากําลังส่งของเครื่องวิทยุ SSB  
           ค.  คํานวณหาค่ากําลังส่ง RMS ของเคร่ืองวิทยุ SSB  
           ง.  คํานวณหาค่ากําลังส่ง Peak Envelope Power (PEP) ของเคร่ืองวิทยุ SSB 

ตอบ ง.  
ข้อ 51 ทําไมจึงต้องใช้สัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) ในการปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร 

           ก.  เวลาทดสอบเคร่ืองขยายกําลังส่งจะได้ไม่เหน่ือยเวลา Modulate เสียงเข้าไป  
           ข.  เพ่ือให้เครื่องขยายกําลังส่งสามารถขยายความถี่ตํ่าและความถี่สูงได้เท่ากัน  
           ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.  
           ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

ตอบ ข.  
ข้อ 52 จุดประสงค์ของการใช้สัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) คือ 

           ก.  ทดสอบภาครับของเครื่องวิทยุ  
           ข.  การกําจัดความถ่ีด้านที่ไม่ต้องการ  
           ค.  เพ่ือทดสอบเครื่องวิทยุสามารถแยกโทนเสียง 2 เสียงออกจากกันได้หรือไม่  
           ง.  เพ่ือให้เครื่องขยายสามารถขยายกําลังส่งได้ดีทั้งความถ่ีตํ่าและความถี่สูง 

ตอบ ง.  
ข้อ 53 วัตถุประสงค์ของการใช้สัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) คือ 

           ก.  เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของสายอากาศ สายนําสัญญาณ และการแพร่กระจายคลื่น  
           ข.  เพ่ือทดสอบระบบสายดิน (Ground)  และความต้านทานของพ้ืนดินในบริเวณที่ต้ังสถานี  
          ค.  เพ่ือปรับแต่งกําลังการขยายของ RF Linear Amplifier  
           ง.  เพ่ือปรับแต่งความไวภาครับ Sensitivity ของเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุให้ดีที่สุด 

ตอบ ค.  
ข้อ 54 การใช้สัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) ทดสอบภาค Power Amplifier เพ่ือวัดค่า 

           ก.  THD (Total Harmonic Distortion)  ข.  IMD (Intermodulation Distortion)  
           ค.  Frequency Response ของ Amplifier  ง.  Group Delay ของ Amplifier 

ตอบ ข.  
ข้อ 55 สัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) ใช้สําหรับปรับแต่งอุปกรณ์ของเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร

ภาคใด 

           ก.  ภาครับ  ข.  ภาคขยายเสียง  
           ค.  ภาคขยายกําลังส่งวิทยุ  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค.  
ข้อ 56 สัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) ใช้สําหรับปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารโหมดใด 

           ก.  FM  ข.  AM  
           ค.  SSB  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค.  
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ข้อ 57 ข้อห้ามสําหรับการใช้สัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) คือ 

           ก.  ใช้กําลังส่งมากกว่า 1 กิโลวัตต์  
           ข.  โทนเสียงที่ใช้เป็น Harmonic ซึ่งกันและกัน  
           ค.  ใช้ขณะมีสัญญาณ Interference จากวิทยุกระจายเสียง  
           ง.  ความต้านทานของพ้ืนดินมีค่าน้อยกว่า 2 Ohm ต่อตารางเมตร 

ตอบ ข.  
ข้อ 58 สัญญาณชนิดใดที่นํามาใช้ในการทดสอบภาคขยายสัญญาณ Linear Amplifier 
           ก.  สัญญาณ Sine Wave   

 ข.  สัญญาณ Pulse  
           ค.  สัญญาณสัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test)   

 ง.  สัญญาณ RF 

ตอบ ค.  
ข้อ 59 อะไรคือตัววัดประสิทธิภาพของเคร่ืองส่งโดยใช้สัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) 
           ก.  ความเป็นเชิงเส้น (Linearity)  
           ข.  คลื่นพาห์และการกําจัดความถ่ีด้านที่ไม่ต้องการ  
           ค.  เปอร์เซ็นต์ของ Frequency Modulation  
           ง.  เปอร์เซ็นต์ของคลื่นพาห์ที่เคลื่อนไปบนช่วงความถี่ 

ตอบ ก.  
ข้อ 60 สิ่งที่ถูกนํามาใช้เพ่ือเป็นสัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) คือ 

           ก.  สัญญาณเสียง 2 เสียง ที่ความถี่เดียวกัน ห่างกัน 90 องศา (Phase shift)  
           ข.  สัญญาณเสียง 2 เสียง ไม่เป็นฮาร์มอนิกซึ่งกันและกัน  
           ค.  โทนความถ่ี 2 ความถี่  
           ง.  สัญญาณความถ่ีเสียง 2 ความถี่ รูปคลื่นแบบสี่เหลี่ยมที่ Amplitude เดียวกัน 

ตอบ ข.  
ข้อ 61 โทนเสียงความถี่ใดที่นิยมนํามาใช้เป็นสัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) 
           ก.  โทนเสียงตํ่า 700 Hz โทนเสียงสูง 900 Hz  
           ข.  โทนเสียงตํ่า 1,700 Hz โทนเสียงสูง 2,900 Hz  
           ค.  โทนเสียงตํ่า 700 Hz โทนเสียงสูง 1,900 Hz  
           ง.  โทนเสียงตํ่า 2,900 Hz โทนเสียงสูง 3,900 Hz 

ตอบ ค.  
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ข้อ 62 ความถี่ของโทนเสียงข้อใดที่นิยมใช้เพ่ือเป็นสัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) สําหรับ 

Linearity ในภาค Output ของเคร่ืองส่งวิทยุ SSB 

           ก.  200 Hz และ 20,000 Hz  
           ข.  500 Hz และ 2,000 Hz  
           ค.  ความถี่เสียงใดก็ได้ที่ห่างกัน 1,000 Hz แต่ต้องอยู่ในย่าน Audio Pass Band ของเคร่ืองส่ง SSB 

และต้องไม่เป็นฮาร์มอนิกของกันและกัน  
           ง.  ความถี่เสียงใดก็ได้ที่ห่างกัน 1,000 Hz แต่ต้องอยู่ในย่าน Audio Pass Band ของเคร่ืองส่ง SSB 

และต้องเป็นฮาร์มอนิกของกันและกัน 
ตอบ ค.  

ข้อ 63 ข้อใดต่อไปน้ีสามารถใช้เป็นสัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test)  
           ก.  1,000 Hz และ 2,000 Hz  ข.  1,500 Hz และ 3,000 Hz  
           ค.  700 Hz และ 1,900 Hz  ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ ค.  
ข้อ 64 ข้อใดต่อไปน้ีสามารถอธิบายคําว่า Linear Amplifier ได้ดีที่สุด 

           ก.  อุปกรณ์ขยายสัญญาณอย่างใดอย่างหน่ึงที่ใช้ร่วมกับเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ  
           ข.  อุปกรณ์ขยายสัญญาณที่เมื่อขยายแล้วสัญญาณขาออกยังคงมีรูปร่างเหมือนสัญญาณขาเข้า  
           ค.  อุปกรณ์ขยายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพดี  
           ง.  อุปกรณ์ขยายสัญญาณที่ใช้สําหรับเพ่ิมความถ่ี 

ตอบ ข.  
ข้อ 65 RF Linear Power Amplifier มีหน้าที ่
           ก.  เพ่ิมระดับกําลังสัญญาณให้กับเคร่ืองรับวิทยุ (เพ่ิมความไวให้เครื่องรับวิทยุ)  
           ข.  เพ่ิมระดับกําลังสัญญาณให้กับเคร่ืองส่งวิทยุ  
           ค.  เพ่ิม RF Linearity ให้กับเคร่ืองรับวิทยุ  
           ง.  เพ่ิม RF Linearity ให้กับเคร่ืองส่งวิทยุ 

ตอบ ข.  
ข้อ 66 ถ้าภาค Power Amplifier ของเคร่ืองส่งมี IMD (Intermodulation Distortion) มากเกินไปจะทําให ้

           ก.  เกิดอันตรายต่อภาค Power Amplifier  
           ข.  สัญญาณคลื่นวิทยุที่ออกมาจะมีแถบความถ่ี (Bandwidth) กว้างเกินไป  
           ค.  สัญญาณคลื่นวิทยุที่ออกมา จะมีความแรงมากเกินไป  
           ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ค. 

ตอบ ข.  
ข้อ 67 เมื่อเกิด Intermodulation ใน Linear Power Amplifier จะมีผลอย่างไร 

           ก.  เกิด Spurious แพร่กระจายออกไป ข.  เกิด Parasitic Oscillation  
           ค.  มีประสิทธิภาพตํ่า  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก.  
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ข้อ 68 จะต่อ RF Linear Amplifier ไว้ที่ตําแหน่งใด 
           ก.  ระหว่างเครื่องรับวิทยุกับสายอากาศ  ข.  ระหว่างเครื่องส่งวิทยุกับสายอากาศ  
           ค.  ระหว่างสายอากาศกับ Antenna Tuner  ง.  ระหว่างเครื่องส่งวิทยุกับ Power Amplifier 

ตอบ ข.  
ข้อ 69 เครื่องมือที่ใช้วัดค่ากําลังส่งที่ออกจากเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ คือ 

           ก.  AF Power Meter  ข.  RF Power Meter  
           ค.  DIP Meter  ง.  Field Strength Meter 

ตอบ ข.  
ข้อ 70 RF Power Output ของเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ หมายถึงค่าอะไร 

           ก.  กําลังความเข้มของคลื่นวิทยุ  ข.  กําลังการกินกระแสไฟฟ้าของเครื่องไฟฟ้า  
           ค.  กําลังส่งของเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ  ง.  กําลังการสูญเสียของเครื่องไฟฟ้า 

ตอบ ค.  
ข้อ 71 จะต่อ RF Power Meter เพ่ือวัดกําลังส่งของเครื่องส่งวิทยุอย่างไร 

           ก.  ขนานกับเคร่ืองส่งวิทยุ  ข.  อนุกรมกับเคร่ืองส่งวิทยุ  
           ค.  อนุกรมกับเคร่ืองส่งวิทยุและสายอากาศ  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค.  
ข้อ 72 ถ้านํา RF Power Meter มาต่อระหว่างเครื่องรับ-ส่งวิทยุกับ Dummy Load ค่าที่วัดได้ คือ  
           ก.  RF Power Output ของเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ  
           ข.  Frequency ของเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ  
           ค.  AF Power Output ของเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ  
           ง.  Standing Wave Ratio ของเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ 

ตอบ ก.  
ข้อ 73 อุปกรณ์ใดที่ใช้สําหรับเพ่ิมกําลังส่งเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ 

           ก.  Voltage Divider  ข.  RF Power Amplifier  
           ค.  Impedance Network  ง.  Voltage Regulator 

ตอบ ข.  
ข้อ 74 ข้อดีของการใช้ RF Linear Amplifier แบบหลอดสุญญากาศ คือ 
           ก.  ราคาถูก  ข.  สามารถให้กําลังส่งได้สูงมาก ๆ  
           ค.  ใช้แรงดันไฟฟ้าน้อย  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข.  
ข้อ 75 ก่อนตรวจซ่อมหรือแก้ไข RF Power Amplifier ต้องปฏิบัติอย่างไร 

           ก.  เปิดฝาเคร่ืองเพ่ือดูอาการผิดปกติ  
           ข.  คายประจุหรือระบายประจุไฟฟ้าแรงสูงลงดินให้หมดเสียก่อน  
           ค.  ตัดกระแสไฟฟ้าก่อนตรวจซ่อมทุกครั้ง  
           ง.  ถูกทั้งข้อ ข. และ ค. 

ตอบ ข.  
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ข้อ 76 ข้อดีของการใช้ RF Linear Amplifier แบบ Transistor คือ 

           ก.  ให้กําลังส่งสูงกว่า  ข.  มีขนาดเล็กกะทัดรัด  
           ค.  ใช้แรงดันไฟฟ้าสูง  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข.  
ข้อ 77 ข้อเสียของการใช้ RF Linear Amplifier แบบ Transistor คือ 

           ก.  ให้กําลังส่งตํ่า  ข.  มีขนาดเล็กกะทัดรัด  
           ค.  ใช้แรงดันไฟฟ้าสูง  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก.  
ข้อ 78 ข้อใดต่อไปน้ีเป็นการหาประสิทธิภาพ RF Linear Amplifier 
           ก.  DC Input Power หารด้วย DC Output Power  
           ข.  RF Output Power หารด้วย DC Input Power  
           ค.  RF Input Power คูณด้วย RF Output Power  
          ง.  DC Input Power บวกด้วย RF Input Power 

ตอบ ข.  
ข้อ 79 ข้อใดคือคุณสมบัติของภาคขยายชนิด Class A 

           ก.  ใช้กําลังงานได้ตํ่าในขณะสแตนด์บาย  
           ข.  มีประสิทธิภาพในการขยายสัญญาณสูง  
           ค.  ไม่ต้องป้อนสัญญาณเพ่ือขับวงจรขยาย  
          ง.  มีความผิดเพ้ียนของสัญญาณตํ่า 

ตอบ ง.  
ข้อ 80 Amplifier Class ใดเหมาะสําหรับใช้กับเคร่ืองส่งสัญญาณ RF ที่ทํางานที่ความถี่เดียวคงที่ 
           ก.  Class A  ข.  Class B  
           ค.  Class C  ง.  Class AB 

ตอบ ค.  
ข้อ 81 การติดต่อสื่อสารในโหมดใด นิยมใช้วงจรขยายกําลัง Class C 

           ก.  SSB  ข.  AM  
           ค.  CW  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค.  
ข้อ 82 ข้อใดต่อไปน้ีคือคุณสมบัติที่ดีของวงจรขยาย Class C 

           ก.  มีประสิทธิภาพสูงในการขยายสัญญาณ  
           ข.  มีการอัตราขยายสัญญาณเป็นเชิงเส้น  
           ค.  ไม่ต้องใช้วงจรเพ่ิมเติมเพ่ือปรับแต่งสัญญาณ  
           ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก. 
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ข้อ 83 Electronic Keyer คือ 

           ก.  กุญแจระบบอิเล็กทรอนิกส์  
           ข.  คีย์บอร์ดชนิดหน่ึงที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใน  
           ค.  อุปกรณ์สร้างสัญญาณเพ่ือส่งรหัสมอร์สโดยอัตโนมัติ  
           ง.  อุปกรณ์ที่ใช้แปลงสัญญาณรหัสมอร์สเป็นตัวอักษร 

ตอบ ค. 
ข้อ 84 ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับหน้าที่ของ Electronic Keyer ในกิจการวิทยุสมัครเล่น 

           ก.  ป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืนมาใช้งานเคร่ืองวิทยุ  
           ข.  สร้างสัญญาณสั้นและยาวแบบอัตโนมัติ  
           ค.  ลดทอนสัญญาณรบกวนของ Atmospheric Noise  
           ง.  ถอดสัญญาณเสียงรหัสมอร์สอัตโนมัติ 

ตอบ ข.  
ข้อ 85 การส่งคลื่นพาห์ออกไปเป็นจังหวะสั้นบ้างยาวบ้างน้ันเราใช้อุปกรณ์ใดเป็นตัวกําหนดจังหวะ 

           ก.  เปิด-ปิดสวิตช์ไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้าของเครื่องส่ง  
           ข.  เครื่องเคาะสัญญาณหรือ Key 

           ค.  ถอดสายอากาศสลับกันไปมาให้เป็นจังหวะ  
           ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข.  
ข้อ 86 ข้อใดให้ความหมายของเคร่ืองเคาะสัญญาณรหัสมอร์สแบบอัตโนมัติได้ดีที่สุด 

           ก.  คันเคาะรหัสมอร์สที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดต้ังอยู่ด้วย  
           ข.  คันเคาะรหัสมอร์สที่มีรีเลย์เป็นตัวเปิดปิดสัญญาณ  
           ค.  เครื่องเคาะรหัสมอร์สที่ให้สัญญาณสั้นและยาวแบบอัตโนมัติ  
           ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค.  
ข้อ 87 คันเคาะรหัสมอร์สที่มีจุดสัมผัสสองจุดคือซ้ายและขวาน้ันเราเรียกว่า 

           ก.  Straight Key  ข.  Paddle Key  
           ค.  Double Key  ง.  Automatic Key 

ตอบ ข.  
ข้อ 88 การส่งแต่คลื่นพาห์ออกไปอย่างเดียวโดยไม่ผสมสัญญาณเสียง เราเรียกว่าเป็นการส่งแบบใด 

           ก.  AM  ข.  FM  
           ค.  CW  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค.  
ข้อ 89 อุปกรณ์ที่ใช้ส่ง CW ในข้อใดสามารถใช้งานได้โดยไม่จําเป็นต้องมี Electronic Keyer 
           ก.  Semi Bug Telegraph Key  ข.  Iambic Telegraph Key  
           ค.  Paddle Telegraph Key  ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

ตอบ ก.  
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ข้อ 90 ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับเคร่ืองวิทยุที่มี Built-in Electronic Keyer 
           ก.  ไม่สามารถใช้งาน Straight Key ได้  ข.  ไม่สามารถเพ่ิมความเร็วในการส่งได้  
           ค.  สามารถใช้งาน Iambic Key ได้  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค.   
ข้อ 91 อุปกรณ์ในข้อใดช่วยในการปรับแต่ง Impedance ของสายอากาศ 

           ก.  Low Pass Filter  ข.  Electronic Keyer  
           ค.  Antenna Selector  ง.  Roller Inductor 

ตอบ ง.  
ข้อ 92 ข้อใดต่อไปน้ีกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการใช้งาน Antenna Analyzer 
           ก.  สัญญาณ RF ที่ใช้ต่อเข้าตัวเคร่ืองต้องไม่เกิน 5 วัตต์  
           ข.  ใช้แสดงรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ  
           ค.  ใช้ในการหาค่าความต้านทานของสายอากาศ  
           ง.  ใช้วิเคราะห์กําลังขยายของสายอากาศ 

ตอบ ค.  
ข้อ 93 อะไรคืออุปกรณ์หลักของ Antenna Tunner 
           ก.  Variable Inductors และ Variable Capacitor  
           ข.  Electrolytic Capacitor และ Ferrite Bead  
           ค.  Variable Resistor และ RF Choke  
           ง.  Field-Effect Transistor และ Bipolar Junction Transistor 

ตอบ ก.  
ข้อ 94 ข้อใดต่อไปน้ีกล่าวถูกต้อง 

           ก.  ใช้ Balun แปลง Impedance ขนาด 1:1 กับสายอากาศ Qubical Quad ได้ 
           ข.  ใช้ Dynamic Microphone กับเคร่ืองวิทยุระบบ Single Side Band ได้ 

           ค.  ใช้ Iambic Telegraph Key ได้โดยไม่จําเป็นต้องอาศัย Electronic Keyer  
           ง.  ใช้ Straight Telegraph Key ได้โดยจําเป็นต้องอาศัย Electronic Keyer 

ตอบ ข.  
ข้อ 95 การเลือกใช้งาน Balun ข้อใดต่อไปน้ีถูกต้อง 

           ก.  ใช้ Balun 1:1 กับสายอากาศ Quarter Wave  
           ข.  ใช้ Balun 1:1 กับสายอากาศ Half Wave Dipole  
           ค.  ใช้ Balun 1:1 กับสายอากาศ Folded Dipole  
           ง.  ใช้ Balun 1:1 กับสายอากาศ Rhombic 

ตอบ ข.  
ข้อ 96 จุดเด่นของเครื่องวิทยุที่มีระบบ Digital Signal Processing คือ 

           ก.  สามารถขจัดสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า  
           ข.  ความเที่ยงตรงของความถ่ีภาคส่งดีกว่า  
           ค.  ความเที่ยงตรงของความถ่ีภาครับดีกว่า  
           ง.  สามารถใช้งานรูปแบบการสื่อสาร Digital ได้หลากหลายกว่า 

ตอบ ก.  
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ข้อ 97 ข้อใดต่อไปน้ีเป็นสาเหตุของการรบกวนทางคลื่นวิทยุ 

           ก.  Fundamental Overload  ข.  Harmonics  
           ค.  Spurious Emissions  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
ข้อ 98 การรบกวนของคลื่นวิทยุใช้ความถี่เดียวกันอาจเกิดจาก 

           ก.  Intermodulation  
           ข.  มีสัญญาณแรง ๆ ส่งอยู่ในความถี่ใกล้เคียง  
           ค.  สถานีวิทยุหลาย ๆ สถานีต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน  
           ง.   Desensitization 

ตอบ ค.  
ข้อ 99 เครื่องรับ-ส่งวิทยุ 2 เครื่องใช้งานต่างความถี่กันแต่สถานีอยู่บริเวณเดียวกัน สัญญาณสามารถเกิดการ

รบกวนกันเองได้ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุใด 

           ก.  Intermodulation  ข.  Harmonic  
           ค.  Spurious Emission  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
ข้อ 100  Spurious Emission คือ 

           ก.  คลื่นรบกวนที่ไม่พึงประสงค์  ข.  คลื่นที่ทําให้กําลังส่งเพ่ิมขึ้น  
           ค.  คลื่นที่ต้องการออกอากาศ  ง.  คลื่นที่ทําให้แรงดันไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

ตอบ ก.  
ข้อ 101  Intermodulation หมายถึง 

           ก.  การรวมตัวของคลื่นความถ่ีวิทยุต้ังแต่ 2 ความถี่ ขึ้นไปและเกิดเป็นความถ่ีใหม่  
           ข.  คลื่นความถ่ีวิทยุที่มีความถี่เป็นจํานวนเท่าของความถี่ใช้งาน  
           ค.  เป็นมาตรฐานการผสมคลื่นแบบหน่ึง  
           ง.  วงจรทางไฟฟ้าที่ทําหน้าที่เก่ียวกับการผสมคลื่น 

ตอบ ก.  
ข้อ 102  คลื่นฮาร์มอนิก (Harmonic) หมายถึง 

           ก.  คลื่นความถ่ีของวงจรไอเอฟ แอมพลิฟายเออร์ (IF Amplifier)  
           ข.  คลื่นความถ่ีที่ต้องการออกอากาศ  
           ค.  คลื่นความถ่ีที่มีค่าเป็นจํานวนเท่าของความถี่ใช้งาน  
           ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ค. 

ตอบ ค.  
ข้อ 103  เหตุใดจึงต้องพยายามกําจัดคลื่นฮาร์มอนิกทิ้งไม่ให้ออกอากาศ 

           ก.  เน่ืองจากเป็นคลื่นที่เกิดการสูญเสียในสายนําสัญญาณ  
           ข.  เน่ืองจากเป็นคลื่นที่เป็นอันตรายต่อระบบสายอากาศ  
           ค.  เน่ืองจากเป็นคลื่นที่อาจทําให้เกิดสัญญาณรบกวนแก่สถานีอ่ืน ๆ  
           ง.  เน่ืองจากเป็นคลื่นที่เป็นอันตรายต่อบุคคลผู้ใช้งาน 

ตอบ ค.  
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ข้อ 104  แหล่งกําเนิดสัญญาณรบกวน RF Noise ได้แก่ 

           ก.  มอเตอร์ไฟฟ้า  ข.  การจุดระเบิดของหัวเทียนเครื่องยนต์  
           ค.  ฟ้าแลบ  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
ข้อ 105  สัญญาณรบกวนที่เกิดจากมอเตอร์ไฟฟ้า ถือเป็นการรบกวนประเภทใด 

           ก.  Natural Noise  ข.  Man Made Noise  
           ค. Atmospheric Noise  ง.  Electric Motor Noise 

ตอบ ข.  
ข้อ 106  สัญญาณรบกวนต่อระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุที่เรียกว่า Atmospheric Noise น้ัน อาจเกิดจาก 

           ก.  มอเตอร์ไฟฟ้า  ข.  การจุดระเบิดของหัวเทียนเครื่องยนต์  
           ค.  ฟ้าแลบ  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค.  
ข้อ 107  ข้อใดคือ Electromagnetic Interference 

           ก.  การรบกวนต่อคลื่นวิทยุอันเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า  
           ข.  การรบกวนต่อคลื่นวิทยุอันเกิดจากการจุดระเบิดของหัวเทียน  
           ค.  การรบกวนต่อคลื่นวิทยุอันเกิดจากผู้จงใจส่งคลื่นรบกวน  
           ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

ตอบ ง. 
ข้อ 108  เน่ืองจากเคร่ืองรับโทรทัศน์และเคร่ืองรับวิทยุ FM มีภาควงจร Front End ซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการ

กําจัดสัญญาณแปลกปลอม ดังน้ัน คลื่นวิทยุจึงสามารถเข้าไปในภาคน้ีได้ ทําให้เกิดการ Overload และ
ทําให้เครื่องรับโทรทัศน์และเครื่องรับวิทยุ FM ไม่สามารถรับคลื่นได้ กรณีน้ีเรียกว่า  

           ก.   Over Modulation  ข.  Harmonic Overmodulation  
           ค.  Fundamental Overload  ง.  Intermodulation Overload 

ตอบ ค.  
ข้อ 109  ข้อใดคือความหมายของ Fundamental Overload เก่ียวกับการรับสัญญาณคลื่นวิทยุ 

           ก.  แรงดันไฟฟ้า (Voltage) จาก Power Supply มากเกินไป  
           ข.  กระแสไฟฟ้า (Current) จาก Power Supply มากเกินไป  
           ค.  การรบกวนเกิดจากสัญญาณแรงมากเกินไป  
           ง.  การรบกวนเกิดจากการเปิดความดังของเสียง (Volume) มากเกินไป 

ตอบ ค.  
ข้อ 110  สัญญาณรบกวนจากเครื่องวิทยุสื่อสารที่รบกวนเคร่ืองรับโทรทัศน์ อาจเกิดจาก 

           ก.  Harmonic  ข.  Spurious  
           ค.  Cross Modulation  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
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ข้อ 111  ข้อใดต่อไปน้ีถูกต้อง เก่ียวกับการแก้ปัญหาเครื่องส่งวิทยุรบกวนเคร่ืองรับโทรทัศน์  
           ก.  ติดต้ัง RF Choke หรือ BALUN ที่สายอากาศ  
           ข.  ติดต้ังสายอากาศเคร่ืองส่งวิทยุให้สูงกว่าสายอากาศของเคร่ืองรับโทรทัศน์  
           ค.  ใช้วงจร High Pass Filter ที่เครื่องรับโทรทัศน์  
           ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
ข้อ 112 TVI เกิดขึ้นเน่ืองจากกรณีใด 

           ก.  Conducted Signal  ข.  Radiated Signal  
           ค.  Non Linearity ของเคร่ืองรับ TV ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
ข้อ 113  ข้อใดต่อไปน้ีทําให้เกิดการรบกวนที่เรียกว่า TVI  
           ก.  Non Linearity ของเคร่ืองรับ TV ข.  การเหน่ียวนําผ่านทาง AC Line  
           ค.  มนุษย์สร้างขึ้น  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
ข้อ 114  TVI Filter ใช้ป้องกันการรบกวนที่เกิดจากอะไร 

           ก.  Conduct  ข.  Radiated  
           ค.  Non Linear  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
ข้อ 115  ข้อใดเป็นการป้องกันหรือแก้ไขที่ตัวเคร่ืองส่งวิทยุอย่างถูกต้องเพ่ือไม่ให้สัญญาณรบกวนที่เกิดจาก

เครื่องส่งวิทยุไปรบกวนเคร่ืองรับโทรทัศน์ 

           ก.  ติดต้ังวงจรกรองความถ่ีตํ่าผ่าน (Low Pass Filter) ให้ใกล้กับเคร่ืองส่งวิทยุมากที่สุดแล้วต่อสายดิน 
(Ground) ด้วย  

           ข.  ติดต้ังวงจรกรองความถ่ีสูงผ่าน (High Pass Filter) ให้ใกล้กับเคร่ืองส่งวิทยุมากที่สุดแล้วต่อสายดิน 
(Ground) ด้วย  

           ค.  ติดต้ัง RF Choke หรือ BALUN ที่สายอากาศให้ใกล้กับเคร่ืองส่งวิทยุมากที่สุดแล้วต่อสายดิน 
(Ground) ด้วย  

           ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ก.  

ข้อ 116  ท่านจะปฏิบัติอย่างไรหากได้รับแจ้งว่าสถานีวิทยุสมัครเล่นของท่านมีการรบกวนเคร่ืองรับโทรทัศน์
หรือเคร่ืองรับวิทยุ 

           ก.  ตรวจสอบการทํางานของเครื่องรับ-ส่งวิทยุและอุปกรณ์ในสถานีวิทยุสมัครเล่นดูทันทีว่าทํางาน
ตามปกติและไม่รบกวนเคร่ืองรับโทรทัศน์หรือเคร่ืองรับวิทยุของท่านเองหรือไม่  

           ข.  ปิดเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุโดยทันทีและติดต่อสํานักงาน กสทช. ที่ใกล้ที่สุดเพ่ือขอความช่วยเหลือ  
           ค.  ตอบไปว่าสถานีของท่านได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและไม่ต้องแก้ไขการรบกวนใด ๆ  
           ง.  ออกอากาศตามปกติเพราะว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ของท่านไม่มีผลต่อการรบกวน 

ตอบ ก.  
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ข้อ 117  อุปกรณ์ข้อใดต่อไปน้ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการรบกวนของคลื่นวิทยุ 

           ก.  Ferrite Choke  ข.  Low Pass และ High Pass Filter  
           ค.  Low Pass Filter  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
ข้อ 118  อุปกรณ์ในข้อใดที่ติดต้ังไว้ระหว่างสายอากาศกับเครื่องรับโทรทัศน์ เพ่ือป้องกันสัญญาณรบกวนจาก

สถานีวิทยุที่อยู่ใกล้เคียง 

           ก.  Band Pass Filter  ข.  Low Pass Filter  
           ค.  High Pass Filter  ง.  Line Filter 

ตอบ ค.  
ข้อ 119  การแก้ไขปัญหาเครื่องส่งวิทยุรบกวนของเคร่ืองรับโทรทัศน์โดยการใช้ Filter จะต้องต่อในลักษณะใด  
           ก.  ต่อระหว่างเครื่องส่งวิทยุกับสายอากาศ โดยให้อยู่ใกล้กับเคร่ืองส่งวิทยุมากท่ีสุดและต่อสายดิน 

(Ground) ด้วย  
           ข.  ต่อระหว่างเครื่องส่งวิทยุกับสายอากาศ โดยให้อยู่ใกล้กับสายอากาศมากที่สุดและต่อสายดิน 

(Ground) ด้วย  
           ค.  ต่อด้านหน้าภาค RF Power Amplifier ของเคร่ืองส่งวิทยุและต่อสายดิน (Ground) ด้วย  
           ง.  ต่อกึ่งกลางระหว่างสายนําสัญญาณระหว่างเครื ่องส่งวิทยุกับสายอากาศและต่อสายดิน   

(Ground) ด้วย 
ตอบ ก.  

ข้อ 120  ถ้าจะป้องกันสัญญาณวิทยุจากเคร่ืองส่งวิทยุย่านความถ่ีย่าน HF ไม่ให้ไปรบกวนภาครับของโทรทัศน์
เราต้องใช้อุปกรณ์ใด 

           ก.  Low Pass Filter  ข.  High Pass Filter  
           ค.   Band Pass Filter  ง.  Intermodulation Filter 

ตอบ ก.  
ข้อ 121  วงจรกรองความถ่ีชนิดใดใช้ป้องกันไม่ให้คลื่นวิทยุไปรบกวนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์  
           ก.  Low Pass Filter  ข.  High Pass Filter  
           ค.  Band Pass Filter  ง.  Band Stop Filter 

ตอบ ก.  
ข้อ 122  อุปกรณ์ในข้อใดที่ติดต้ังไว้เพ่ือป้องกันการรบกวนเครื่องรับวิทยุจากไฟฟ้ากระแสสลับ 

           ก.  Band Pass Filter  ข.  High Pass Filter  
           ค.  High Cut Filter  ง.  Line Filter 

ตอบ ง.  
ข้อ 123  อุปกรณ์ในข้อใดที่ติดต้ังไว้เพ่ือป้องกันสัญญาณรบกวนจากคลื่น Harmonic 

           ก.  Band Pass Filter  ข.  Low Pass Filter  
           ค.  High Pass Filter  ง.  Line Filter 

ตอบ ข.  
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ข้อ 124  Bandwidth ของสัญญาณ RF Noise ที่รบกวนการรับภาพของเคร่ืองโทรทัศน์และการรับเสียงของ

วิทยุ FM น้ันจะมีลักษณะอย่างไร 

           ก.  Bandwidth แคบ  ข.  Bandwidth กว้าง  
           ค.  Bandwidth จํากัด  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข.  
ข้อ 125  เพ่ือลดการรบกวนของคลื่นวิทยุที่มีต่ออุปกรณ์ซึ่งใช้ความถี่เสียงจะต้องใช้อุปกรณ์ใด 

           ก.  Bypass Inductor  ข.  Bypass Capacitor  
           ค.  Forward-Biased Diode  ง.  Reverse-Biased Diode 

ตอบ ข.  
ข้อ 126  อุปกรณ์ในข้อใดสามารถแสดงความถ่ีแปลกปลอม (Spurious Signal) ที่เกิดจากเครื่องส่งวิทยุ 

           ก.  Spectrum Analyzer  ข.  Wattmeter  
           ค.  Logic Analyzer  ง.  Time-Domain Reflectometer 

ตอบ ก.  
ข้อ 127  Noise ในลักษณะใดที่สามารถลดได้โดยการใช้ Noise Blanker 
           ก.  Ignition Noise  ข.  Broadband White Noise  
           ค.  Heterodyne Noise  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก.  
ข้อ 128  คลื่นความถ่ีวิทยุและความถ่ีฮาร์มอนิกที่ถูกเหน่ียวนําผ่านสายไฟฟ้ากระแสสลับ เข้าไปรบกวนอุปกรณ์

ไฟฟ้าต่าง ๆ น้ันสามารถป้องกันได้โดยใช้วงจรกรองความถ่ีใด 

           ก.  AC Line Filter  ข.  Linear Filter  
           ค.  Low Pass Filter  ง.  Band Pass Filter 

ตอบ ก.  
ข้อ 129  Line Filter คือ 

           ก.  Filter ที่กัน Line Frequency ของทีวีไม่ให้รบกวนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  
           ข.  Filter ที่กัน Power Line ไม่ให้รบกวนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  
           ค.  Filter ที่ใช้กัน Harmonic  
           ง.  Filter ที่ใช้กัน Parasitic 

ตอบ ข.  
ข้อ 130  ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของ Line Filter ได้ถูกต้อง 

           ก.  Line Filter ต่อไว้เพ่ือป้องกันสัญญาณรบกวนจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ เข้ามารบกวนเครื่องรับ-ส่งวิทยุ  
           ข.  Line Filter ช่วยป้องกันสัญญาณจากเครื่องรับ-ส่งวิทยุของเราไม่ให้ออกไปรบกวน หรือทําความ

เสียหายต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ  
           ค.  Line Filter ช่วยให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุมีกําลังส่งแรงขึ้น  
           ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

ตอบ ง.  
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ข้อ 131  การนําเอา Line Filter มาใช้กับเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุเพ่ือป้องกันสัญญาณรบกวนจะไม่ได้ผลกับกรณีใน

ข้อใด  
           ก.  การเกิด Conduction ของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า  
           ข.  การเกิด Radiated ของสัญญาณวิทยุ  
           ค.  การเกิด Non Linear ของระบบวิทยุ  
           ง.  การเกิด Non Resonance ของสัญญาณวิทยุ 

ตอบ ง.  
ข้อ 132 สายอากาศ HF ชนิดใดสามารถลดการรบกวนทางคลื่นวิทยุได้ดีที่สุด 

           ก.  Quarter Wave แบบต้ัง  ข.  สายอากาศ Isotropic  
           ค.  สายอากาศทิศทาง  ง.  สายอากาศรอบตัว 

ตอบ ค.  
ข้อ 133  หลักปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม คือ 

           ก.  ใช้กําลังส่งไม่เกิน 1 วัตต์  
           ข.  ติดต้ังสายกราวด์ของเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุและสายอากาศ  
           ค.  ไม่ส่งสัญญาณ Uplink จนกว่าจะได้รับสัญญาณดาวเทียมที่ต้องการติดต่อได้  
           ง.  ใช้สายอากาศประเภททิศทางในการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมเท่าน้ัน 

ตอบ ค.  
ข้อ 134  เหตุใดจึงไม่ควรส่งสัญญาณ Uplink ออกไปก่อนที่เราจะรับสัญญาณ Downlink จากดาวเทียมได้  
           ก.  อาจทําให้เกิดการรบกวนได้  
           ข.  อาจทําให้ Transponder ของดาวเทียมได้รับความเสียหาย  
           ค.  อาจส่งผิดความถ่ี  
           ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก. 
 
 
 

************************ 
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ความรู้เกี่ยวกับรหัสมอร์ส (Morse Code) 
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จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 
ข้อ 1 การสื่อสารด้วยรหัสมอร์ส ประกอบด้วย 
 ก. เสียงสั้นและยาว  
 ข. เครื่องหมายจุดและขีด 
 ค. ขนาดใหญ่และเล็ก 
 ง. สัญญาณสั้นและยาว จังหวะ และระยะห่าง 

ตอบ ง. 
ข้อ 2 ข้อใดแสดงสัดส่วนของสัญญาณรหัสมอร์ส 
 ก. สัญญาณยาวมีขนาดเป็นหน่ึงเท่าของสัญญาณสั้น 
 ข. สัญญาณยาวมีขนาดเป็นสองเท่าของสัญญาณสั้น 
 ค. สัญญาณยาวมีขนาดเป็นสามเท่าของสัญญาณสั้น 
 ง. สัญญาณยาวมีขนาดเป็นสี่เท่าของสัญญาณสั้น 

ตอบ ค. 
ข้อ 3 ในการส่งรหัสมอร์ส ระยะห่างระหว่างสัญญาณเสียงสั้นยาวท่ีประกอบเป็นตัวอักษรน้ันมีความยาว

เท่าใด  
           ก.  เท่ากับสัญญาณเสียงสั้น  ข.  สามเท่าของสัญญาณเสียงสั้น  
           ค.  เจ็ดเท่าของสัญญาณเสียงสั้น  ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ ก.  
ข้อ 4 ในการส่งรหัสมอร์ส ระยะห่างระหว่างตัวอักษรมีความยาวเท่าใด 

           ก.  สามเท่าของสัญญาณเสียงสั้น  ข.  ห้าเท่าของสัญญาณเสียงสั้น  
           ค.  เจ็ดเท่าของสัญญาณเสียงสั้น  ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ ก.  
ข้อ 5  ในการส่งรหัสมอร์ส ระยะห่างระหว่างคํามีความยาวเท่าใด 

           ก.  สามเท่าของสัญญาณเสียงสั้น  ข.  ห้าเท่าของสัญญาณเสียงสั้น  
           ค.  เจ็ดเท่าของสัญญาณเสียงสั้น  ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ ค. 
ข้อ 6 ข้อใดหมายถึง ความถี่ว่างหรือไม่ 
   ก. −−·−  ·−·  −−−  ··−−··  (ดาดาดิดา ดิดาดิด ดาดาดา ดิดิดาดาดิดิด) 
  ข. −−·−  ·−·  −··−  ··−−··   (ดาดาดิดา ดิดาดิด ดาดิดิดา ดิดิดาดาดิดิด)  
   ค. −−·−  ·−·  ·−··  ··−−··   (ดาดาดิดา ดิดาดิด ดิดาดิดิด ดิดิดาดาดิดิด)   
  ง. −−·−  ·−·  −−··  ··−−··   (ดาดาดิดา ดิดาดิด ดาดาดิดิด ดิดิดาดาดิดิด)  

ตอบ ค. 
ข้อ 7 ข้อความ   ··−·  −···  (ดิดิดาดิด ดาดิดิดิด) หมายความว่า 
   ก. ได้หมดถ้าสดช่ืน ข. รับข้อความชัดเจน 
   ค. มีเสียงรบกวนสูง ง. เฟสบุ๊ค 

ตอบ ข. 
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ข้อ 8 ข้อความ ·····  −·  −·  (ดิดิดิดิดิด ดาดิด ดาดิด) ในการแข่งขันหมายถึง 
  ก. And ข. ตัวเลขแบบย่อที่ส่งในการแลกเปลี่ยน 
   ค. หมดข้อความ ง. กรุณาส่งซ้ําอีกครั้ง 

ตอบ ข. 
ข้อ 9 ข้อความ  ·−  −−·  −·  (ดิดา ดาดาดิด ดาดิด) หมายความว่า 
  ก. กรุณาลดความเร็ว ข. กรุณาเพ่ิมความเร็ว 
   ค. ท่านอยู่ที่ใด ง. กรุณาส่งซ้ําอีกครั้ง 

ตอบ ง. 
ข้อ 10 ข้อใดหมายถึง “ขอบคุณ” 
   ก. −  −·  −··−  (ดา ดาดิด ดาดิดิดา) ข. −  ···−  (ดา ดิดิดิดา) 
   ค. −  −·−  ····  (ดา ดาดิดา ดิดิดิดิด) ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก. 
ข้อ 11 ข้อความ  −  ··  −−  ·  (ดา ดิดิด ดาดา ดิด) หมายความว่า 
  ก. DX ข. DG 
   ค. เวลา ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค. 
ข้อ 12 “หวังว่าคงได้พบกันอีกครั้ง” คือข้อใด 
   ก. ····  ·−−−  ·  −−·  −−·−  ·−  −−·  −−··   
    (ดิดิดิดิด ดิดาดาดา ดิด ดาดาดิด ดาดาดิดา ดิดา ดาดาดิด ดาดาดิดิด) 
  ข. ····  ·−−·  ·  −·−·  ··−  ·−  −−·  −·   
   (ดิดิดิดิด ดิดาดาดิด ดิด ดาดิดาดิด ดิดิดา ดิดา ดาดาดิด ดาดิด) 
   ค. ···−  ·−−·  ··  −−·  ·−  −−·  −·   
    (ดิดิดิดา ดิดาดาดิด ดิดิด ดาดาดิด ดิดา ดาดาดิด ดาดิด)  
  ง. ···−  ····  ··−  −−·  −−·  ···−   
    (ดิดิดิดา ดิดิดิดิด ดิดิดา ดาดาดิด ดาดาดิด ดิดิดิดา) 

ตอบ ข. 
ข้อ 13 ข้อใดใช้ในการร่ําลาของ QRP'er  
  ก. −−···  ··−−−   (ดาดาดิดิดิด ดิดิดาดาดา) 
  ข. −−···  ···−−   (ดาดาดิดิดิด ดิดิดิดาดา) 
   ค. −−···  ····−   (ดาดาดิดิดิด ดิดิดิดิดา)  
  ง. −−···  ·····   (ดาดาดิดิดิด ดิดิดิดิดิด) 

ตอบ ก.  
ข้อ 14 ข้อความ  ·−·−·  (ดิดาดิดาดิด) หมายความว่า 
   ก. สิ้นสุดข้อความ ข. ข้าพเจ้าอยู่ที่ 
   ค. ความถี่ว่างหรือไม่ ง. นักวิทยุสมัครเล่น 

ตอบ ก. 
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ข้อ 15 QTC คือข้อใด 
  ก. −−·−  ·  −−·−   (ดาดาดิดา ดิด ดาดาดิดา)  
  ข. −−·−  −  −·−−   (ดาดาดิดา ดา ดาดิดาดา) 
   ค. −−·−  −  ····   (ดาดาดิดา ดา ดิดิดิดิด)  
  ง. −−·−  −  −·−·   (ดาดาดิดา ดา ดาดิดาดิด) 

ตอบ ง. 
ข้อ 16 ข้อใดต่อไปน้ีไม่ถูกต้อง 
  ก. กรุณาส่งช้าลง   −−·−  ·−·  −−·−   (ดาดาดิดา ดิดาดิด ดาดาดิดา)  
  ข. สัญญาณจางหาย   −−·−  ···  −···   (ดาดาดิดา ดิดิดิด ดาดิดิดิด) 
   ค. เวลาเท่าใด   −−·−  −  ·−·   (ดาดาดิดา ดา ดิดาดิด)  
  ง. ท่านเดินทางไปที่ใด   −−·−  ·−·  −··   (ดาดาดิดา ดิดาดิด ดาดิดิด) 

ตอบ ก. 
ข้อ 17 ข้อความ  −·−·  −−·−  −  ·  ···  −  (ดาดิดาดิด ดาดาดิดา ดา ดิด ดิดิดิด ดา) หมายความว่า 
   ก. มีการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน เร่งด่วน ข. ความถี่ว่างหรือไม่ 
   ค. กําลังแข่งขัน ง. ทดสอบสัญญาณด้วยรหัสมอร์ส 

ตอบ ค. 
ข้อ 18 ข้อความในข้อใดต่อไปน้ีนิยมใช้ในการรายงานสัญญาณด้วยรหัสมอร์สทุกย่านความถี่ 
  ก. ·−·  ···  −   (ดิดาดิด ดิดิดิด ดา)  
  ข. −−·−  ·−·  −·−   (ดาดาดิดา ดิดาดิด ดาดิดา) 
   ค. −−·−  ···  ·−   (ดาดาดิดา ดิดิดิด ดิดา)  
  ง. −·  ··  ·−··   (ดาดิด ดิดิด ดิดาดิดิด) 

ตอบ ก. 
ข้อ 19 เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ  −·−·  −−·−  −·  ·−  (ดาดิดาดิด ดาดาดิดา ดาดิด ดิดา) เราควรทํา

อย่างไร 
  ก. เคาะส่งสัญญาณเรียกขานของเราทันที เพ่ือติดต่อกับสถานีต้นทาง  
  ข. หยุดฟังสักครู่ เมื่อมีโอกาสจึงเรียกเข้าไป 
   ค. รีบติดต่อกับสถานีประเทศหายาก  
  ง. ไม่ต้องส่งข้อความใด ๆ 

ตอบ ง. 
ข้อ 20 ข้อความ  −·  ·−·  ··−−··  (ดาดิด ดิดาดิด ดิดิดาดาดิดิด) หมายความว่า 
  ก. ขอทราบสัญญาณเรียกขานของท่านอีกครั้ง  
  ข. ขอทราบสิ่งแลกเปลี่ยนตามกติกาการแข่งขัน 
   ค. ขอทราบหมายเลขลําดับการติดต่อใน Log book ของข้าพเจ้า  
  ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค. 

ตอบ ง. 
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ข้อ 21 ตัวเลข  −·  ·−  −  (ดาดิด ดิดา ดา) คือ 
  ก. 109 ข. 610 
   ค. 73 88 ง. 910 

ตอบ ง. 
ข้อ 22 ระหว่าง  −·−  (ดาดิดา) กับ  −·−−·  (ดาดิดาดาดิด) ตอนลงท้ายข้อความ ใช้ต่างกันอย่างไร 
    ก. ไม่แตกต่างกัน  
  ข. ห้ามใช้เมื่อติดต่อกับคู่สถานี 
   ค. −·− (ดาดิดา) ใช้จบข้อความเฉพาะคู่สถานี   −·−−· (ดาดิดาดาดิ) ใช้จบข้อความเมื่อยังไม่มี 

คู่สถานี  
  ง. −·−−· (ดาดิดาดาดิ) ใช้จบข้อความเฉพาะคู่สถานี   −·− (ดาดิดา) ใช้จบข้อความเมื่อยังไม่มี 

คู่สถานี 
ตอบ ง. 

ข้อ 23  −·−·  −−·−  ·−  ···  (ดาดิดาดิด ดาดาดิดา ดิดา ดิดิดิด) หมายความว่า 
   ก. กรุณารอสักครู่ ข. เรียกสถานีทั่วไป 
   ค. เจาะจงเรียกเฉพาะสถานีในทวีปยุโรป ง. เจาะจงเรียกเฉพาะสถานีในทวีปเอเชีย 

ตอบ ง. 
ข้อ 24  −··  ·−·  −−−  −−  (ดาดิดิด ดิดาดิด ดาดาดา ดาดา)  หมายความว่า 
  ก. คุณพ่อที่รัก ข. คุณแม่ที่รัก 
   ค. เพ่ือนรัก ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค. 
ข้อ 25 ข้อใดคือการสง่สัญญาณที่หมายถึงเคร่ืองหมาย “ทับ” ( / ) 
  ก. −··−·  (ดาดิดิดาดิด) ข. −·−−·  (ดาดิดาดาดิด) 
   ค. −·−−·−  (ดาดิดาดาดิดา) ง. −−−···  (ดาดาดาดิดิดิด) 

ตอบ ก. 
ข้อ 26 สัญญาณในข้อใดหมายถึง “ขึ้นบรรทัดใหม่” 
 ก. ·−·−·−  (ดิดาดิดาดิดา) ข. −···−  (ดาดิดิดิดา) 
 ค. −··−·  (ดาดิดิดาดิด) ง. ·−···  (ดิดาดิดิดิด) 

ตอบ ก. 
ข้อ 27 ระหว่างการสนทนา เมื่อต้องการให้คู่สถานีตอบ ต้องแจ้งด้วยสัญญาณในข้อใด 
 ก. −···−  (ดาดิดิดิดา) ข. ·−·−·−  (ดิดาดิดาดิดา) 
 ค. −·−−· (ดาดิดาดาดิด) ง. −··−·  (ดาดิดิดาดิด) 

ตอบ ค. 
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ข้อ 28 เราจะใช้สัญญาณ  −·−·  −−·−  (ดาดิดาดิด ดาดาดิดา) เมื่อใด 
 ก. เพ่ือยกเลิกข้อความก่อนหน้า  
 ข. เพ่ือขอติดต่อกับสถานีใดก็ได้ 
 ค. เพ่ือแจ้งว่าหมดข้อความ  
 ง. เพ่ือขอทราบสัญญาณเรียกขานของท่านอีกครั้ง 

ตอบ ข. 
ข้อ 29 เมื่อคู่สถานีส่งสัญญาณติดต่อกัน 8 ดิด หมายความว่า 
 ก. ยกเลิกข้อความก่อนหน้า ใหใ้ช้ข้อความต่อไปน้ี 
 ข. ขอติดต่อกับสถานีใดก็ได้ 
 ค. ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน 
 ง. สิ้นสุดการสนทนา 

ตอบ ก. 
ข้อ 30 ในขณะที่บุญตาบอกกับจอมว่าทุกอย่างเรียบร้อย แต่มือเคาะโทรศัพท์เป็นจังหวะ ถี่สามครั้ง-ห่างสาม

ครั้ง-ถี่สามครั้ง แสดงว่าบุญตากําลังสื่อสารให้จอมทราบว่า 
 ก. กําลังมีความสุข ข. ต้องการความช่วยเหลือ 
 ค. ยืนยันว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี ง. กําลังยุ่ง อย่ารบกวน 

ตอบ ข. 
 

 
 

**************************** 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ประมวลรหัสมอร์ส 
ตัวอย่างกระดาษคําตอบการสอบรับรหสัมอร์ส 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
International Morse Code 

1. The length of a dot is one unit. 
2. A dash is three units. 
3. The space between parts of the same letter is one unit. 
4. The space between letter is three units. 
5. The space between words is seven units. 
 

A ·− N −· 
B −··· O −−− 
C −·−· P ·−−· 
D −·· Q −−·− 
E · R ·−· 
F ··−· S ··· 
G −−· T − 
H ···· U ··− 
I ·· V ···− 
J ·−−− W ·−− 
K −·− X −··− 
L ·−·· Y −·−− 
M −− Z −−·· 

 

1 ·−−−− 6 −···· 
2 ··−−− 7 −−··· 
3 ···−− 8 −−−·· 
4 ····− 9 −−−−· 
5 ····· 0 −−−−− 

 
 



 

กระดาษคําตอบการสอบรับรหัสมอร์ส 
ชุดข้อสอบ ................. 

     ผ่าน    ไม่ผ่าน 

คะแนนรวม ............... 

ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................ เลขประจําตัวสอบ ..................................... 
 
            ตัวหนังสือ 40 กลุ่มคํา         จํานวนกลุ่มคําท่ีรับได้ถูกต้อง ................ กลุ่ม  คิดเป็น ...................คะแนน 
 
VVV  (1) __  __ __  __  __ (2) __  __  __  __  __ (3) __  __  __  __  __ (4) __  __  __  __  __ 
  
 (5) __  __  __  __  __ (6) __  __  __  __  __ (7) __  __  __  __  __ (8) __  __  __  __  __ 
 
 (9) __  __  __  __  __ (10) __  __  __  __  __ (11) __  __  __  __  __ (12) __  __  __  __  __ 
 
 (13) __  __  __  __  __ (14) __  __  __  __  __ (15) __  __  __  __  __ (16) __  __  __  __  __ 
 
 (17) __  __  __  __  __ (18) __  __  __  __  __ (19) __  __  __  __  __ (20) __  __  __  __  __ 
 
 (21) __  __  __  __  __ (22) __  __  __  __  __ (23) __  __  __  __  __ (24) __  __  __  __  __ 
 
 (25) __  __  __  __  __ (26) __  __  __  __  __ (27) __  __  __  __  __ (28) __  __  __  __  __ 
 
 (29) __  __  __  __  __ (30) __  __  __  __  __ (31) __  __  __  __  __ (32) __  __  __  __  __ 
 
 (33) __  __  __  __  __ (34) __  __  __  __  __ (35) __  __  __  __  __ (36) __  __  __  __  __ 
 
 (37) __  __  __  __  __ (38) __  __  __  __  __ (39) __  __  __  __  __ (40) __  __  __  __  __  AR 
 
 
            ตัวเลข 10 กลุ่มคํา       จํานวนกลุ่มคําท่ีรับได้ถูกต้อง ................ กลุ่ม  คิดเป็น ...................คะแนน 
 
VVV  (1) __  __  __  __  __ (2) __  __  __  __  __ (3) __  __  __  __  __ (4) __  __  __  __  __ 
 
 (5) __  __  __  __  __ (6) __  __  __  __  __ (7) __  __  __  __  __ (8) __  __  __  __  __ 
 
 (9) __  __  __  __  __ (10) __  __  __  __  __    AR  
 
 
 
 
 

    กรรมการผู้ตรวจ ........................................................................................................... Call Sign ……………………………………… 
    กรรมการผู้ตรวจ ........................................................................................................... Call Sign ……………………………………… 
    กรรมการผู้ตรวจ ........................................................................................................... Call Sign ……………………………………… 

สํานักงาน กสทช. 



 
 

การสอบภาคปฏิบัติ 
 

(1) สอบรับด้วยห ูรหัสมอร์สเปน็ภาษาอังกฤษ จํานวนคําทีใ่ช้ในการทดสอบ 40 กลุ่มคาํ ระยะเวลาในการ
ทดสอบไม่น้อยกว่าห้านาทีครึ่ง กลุ่มคาํละ 1 คะแนน 

(2) สอบรับด้วยห ูรหัสมอร์สเปน็ตัวเลข จํานวนคําที่ใชใ้นการทดสอบ 10 กลุ่มคํา ระยะเวลาในการทดสอบ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งนาทีครึ่ง กลุ่มคําละ 1 คะแนน 

ทั้งนี้ ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดสอบรบัรหสัมอร์ส กําหนดโดยเทียบจากความเร็วมาตรฐานในการสง่คาํว่า 
“PARIS” รวมกับกลุ่มคําเตรียมพร้อม “VVV” 
 
 

เกณฑ์การสอบภาคปฏิบัติ 
 

ต้องได้คะแนนภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(คะแนนรวมภาษาอังกฤษและตัวเลขต้ังแต่ 30 คะแนนขึ้นไป) 



 
 
 
 
 
ที่ปรึกษา 

1. กสทช. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร 
 ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
 ประธานอนุกรรมการพัฒนากิจการวทิยสุมัครเล่นและความถ่ีภาคประชาชน ของ กสทช. 
2. นายฐากร  ตัณฑสิทธ์ิ 
 เลขาธิการ กสทช. 
3. นายก่อกิจ  ด่านชยัวิจิตร 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 

 
คณะผู้จัดทํา  
คณะทํางานเปรียบเทียบหลักสูตรและปรับปรุงแบบทดสอบในกิจการวิทยุสมัครเล่น (2560) 
  1. นายสมศักดิ์   สิริพัฒนากุล 
  2. นายดํารงค์    วัสโสทก 
  3. นางธิดา   เด่นพฤกษ์ธรรม 
  4. ดร. จักร ี   ห่านทองคํา 
  5. นายสืบศักดิ ์   สืบภักด ี
  6. นายพรชัย    เสมแจ้ง 
  7. นายอนุชา   คงกล้า 
  8. นางสาวพรพักตร์   สถิตเวโรจน ์
  9. นายธีระศักดิ ์   เชยชื่น 
  10. นางเบ็ญจา   ฉิมชูใจ 

 



 

สํานักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

87 พหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
โทร. 0 2670 8888 CALL CENTER 1200 

www.nbtc.go.th


