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รวมทั้งการรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของประเทศด้วย  ยิ่งในสมัยปัจจุบันที่สถานการณ์ของโลก 
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คํานํา 
 

 
กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจกรรมวิทยุคมนาคมที่มีผู้ให้ความสนใจจํานวนมาก  สํานักงาน 

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

เอกสาร “แบบทดสอบกลางสําหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น” ฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตาม 
หัวข้อวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นของประกาศคณะกรรมการ  
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับ 
ดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุ
สมัครเล่น (ฉบับที่  2) ลงวันที่  12 มิถุนายน  2560 ซึ่งรายละเอียดของแบบทดสอบได้มีการศึกษาจาก 
ข้อกําหนดของสากลและปรับปรุงแก้ไขจากข้อสอบกลางสําหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  พ.ศ. 2560 
ของสํานักงาน กสทช. เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

สํานักงาน กสทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้ในเอกสาร “แบบทดสอบ 
กลางสําหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น” ฉบับนี้ จะเป็นการสร้างโอกาสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจใน 
กิจการวิทยุสมัครเล่นตามสมควร และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะทํางานเปรียบเทียบหลักสูตรและปรับปรุง 
แบบทดสอบในกิจการวิทยุสมัครเล่น ตลอดจนผู้ให้คําแนะนําและมีส่วนร่วมในการจัดทําเอกสารทุกท่าน 
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วิชาที ่1 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 

จํานวน 100 ข้อ 
 

ความรู้เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น องค์การระหว่างประเทศและข้อบังคับวิทยุระหว่าง 
ประเทศที่เกี่ยวข้อง 

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม  พ .ศ . 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ 
ข้อบงัคับ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 

ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น 

ความรู้เกี่ยวกับการกําหนดสัญญาณเรียกขานสําหรับประเทศไทยและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

2 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

 
จงเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดเพียงค ำตอบเดียว 
 
ข้อ 1 ประโยคท้ายในวรรคสองของมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

ระบุว่า “รวมตลอดท้ังการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคล่ืนความถี่ด้วย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ” หมายความว่าอย่างไร  
ก. เราสามารถซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมท่ัวไปและใช้ความถ่ีวิทยุได้โดยอิสระ 
ข. เราต้องเข้าร่วมข่ายส่ือสารกับหน่วยของรัฐจึงใช้วิทยุส่ือสารได้ 
ค. เราสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและ

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ง. การสอบในวันนี้ถ้าสอบผ่านแล้วจะสามารถซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมท่ัวไปและใช้ความถี่วิทยุได้ทันที 

ตอบ ค. 
 

ข้อ 2 ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดท าตารางก าหนดคล่ืนความถ่ีแห่งชาติ  
ก. เพื่อจัดกลุ่มคล่ืนความถ่ีให้เหมาะสมกับการใช้งานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 
ข. เพื่อสามารถก าหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้คล่ืนความถ่ีใหม้ีมูลค่าสูงท่ีสุด 
ค. เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องกันท่ัวโลก ท าให้สามารถสร้างและใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้ท้ังโลก 
ง. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนกันทางความถ่ี 

 ตอบ ข. 
 

ข้อ 3 คล่ืนความถ่ีเป็นเรื่องระหว่างประเทศ ประเทศไทยควรปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศหรือไม่ 
เพราะเหตุใด  
ก. ควร เพราะคล่ืนความถ่ีแผ่ไปได้โดยไม่มีพรมแดน 
ข. ควร เพราะเป็นข้อก าหนดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก 
ค. ไม่ควร เพราะประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 
ง. ไม่ควร เพราะประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติ 

ตอบ ข. 
 

ข้อ 4 เราสามารถท าอะไรได้บ้าง หลังจากได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นแล้ว  
ก. สามารถใช้คล่ืนความถ่ีและก าลังส่งตามท่ีอนุญาตให้พนักงานสมัครเล่นขั้นต้นใช้งานได้ 
ข. สามารถซื้อเครื่องวิทยคุมนาคมเพื่อร่วมข่ายส่ือสารกับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ได้ 
ค. สามารถซื้อเครื่องวิทยคุมนาคมเพื่อร่วมข่ายส่ือสารกับสมาคม / มูลนิธิสาธารณกุศลได้ 
ง. สามารถซื้อเครื่องวิทยคุมนาคมเพื่อร่วมข่ายส่ือสารกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

ตอบ ก. 
 
 
 
 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

3 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 5 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เป็นองค์กรช านัญการพิเศษภายใต้หน่วยงานใด  
 ก. องค์การสันนิบาตชาติ ข. องค์การสหประชาชาติ 
 ค. องค์การวิทยุระหว่างประเทศ ง. องค์การวิทยุคมนาคมสากล 

ตอบ ข. 
 

 ข้อ 6 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( International Telecommunication Union : ITU) ท า
หน้าท่ีพัฒนามาตรฐาน และกฎระเบียบส าหรับการส่ือสารวิทยุและโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ได้
แบ่งพื้นท่ีโลกออกเป็นกี่ภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการก าหนดคล่ืนความถ่ีให้แต่ละภูมิภาคใช้งาน  
ก. 5 ภูมิภาค (ภูมิภาคท่ี 1 ทวีปอเมริกา, ภูมิภาคท่ี 2 ทวีปยุโรป ฝ่ังตะวันตก, ภูมิภาคท่ี 3 ทวีปยุโรป 

ฝ่ังตะวันออก, ภูมิภาคท่ี 4 ทวีปแอฟริกา และภูมิภาคท่ี 5 ทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย) 
ข. 5 ภูมิภาค (ภูมิภาคท่ี 1 ทวีปอเมริกาเหนือ, ภูมิภาคท่ี 2 ทวีปอเมริกาใต้, ภูมิภาคท่ี 3 ทวีปยุโรป, 

ภูมิภาคท่ี 4 ทวีปแอฟริกา และภูมิภาคท่ี 5 ทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย) 
ค. 3 ภูมิภาค (ภูมิภาคท่ี 1 ทวีปยุโรป, ภูมิภาคท่ี 2 ทวีปอเมริกา และภูมิภาคท่ี 3 ทวีปเอเชียและทวีป

ออสเตรเลีย) 
ง. 3 ภูมิภาค (ภูมิภาคท่ี 1 ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา, ภูมิภาคท่ี 2 ทวีปเอเชีย, และภูมิภาคท่ี 3 

ทวีปแอฟริกา)  
 ตอบ ค. 

 
ข้อ 7 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) แบ่งภารกิจในด้านต่าง ๆ เป็น 4 ภาคส่วน กิจการวิทยุ

สมัครเล่นอยู่ภายใต้ภาคส่วนใด  
ก. ภาคการส่ือสารวิทยุ (ITU-R, Radiocommunication Sector) 
ข. ภาคการก าหนดมาตรฐานโทรคมนาคม ( ITU-T, Telecommunication Standardization 

Sector) 
ค. ภาคการพัฒนาโทรคมนาคม (ITU-D, Telecommunication Development Sector) 
ง. ภาคการจัดงาน ไอทียู เทเลคอม (ITU Telecom) 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 8  การพิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คล่ืนความถ่ีและเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นอ านาจหน้าท่ีของ  
 ก. กทช. ข. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ค. กสทช. ง. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ตอบ ค. 
 

ข้อ 9 ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของสมาคมวิทยุสมัครเล่นท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับรองให้ท าหน้าท่ีบริหารสถานีควบคุมข่ายประจ าจังหวัด 
เพื่อให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเข้มแข็ง  
ก. เป็นตัวแทนของพนักงานวิทยุสมัครเล่นในการเสนอความคิดเห็น หรือประสานงานระหว่าง

พนักงานวิทยุสมัครเล่นกับ กสทช. และหน่วยงานของรัฐ 
ข. ส่งเสริมพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นในจังหวัดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

4 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ค. เพิกถอนสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่นท่ีกระท าความผิด 
ง. สนับสนุนให้แต่ละจังหวัดมีสถานีวิทยุสมัครเล่นเพื่อใช้ร่วมกันอย่างเพียงพอ อาทิ สถานีวิทยุ

สมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club Station) 
  ตอบ ค. 

 
ข้อ 10 ข้อใดต่อไปนี้ เป็นข้อก าหนดในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (RR : Radio Regulations)  

ก. วิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการสากล เมื่อได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นแล้วสามารถติดต่อ
ด้วยความถี่วิทยุสมัครเล่นกับผู้ท่ีอยู่ในประเทศใดก็ได้ แม้ว่าในประเทศนั้นจะอนุญาตให้มีกิจการ
วิทยุสมัครเล่นหรือไม่ 

ข. เมื่อต้องการส่งข่าวหรือข้อความท่ีเป็นความลับให้เข้ารหัสข้อความเสียก่อน 
ค. พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้มีน้ าใจต่อผู้อื่น ถ้ามีการขอทดสอบสัญญาณจากนักวิทยุ ใน

ประเทศท่ียังไม่อนุญาตให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่น ก็ควรช่วยรายงานสัญญาณเป็นพิเศษเพื่อให้เกิด
การปรับปรุงพัฒนาจนเกิดกิจการวิทยุสมัครเล่นประเทศนั้นได้ 

ง. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นครอบคลุมการใช้งานในพื้นท่ีเฉพาะประเทศท่ีเป็นผู้ออก
ใบอนุญาต ไม่สามารถใช้ข้ามประเทศได้ เว้นแต่มีข้อตกลงระหว่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ 

ตอบ ง. 
 

ข้อ 11 ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศมีข้อห้ามในการส่งข่าวถึงบุคคลท่ี 3 คือ การรับข่าวจากผู้ท่ีไม่ได้เป็น
พนักงานวิทยุสมัครเล่น และส่งข่าวนั้นผ่านความถี่วิทยุสมัครเล่นไปยังผู้ท่ีไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุ
สมัครเล่น แต่อนุญาตให้ท าได้ในกรณีใด  
ก. การส่งข่าวนั้นได้รับค่าตอบแทนท่ีคุ้มค่า ข. บุคคลท่ีสามนั้นเป็นคนในครอบครัว 
ค. เฉพาะในกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ง. ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด 

ตอบ ค. 
 

ข้อ 12 ตามข้อก าหนดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ข้อใดมีค าน าหน้าสัญญาณเรียกขาน
เพื่อบอกประเทศ (Prefix) ของประเทศไทย  

 ก. VRxxxx และ ARxxxx ข. 9Mxxxx และ 9Wxxxx 
 ค. HSxxxx และ E2xxxx ง. W2xxxx และ LKxxxx 

ตอบ ค. 
 

ข้อ 13 ข้อใดไม่ใช่เรื่องท่ีข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศก าหนดว่าจะต้องมีการทดสอบก่อนออกใบอนุญาต
พนักงานวิทยุสมัครเล่น  
ก. ข้อบังคับและกฎหมายท้ังในประเทศและสากล 
ข. ความสามารถในการรับ และ ส่ง เป็นรหัสมอร์ส 
ค. ความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบวิทยุส่ือสาร 
ง. ความปลอดภัย และการป้องกันการรบกวนด้านการส่ือสารด้วยคล่ืนวิทยุ 

 ตอบ ข. 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

5 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 14 มาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้มีองค์กรของรัฐท่ีเป็น
อิสระองค์กรหนึ่งท าหน้าท่ีรับผิดชอบและก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับคล่ืนความถี่  โดยค านึงถึง
ประโยชน์ 4 ด้าน หนึ่งในนั้นคือ  
ก. ให้ประชาชนมีอิสรภาพในการใช้คล่ืนความถ่ี 
ข. ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
ค. การตั้งวิทยุชุมชนอย่างท่ัวถึง 
ง. ความมั่นคงของรัฐ 

 ตอบ ง. 
 

ข้อ 15 การใช้คล่ืนความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น จะต้องเป็นไปตามกฎหมายในข้อใด  
ก. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 
ข. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
ค. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
ง. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 

ตอบ ข. 
 

ข้อ 16 แผนแม่บทบริหารคล่ืนความถีท่ี่ กสทช. จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์อะไร   
ก. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคล่ืนความถ่ีของประเทศชาติ 
ข. เพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานใดคัดค้านการจัดสรรคล่ืนความถ่ี 
ค. เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ถูกฟ้องร้อง 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 17 แผนแม่บทในข้อใดกล่าวถึงการใช้คล่ืนความถ่ีในแต่ละกิจการ  
ก. แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม 
ข. แผนแม่บทบริหารกิจการวิทยุสมัครเล่น 
ค. แผนแม่บทการท าธุรกรรมทางคล่ืนความถ่ี 
ง. แผนแม่บทบริหารคล่ืนความถ่ี 

ตอบ ง. 
 

ข้อ 18 เพราะเหตุใดผู้ขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงต้องผ่านเกณฑ์การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
วิทยุสมัครเล่นก่อน  
ก. เพื่อให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้ความถี่ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและได้รับประโยชน์สูงสุด 
ข. เพื ่อให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถเรียนต่อในสายวิชาวิศว กรรม

โทรคมนาคมได้ 
ค. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก. 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

6 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 19 คล่ืนความถ่ีหรือคล่ืนแฮรตเซียน เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีช่วงใด  
ก. 10 kHz – 3,000,000 kHz ข. 10 kHz – 3,000,000 MHz 
ข. 10 MHz – 3,000,000 kHz ง. 10 MHz – 3,000,000 MHz 

ตอบ ข. 
 

ข้อ 20 ค าว่า “เครื่องวิทยุคมนาคม” ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายถึง เครื่องส่งวิทยุ
คมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม แต่ไม่รวมถึง  
ก. เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และเครื่องส่งเครื่องรับหรือเครื่องรับและส่ง

วิทยุคมนาคมด้วยคล่ืนแฮรตเซียนตามลักษณะหรือประเภทท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ข. อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ค. วิทยุส่ือสารท่ีมีก าลังส่งสูงกว่า 10 มิลลิวัตต์ 
ง. ถูกทุกข้อ                                                                                               ตอบ ก. 

(กฎกระทรวงตามข้อ ก. และ ข. ปัจจุบันมีการออกเป็นประกาศ กสทช. เพื่อใช้บังคับแทน) 
 

ข้อ 21 อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมในข้อใดท่ีถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมาย  
 ก. สายอากาศและสายน าสัญญาณ 
 ข. สายอากาศและอุปกรณ์ขยายก าลังส่ง 
 ค. แร่คริสตัลและอุปกรณ์ขยายก าลังส่ง 
 ง. สายน าสัญญาณและแร่คริสตัล 

ตอบ ข. 
 

ข้อ 22 เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคมท่ีใช้ในกิจการวิทยุน าทาง 
(GPS) และเครื่องรับวิทยุคมนาคมท่ีใช้ในกิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้งานคล่ืนความถี่ 
แต่เพราะเหตุใดผู้ท่ีใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวจึงไม่ต้องขอรับใบอนุญาต  
ก. เพราะมีก าลังส่งต่ าเกินข้อก าหนดในพระราชบัญญัติ 
ข. เพราะใช้คล่ืนความถ่ีต่ าเกินข้อก าหนดในพระราชบัญญัติ 
ค. เพราะมีผู้ใช้งานมากเกินก าลังของส านักงาน กสทช. จะพิจารณาออกใบอนุญาต 
ง. เพราะได้รับยกเว้นตามกฎหมาย 

ตอบ ง. 
 

ข้อ 23 พนักงานวิทยุคมนาคมในข้อใด ท่ีต้องได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมจากเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาต  
ก. พนักงานวิทยุคมนาคมประจ าสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ข. พนักงานวิทยุคมนาคมประจ าสถานีวิทยุสมัครเล่น 
ค. พนักงานวิทยุคมนาคมประจ าสถานีวิทยุคมนาคมในเรือ 
ง. ถูกท้ังข้อ ข. และข้อ ค. 

ตอบ ง. 
  



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

7 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 24 ในกฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น จะเรียกนักวิทยุสมัครเล่นว่า "พนักงาน
วิทยุสมัครเล่น" เพราะเหตุใด  
ก. เพื่อให้ฟังดูเป็นทางการ 
ข. เป็นเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
ค. เป็นประชาชนท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่ือสารตามพระราชบัญญัติ

วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
ง. เนื่องจากเป็นผู้ท่ีใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและคล่ืนความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่นภายใต้การก ากับ

ดูแลของ กสทช. ตามกฎหมายซึ่งได้ก าหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นด้วย 
ตอบ ง. 

 
ข้อ 25 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คือ “เจ้าพนักงาน 

ผู้ออกใบอนุญาต” ซึ่งในปัจจุบันได้มอบอ านาจให้ผู้ใดบ้าง  
ก. ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ค. พนักงานของส านักงาน กสทช. ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ง. ถูกท้ังข้อ ข. และข้อ ค.  

ตอบ ง. 
 

ข้อ 26 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ระบุว่า พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับ
กระทรวง ทบวง กรม และนิติบุคคลตามกฎกระทรวง เว้นแต่มาตรา 11 และมาตรา 12 เท่านั้น 
หมายความว่าข้าราชการสามารถใช้เครื่องวิทยคุมนาคมในกิจการสมัครเล่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ใช่
หรือไม่  
ก. ใช่ เพราะข้าราชการไม่ได้ถูกห้ามไม่ให้มี ใช้ ท า น าเข้า และต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 
ข. ใช่ เพราะข้าราชการได้รับยกเว้นใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 
ค. ไม่ใช่ เนื่องจากกิจการวิทยุสมัครเล่นต้องได้รับใบอนุญาตและไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานตาม

มาตรา 5 
ง. ไม่ใช่ เพราะทางราชการต้องเสียค่าตอบแทนการใช้คล่ืนความถ่ีตามท่ีมาตรา 11 ระบุไว้ 

  ตอบ ค. 
 

ข้อ 27 เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีพนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถขออนุญาตน าเข้าได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติส าคัญ
อย่างไร  
ก. ความถ่ีต่ า 
ข. ก าลังส่งต่ า 
ค. เป็นเครื่องท่ีผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจาก กสทช. 
ง. เป็นเครื่องท่ีผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจาก กฟภ. 

ตอบ ค.  



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

8 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 28 พนักงานวิทยุส่ือสารของหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น สามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
พนักงานวิทยุประจ าสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายได้หรือไม่  
ก. ไม่ได้ เพราะผู้ใช้ความถ่ีนี้จะต้องมีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น 
ข. ไม่ได้ เพราะใช้รหัสคิวไม่เป็น 
ค. ได้ เพราะเป็นพนักงานวิทยุมืออาชีพอยู่แล้ว 
ง. ได้ เพราะเป็นการแลกเปล่ียนกัน 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 29 เจ้าหน้าท่ีต ารวจพบว่ารถยนต์ของนายไข่พะโล้มีใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุ
สมัครเล่น แต่เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีติดต้ังใช้งานไม่ได้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม กรณี
ดังกล่าวนายไข่พะโล้จะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและถูกพักใช้ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพราะเหตุใด  
ก. ท าผิดตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
ข. ท าผิดตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
ค. ท าผิดตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 และผิดเงื่อนไขใบอนุญาต 
ง. ท าผิดเงื่อนไขใบอนุญาต 

ตอบ ค. 
 

ข้อ 30 นายไข่เค็มเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น แล้วน าเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นท่ีได้รับอนุญาตมาเปิดรับ
ฟังข่ายส่ือสารของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ มีความผิดหรือไม่ อย่างไร  
ก. มีความผิด 4 กระทง คือ (1) ใช้คล่ืนความถี่โดยไม่ได้ได้รับอนุญาต (2) ท าเครื่องวิทยุคมนาคม  

โดยไม่ได้รับอนุญาต (3) ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมนอกเหนือจากท่ีก าหนดในใบอนุญาต และ (4)    
ดักรับไว้ใช้ประโยชน์ซึ่งข่าววิทยุคมนาคมท่ีมิได้มุ่งหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ข. มีความผิด 2 กระทง คือ (1) ท าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และ (2) ดักรับไว้ใช้
ประโยชน์ซึ่งข่าววิทยุคมนาคมท่ีมิได้มุ่งหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ค. มีความผิด 1 กระทง คือ ท าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะฟังแต่เพียงล าพัง  
ง. ไม่มีความผิดเพราะเป็นเครื่องท่ีได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 31 การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ระหว่างการจงใจก่อให้เกิดการ
รบกวนหรือขัดขวางต่อกิจการวิทยุคมนาคม กับการจงใจส่งข้อความท่ีตัวเองรู้ว่าเป็นเรื่องเท็จ การกระท า
ความผิดในข้อใดมีโทษหนักกว่ากัน  
ก. ข้อหาจงใจส่งข้อความเท็จหนักกว่า มีโทษปรับ 100,000 บาท 
ข. ข้อหาจงใจก่อให้เกิดการรบกวนหนักกว่า มีโทษจ าคุก 5 ปี 
ค. มีโทษเท่ากัน คือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือท้ังปรับท้ังจ า 
ง. มีโทษเท่ากัน คือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือท้ังปรับท้ังจ า 

  ตอบ ค. 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

9 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 32 ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นของนางไข่หวานหมดอายุเกิน 2 ปี และ กสทช. พิจารณายกเลิก
สัญญาณเรียกขานแล้ว นางไข่หวานจะท าอย่างไรกับเครื่องวิทยคุมนาคมท่ีครอบครองอยู่ได้บ้าง  
ก. เก็บไว้ โดยขอรับใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม 
ข. โอนเครื่องให้กับพนักงานวิทยุสมัครเล่นคนอื่น 
ค. ท าลายแล้วแจ้งยกเลิกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมท่ีเกี่ยวข้อง 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
 

ข้อ 33 เมื่อใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ หมายความว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุ
สมัครเล่นอีกต่อไป เราจะด าเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว  
ก. ไม่ต้องท าอะไร เพราะการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่ได้หมดอายุตามใบอนุญาต 
ข. ไปยื่นขอใหม่เมื่อใดก็ได้ 
ค. ต้องสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรใหม่ก่อน 
ง. ยื่นขอใบอนุญาตฉบับใหม่ก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุ 

ตอบ ง. 
 

ข้อ 34  นายไข่ดิบใช้คล่ืนความถี่โดยการออกอากาศในขณะท่ีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ ซึ่ง
เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีท าการออกอากาศยังมีสถานะได้รับใบอนุญาตใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมและใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคม นายไข่ดิบจะมีความผิดอย่างไร  

 ก. กระท าหน้าท่ีพนักงานวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้ังสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

 ข. มี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้ังสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 ค. กระท าหน้าท่ีพนักงานวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้คล่ืนความถ่ีโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 ง. ใช้คล่ืนความถ่ีโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ตอบ ค. 
 

ข้อ 35 ข้อใดไม่ถูกต้อง  
ก. ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม ค่าธรรมเนียม    

700 บาท 
ข. ใบอนุญาตให้ค้าเพื่อการซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
ค. ใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
ง. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

ตอบ ก. 
 
 
 
 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

10 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 36 นางสาวไข่ต้มเปิดโรงงานผลิตสายอากาศและเครื่องขยายก าลังส่ง ดังนั้น นางสาวไข่ต้มต้องยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตใหท้ าเครื่องวิทยุคมนาคมหรือไม่  
ก. ไม่ต้อง เพราะไม่ได้เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
ข. ไม่ต้อง เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ประกอบเข้าหรือใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม 
ค. ต้อง เพราะเป็นอุปกรณ์ท่ีถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
ง. ไม่มีข้อใดถูก  

ตอบ ค. 
 
ข้อ 37 นายไข่ไก่ เป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ต้องการ

ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพียงเครื่องเดียวท่ีบรรจุคล่ืนความถี่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคล่ืน
ความถ่ีกิจการวิทยุสมัครเล่น ได้หรือไม่  
ก. ได้ โดยโปรแกรมคล่ืนความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่นเพิ่มในเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์

ความถ่ีของหน่วยงาน 
ข. ได้ โดยน าเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นมาเปิดแบนด์เพื่อใช้งานคล่ืนความถ่ีของหน่วยงาน 
ค. ได้ โดยจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี ประเภทท่ี 1 มาใช้งานซึ่งเป็นเครื่องวิทยุ

คมนาคมท่ีผู้ใช้สามารถต้ังคล่ืนความถ่ีได้เองจากหน้าเครื่อง 
ง. ไม่ได้ เพราะมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นคนละกิจการ ดังนั้น จะต้องใช้เครื่องรับ-ส่ง

วิทยุย่านสมัครเล่น 1 เครื่อง และเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ประเภทท่ี 2 อีก 1 
เครื่อง 

ตอบ ง. 
 

 ข้อ 38 นายไข่ต้มมีเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองอยู่ 1 เครื่อง ซึ่งภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นเครื่อง  
วิทยุเถื่อน นายไข่ต้มจะต้องท าอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
ก. น าเครื่องไปเสียภาษีและช าระค่าปรับท่ีกรมศุลกากร 
ข. น าเครื่องไปข้ึนทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของราชการและท าเรื่องขอยืมใช้ 
ค. น าเครื่องไปข้ึนทะเบียนท่ี กสทช. 
ง. เครื่องเถ่ือนคือเครื่องท่ีน าเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร ไม่สามารถท าให้

ถูกต้องตามกฎหมายได้  
ตอบ ง. 

 
ข้อ 39  ประชาชนท่ัวไปสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการส่วนตัว หรืองานอาสาสมัครต่าง ๆ โดยไม่ต้อง

ช าระค่าตอบแทนการใช้คล่ืนความถ่ีได้หรือไม่ อย่างไร  
ก. ได้ โดยการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น 
ข. ได้ โดยการเป็นอาสาสมัครของหน่วยงานของรัฐ 
ค. ได้ โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมความถ่ีประชาชน (CB) 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค. 
 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

11 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

 
ข้อ 40 กิจการวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการส่ือสารด้วยคล่ืนวิทยุ เนื่องจาก  

ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีฐานะดี สามารถลงทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือราคาแพง 
ข. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีโอกาสศึกษาทดลอง วิจัย และสร้างอุปกรณ์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ีท่ีก าหนดไว้

ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
ค. พนักงานวิทยุสมัครเล่นอยู่ใกล้ชิด กสทช. ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ด้านโทรคมนาคม 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 
 

ข้อ 41 การเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ 
ได้อย่างไร  
ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีจ านวนมากและกระจายอยู่ทุกพื้นท่ี สามารถตรวจสอบข่าวสารได้ง่าย 
ข. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีโอกาสรู้จักเพื่อนและรับรู้ข่าวสารโดยไม่ต้องเดินทางไปไหน 
ค. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีระบบส่ือสารท่ีสามารถใช้งานในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
 

ข้อ 42 กิจการวิทยุสมัครเล่น หมายถึง  
ก. กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกฝนตนเองในการติดต่อส่ือสารระหว่างกันและการ

ทดสอบทางเทคนิคโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่น 
ข. กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อส่ือสารของหน่วยงานด้านความมั่นคง 
ค. กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน 
ง. กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 43 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม หมายถึง  
 ก. กิจการวิทยุคมนาคมท่ีใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน 
 ข. กิจการวิทยุคมนาคมท่ีใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียมเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกฝนตนเองในการ

ติดต่อส่ือสารระหว่างกันและการทดสอบทางเทคนิคโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่น 
 ค. กิจการวิทยุคมนาคมท่ีใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียมเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อส่ือสารระหว่าง

หน่วยงานของรัฐ 
 ง. กิจการวิทยุคมนาคมท่ีใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียมเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อส่ือสารของ

หน่วยงานด้านความมั่นคง 
ตอบ ข. 

 
 
 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

12 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 44 เอกสารส าคัญในข้อใดเป็นเอกสารท่ีใช้แสดงสิทธิ์ว่าผู้ท่ีได้รับอนุญาตสามารถใช้คล่ืนความถี่ในกิจการ
วิทยุสมัครเล่นขั้นต่าง ๆ  
ก. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น ข. ใบอนุญาตใหน้ าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม 
ค. ใบอนุญาตใหใ้ช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ง. ใบอนุญาตใหต้ั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 45 สถานภาพการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นยังคงอยู่ก็ต่อเมื่อ  
ก. ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตใหต้ั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
ข. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นยังไม่หมดอายุและไม่ขาดสถานภาพการเป็นสมาชิกของสมาคม

ท่ีท าหน้าท่ีบริหารสถานีควบคุมข่าย 
ค. ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจาก กสทช. 
ง. ได้รับการรับรองจากพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงกว่า 

ตอบ ข. 
 

ข้อ 46 พนักงานวิทยุสมัครเล่นท่ีได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมแล้ว เมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกของ
องค์กรวิทยุสมัครเล่นท่ีท าหน้าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย หรือสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แล้วแต่กรณี ผลจะเป็นอย่างไร  
ก. ขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น 
ข. ไม่สามารถท าหน้าท่ีพนักงานวิทยุสมัครเล่นได้ในช่วงท่ีพ้นจากการเป็นสมาชิก 
ค. สามารถท าหน้าท่ีพนักงานวิทยุสมัครเล่นได้จนถึงวันท่ีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ 
ง. ถูกท้ังข้อ ก. และข้อ ข. 

ตอบ ง. 
 

ข้อ 47 เพราะเหตุใดเราจึงต้องเป็นสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นท่ีท าหน้าท่ีควบคุมข่ายในพื้นท่ีท่ีเราต้ัง
สถานีวิทยุสมัครเล่นหรือใช้คล่ืนความถ่ีอยู่เป็นประจ า  
ก. สมาคมฯ สามารถช่วยเหลือให้ค าแนะน า และเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย 
ข. เราสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นในพื้นท่ีให้เจริญก้าวหน้า 
ค. เพื่อสนับสนุนให้สมาคมฯ เป็นตัวแทนของพวกเราได้อย่างแท้จริง 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
 

ข้อ 48 ข้อใดคือคุณสมบัติของพนักงานวิทยุสมัครเล่น  
ก. มีสัญชาติไทยหรือเช้ือชาติไทย 
ข. เป็นผู้ท่ีได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นซึ่ง กสทช. ออกให้ 
ค. เป็นผู้ท่ีได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นซึ่ง กสทช. อนุญาตให้เทียบเท่า 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

13 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 49 ประกาศนียบัตรในข้อใดท่ี กสทช. อนุญาตให้เทียบเท่าประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นส าหรับ
ใช้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น  
ก. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
ข. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
ค. ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นของประเทศท่ีท าข้อตกลงต่างตอบแทนกับประเทศไทย 
ง. ประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ีของหน่วยงานของรัฐ 

ตอบ ค. 
 

ข้อ 50 ผู้ท่ียังไม่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น สามารถใช้คล่ืนความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่นได้ใน
กรณีใด  
ก. ทดลองออกอากาศเพื่อฝึกฝนตนเองโดยใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย และต้องอยู่ภายใต้

การก ากับดูแลจากผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น 
ข. ทดลองออกอากาศเพื่อฝึกฝนตนเองโดยใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club 

station) และต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลจากผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น 
ค. ทดลองออกอากาศเพื่อฝึกฝนตนเองโดยใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นส าหรับกิจกรรมพิเศษ (Special 

event station) และต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลจากผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 51 ผู้ท่ีได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น หากประสงค์จะท าหน้าท่ีเป็นพนักงานวิทยุคมนาคม

ประจ าสถานีวิทยุสมัครเล่น จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประเภทใด  
 ก. ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ข. ใบอนุญาตให้ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 
 ค. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ง. ใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม 

ตอบ ค. 
 

ข้อ 52 ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขัน้ต้น จะได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีในข้อใด  
 ก. 144 - 146 MHz ก าลังส่งไม่เกิน 60 วัตต์  
 ข. 146 – 147 MHz ก าลังส่งไม่เกิน 60 วัตต์ 
 ค. 28 – 29.7 MHz ก าลังส่งไม่เกิน 100 วัตต์ 
 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
 

ข้อ 53 เพราะเหตุใดจึงต้องมีการก าหนดสัญญาณเรียกขาน (Call sign) ให้พนักงานวิทยุสมัครเล่น  
ก. เพื่อให้แตกต่างจากการส่ือสารแบบอื่น 
ข. เป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ ITU เนื่องจากพนักงานวิทยุสมัครเล่นมีการติดต่อกันระหว่าง

ประเทศ 
ค. เพื่อให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีความภาคภูมิใจ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

14 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 54 พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขานก็ต่อเมื่อ  
ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นเสียชีวิต 
ข. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุไปแล้วเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี 
ค. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นจากการกระท าผิดกฎหมาย 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 55 ในระหว่างการใช้งานคล่ืนความถี่ พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะต้องมีการแจ้งสัญญาณเรียกขานเพื่อเป็น

การแสดงตัวตนอย่างไร  
ก. แจ้งครั้งแรกก่อนเริ่มสนทนาและแจ้งอีกครั้งก่อนลงจากความถ่ีเท่านั้น 
ข. แจ้งเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 10 นาที 
ค. แจ้งช่วงต้นประโยคและก่อนจบประโยคเท่านั้น 
ง. ไม่ต้องแจ้งเลยเพราะเพื่อนสมาชิกในความถ่ีจ าเราได้อยู่แล้ว 

ตอบ ข. 
 

ข้อ 56 กสทช. อาจไม่พิจารณาอนุญาตให้ต้ังสถานีวิทยุสมัครเล่น ซึ่งต้ังอยู่ใกล้กับส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค 
ในรัศมีไม่เกินกี่กิโลเมตร  
ก. 0.5 กิโลเมตร ข. 1 กิโลเมตร 
ค. 2 กิโลเมตร ง. 2.5 กิโลเมตร 

ตอบ ข. 
 

ข้อ 57 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ก าหนดให้ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุตลอด
อายุของเครื่องวิทยุคมนาคม หมายถึง  
ก. เมื่อเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีได้รับใบอนุญาตเกิดช ารุดเสียหายใช้งานไม่ได้ ก็สามารถซื้อเครื่องใหม่

มาทดแทนได้เลยโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตอีก 
ข. เมื่อเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีได้รับใบอนุญาตเกิดสูญหาย ก็สามารถซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนได้เลย

โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตอีก 
ค. เมื่อเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีได้รับใบอนุญาตเกิดช ารุดเสียหายใช้งานไม่ได้อายุของใบอนุญาตจะ

ส้ินสุดลง 
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

ตอบ ค. 
 

ข้อ 58 สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภทใดท่ีสามารถให้ผู้ท่ียังไม่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นทดลอง
ออกอากาศได้และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของพนักงานวิทยุสมัครเล่น  
ก. สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย 
ข. สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station) 
ค. สถานีวิทยุสมัครเล่นส าหรับกิจกรรมพิเศษ (Special event station) 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

15 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 59 การต้ังสถานีวิทยุสมัครเล่นเป็นการช่ัวคราวนอกพื้นท่ีของพนักงานวิทยุสมัครเล่น เพื่อท าการทดลอง
ทดสอบหรือการแข่งขันด้านวิชาการในระยะเวลาส้ัน ๆ ต้องด าเนินการอย่างไร  

 ก. แจ้งให้ส านักงาน กสทช. ภูมิภาคและสมาคมท่ีท าหน้าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย 
ในพื้นท่ีรับทราบก่อนด าเนินกิจกรรม 

 ข. ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน กสทช. ในส่วนกลาง ก่อนด าเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
45 วัน โดยการขออนุญาตจะต้องกระท าในนามชมรมหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่น เท่านั้น 

 ค. ยื่นค าขออนุญาตต่อสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นท่ีก่อนด าเนินกิจกรรม เท่านั้น 
 ง. ไม่ต้องแจ้งใครท้ังส้ินเพราะอาจถูกกล่าวหาว่าต้ังสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 60 องค์กรของพนักงานวิทยุสมัครเล่นในรูปแบบใด มีคุณสมบัติท่ีสามารถขออนุญาตต้ังสถานีวิทยุ
สมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station)  
ก.  ชมรม ข. จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคม 
ค. กลุ่มบุคคล ง. ถูกท้ังข้อ ก. และข้อ ข. 

ตอบ ง. 
 

ข้อ 61 การเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นทดลองออกอากาศ ณ สถานีวิทยุสมัครเล่น
ส าหรับกิจกรรมพิเศษ (Special event station) มีข้อปฏิบัติส าคัญอย่างไร  

 ก. ผู้ทดลองออกอากาศจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของชมรมหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่นท่ี ได้รับ
อนุญาตต้ังสถานีวิทยุสมัครเล่นส าหรับกิจกรรมพิเศษตลอดเวลาท่ีมีการออกอากาศเท่านั้น 

 ข. ผู้ทดลองออกอากาศท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องมีผู้ปกครองควบคุมดูแลตลอดเวลาท่ีมีการ
ออกอากาศเท่านั้น 

 ค. ผู้ทดลองออกอากาศจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าท่ี กสทช. ตลอดเวลาท่ีมีการ
ออกอากาศเท่านั้น 

 ง. เป็นผู้ท่ีได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นอยู่แล้วไม่ต้องมีผู้ควบคุมดูแลก็ได้ 
ตอบ ก. 

 
ข้อ 62 การก าหนดให้สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น สถานี

วิทยุสมัครเล่นส าหรับกิจกรรมพิเศษ, และสถานีวิทยุสมัครเล่นประจ าท่ี ต้องบันทึกรายละเอียดลงใน
สมุดบันทึกการติดต่อส่ือสาร (Log Book) มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
ก. เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเรียนรู้ถึงความเปล่ียนแปลงของสัญญาณในช่วงต่าง ๆ ของป ี
ข. หากมีปัญหาเกิดขึ้นจากคล่ืนความถ่ีของสถานีเหล่านี้ จะมีหลักฐานตรวจสอบได้ มิฉะนั้นเจ้าของ

สถานีวิทยุคมนาคมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค. เพื่อเก็บเป็นข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของการส่ือสารและสถานีท่ีสามารถติดต่อได้ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

16 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 63 สถานีวิทยุสมัครเล่นชนิดประจ าท่ีต้องมีสมุดบันทึกการติดต่อส่ือสาร (Logbook) ไว้ประจ าสถานีวิทยุ
สมัครเล่น เพื่อบันทึกรายละเอียดอะไรบ้าง  
ก. วัน เดือน ปี และเวลาต้ังแต่เริ่มต้นและส้ินสุดการติดต่อส่ือสารแต่ละครั้ง 
ข. สัญญาณเรียกขานของคู่สถานีท่ีติดต่อ 
ค. ช่ือ-สกุล ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 64 การก าหนดให้สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น สถานี

วิทยุสมัครเล่นส าหรับกิจกรรมพิเศษ และสถานีวิทยุสมัครเล่นประจ าท่ี ต้องบันทึกรายละเอียดลงใน
สมุดบันทึกการติดต่อส่ือสาร (Log Book) โดยต้องเก็บไว้เป็นเวลาเท่าใด  
ก. 3 ปี ข. 4 ปี 
ค. 5 ปี ง. ไม่มีการก าหนดระยะเวลา 

ตอบ ค. 
 
ข้อ 65 สถานีวิทยุคมนาคมท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีท่ีจัดให้เป็นกิจการหลัก หมายถึง  

ก. สถานีวิทยุคมนาคมท่ีส่งสัญญาณตลอดเวลา เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง 
ข. สถานีวิทยุคมนาคมท่ีได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนอย่างรุนแรงจากสถานีท่ีจัดใหเ้ป็นกิจการรอง 
ค. สถานีวิทยุคมนาคมท่ีไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนอย่างรุนแรงจากสถานีท่ีจัดใหเ้ป็นกิจการรอง 
ง. สถานีวิทยุคมนาคมท่ีได้รับสิทธิใช้ความถ่ีใด ๆ ก็ได้ 

ตอบ ข. 
 

ข้อ 66 สถานีวิทยุคมนาคมท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ท่ีจัดใหเ้ป็นกิจการรอง หมายถึง  
ก. ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีท่ีจัดให้เป็นกิจการหลัก ท้ังท่ีได้รับการจัดสรร

คล่ืนความถ่ีอยู่ก่อนหรือภายหลัง 
ข. ไม่สามารถเรียกร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวน 
ค. ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีอื่น ๆ 
ง. ถูกท้ังขอ้ ก. และ ข. 

ตอบ ง. 
 

ข้อ 67 “การรบกวนอย่างรุนแรง” หมายถึง  
ก. การรบกวนท่ีเป็นอันตรายต่อการท างานของสถานีวิทยุคมนาคมท่ีจัดใหเ้ป็นกิจการหลัก 
ข. การรบกวนท่ีท าให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรงหรือขัดขวางต่อการด าเนินกิจการของสถานีวิทยุ

คมนาคมท่ีจัดใหเ้ป็นกิจการหลักตามข้อบังคับวิทยุ 
ค. การขัดขวางหรือขัดจังหวะเป็นช่วง ๆ ต่อการด าเนินกิจการของสถานีวิทยุคมนาคมท่ีจัดให้เป็น

กิจการหลักตามข้อบังคับวิทยุ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

17 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 68 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นชนิดมือถือ ส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ให้ใช้
ก าลังส่งไม่เกินกี่วัตต์  

 ก. 5 วัตต์ ข. 10 วัตต์ 
 ค. 60 วัตต์ ง. 100 วัตต์ 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 69 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นชนิดเคล่ือนท่ี ย่านความถี่ VHF ส าหรับพนักงานวิทยุ
สมัครเล่นขั้นต้น ติดต้ังในยานพาหนะให้ใช้ก าลังส่งไม่เกินกี่วัตต์  

 ก. 5 วัตต์ ข. 10 วัตต์ 
 ค. 60 วัตต์ ง. 100 วัตต์ 

ตอบ ค. 
 

ข้อ 70 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นชนิดเคล่ือนท่ี ย่านความถี่ VHF ส าหรับพนักงานวิทยุ
สมัครเล่นขั้นต้น ติดต้ังประจ าท่ีให้ใช้ก าลังส่งไม่เกินกี่วัตต์  

 ก. 5 วัตต์ ข. 10 วัตต์ 
 ค. 60 วัตต์ ง. 100 วัตต์ 

ตอบ ค. 
 

ข้อ 71 พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นสามารถใช้ย่านความถ่ี 28.0 - 29.7 MHz ด้วยก าลังส่งไม่เกินกี่วัตต์  
 ก. 5 วัตต์ ข. 10 วัตต์ 
 ค. 60 วัตต์ ง. 100 วัตต์ 

ตอบ ง. 
 

ข้อ 72 คล่ืนความถ่ีท่ีใช้ส าหรับส่งจากพื้นโลกไปยังดาวเทียม เรียกว่าความถ่ีอะไร  
 ก. Downlink ข. Uplink 
 ค. Active link ง. Control link 

ตอบ ข. 
ข้อ 73 คล่ืนความถ่ีท่ีใช้ส าหรับส่งจากดาวเทียมมายังพื้นโลก เรียกว่าความถ่ีอะไร  
 ก. Downlink ข. Uplink 
 ค. Active link ง. Control link 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 74  ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของแนวทางการใช้งานความถ่ี (Band plan)  
ก. ข้อก าหนดการใช้งานความถ่ีส าหรับติดต่อส่ือสารในแต่ละประเภท 
ข. ตารางก าหนดเวลาการใช้งานคล่ืนความถ่ี 
ค. ตารางแสดงความถ่ีของการท าเน็ต 
ง. ตารางแสดงช่องความถ่ีส าหรับสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายหรือสถานี Club station 

ตอบ ก. 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

18 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

 
ข้อ 75  พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ท่ีประสงค์จะติดต้ังอุปกรณ์ขยายก าลังส่งเข้ากับเครื่องวิทยุคมนาคม

เพื่อใช้งานจะต้องด าเนินการอย่างไร   
 ก. ไม่อนุญาตให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นใช้งานอุปกรณ์ขยายก าลังส่ง  

 ข. จัดท าอุปกรณ์ขยายก าลังส่งเพื่อน ามาประกอบใช้งานโดยต้องได้รับใบอนุญาตให้ท าเครื่องวิทยุ
คมนาคม 

 ค. จัดซื้ออุปกรณ์ขยายก าลังส่งเพื่อน ามาประกอบใช้งานโดยต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม  

 ง. จัดท าหรือจัดซื้ออุปกรณ์ขยายก าลังส่งเพื่อน ามาประกอบใช้งานโดยต้องได้รับใบอนุญาตให้ต้ัง
สถานีวิทยุคมนาคม 

ตอบ ก. 
ข้อ 76   ข้อใดคือวัตถปุระสงค์หลักของสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ  

ก. เพื่อช่วยให้สมาชิกไม่ต้องลงทุนสร้างสถานีท่ีมีสายอากาศสูง ๆ 
ข. เพื่อให้สมาชิกสามารถคุยข้ามจังหวัดได้นานโดยไม่ต้องห่วงว่าสัญญาณจะอ่อน 
ค. เพื่อให้มีการติดต่อส่ือสารได้ระยะไกลขึ้น และสามารถติดต่อประสานงานในยามจ าเป็นหรือยาม

ฉุกเฉินได้ครอบคลุมท้ังจังหวัด 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค. 
 

ข้อ 77  เพราะเหตุใดการขออนุญาตต้ังสถานีวิทยุสมัครเล่นท่ีเช่ือมโยงผ่านโครงข่ายอื่นต่อส านักงาน กสทช. 
จึงก าหนดใหย้ื่นเอกสารผ่านสมาคมวิทยุสมัครเล่นท่ีท าหน้าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย
ในพื้นท่ี  

ก. เพื่อให้สมาคมฯ มีอ านาจว่ากล่าวตักเตือน 
ข. เพื่อช่วยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคล่ืนความถี่ ก าลังส่ง และความสูงของสถานีวิทยุสมัครเล่นท่ี

เช่ือมโยงผ่านโครงข่ายอื่นนั้นให้เหมาะกับพื้นท่ีและจ านวนสถานีฯ ท่ีมีอยู่แล้ว 
ค. เพื่อให้สถานีวิทยุสมัครเล่นท่ีเช่ือมโยงผ่านโครงข่ายอื่นถูกบันทึกว่าเป็นผลงานของสมาคมฯ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 
 

ข้อ 78  การกระท าผิดในข้อใดจะถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงาน
วิทยุสมัครเล่น เช่นเดียวกับการใช้ถ้อยค าหยาบคายในการติดต่อส่ือสาร  

ก. ใช้สัญญาณเรียกขานปลอม 
ข. ใช้ช่องสัญญาณในลักษณะยึดถือครอบครองเฉพาะบุคคล 
ค. ไม่บันทึกการติดต่อส่ือสารใน Log Book 
ง. ใช้คล่ืนความถ่ีขณะท่ีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ 

ตอบ ข. 
 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

19 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 79  การบันทึกเสียงข้อความประชาสัมพันธ์ข่าวสารในกิจการวิทยุสมัครเล่นและเปิดออกอากาศแทนการ
อ่านซ้ า ๆ กัน มีความผิดหรือไม่  

ก. มีความผิดตามข้อ 2.6 ในภาคผนวก 7 การส่งเสียงรายการโฆษณา 
ข. มีความผิดเพียงครึ่งเดียวเพราะเป็นการโฆษณาในกิจการวิทยุสมัครเล่น 
ค. ไม่ถือเป็นการโฆษณาเพราะไม่มีค่าตอบแทน 
ง. ไม่มีความผิดถ้าไม่มีดนตรีประกอบ 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 80   เราสามารถให้ผู้ท่ีมิใช่พนักงานวิทยุสมัครเล่นทดลองออกอากาศจากสถานีวิทยุสมัครเล่นส่วนตัว  
ของเราได้หรือไม่ หากมีการทดลองดังกล่าว ถือว่าเป็นข้อห้ามในกรณีใด  

ก. ให้ทดลองได้ โดยเราจะต้องเฝ้าดูแลตลอดการออกอากาศและต้องบันทึกลง Log Book 
ข. ให้ทดลองได้ เพราะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการวิทยุสมัครเล่น 
ค. ไม่ได้ โดยผู้ออกอากาศเท่านั้นท่ีมีความผิดเพราะไม่มีใบอนุญาต 
ง. ไม่ได้ เพราะเป็นกรณียินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานีวิทยุคมนาคม ซึ่งมิใช่สถานีวิทยุสมัครเล่นท่ีมีลักษณะ

การใช้งานร่วมกัน   
ตอบ ง. 

 
ข้อ 81  การ “ลักลอบน าเข้าวิทยุส่ือสารจากต่างประเทศ (ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร)”  มีความผิด มากกว่า 

น้อยกว่า หรือเท่ากับการซื้อเครื่องท่ีน าเข้าอย่างถูกต้องโดยไม่ขอใบอนุญาตมีและใช้  
ก. มากกว่า คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหนึ่งปี 
ข. น้อยกว่า คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหกเดือน 
ค. เท่ากัน คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหนึ่งปี 
ง. เท่ากัน คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหกเดือน 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 82  นายไข่ตุ๋นถูกเจ้าหน้าท่ีจับกุมด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 จากกรณีท่ีแอบ
อ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่น ในขณะท่ียื่นขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่เพื่อ
ทดแทนใบอนุญาตฉบับเดิมท่ีหมดอายุแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตฉบับใหม่ (เป็นกรณีการกระท า
ความผิดครั้งแรก) จะถูกด าเนินการอย่างไรตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่น  

ก. ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร 
ข. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการช่ัวคราวเป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
ค. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการช่ัวคราวเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
ง. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการช่ัวคราวเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี 

ตอบ ข. 
 
 
 
 



 

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

20 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 83  การต้ังใจส่งสัญญาณเพื่อไปขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสามารถใช้คล่ืนความถี่ได้ ถือว่าเป็นการจงใจกระท าให้
เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการส่ือสารของสถานีวิทยุสมัครเล่นอื่น นอกจากมีความผิดตาม 
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 แล้ว จะถูกด าเนินการอย่างไรตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
โทษพนักงานวิทยุสมัครเล่น  

ก. ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร 
ข. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการช่ัวคราวเป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
ค. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการช่ัวคราวเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
ง. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการช่ัวคราวเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี 

ตอบ ง. 
 

ข้อ 84  เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะต้องด าเนินการอย่างไรเป็นล าดับแรก  
ก. ระงับการใช้คล่ืนความถ่ีท่ีก าลังใช้อยู่นั้นทันที 
ข. ใช้งานตามปกติ จนกว่าจะได้ข่าวว่า ส านักงาน กสทช. ประกาศให้หยุดใช้ 
ค. เข้าไปช่วยประสานและรายงานต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในความถ่ีกลาง 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก. 
ข้อ 85   ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง  

ก. เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน กสทช. อาจน าความถี่วิทยุสมัครเล่นท้ังหมดหรือบางส่วนให้
หน่วยงานของรัฐใช้ประสานงาน 

ข. เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ห้ามมิให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นใช้คล่ืนความถ่ีโดยเด็ดขาด 
ค. สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายร่วมกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถต้ังเครือข่าย เพื่อ

ประสานงานให้การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 
 

ข้อ 86  ในการติดต่อส่ือสารของพนักงานวิทยุสมัครเล่นกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ข้อใดถูกต้องท่ีสุด  
ก. รับส่งข่าวสารไปยังบุคคลท่ีสาม สามารถกระท าได้เท่าท่ีจ าเป็น 
ข. ห้ามมิให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นใช้คล่ืนความถ่ีโดยเด็ดขาด 
ค. ใช้คล่ืนความถี่ตามปกติในขณะเกิดเหตุเพราะคล่ืนความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่นไม่ได้อนุญาตให้

หน่วยงานของรัฐใช้งาน 
ง. ปฏิบัติตามประกาศหรือข้อก าหนดของส านักงาน กสทช. ในขณะท่ีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

ครั้งนั้น ๆ 
ตอบ ง. 
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21 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 87   ข้อใดไม่ใช่คล่ืนความถ่ีกลางส าหรับติดต่อประสานงานระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐ  
 ก. 78.500 MHz ข. 245.500 MHz 
 ค. 145.000 MHz ง. 147.425 MHz 

ตอบ ง. 
 

ข้อ 88   หากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดตรังและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เฝ้าฟังคล่ืนความถี่
กลางเพื่อรับข่าวสารจากกิจการวิทยุสมัครเล่น ถ้าเราต้องการทราบสถานท่ีในการน าส่ิงของไปบริจาค
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เราควรท าอย่างไร  

ก. เรียกท่ีความถ่ีกลาง 145.000 MHz และสอบถามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ข. เรียกท่ีความถี่กลาง 145.000 MHz และสอบถามไปท่ีสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจ า

จังหวัดจังหวัดตรัง (HS9AT) 
ค. เรียกท่ีความถ่ีกลาง 145.000 MHz และสอบถามใครก็ได้ท่ีตอบรับ 
ง. เรียกท่ีความถ่ีสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ และสอบถามใครก็ได้ท่ีตอบรับ 

ตอบ ข. 
 

ข้อ 89  พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถช่วยส่งข่าวจากผู้ประสบภัยไปยังญาติมิตรผ่านคล่ืนความถี่วิทยุ
สมัครเล่นได้ในกรณีใด  

ก. ได้ทุกกรณีเพราะการมีผู้ประสบภัยถือเป็นเหตุฉุกเฉิน 
ข. เหตุฉุกเฉินเกิดในท่ีซึ่งไม่สามารถใช้โทรศัพท์หรือช่องทางส่ือสารอื่นได้ 
ค. แม้เหตุเกิดในท่ีชุมชนแต่การส่งข่าวผ่านวิทยุส่ือสารท าให้ประชาชนเห็นประโยชน์ว่าถ้าใช้วิทยุ

สมัครเล่นไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 
 

ข้อ 90  การต้ังสถานีวิทยุสมัครเล่นนอกสถานท่ีเพื่อการประสานงานในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
จะต้องปฏิบัติอย่างไร  

ก. ต้องได้รับอนุญาตจาก ส านักงาน กสทช. ก่อนจึงออกไปต้ังสถานีได้ 
ข. ออกไปต้ังสถานีได้เลยไม่ต้องแจ้งใครเพราะเมื่อเราท างาน ส านักงาน กสทช. ก็ทราบเอง 
ค. ออกไปต้ังสถานีและแจ้งต่อ ส านักงาน กสทช. ในพื้นท่ีทันทีท่ีท าได้ 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ ค. 
 

ข้อ 91  HS1AB เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดใดและต้ังอยู่ท่ีใด  
ก. เพชรบูรณ์ ภาคเหนือตอนล่าง ข. บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ค. กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ง. จันทบุรี ภาคตะวันออก 

ตอบ ค. 
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ข้อ 92   HS2AR เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดใด และต้ังอยู่ท่ีใด  
ก.  ระยอง ภาคตะวันออก 
ข. ระนอง ภาคใต้ตอนบน 
ค. นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ง. ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 93   HS3AS เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และต้ังอยู่ท่ีใด  
ก. สมุทรปราการ ภาคตะวันออก ข. สมุทรสาคร ภาคตะวันตก 
ค. สุพรรณบุรี ภาคตะวันตก ง. สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ตอบ ง. 
 

ข้อ 94  HS4AN เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และต้ังอยู่ท่ีใด  
 ก. นครสวรรค์ ภาคเหนือตอนล่าง ข. หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 ค. นนทบุรี ภาคกลาง ง. นราธิวาส ภาคใต้ตอนล่าง 

ตอบ ข. 
 

ข้อ 95  HS5AY เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และต้ังอยู่ท่ีใด  
ก. ยะลา ภาคใต้ตอนล่าง ข. พะเยา ภาคเหนือตอนบน 
ค. พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง ง. ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ตอบ ข. 
 

ข้อ 96  HS6AT เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และต้ังอยู่ท่ีใด  
 ก. ตรัง ภาคใต้ตอนล่าง ข. ตราด ภาคตะวันออก 
 ค. ตาก ภาคเหนือตอนล่าง ง. ภูเก็ต ภาคใต้ตอนบน 

ตอบ ค. 
 

ข้อ 97  HS7AM เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และต้ังอยู่ท่ีใด  
 ก. สมุทรสงคราม ภาคตะวันตก  
 ข. ระนอง ภาคใต้ตอนบน 
 ค. มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
 ง. เชียงใหม่ ภาคเหนือตอนบน 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 98   HS8AC เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และต้ังอยู่ท่ีใด  
ก. ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ข. ชัยนาท ภาคเหนือตอนล่าง 
ค. ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก ง. ชุมพร ภาคใต้ตอนบน 

ตอบ ง. 
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ข้อ 99  HS9AT เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และต้ังอยู่ท่ีใด  
 ก. ตรัง ภาคใต้ตอนล่าง ข. เพชรบูรณ์ ภาคเหนือตอนล่าง 
 ค. เพชรบุรี ภาคตะวันตก ง. นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ตอบ ก. 
ข้อ 100  ข้อใดคือสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่น  
 ก. E2A ข. E22AA 
 ค. E22AAA ง. E222AA 

ตอบ ค. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



วิชาที่ 2 

การตดิต่อสื่อสารของนักวทิยสุมัครเล่น
จํานวน 80 ข้อ 

ประมวลรหัส Q (Q code)  
การรายงานสัญญาณระบบ RST  
การอ่านออกเสียงตัวอักษร (ITU Phonetic Alphabet)  
คําเฉพาะและคําย่อต่าง ๆ ที่ควรรู้  
การรับและแจ้งเหตุฉุกเฉิน  
สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Log book) 
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จงเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดเพียงค ำตอบเดียว 
 
ข้อ 1 การส่ือสารทางวิทยุควรใช้ภาษาอย่างไร   
 ก. ใช้ภาษาท่ีสละสลวยลึกซึ้ง ข. ใช้ภาษาอย่างกันเองสุด ๆ 
 ค. ใช้ภาษาท่ีเป็นทางการ ง. ใช้ภาษาธรรมดาท่ีส่ือความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย 

ตอบ ง. 
ข้อ 2 เราสามารถใช้ภาษาท้องถิ่นในความถ่ีวิทยุสมัครเล่นได้หรือไม่   
 ก. ไม่ได้ ต้องใช้ภาษาไทยกลางเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน 
 ข. ใช้ได้เฉพาะพื้นท่ีท่ีเข้าใจภาษาเดียวกัน ห้ามใช้ในต่างพื้นท่ี 
 ค. ใช้ได้บ้างตามสมควร แต่ไม่ใช้ตลอดเวลาเพราะต้องค านึงถึงผู้ท่ีไม่เข้าใจภาษาท้องถิ่นด้วย 
 ง. ใช้ได้ท่ัวโลก ไม่มีข้อห้ามใด ๆ 

ตอบ ค. 
ข้อ 3 เราสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในความถ่ีวิทยุสมัครเล่นได้หรือไม่  
 ก. ใช้ได้บ้างตามสมควรกับกาลเทศะ  
 ข. ไม่ได้ ต้องใช้ภาษาไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 ค. ใช้ได้ในการคุยกับนักวิทยุสมัครเล่นชาวต่างประเทศ ห้ามใช้คุยกันเอง  
 ง. ใช้ได้เลยถ้าไม่กลัวถูกหมั่นไส้  

ตอบ ก. 
ข้อ 4 ประมวลรหัสคิว (Q Code) คืออะไร  
 ก. คือ ภาษาพิเศษเฉพาะการส่ือสารของกิจการวิทยุสมัครเล่นใช้กับรหัสมอร์สเท่านั้น 
 ข. คือ ประมวลค าย่อ (Code) ท่ีท าให้การส่ือสารทางวิทยุโทรเลขส้ันลงและลดความเข้าใจผิด 
 ค. คือ เข้ารหัส (Cypher) เพื่อปกป้องความลับของข่าวสาร 
 ง. คือ ประมวลค าย่อท่ีแปลมาจากรหัสวิทยภุาษาไทย (โค้ด ว.) 

ตอบ ข. 
ข้อ 5 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ประมวลรหัสคิว (Q Code) และค าย่อต่าง ๆ ในการส่ือสารย่าน

ความถ่ี VHF ลักษณะการใช้งานประเภทเสียง  
 ก. มีความจ าเป็นต้องใช้น้อยมาก เพราะย่านความถ่ีนี้สามารถส่ือสารได้ชัดเจนอยู่แล้ว 
 ข. มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถส่ือสารกันได้โดยไม่เข้าใจผิด 
 ค. มีความจ าเป็นต้องใช้และมีความส าคัญมากจึงต้องน ามาออกสอบ 
 ง. มีความจ าเป็นต้องใช้เพราะเป็นข้อบังคับของ ITU 

ตอบ ก. 
ข้อ 6 ข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าเป็นการถูกรบกวนด้วยสัญญาณแบบ QRM  
 ก. หน้าปัดเครื่องวิทยุคมนาคมในรถยนต์แสดงความแรงสัญญาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเหยียบคันเร่ง 
 ข. มีสัญญาณทะลุข้ามมาจากช่องข้างเคียง 
 ค. มีสัญญาณเงียบ หรือมีการดัดเสียงพูดเข้ามารบกวน 
 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
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ข้อ 7 นายไข่ต้มบอกนางสาวไข่ดาวว่า “ท่านส่งสัญญาณผ่านรีพีทเตอร์ ผมรับสัญญาณท่านได้ดีอยู่แล้ว     
ไม่ต้อง QRO เพราะมันจะไปเปิดรีพีทเตอร์ของจังหวัดอื่นด้วย” หมายความว่าอย่างไร  

 ก. การติดต่อผ่านสถานีทวนสัญญาณไม่ควรใช้ก าลังส่งสูง 
 ข. ควรใช้ก าลังส่งสูงเพื่อเปิดสถานีทวนสัญญาณพร้อมกันได้หลายจังหวัด 
 ค. ไม่ควรพูดเสียงดังขณะใช้สถานีทวนสัญญาณ 
 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก. 
ข้อ 8 นายไข่เค็มบอกลานางไข่หวานอย่างไรจึงหมายความว่า “จบการพูดคุยกันนี้ผมก็จะปิดสถานีวิทยุแล้ว

นะครับ สวัสดีครับ”  
 ก. ว.61 ครับ 73 ข. 88 ครับ QSY 
 ค. 73 ครับ QRT ง. 55 ครับ QRO             

ตอบ ค. 
 
ข้อ 9 ก่อนส่งข่าวทางวิทยุโทรเลขด้วยรหัสมอร์ส ผู้ส่งจะส่งรหัสท่ีหมายถึงตัว V ย่อมาจาก QRV เพื่อบอก   

คู่สถานีว่าอะไร  
 ก. รอสักครู่ ข. เตรียมพร้อมนะ จะส่งข้อความแล้ว 
 ค. เราชนะแล้ว  ง. ขอทดสอบสัญญาณ 

ตอบ ข. 
ข้อ 10 QRX หมายความว่า “ให้รอก่อนและจะติดต่ออีกครั้งภายในเวลาท่ีก าหนด” ดังนั้น การใช้รหัส QRX  

จึงต้องตามด้วยข้อมูลในข้อใด  
 ก. เวลาหรือระยะเวลา เพราะเป็นการนัดเวลา 
 ข. สถานท่ี เพื่อให้ทราบว่าจะหันสายอากาศไปทางไหน 
 ค. ความถ่ี เพื่อให้รู้ว่าจะพบกันท่ีความถ่ีใด 
 ง. ช่ือพนักงานวิทยุท่ีต้องการติดต่อด้วย  

ตอบ ก. 
ข้อ 11 ถ้าเราได้รับข้อความว่า QRZ? ท่ีหมายความว่า “ใครก าลังเรียกฉันอยู่” แสดงว่าคู่สถานีต้องการข้อมูล

อะไรจากเรา  
 ก. ช่ือจังหวัด ข. ช่ือ – สกุล 
 ค. สัญญาณเรียกขาน ง. ท่ีต้ังสถานี  

ตอบ ค. 
ข้อ 12 “เวลานัดหมาย 0505 QSL ?” ประโยคดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร  
 ก. ยืนยันหรือไม่ว่าเวลานัดหมายคือ 0505  ข. เปล่ียนเวลานัดหมายจาก 0505 ไปแล้วใช่ไหม 
 ค. ยกเลิกเวลานัดหมาย 0505 ใช่ไหม ง. ขอพบก่อนเวลานัดหมาย 0505 ใช่ไหม  

ตอบ ก. 
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ข้อ 13 “QSO HS1DE ?” หมายความว่าอย่างไร  
ก. คุณสามารถติดต่อทางวิทยุกับสถานีของ HS1DE ได้ไหม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือฝากข้อความไปก็ได้ 
ข. สถานีของ HS1DE ใช้ก าลังส่งสูงมากใช่ไหม 
ค. สถานีของ HS1DE ไม่ว่างใช่ไหม 
ง. คุณสามารถถ่ายทอดข้อความจากสถานี HS1DE ได้ไหม 

ตอบ ก. 
ข้อ 14 “73 เคลียร์ค่ะ QSY ช่องเรียกขาน” นางสาวไข่ดาวก าลังบอกว่าอะไร  

ก. สวัสดีค่ะ ขอให้ทุกคนปล่อยความถ่ีว่างด้วย ไข่ดาวต้องการใช้ความถ่ีนี้ค่ะ 
ข. สวัสดีค่ะ ไข่ดาวจะใช้ความถ่ีนี้เรียกขาน เข้าใจตรงกันนะคะ  
ค. ไข่ดาวจะหยุดใช้ความถ่ีเรียกขานนี้แล้วนะคะ แต่จะเฝ้าฟังอยู่ สวัสดีค่ะ 
ง. ไข่ดาวเลิกใช้ความถ่ีนี้แล้วนะคะ และจะเปล่ียนไปท่ีช่องความถ่ีเรียกขาน สวัสดีค่ะ 

ตอบ ง. 
ข้อ 15 9M2CB พูดกันนายไข่ครอบผ่านสถานีทวนสัญญาณของมาเลเซีย ดังนี้ 

นายไข่ครอบ : “ได้เวลาพักกินข้าวนะ” 
9M2CB : “ท่ีนี่ 13 นาฬิกา QTR ?”  

จากบทสนทนา นายไข่ครอบต้องตอบว่าอย่างไร  
ก. ถูกต้อง พักเท่ียงถึง 13 นาฬิกา  
ข. ได้เลย กลับมาเจอกันใหม่ 13 นาฬิกา 
ค. ท่ีนี่ 12 นาฬิกาครับ เวลาของไทยช้ากว่ามาเลเซีย 1 ช่ัวโมง  
ง. QTR นี้ไม่ว่าง เพราะจะไปกินข้าวเท่ียง 

ตอบ ค. 
ข้อ 16 เมื่อต้องการทราบว่าขณะนี้คู่สนทนาอยู่ท่ีไหน เราจะถามด้วยประมวลรหัส Q ในข้อใดถูกต้องท่ีสุด  

ก. ไม่ต้องมาใช้รหัส Q กับเรานะ บอกมาเลยตอนนี้นายอยู่ท่ีไหน 
ข. QTH ครับ ? 
ค. ขณะนี้ QTH ท่ีใดครับ 
ง. ขอทราบ ว.10 

ตอบ ข. 
ข้อ 17 ข้อใดไม่ใช่ความส าคัญของการรายงานสัญญาณ  

ก. ท าให้สถานีอื่นทราบว่าสถานีของเราสัญญาณแรงมาก 
ข. ท าให้เรารู้ว่าสถานีของเรามีรัศมีการติดต่อถึงไหนบ้าง 
ค. ท าให้เรารู้คุณภาพสัญญาณจากสถานีของเรา 
ง. ท าให้เรารู้ถึงผลกระทบของสภาพช้ันบรรยากาศในแต่ละเวลา 

ตอบ ก. 
ข้อ 18 ในระบบ RST ตัวเลขข้อใดคือการรายงานว่าสัญญาณมีความชัดเจนท่ีสุด  
 ก. 3 ข. 5 
 ค. 7 ง. 9 

ตอบ ข. 
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28 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 19 รหัส Q ในข้อใดเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพสัญญาณ  
 ก. QSP และ QRO ข. QSA และ QRK 
 ค. QSL และ QRP ง. QSM และ QRN 

ตอบ ข. 
ข้อ 20 ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 11 หมายความว่าอย่างไร  
 ก. จับใจความไม่ได้และสัญญาณอ่อนมาก ข. เสียงดังฟังชัดมาก 
 ค. สัญญาณแรงมาก ง. มีสัญญาณรบกวนเล็กน้อย 

ตอบ ก. 
ข้อ 21 ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 29 หมายความว่าอย่างไร  

ก. น่าจะมีความผิดปกติในภาคส่ง เพราะความแรงสัญญาณต่ า 
ข. ภาครับของคู่สถานีผิดปกติ 
ค. น่าจะมีความผิดปกติในภาคผสมสัญญาณ เพราะความแรงสัญญาณมากแต่เสียงไม่ชัด 
ง. คุณภาพสถานีดีมาก เพราะเสียงชัดเจนแม้ความแรงสัญญาณไม่มาก 

ตอบ ค. 
ข้อ 22 ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 52 หมายความว่าอย่างไร  

ก. น่าจะมีความผิดปกติในภาคส่ง เพราะความแรงสัญญาณต่ า 
ข. ภาครับของคู่สถานีผิดปกติ 
ค. น่าจะมีความผิดปกติในภาคผสมสัญญาณ เพราะความแรงสัญญาณมากแต่เสียงไม่ชัด 
ง. คุณภาพสถานีดีมาก เพราะเสียงชัดเจนแม้ความแรงสัญญาณไม่มาก 

ตอบ ง. 
ข้อ 23 ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 44 หมายความว่าอย่างไร  

ก. รับข้อความได้ค่อนข้างชัด โดยมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณขึ้นเกือบเต็มสเกล 
ข. รับข้อความได้ค่อนข้างชัด โดยมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณขึ้นไม่ถึงครึ่ง 
ค. รับข้อความได้ค่อนข้างอ่อน โดยมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณขึ้นเกือบเต็มสเกล 
ง. รับข้อความได้ค่อนข้างอ่อน โดยมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณขึ้นไม่ถึงครึ่ง 

ตอบ ข. 
ข้อ 24 ถ้าสถานีรับตอบมาว่า Full Scale เขาก าลังบอกอะไรกับเรา  
 ก. บอกยี่ห้อของสายอากาศท่ีใช้รับสัญญาณของเรา 
 ข. บอกว่าความแรงสัญญาณของเราเข้มมาก 
 ค. บอกความชัดเจนของเสียง 
 ง. บอกความชัดเจนของโทน 

ตอบ ข. 
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29 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 25 ITU Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) หมายความว่าอย่างไร  
 ก. หมายถึงสัญลักษณ์มาตรฐานส าหรับการแทนเสียงพูดในทุกภาษา 
 ข. หมายถึงการค าท่ีก าหนดเพื่อให้จ าตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ง่าย 
 ค. หมายถึงรายช่ือของประเทศสมาชิก ITU ท่ีเรียงตามล าดับตัวอักษร 
 ง. หมายถึงค าในภาษาอังกฤษท่ี ITU ก าหนดควบคู่กับพยัญชนะ ใช้ในการส่ือสารทางวิทยุเพื่อให้

เข้าใจว่าหมายถึงพยัญชนะตัวใด 
ตอบ ง. 

ข้อ 26 จ าเป็นหรือไม่ท่ีจะต้องใช้ชุดตัวอักษร Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) ของ ITU 
เพียงอย่างเดียว  

 ก. จ าเป็น เพราะเป็นกฎของ ITU 
 ข. ไม่จ าเป็น ถ้าท าให้ผู้รับเข้าใจได้ว่าผู้ส่งหมายถึงตัวอักษรอะไร แต่ Phonetic Alphabet ท่ีก าหนด

โดย ITU เป็นชุดการอ่านออกเสียงตัวอักษรท่ีนักวิทยุท่ัวโลกเข้าใจมากท่ีสุด 
 ค. จ าเป็น มิฉะนั้นจะส่ือสารกับผู้อื่นไม่ได้ 
 ง. ไม่จ าเป็น เพราะนักวิทยุสมัครเล่นไม่ใช่ข้าราชการไม่จ าเป็นต้องท าตามระเบียบ 

ตอบ ข. 
ข้อ 27 สัญญาณเรียกขาน AA1AA ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร  
 ก. อัลฟา-อัลฟา-วัน-อัลฟา-อัลฟา ข. ดับเบิลเอ-วัน-ดับเบิลเอ 
 ค. อเมริกัน-อัลฟา-วัน-อเมริกัน-เอเบิล ง. แอปเปิล-แอปเปิล-วัน-แอปเปิล-แอปเปิล 

ตอบ ก. 
ข้อ 28 สัญญาณเรียกขาน BA1HAM ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร  
 ก. บี-เอ-วัน-เอช-เอ-เอ็ม ข. บา-วัน-แฮม 
 ค. บราโว-อัลฟา-วัน-โฮเทล-อัลฟา-ไมค์ ง. เบียร์-อเมริกัน-แอนด์-วัน-แฮม 

ตอบ ค. 
ข้อ 29 สัญญาณเรียกขาน CN2BNX ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร  
 ก. ชาร์ลี-นัมเบอร์-ทู-บองซา ข. ชาร์ลี-โนเวมเบอร์-ทู-บราโว-โนเวมเบอร์-เอกซเรย์ 
 ค. ชาร์ลี-เนน-ทู-เบอร์-เนน-เอกซ์ ง. ชาร์ลี-นัมเบอร์-ทู-บรา-โวนัมเบอร์-เอกซ์เรย์ 

ตอบ ข. 
ข้อ 30 สัญญาณเรียกขาน DL8UI ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร  
 ก. เดลตา-ลิมา-เอท-ยูนิคอร์น-อินเดีย ข. เดลตา-ลิมา-เอท-ยูนิเวอร์ซิตี-อินเดีย 
 ค. เดลตา-ลิมา-เอท-ยูนิฟอร์ม-อินเดีย ง. เดลตา-ลิมา-เอท-ยูนิโคล-อินเตอร์ 

ตอบ ค. 
ข้อ 31 สัญญาณเรียกขาน EA3SKQ ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร  
 ก. เอคโค-อัลฟา-ทรี-เซียรา-กิโล-คิว ข. เอคโค-อัลฟา-ทรี-เซียรา-กิโล-คิวเบก 
 ค. เอคโค-อัลฟา-ทรี-เซียรา-กิโล-คิวปิด ง. เอคโค-อัลฟา-ทรี-เซียรา-กิโล-คิเบก 

ตอบ ง. 
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30 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 32 สัญญาณเรียกขาน F6MRQ ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร  
 ก. ฟอกซ์-ซิกซ์-ไมโครโฟน-เรดิโอ-คิเบก ข. ฟอกซ์ทร็อต-ซิกซ์-ไมค์-โรมิโอ-คิเบก 
 ค. เฟรดี-ซิกซ์-มังกี-เรดิโอ-ควีน ง. ฟอกซ์-ซิกซ์-ไมค์-เรดิโอ-ควีน 

ตอบ ข. 
ข้อ 33 สัญญาณเรียกขาน G4UAV ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร  
 ก. กอล์ฟ-โฟร์-ยูนิฟอร์ม-อัลฟา-วิกเต้ ข. กอล์ฟ-โฟร์-ยูนิคอร์น-อัลฟา-วิกต้ี 
 ค. กอล์ฟ-โฟร์-ยูนิฟอร์ม-อัลฟา-วิกต้า ง. กอล์ฟ-โฟร์-ยูนิคอร์น-อัลฟา-วิกโต้ 

ตอบ ค. 
ข้อ 34 สัญญาณเรียกขาน HS1YL ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร  
 ก. โฮเทล-เซียรา-วัน-แยงกี-ลิมา ข. ฮันนี-ชูการ์-วัน-เยลโลว์-ไลม์ 
 ค. โฮเทล-ชูการ์-วัน-แยงกี-ลิมา ง. โฮเทล-ชูการ์-วัน-เยลโลว์-ลิมา 

ตอบ ก. 
ข้อ 35 สัญญาณเรียกขาน I2NDT ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร  
 ก. อินเดีย-ทู-โนดีล-แทงโก ข. อินเดีย-ทู-โนเวมเบอร์-เดลตา-แทงโก 
 ค. ไอ-ทู-เนเวอร์-ดู-แธต ง. อินเดีย-ทู-น็อต-เดลตา-ทู 

ตอบ ข. 
ข้อ 36 สัญญาณเรียกขาน JA3AER ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร  
 ก. เจแปน-อัลฟา-ทรี-อัลฟา-เอคโค-โรมิโอ ข. เจแปน-อเมริกา-ทรี-อเมริกา-เอคโค-เรดิโอ 
 ค. จูเลียต-อัลฟา-ทรี-อัลฟา-เอคโค-โรมิโอ ง. เจแปน-อเมริกา-ทรี-อเมริกา-เอคโค-โรมิโอ 

ตอบ ค. 
ข้อ 37 สัญญาณเรียกขาน VK3KT ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร  
 ก. วิกเตอร์-คิง-ทรี-คิง-แทงโก ข. วีนนิ-คิง-ทรี-คิง-โตเมโต 

ค. วี-เค-ทรี-เค-ที ง. วิกต้า-กิโล-ทรี-กิโล-แทงโก 
ตอบ ง. 

ข้อ 38 สัญญาณเรียกขาน E2øAW ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร  
 ก. เอคโค-ยี่สิบ-วัตต์ ข. เอคโค-ทู-ซีโร-อัลฟา-วิสกี 

ค. อีซี่-ทเวนต้ี-เอเบิล-วิสกี้ ง. เอคโค-ทู-โอ-อัลฟา-วิสกี 
ตอบ ข. 

ข้อ 39 เมื่อได้ยินสัญญาณเรียกขาน “เอกซ์เรย์-เอคโค-วัน-เดลตา-เอกซ์เรย์” เขียนเป็นตัวอักษรอย่างไร  
 ก. XR1DTR ข. XE1DX 

ค. EX1XD ง. XR1RX 
ตอบ ข. 

ข้อ 40 Call Sign หรือสัญญาณเรียกขานคืออะไร  
 ก. ช่ือของพนักงานวิทยุสมัครเล่นท่ีจะติดตัวไปจนตาย  
 ข. สัญลักษณ์ของผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น 

ค. ป้ายติดหน้าห้องวิทยุ  
ง. ช่ือเรียกหรือสัญญาณท่ีระบุถึงสถานีวิทยุคมนาคม 

ตอบ ง. 
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31 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 41 ค าพูดของนายไข่กวนท่ีว่า “ค าว่าเฟดลงนั้นไม่มี มีแต่เฟดอินเฟดเอาท์” ข้อใดคือความหมายของค าว่า 
“เฟดเอาท์”  

 ก. หมายถึง ก้อนประจุไฟฟ้าท่ีกดทับสัญญาณวิทยุ  
 ข. หมายถึง การจางหายของสัญญาณ ปกติจะพบในความถ่ีวิทยยุ่าน HF 

ค. หมายถึง การเกิดพายุแม่เหล็กไฟฟ้าจากลมสุริยะ  
ง. หมายถึง การหลีกเล่ียงการรบกวนกันทางคล่ืนความถ่ี 

ตอบ ข. 
ข้อ 42 ค าว่าสถานี DX ต่างจาก DXpedtion อย่างไร  
 ก. ไม่แตกต่างกัน  
 ข. สถานี DX หมายถึงสถานีท่ีอยู่ห่างไกล และ DXpedtion หมายถึงการท ากิจกรรมโดยไปต้ังสถานี

พิเศษในท่ีห่างไกล 
ค. สถานี DX เป็นสถานีในประเทศ และ DXpedtion เป็นสถานีต่างประเทศ  

 ง. สถานี DX เป็นสถานีในยาน VHF และ DXpedtion เป็นสถานีในย่าน HF 
ตอบ ข. 

ข้อ 43 ในย่านความถ่ี 28 MHz ถ้าได้ยินการเรียกบนความถ่ีว่า “CQ มาเลเซีย” แต่ไม่มีผู้ตอบกลับ เราควรท า
อย่างไร  

 ก. กดคีย์ตอบ “มาเลเซียไม่ได้ยินคุณ คุยกับประเทศไทยแทนก็แล้วกัน”  
 ข. กดคีย์ตอบ “มาเลเซียจะขึ้นความถ่ีตอนเย็น จะฝากข้อความไว้หรือไม่” 

ค. สแกนหาในความถ่ี ถ้าเจอแฮมมาเลเซียก็บอกให้เขาทราบว่ามีผู้ตามหา  
 ง. ฟังเฉย ๆ ไม่ต้องท าอะไรท้ังส้ิน เพราะเป็นการเรียกขานท่ีเจาะจงเฉพาะประเทศมาเลเซียเท่านั้น 

ตอบ ง. 
ข้อ 44 ระหว่างท่ีนายไข่พะโล้ก าลัง QSO กับนางสาวไข่ตุ๋น มีคีย์แทรกขึ้นมาว่า “Break (เบรก)” แสดงว่า

บุคคลนั้นต้องการจะบอกว่าอะไร  
 ก. เตือนนายไข่พะโล้ว่าพูดจาไม่เหมาะสม ข. ส่ังนายไข่พะโล้ให้หยุดพูด 

ค. ขอขัดจังหวะการสนทนา ง. ขอคุยกับนางสาวไข่ตุ๋น 
ตอบ ค. 

ข้อ 45 นายไข่พะโล้เชิญผู้ท่ีเบรกเข้ามาขณะท่ีก าลัง QSO กับนางสาวไข่ดาว ผู้เบรกตอบว่า “ขอบคุณครับ  
ขอคอนแทคครับ” แต่ไม่มีใครตอบ เพราะเหตุใด  

 ก. ไม่ต้อนรับคนใหม่ ๆ เข้าสู่วงสนทนา  
 ข. ไม่รู้ว่าผู้เบรกต้องการคอนแทคใคร 

ค. สอนให้รู้ว่าการเบรกเข้ามาเป็นการเสียมารยาท  
 ง. ผู้เบรกไม่บอกสัญญาณเรียกขาน 

ตอบ ข. 
 
 
 
 
 



 

วิชาที่ 2 การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น 

 

32 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 46 ข้อใดเป็นการใช้ค าว่า Roger อย่างถูกต้อง  
 ก. คุยกันมานาน ยังไม่ Roger หน้ากันเลย ขอ Eyeball หน่อยได้ไหมคะ  
 ข. เรื่องนี้ผมก็ Roger มานานแล้ว 

ค. ขอประทานโทษ ท่าน Roger ท่ีต้ังของ E27AU หรือไม่  
 ง. Roger ครับ จะออกปฏิบัติเด๋ียวนี้ 

ตอบ ง. 
ข้อ 47 เมื่อเพื่อนนักวิทยุทักทายว่า “Hello, OM, how are you ?” เขาหมายความว่าอย่างไร  
 ก. สวัสดีครับคุณพ่อ สบายดีไหม ?   
 ข. สวัสดีเพื่อนรัก สบายดีไหม ? 

ค. สวัสดีครับแม่ สบายดีไหม ?  
 ง. ไม่มีในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น 

ตอบ ข. 
ข้อ 48 ค าว่า OL หมายถึงอะไร  
 ก. เพื่อนรักท่ีเป็นผู้หญิง ข. หญิงชรา 

ค. ไม่มีในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น ง. คุณแม่ 
ตอบ ค. 

 
ข้อ 49 ค าว่า YT หมายถึงอะไร  
 ก. ผู้ท่ีมีความหลายหลายทางเพศ ข. บุรุษ 

ค. ไม่มีในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น ง. สตรี 
ตอบ ค. 

ข้อ 50 ค าว่า YL หมายถึงอะไร  
 ก. ผู้ท่ีมีความหลายหลายทางเพศ ข. สตรี 

ค. ไม่มีในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น ง. บุรุษ 
ตอบ ข. 

ข้อ 51 ค าว่า Harmonic ท่ีใช้ในรูปแบบของบุคคล หมายถึงอะไร  
 ก. ลูก ข. หลาน 

ค. น้องสาว ง. น้องชาย 
ตอบ ก. 

ข้อ 52 เมื่อเราต้องการบอกว่า “ลาแล้วนะ สวัสดี” ในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่นจะแทนด้วยค าว่าอะไร  
 ก. บายบาย ข. CUL 

ค. 73 ง. ว.61 
ตอบ ค. 

ข้อ 53 เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเราจะหยุดใช้แล้วและความถ่ีนี้ว่างให้ผู้อื่นใช้ได้ เราจะต้องท าอย่างไร  
 ก. กล่าวลาแล้วตามด้วยค าว่า “เคลียร์” ข. กล่าวลาด้วยค าว่า 73 

ค. กล่าวลาและขานเวลา ง. กล่าวลาแล้วตามด้วยค าว่า “สแตนด์บาย” 
ตอบ ก. 
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33 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

 
ข้อ 54 เราจะแจ้งอย่างไรให้ทราบว่าเราจะหยุดใช้ความถี่นี้แล้ว ให้ผู้อื่นใช้ต่อได้ แต่เรายังคงเฝ้าฟังอยู่และ

สามารถเรียกเราได้ตลอดเวลา  
 ก. กล่าวลาแล้วตามด้วยค าว่า “เคลียร์” ข. กล่าวลาด้วยค าว่า 73 

ค. กล่าวลาและขานเวลา ง. กล่าวลาแล้วตามด้วยค าว่า “สแตนด์บาย” 
ตอบ ง. 

ข้อ 55 ในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น ค าว่า Eyeball หมายความว่าอย่างไร  
 ก. เชิญมาเล่นกีฬาเพื่อกระชับมิตรภาพ ข. พบปะเห็นหน้ากันเห็นตากัน 

ค. งานเล้ียงสังสรรค์ ง. อวยพรวันเกิด 
ตอบ ข. 

ข้อ 56 เหตุผลส าคัญท่ีท าให้วิทยุส่ือสารเหมาะกับการขอความช่วยเหลือ  
 ก. เป็นการขอความช่วยเหลือโดยไม่เจาะจงผู้รับ และผู้ท่ีรับสัญญาณได้คือผู้ท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุ  
 ข. มีสัญญาณเตือนให้ทราบเมื่อมีการขอความช่วยเหลือ 

ค. สัญญาณครอบคลุมท้ังประเทศ  
 ง. ให้บริการ 24 ช่ัวโมง 

ตอบ ก. 
ข้อ 57 เพราะเหตุใดวิทยุส่ือสารจึงเหมาะกับการประสานงานภาคสนาม  

ก. ราคาถูก  
 ข. มีผู้นิยมใช้มาก 

ค. เป็นการส่ือสารไร้สายท่ีสามารถรับข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน และส่ังการถึงทุกฝ่ายพร้อมกันได้  
 ง. รัศมีการติดต่อกว้างไกล 

ตอบ ค. 
ข้อ 58 รถยนต์ของนายไข่ตุ๋นเสียระหว่างเดินทางบนถนนท่ีไม่คุ้นเคย เพราะอะไรนายไข่ตุ๋นจึงเลือกขอความ

ช่วยเหลือด้วยวิทยุส่ือสารแทนโทรศัพท์มือถือ  
ก. รัศมีการติดต่อกว้างกว่าโทรศัพท์  

 ข. เสียงคมชัดกว่า 
ค. สัญญาณดีกว่า  

 ง. ไม่ต้องรู้หมายเลขโทรศัพท์ของใครก็ขอความช่วยเหลือได้ 
ตอบ ง. 

ข้อ 59 เพราะเหตุใดจึงไม่ควรแจ้งเบาะแสการท าผิดกฎหมายผ่านวิทยุสมัครเล่น 
ก. เพราะการใช้วิทยุส่ือสารท าให้ข่าวช้า  

 ข. เพราะการส่งข่าวทางวิทยุไม่สามารถเก็บเป็นความลับ จึงเป็นอันตรายต่อผู้แจ้ง 
ค. เพราะวิทยุส่ือสารติดต่อได้ในระยะใกล้ ๆ เท่านั้น  

 ง. เพราะความถ่ีวิทยุสมัครเล่นถูกดักฟัง 
ตอบ ข. 
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34 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 60 ระหว่างการ QSO อาจมีผู้เบรกเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลา วิธีการใดท่ีเป็นการเปิดโอกาส
ให้กับการขอเบรกนั้น   
ก. กดคีย์สวนกับคู่สนทนาไม่ให้เกิดช่องว่าง  

 ข. นับ 1 2 3 ในใจก่อนกดคีย์ทุกครั้ง 
ค. ถามว่ามผู้ีต้องการความช่วยเหลือหรือไม่และปล่อยช่องว่างไว้ทุกครั้งก่อนจะตอบคู่สนทนา  

 ง. สนทนาไปตามปกติ ถ้ามีผู้ต้องการความช่วยเหลือก็จะหาวิธีเบรกเข้ามาเอง 
ตอบ ข. 

ข้อ 61 นายไข่เค็มสตาร์ทรถและเปิดวิทยุขึ้นมาก็ได้ยินการประสานงานให้ความช่วยเหลือในอุบัติเหตุ ท่ีมี
ผู้บาดเจ็บ นายไข่เค็มต้องการทราบว่าอุบัติเหตุนี้อยู่ในเส้นทางท่ีจะต้องผ่านหรือไม่ นายไข่เค็มควรท า
อย่างไร  
ก. ฟังไปเรื่อย ๆ โดยไม่รบกวนการประสานงาน เด๋ียวก็ทราบข้อมูลเอง  

 ข. กดคีย์เข้าไปถามรายละเอียดจากผู้ประสานงาน 
ค. กดคีย์เข้าไปถามว่าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่  

 ง. เปล่ียนความถ่ีเพื่อแจ้งข่าวอุบัติเหตุให้กับสถานีควบคุมข่าย 
ตอบ ก. 

ข้อ 62  ระหว่างการ QSO มีผู้ขอความช่วยเหลืออย่างกะทันหัน แต่ในห้องวิทยุไม่มีกระดาษโน้ต เราควรท า
อย่างไร  

ก. พยายามจ าได้เท่าไหร่เท่านั้น ข. จดใน Logbook อย่างละเอียด 
ค. บอกสถานีอื่นท่ีฟังอยู่ให้ช่วยจด ง. บอกให้รอและวิ่งออกไปหากระดาษปากกา 

ตอบ ข. 
ข้อ 63  ระหว่างการ QSO มีผู้ขอความช่วยเหลืออย่างกะทันหัน คู่สถานีของเราเป็นผู้รับแจ้งเหตุ เราซึ่งว่าง

อยู่ควรท าอย่างไร  
ก. ฟังเฉย ๆ  

 ข. ช่วยซักถาม 
ค. โทรศัพท์ไปแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  

 ง. ช่วยจดบันทึกอย่างเงียบ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลส ารองถ้าจ าเป็น 
ตอบ ง. 

ข้อ 64  เพราะอะไรเมื่อพบเหตุและได้ประสานงานขอความช่วยเหลือแล้ว จึงควรรออยู่ในท่ีเกิดเหตุจนกว่า
เจ้าหน้าท่ีจะมาถึง  

ก. เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี  
 ข. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรู้ว่าใครเป็นผู้แจ้ง 

ค. เพื่อเล่ารายละเอียดให้เจ้าหน้าท่ีทราบ  
 ง. เพื่อช่วยเจ้าหน้าท่ีรับหน้านักข่าว 

ตอบ ก. 
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35 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 65  เพราะเหตุใดพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงสามารถเป็นจิตอาสาท่ีดีของประเทศชาติในด้านการส่ือสาร  
ก. จากการท่ีพนักงานวิทยุสมัครเล่นได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการส่ือสารทางวิทยุด้วยตนเอง  

 ข. จากการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายของนักส่ือสารสมัครเล่น 
ค. มีความรู้และเครื่องมือส่ือสารท่ีสามารถช่วยเหลือสังคมและสร้างข่ายส่ือสารส ารองของชาติ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 66  เหตุการณ์ในข้อใดเหมาะส าหรับการใช้สัญญาณ SOS หรือ May Day เพื่อขอความช่วยเหลือ  

ก. พบคนงานตกจากช้ันสอง อาการสาหัส ข. เกิดเหตุไฟไหม้หญ้ามีควันมาก 
 ค. พบหญิงสาวถูกกระชากกระเป๋า ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก. 
ข้อ 67 เหตุการณ์ประเภทใดท่ีไม่จ าเป็นต้องแจ้ง  

ก. เหตุการณ์นั้นต้องการความช่วยเหลือ ข. เหตุการณ์นั้นอาจสร้างปัญหาตามหลัง 
 ค. เหตุการณ์นั้นเกิดมานานน่าจะมีผู้แจ้งแล้ว ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค. 
ข้อ 68 ถ้าพบผู้บาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือ อะไรบ้างท่ีเราควรสังเกตก่อนแจ้งขอความช่วยเหลือ  

ก. สภาพและสาเหตุของการบาดเจ็บ ข. ความหนักเบาของอาการ 
 ค. ความช่วยเหลือท่ีต้องการ ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
 
ข้อ 69 ข้อมูลส าคัญอย่างหนึ่งท่ีเราจะต้องสังเกตก่อนจะแจ้งเหตุ คืออะไร  

ก. ทิศของจุดเกิดเหตุกับสถานีวิทยุท่ีรับแจ้งเหตุ ข. จุดสังเกตท่ีชัดเจนของท่ีเกิดเหตุ 
 ค. เวลาท่ีพบเหตุ ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 
ข้อ 70 โหมดการติดต่อส่ือสารของวิทยุสมัครเล่นในข้อใด ท่ีท าใหผู้้รับแจ้งเหตุรับทราบสถานท่ีของผู้แจ้งเหตุ

ได้โดยอัตโนมัต ิ 
ก. APRS (Automatic Packet Report System)  

 ข. ARDF (Amateur Radio Direction Finding) 
ค. ARES (Amateur Radio Emergency Service) 

 ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ก. 

ข้อ 71 อะไรท่ีไม่ถือว่าเป็นสมุดบันทึกการติดต่อส่ือสาร (Logbook)  
ก. โปรแกรมบันทึกข้อมูลการติดต่อส่ือสารของสถานีวิทยุ 

 ข. สมุดท่ีวางอยู่ในห้องท่ีใช้ติดต่อส่ือสารทางวิทยุ 
ค. แผ่นกระดาษท่ีใช้จดข้อมูลการติดต่อส่ือสารทางวิทยุ 

 ง. แผ่นซีดีท่ีใช้เก็บข้อมูลการติดต่อส่ือสารทางวิทยุ 
ตอบ ข. 
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36 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 72 ถ้าไม่มีการจดบันทึกข้อมูลไว้ในสมุดบันทึกการติดต่อส่ือสาร (Logbook) ใครคือผู้รับผิดชอบท้ังหมด
ถ้ามีการใช้สถานีวิทยุคมนาคมอย่างผิดกฎหมาย  

ก. ผู้ท่ีส่งสัญญาณออกอากาศ 
 ข. ผู้ควบคุมการส่งสัญญาณออกอากาศ 

ค. ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตใหใ้ช้เครื่องวิทยคุมนาคมในสถานีวิทยุคมนาคมแห่งนั้น 
 ง. ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคมแห่งนั้น 

ตอบ ง. 
ข้อ 73 เราสามารถใช้สมุดบันทึกการติดต่อส่ือสาร (Logbook) เพื่อพัฒนาสถานีวิทยุส่ือสารของเราได้

อย่างไร  
ก. เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงของสัญญาณท่ีรับได้จากสถานีท่ีติดต่อเป็นประจ า  และบันทึก

ความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีการแลกเปล่ียนกัน 
 ข. ส่งใหส้ านักงาน กสทช. ตรวจเก็บคะแนนเพื่อเล่ือนขั้น 

ค. ติดต้ังไว้ประดับสถานีเพื่อแสดงความเก๋า 
 ง. ส่งไปแลกเปล่ียนกับสถานีอื่น 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 74 สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภทใดท่ีไม่ต้องจัดท าสมุดบันทึกการติดต่อส่ือสาร (Logbook) เก็บไว้เพื่อให้ 
ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบ  

ก. สถานีวิทยุคมนาคมประเภทประจ าท่ี ข. สถานีวิทยุคมนาคมประเภทเคล่ือนท่ี 
 ค. สถานีวิทยุคมนาคมควบคุมข่าย ง. สถานีวิทยุคมนาคมส าหรับกิจกรรมพิเศษ 

ตอบ ข. 
ข้อ 75 สมุดบันทึกการติดต่อส่ือสาร (Logbook) ต้องเก็บไว้นานเท่าไร  

ก. 1 ปี ข. 3 ปี ค. 5 ปี ง. 7 ปี 
ตอบ ค. 

ข้อ 76 ข้อมูลใดมีความจ าเป็นน้อยท่ีสุดในการบันทึกลงในสมุดบันทึกการติดต่อส่ือสาร (Logbook)  
ก. วัน เดือน ปี และเวลาต้ังแต่เริ่มและส้ินสุดการติดต่อแต่ละครั้ง 

 ข. คล่ืนความถ่ีและก าลังส่งของเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใช้งานของผู้รับและผู้ส่ง 
ค. สัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่นท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในขณะนั้น 

 ง. ช่ือ – สกุล ของคู่สถานีท่ีติดต่อด้วย 
ตอบ ง. 

ข้อ 77 การแลกเปล่ียน QSL Card หรือบัตรยืนยันการติดต่อส่ือสารมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร  
ก. เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงของช้ันบรรยากาศ 

 ข. เพื่อส่งให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ 
ค. เพื่อยืนยันว่าติดต่อกันได้จริง และสะสมไว้แลกรางวัล 

 ง. เพื่อเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาต 
ตอบ ค. 
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ข้อ 78 เพราะเหตุใดการติดต่อส่ือสารในย่าน VHF จึงไม่ค่อยนิยมแลก QSL Card  
ก. เพราะรัศมีการติดต่อค่อนข้างแน่นอน ไม่ปรวนแปรและท้าทายเหมือนความถ่ีวิทยยุ่าน HF 

 ข. เพราะการท า QSL Card ต้องลงทุนสูง 
ค. เพราะไม่นิยมแลกกับคนในประเทศเดียวกัน 

 ง. เพราะไม่จ าเป็นต้องต้องท าตามระเบียบสากล 
ตอบ ก. 

ข้อ 79 ข้อใดไม่จ าเป็นในการท า QSL Card  
ก. มีข้อมูลสถานีท่ีจ าเป็น ข. แสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศ 

 ค. มีพื้นท่ีเขียนข้อความส่วนตัว ง. พิมพ์สีสวยราคาแพง 
ตอบ ง. 

ข้อ 80 ในบัตรยืนยันการติดต่อส่ือสาร (QSL Card) ข้อมูลใดจ าเป็นต้องมี  
ก. รายงานสัญญาณ วัน เวลา และโหมดการติดต่อส่ือสาร 

 ข. ชนิดของเครื่องวิทยุคมนาคมและสายอากาศ 
ค. ธงประจ าชาติ 

 ง. รูปของสถานีวิทยุคมนาคม 
ตอบ ก. 

 
 
 

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



วิชาที่ 3

ทฤษฏีต่าง ๆ สําหรบันกัวทิยสุมัครเล่น 
จํานวน 200 ข้อ

ทฤษฏีไฟฟ้า 

คํานําหน้าหน่วย  
ไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ  
แหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  
คุณสมบัติของแบตเตอรี่แบบต่าง ๆ  
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ตัวต้านทานกําลังไฟฟ้า และกฎของโอห์ม  
ตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า  
การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน  
ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ตัวเหนี่ยวนําไฟฟ้า และการต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน  
คาปาซิทีฟรีแอกแตนซ์ อินดักทีฟรีแอกแตนซ์ อิมพีแดนซ์ และเรโซแนนซ์  
หม้อแปลงไฟฟ้า  
ลักษณะของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรรู้  
เดซิเบล     

ทฤษฏีอิเล็คทรอนิกส ์

หน้าที่โดยสังเขปและสัญลักษณ์ของอุปกรณ์บางอย่าง ได้แก่ ทรานซิสเตอร์ ผลึกแร่ 
ไมโครโฟน ลําโพง หลอดวิทยุ และไอซี  

หลักการทํางานของเคร่ืองรับ/ส่งวิทยุ  

หน้าที่ของภาคต่าง ๆ ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบ TRF และแบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์  
คุณสมบัติของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ AM และ FM  
ซิมเพล็กซ์ ดูเพล็กซ์ และเซมิดูเพล็กซ์  



สายอากาศและสายนําสัญญาณ 

คุณสมบัติของคลื่นวิทยุ และความยาวคลื่น  
โพลาไรเซชั่น  
คุณสมบัติของสายอากาศ และสายอากาศพื้นฐานที่ควรรู้  
สายนําสัญญาณแบบต่าง ๆ และคุณสมบัติที่ควรรู้  
การแมตช์ การบาลานซ์ (Balance) และการวัดกําลังส่งวิทยุสื่อสาร (Standing wave ratio : 
SWR)  
การแพร่กระจายคลื่น และลักษณะการแพร่กระจายคลื่นของย่านความถ่ีต่าง ๆ  
การแบ่งย่านความถ่ี  
องค์ประกอบที่มีผลต่อระยะการรับ/ส่งในคลื่นความถี่ย่าน VHF  
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จงเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดเพียงค ำตอบเดียว 
 
ข้อ 1 m  (milli : มิลลิ) เป็นค ำน ำหน้ำหน่วย หมำยถึง   
 ก. หนึ่งในสิบ ข. หนึ่งในร้อย 
 ค. หนึ่งในพัน ง. หนึ่งในล้ำน 

ตอบ ค. 
ข้อ 2   (micro : ไมโคร) เป็นค ำน ำหน้ำหน่วย หมำยถึง   
 ก. หนึ่งในสิบ ข. หนึ่งในร้อย 
 ค. หนึ่งในพัน ง. หนึ่งในล้ำน 

ตอบ ง. 
ข้อ 3 n  (nano : นำโน) เป็นค ำน ำหน้ำหน่วย หมำยถึง  
 ก. 1/109 ข. 1/106 
 ค. 1/107 ง. 1/105 

ตอบ ก. 
ข้อ 4 p  (pico : พิโค) เป็นค ำน ำหน้ำหน่วย หมำยถึง  
 ก. 1/106 ข. 1/1012 
 ค. 1/105 ง. 1/104 

ตอบ ข. 
ข้อ 5 k  (kilo : กิโล) เป็นค ำน ำหน้ำหน่วย หมำยถึง  
 ก. 100 ข. 1,000 
 ค. 10,000 ง. 100,000 

ตอบ ข. 
ข้อ 6 M  (mega : เมกะ) เป็นค ำน ำหน้ำหน่วย หมำยถึง  
 ก. 1,000 ข. 100,000 
 ค. 1,000,000 ง. 1,000,000,000 

ตอบ ค. 
ข้อ 7 G  (giga : กิกะ) เป็นค ำน ำหน้ำหน่วย หมำยถึง  
 ก. 1,000 ข. 100,000 
 ค. 1,000,000 ง. 1,000,000,000 

ตอบ ง. 
ข้อ 8 ควำมถ่ี 1,500 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)  มีค่ำเท่ำกับกี่กิกะเฮิรตซ์  
 ก. 15 ข. 0.15 
 ค. 1.5 ง. 150 

ตอบ ค. 
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ข้อ 9 ค่ำควำมต้ำนทำน 2.7 เมกะโอห์ม (MΩ) มีค่ำกี่กิโลโอห์ม (kΩ)  
 ก. 0.0000027 ข. 0.0027 
 ค. 2,700,000 ง. 2,700 

ตอบ ง. 
ข้อ 10 คล่ืนควำมถ่ี 1,950 เฮริตซ์ (Hz) มีค่ำเท่ำกับ  
 ก. 19.50 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ข. 1.95 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
 ค. 19.50 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ง. 1.95 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) 

ตอบ ง. 
ข้อ 11 ก ำลังไฟฟ้ำ 15 กิโลวัตต์ (kW) มีค่ำเท่ำกับกี่วัตต์  
 ก. 15 ข. 150 
 ค. 1,500 ง. 15,000 

ตอบ ง. 
ข้อ 12 ก ำลังไฟฟ้ำ 100 วัตต์ (W) มีค่ำเท่ำกับกี่กิโลวัตต์ (kW)  
 ก. 0.1 ข. 1 
 ค. 100 ง. 10 

ตอบ ก. 
ข้อ 13 อนุภำคในอะตอมของสสำรท่ีแสดงอ ำนำจไฟฟ้ำเป็นประจุลบคืออะไร  
 ก. นิวเคลียร์ ข. นิวตรอน 
 ค. โปรตอน ง. อิเล็กตรอน 

ตอบ ง. 
ข้อ 14 ทิศทำงกำรไหลของกระแสไฟฟ้ำสัมพันธ์กับทิศทำงกำรไหลของอิเล็กตรอนอย่ำงไร  
 ก. ทิศทำงเดียวกัน ข. ทิศทำงตรงข้ำมกัน 
 ค. ทิศทำงต้ังฉำกกัน ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข.  
ข้อ 15 ข้อใดต่อไปนี้ท ำหน้ำท่ีจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรง (DC)  
 ก. มอเตอร์ ข. แบตเตอรี่รถยนต์ 
 ค. ไดนำโม ง. โรงไฟฟ้ำ 

ตอบ ข. 
ข้อ 16 ไฟฟ้ำกระแสสลับ (AC) คือ  

ก. ไฟฟ้ำท่ีมีทิศทำงกำรไหลทำงเดียว 
ข. ไฟฟ้ำท่ีมีค่ำแรงดันสม่ ำเสมอ 
ค. ไฟฟ้ำท่ีมีค่ำแรงดันไฟฟ้ำไม่คงท่ี 
ง. ไฟฟ้ำท่ีมีกำรเปล่ียนขั้วและแรงดันไฟฟ้ำตลอดเวลำ 

ตอบ ง. 
ข้อ 17 ควำมถ่ีมีหน่วยเป็น  
 ก. โวลต์ ข. เฮิรตซ์ 
 ค. เมตร ง. วัตต์ 

ตอบ ข. 
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ข้อ 18 ข้อใดต่อไปนี้ท ำหน้ำท่ีจ่ำยกระแสไฟฟ้ำสลับ (AC)  
 ก. ถ่ำนไฟฉำย ข. โรงไฟฟ้ำ 
 ค. แบตเตอรี่รถยนต์ ง. มอเตอร์ 

ตอบ ข. 
ข้อ 19 แรงดันไฟฟ้ำของระบบไฟฟ้ำกระแสสลับท่ีใช้ตำมบ้ำนในประเทศไทยมีค่ำเท่ำกับ  
 ก. 220 กิโลวัตต์ ข. 220 มิลลิวัตต์ 
 ค. 220 ไมโครวัตต์ ง. 220 โวลต์ 

ตอบ ง. 
ข้อ 20 ควำมถ่ีของระบบไฟฟ้ำกระแสสลับท่ีใช้ตำมบ้ำนในประเทศไทยมีค่ำเท่ำกับ  
 ก. 50 กิโลเฮิรตซ์ ข. 50 เฮิรตซ์ 
 ค. 50 เมกะเฮิรตซ์ ง. 60 เฮิรตซ์ 

ตอบ ข. 
ข้อ 21 หลอดไฟฟ้ำท่ีใช้กันท่ัวไปตำมอำคำรบ้ำนเรือน ส ำนักงำน เดินสำยต่อกันแบบไหน  
 ก. ขนำน ข. อนุกรม 
 ค. ผสม ง. แบบใดก็ได้ 

ตอบ ก. 
ข้อ 22 ล ำโพงและหูฟังท ำหน้ำท่ีเปล่ียนพลังงำนไฟฟ้ำเป็น  
 ก. พลังงำนแสง ข. พลังงำนควำมร้อน 
 ค. พลังงำนเสียง ง. ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ ค. 
ข้อ 23 ไมโครโฟนท ำหน้ำท่ีเปล่ียนพลังงำนเสียงให้เป็น  
 ก. พลังงำนควำมร้อน ข. พลังงำนกล 
 ค. พลังงำนแสง ง. พลังงำนไฟฟ้ำ 

ตอบ ง. 
ข้อ 24 กระแสไฟฟ้ำก ำเนิดได้จำก  
 ก. ปฏิกิริยำทำงเคมี  
 ข. กำรน ำวัตถุต่ำงชนิดมำขัดสีกัน 
 ค. กำรน ำขดลวดตัวน ำไปตัดเส้นแรงแม่เหล็ก  
 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 25 เมื่อเอำแท่งแก้วถูกับผ้ำขนสัตว์ ไฟฟ้ำท่ีเกิดขึ้นที่แท่งแก้วเรียกว่ำ  
 ก. ไฟฟ้ำกระแสสลับ ข. ไฟฟ้ำกระแสตรง 
 ค. ไฟฟ้ำสถิต ง. กระแสไฟฟ้ำ 

ตอบ ค. 
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ข้อ 26 เมื่อเส้นลวดตัวน ำเคล่ือนท่ีผ่ำนสนำมแม่เหล็กจะเกิดอะไรขึ้นในเส้นลวดตัวน ำ  
 ก. ควำมร้อน ข. กระแสไฟฟ้ำ 
 ค. พลังงำนนิวเคลียร์ ง. พลังงำนกล 

ตอบ ข. 
 

ข้อ 27 เมื่อแบตเตอรี่ขนำดแรงดันไฟฟ้ำเซลล์ละ 2 โวลต์ จ ำนวน 10 เซลล์ ต่ออนุกรมกัน ค่ำแรงดันไฟฟ้ำรวม
เท่ำกับ  

  ก. 2 โวลต์ ข.  20 มิลลิโวลต์ 
  ค. 20 กิโลโวลต์ ง.   20 โวลต์ 

 ตอบ ง. 
ข้อ 28 กำรต่อแบตเตอรี่ดังรูปข้ำงล่ำง แรงดันไฟฟ้ำรวมที่จุด A-B มีค่ำเท่ำกับ  

 

10 V 5 V 15 V 10 V 10 V

A B

 
 

  ก. 10 มิลลิโวลต์ ข.  50 โวลต์ 
  ค. 10 กิโลโวลต์ ง.   10 โวลต์ 

 ตอบ ง. 
ข้อ 29 ในกำรต่อข้ัวแบตเตอรี่แบบขนำนถือหลักปฏิบัติอย่ำงไร  
  ก. ให้ข้ัวบวกของแต่ละเซลล์ต่อกัน 
  ข.  ให้ข้ัวลบของแต่ละเซลล์ร่วมกัน 
  ค. ให้ข้ัวบวกของแต่ละเซลล์ต่อรวมกัน แต่ขั้วลบปล่อยว่ำงไว้ 
 ง.   ถูกทุกข้อ ก. และข้อ ข. 

 ตอบ ง. 
ข้อ 30 แบตเตอรี่แบบปฐมภูมิ (Primary Cell) หมำยถึง  
  ก. แบตเตอรี่ท่ีสำมำรถประจุไฟใหม่ได้ 
  ข.  แบตเตอรี่ท่ีไม่สำมำรถประจุไฟใหม่ได้ 
  ค. แบตเตอรี่ท่ีประจุไฟได้เป็นบำงครั้ง 
 ง.   แบตเตอรี่ท่ีเป็นพื้นฐำนหลักของแบตเตอรี่ทุกชนิด 

 ตอบ ข. 
ข้อ 31 แบตเตอรี่ในข้อใดต่อไปนี้ เป็นแบบปฐมภูมิ (Primary Cell) ท้ังหมด  
  ก. แบตเตอรี่ชนิด นิเกิล-แคดเมี่ยม และ ชนิดตะกั่ว-กรด 
  ข.  แบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด และชนิด สังกะสี-ถ่ำน 
  ค. แบตเตอรี่ชนิด อัลคำไลน์ และชนิด สังกะสี-ถ่ำน 
 ง.   แบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด และชนิด อัลคำไลน์ 

 ตอบ ค. 
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ข้อ 32 แบตเตอรี่ท่ีแบบทุติยภูมิ (Secondary Cell) หมำยถึง  
  ก. แบตเตอรี่ท่ีสำมำรถประจุไฟใหม่ได้ (Rechargeable) 
  ข.  แบตเตอรี่ท่ีไม่สำมำรถประจุไฟใหม่ได้ 
  ค. แบตเตอรี่ท่ีประจุไฟได้เพียงครั้งเดียว 
 ง.   แบตเตอรี่ท่ีพัฒนำมำจำกปฐมภูมิ (Primary Cell) 

 ตอบ ก. 
ข้อ 33 แบตเตอรี่ในข้อใดต่อไปนี้ เป็นแบบทุติยภูมิ (Secondary Cell) ท้ังหมด  
  ก. แบตเตอรี่ชนิด สังกะสี-ถ่ำน และชนิด ตะกั่ว-กรด 
  ข.  แบตเตอรี่ชนิด อัลคำไลน์ และชนิด นิเกิล-แคดเมี่ยม 
  ค. แบตเตอรี่ชนิด ชนิดนิเกิล-แคดเมี่ยม และชนิด ตะกั่ว-กรด 
 ง.   แบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด และชนิด อัลคำไลน์ 

 ตอบ ค. 
ข้อ 34 แบตเตอรี่ท่ีใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ชนิดใด  
  ก. อัลคำไลน์ ข.  สังกะสี-ถ่ำน 
  ค. นิเกิล-แคดเมี่ยม ง.   ตะกั่ว-กรด 

 ตอบ ง. 
ข้อ 35 ควำมจุแบตเตอรี่มีหน่วยเป็น  
  ก. แอมแปร์ (A) ข.  มิลลิแอมแปร์-ช่ัวโมง (mAh) 
  ค. แอมแปร-์ช่ัวโมง (Ah) ง.   ถูกท้ังข้อ ข. และข้อ ค. 

 ตอบ ง. 
ข้อ 36 แบตเตอรี่ชนิดเดียวกันต่ออนุกรมกันจะได้  
  ก. แรงดันเพิ่ม  ควำมจุเพิ่ม ข.  แรงดันเท่ำเดิม  ควำมจุเพิ่ม 
  ค. แรงดันเท่ำเดิม  ควำมจุเท่ำเดิม ง.   แรงดันเพิ่ม  ควำมจุเท่ำเดิม 

 ตอบ ง. 
ข้อ 37 แบตเตอรี่ชนิดเดียวกันต่อขนำนกันจะได้  
  ก. แรงดันเพิ่ม  ควำมจุเพิ่ม ข.  แรงดันเท่ำเดิม  ควำมจุเพิ่ม 
  ค. แรงดันเท่ำเดิม  ควำมจุเท่ำเดิม ง.   แรงดันเพิ่ม  ควำมจุเท่ำเดิม 

 ตอบ ข. 
ข้อ 38 แบตเตอรี่ขนำดควำมจุ 500 มิลลิแอมแปร์-ช่ัวโมง (mAh) 12 โวลต์ (V) เมื่อจ่ำยกระแสไฟฟ้ำไปใช้งำน 

100 มิลลิแอมแปร์ (mA) คงท่ีจะใช้งำนได้นำนเท่ำไร  
  ก. 5  นำที ข.  5  วัน 
  ค. 5  ช่ัวโมง ง.   5  ป ี

 ตอบ ค. 
ข้อ 39 แบตเตอรี่ชุดหนึ่งมีแรงดันไฟฟ้ำ 36 โวลต์ (V) เมื่อจ่ำยกระแสไฟฟ้ำไปใช้งำน 150 มิลลิแอมแปร์ (mA) 

คงท่ีเป็นเวลำ 3 ช่ัวโมง แบตเตอรี่หมดพอดี ควำมจุของแบตเตอรี่ดังกล่ำวเท่ำกับ  
  ก. 580 แอมแปร์-ช่ัวโมง (Ah) ข.  45 มิลลิแอมแปร์-ช่ัวโมง (mAh) 
  ค. 4.5  แอมแปร-์ช่ัวโมง (Ah) ง.   450 มิลลิแอมแปร์-ช่ัวโมง (mAh) 

 ตอบ ง. 
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ข้อ 40 ข้อใดเป็นหน่วยของกระแสไฟฟ้ำ แรงดันไฟฟ้ำ และควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ ตำมล ำดับ  
  ก. โอห์ม (Ω) โวลต์ (V) และแอมแปร ์(A) ข.  โวลต์ (V) วัตต์ (W) และโอห์ม (Ω) 
  ค. แอมแปร ์(A) โวลต์ (V) และโอห์ม (Ω)   ง.   วัตต์ (W) โอห์ม (Ω) และแอมแปร ์(A) 

 ตอบ ค. 
ข้อ 41 สัญลักษณ์ทำงไฟฟ้ำข้ำงล่ำงนี้หมำยถึงอุปกรณ์ใด  
 
 

 
 
  ก. ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ (Capacitor)  ข.  ตัวต้ำนทำน (Resistor) 
  ค. ตัวเหนี่ยวน ำ (Inductor) ง.   ฟิวส์ (Fuse) 

 ตอบ ข. 
ข้อ 42 สัญลักษณ์ทำงไฟฟ้ำข้ำงล่ำงนี้หมำยถึงอุปกรณ์ใด  
 
 

 
 
  ก. ตัวต้ำนทำน ข.  ตัวต้ำนทำนชนิดปรับค่ำได้ 
  ค. ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ ง.   ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำชนิดปรับค่ำได้ 

 ตอบ ข. 
ข้อ 43 สูตรในกำรหำค่ำควำมต้ำนทำนรวม (R รวม) ท่ีต่อแบบอนุกรมคือ  
  ก. R รวม = R1 – R2 + R3 - R…. 
  ข.  R รวม = R1 + R2 + R3 + R…. 
  ค. R รวม = 1 / (R1 - R2 + R3 - R….)  
 ง.   R รวม = 1 / (R1 + R2 + R3 + R….) 

 ตอบ ข. 
ข้อ 44 สูตรในกำรหำค่ำควำมต้ำนทำนรวม (R รวม) ท่ีต่อแบบขนำนคือ  
  ก. R รวม = R1 – R2 + R3 - R…. 
  ข.  R รวม = R1 + R2 + R3 + R…. 
  ค. 1/R รวม = 1/R1 – 1/R2 + 1/R3 – 1/R….  
 ง.   1/R รวม = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R…. 

 ตอบ ง. 
ข้อ 45 เมื่อน ำตัวต้ำนทำนค่ำ 50 กิโลโอห์ม (kΩ) และ 1 เมกะโอห์ม (MΩ) มำต่ออนุกรมกัน ค่ำควำมต้ำนทำน

รวมเท่ำกับกี่เมกะโอห์ม (MΩ)  
  ก. 1.5 ข.  1.05 
  ค. 0.15 ง.   1 

 ตอบ ข. 
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ข้อ 46 ข้อใดต่อไปนี้เป็นกฎของโอห์ม (Ohm’s Law) 
ก. E = I2R ข.  R = IE 
ค. R = I/E ง.   I = E/R 

ตอบ ง. 
ข้อ 47 ข้อใดต่อไปนี้ให้กระแสไฟฟ้ำไหลน้อยท่ีสุด 

ก. ต่อตัวต้ำนทำน 300 โอห์ม (Ω) เข้ำกับแบตเตอรี่ 10 โวลต์ (V) 
ข. ต่อตัวต้ำนทำน 400 โอห์ม (Ω) เข้ำกับแบตเตอรี่ 10 โวลต์ (V) 
ค. ต่อตัวต้ำนทำน 500 โอห์ม (Ω) เข้ำกับแบตเตอรี่ 10 โวลต์ (V) 
ง. ต่อตัวต้ำนทำน 800 โอห์ม (Ω) เข้ำกับแบตเตอรี่ 10 โวลต์ (V) 

ตอบ ง. 
ข้อ 48 ข้อใดต่อไปนี้ให้กระแสไฟฟ้ำไหลมำกท่ีสุด 

ก. ต่อตัวต้ำนทำน 100 โอห์ม (Ω) เข้ำกับแบตเตอรี่ 9 โวลต์ (V) 
ข. ต่อตัวต้ำนทำน 200 โอห์ม (Ω) เข้ำกับแบตเตอรี่ 9 โวลต์ (V) 
ค. ต่อตัวต้ำนทำน 300 โอห์ม (Ω) เข้ำกับแบตเตอรี่ 9 โวลต์ (V) 
ง. ต่อตัวต้ำนทำน 400 โอห์ม (Ω) เข้ำกับแบตเตอรี่ 9 โวลต์ (V) 

ตอบ ก. 
ข้อ 49 ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีกระแสไฟฟ้ำไหล 

ก. ต่อตัวต้ำนทำน 100 โอห์ม (Ω) เข้ำกับแบตเตอรี่ 129 โวลต์ (V) 
ข. ต่อตัวต้ำนทำน 200 โอห์ม (Ω) เข้ำกับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ (V) 
ค. ต่อตัวต้ำนทำน 300 โอห์ม (Ω) เข้ำกับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ (V) 
ง. ต่อตัวต้ำนทำน 400 โอห์ม (Ω) จ ำนวน 2 ตัว แบบอนุกรม 

ตอบ ง. 
ข้อ 50 ข้อใดต่อไปนี้หมำยถึงสภำพควำมผิดปกติในวงจรไฟฟ้ำท ำให้เกิดกระแสไฟฟ้ำไหลสูงสุดมำกผิดปกติ 

ก. วงจรปิด (Close Circuit) ข. ลัดวงจร (Short Circuit) 
ค. วงจรเปิด (Open Circuit) ง. วงจรเปิด-ปิด (On-Off Circuit) 

ตอบ ข. 
ข้อ 51 ข้อใดต่อไปนี้หมำยถึงสภำพควำมผิดปกติในวงจรไฟฟ้ำท่ีท ำให้กระแสไฟฟ้ำไม่ไหล 

ก. วงจรปิด (Close Circuit) ข. ลัดวงจร (Short Circuit) 
ค. วงจรเปิด (Open Circuit) ง. วงจรเปิด-ปิด (On-Off Circuit) 

ตอบ ค. 
ข้อ 52 เมื่อทรำบค่ำแรงดันไฟฟ้ำตกคร่อมตัวต้ำนทำนและรู้ค่ำควำมต้ำนทำนของตัวต้ำนทำนนั้น ก ำลังไฟฟ้ำ 

ท่ีสูญเสียในตัวต้ำนทำน สำมำรถหำได้โดยใช้สูตร  
ก. P = E + I ข.  P = E2 / I 
ค. P = I - R ง.   P = E2 / R 

ตอบ ง. 
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ข้อ 53 เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 5000 วัตต์ (W) 200 โวลต์ (V) จะสำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำไปใช้งำนได้สูงสุด
กี่แอมแปร์ (A)  

  ก. 250 ข.  25 
  ค. 2.5 ง.   0.25 

 ตอบ ข. 
 
ข้อ 54 เมื่อน ำหลอดไฟดวงหนึ่งมำต่อกับแรงดันไฟฟ้ำขนำด 110  โวลต์ (V) ดีซี (DC) แล้วท ำให้เกิดกระแสไฟฟ้ำ

ไหล 0.1 แอมแปร์ (A) แสดงว่ำหลอดไฟฟ้ำใช้ก ำลังไฟฟ้ำเท่ำกับ  
  ก. 11 มิลลิวัตต์ (mW) ข.  11 วัตต์ (W) 
  ค. 110 วัตต์ (W) ง.   11 กิโลวัตต์ (kW) 

 ตอบ ข. 
ข้อ 55 ก ำลังไฟฟ้ำมีหน่วยเป็น  
  ก. โวลต์ (V) ข.  โอห์ม (Ω)  
  ค. วัตต์ (W)  ง.   แอมแปร ์(A) 

 ตอบ ค. 
ข้อ 56  สสำรท่ีเป็นกลำงทุกชนิดจะมี  
  ก. ประจุไฟฟ้ำบวกมำกกว่ำประจุไฟฟ้ำลบ  
  ข.   ประจุไฟฟ้ำลบมำกกว่ำประจุไฟฟ้ำบวก  
  ค. ประจุไฟฟ้ำบวกเท่ำกับประจุไฟฟ้ำลบ 
  ง.   ประจุไฟฟ้ำลบเท่ำกับครึ่งหนึ่งของประจุไฟฟ้ำบวก 

ตอบ ค. 
ข้อ 57  ตัวน ำไฟฟ้ำ คือ  
  ก.   สสำรท่ีมีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้ดี 
  ข.   สสำรท่ีมีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้ยำกมำก  
  ค.   สสำรท่ีมีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้ในบำงเวลำ 
  ง.   สสำรท่ีมีคุณสมบัติไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำน 

ตอบ ก. 
ข้อ 58  ข้อใดต่อไปนี้ เป็นตัวน ำไฟฟ้ำท่ีดีท้ังหมด  
  ก.   ทองแดง  ไม้  อำกำศ  
  ข.   กระดำษ  พลำสติก  ทองเหลือง 
  ค.   ทองเหลือง  อลูมิเนียม  ลวดเงิน  
  ง.   เหล็ก  ตะกั่ว  แก้ว 

ตอบ ค. 
ข้อ 59  ข้อใดต่อไปนี้ เป็นตัวน ำไฟฟ้ำท่ีดีท่ีสุด  
  ก.   ทองแดง   ข.   อลูมิเนียม 
  ค.  โครเมี่ยม ง.   ทองค ำ 

ตอบ ก.  
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ข้อ 60  ฉนวนไฟฟ้ำ คือ  
  ก.   สสำรท่ีมีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้ดี 
  ข.   สสำรท่ีมีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้ยำกมำก  
  ค.   สสำรท่ีมีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้ในบำงเวลำ 
  ง.   สสำรท่ีมีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้ปำนกลำง 

ตอบ ข. 
ข้อ 61  ข้อใดต่อไปนี้เป็นฉนวนไฟฟ้ำท้ังหมด  
  ก.   ทองแดง  ไม้   ข.   แก้ว  น้ ำบริสุทธิ์ 
  ค.  น้ ำบริสุทธิ์ ตะกั่ว   ง.   เหล็ก แก้ว 

ตอบ ข. 
ข้อ 62  อุปกรณ์ใดต่อไปนี้สร้ำงขึ้นจำกสำรกึ่งตัวน ำ (Semiconductor)  
  ก.   ทรำนซิสเตอร์ ข.   ไดโอดชนิดซิลิคอน (Silicon Diode) 
 ค.   ไอซี (Integrated Circuit) ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 63 จำกรูปข้ำงล่ำงนี้ เป็นกำรต่อตัวต้ำนทำนแบบ   

 
 ก.  อนุกรม ข.  ขนำน 
 ค.  ผสม ง.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ก. 
ข้อ 64 จำกรูปข้ำงล่ำงนี้ เป็นกำรต่อตัวต้ำนทำนแบบ  

R2

R1

R3

 
 ก.  อนุกรม ข.  ขนำน 
 ค.  ผสม ง.  ไม่มีค ำตอบใดถูกต้อง 

 ตอบ ข. 
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49 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 65 จำกรูปข้ำงล่ำงนี้ เป็นกำรต่อตัวต้ำนทำนแบบ  
 

 
 ก.  ขนำน ข.  ผสม 
 ค.  เดลต้ำ ง.  อนุกรม 

 ตอบ ง. 
ข้อ 66 สัญลักษณ์ทำงไฟฟ้ำข้ำงล่ำงนี้หมำยถึงอุปกรณ์ชนิดใด  
 

 
 

 ก.  ตัวเหนี่ยวน ำ (Inductor) ข.  ตัวต้ำนทำน (Resistor) 
 ค.  ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ (Capacitor)  ง.  ฟิวส์ (Fuse) 

 ตอบ ก. 
ข้อ 67 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน่วยของค่ำควำมเหนี่ยวน ำไฟฟ้ำ (Inductance)  
 ก.  เฮนรี (H) ข.  มิลลิเฮนรี (mH) 
 ค.  ไมโครเฮนรี (µH) ง.  โอห์ม (Ω) 

 ตอบ ง. 
ข้อ 68 จำกรูปข้ำงล่ำงนี้ เป็นกำรต่อตัวเหนี่ยวน ำแบบ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 ก.  อนุกรม ข.  ขนำน 
 ค.  ผสม ง.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ก. 
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50 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 69 สูตรท่ีใช้ในกำรหำค่ำควำมเหนี่ยวน ำไฟฟ้ำรวมของตัวเหนี่ยวน ำ (Inductor) ท่ีต่อกันอย่ำงอนุกรม คือ  
 ก. L𝑇= L1 + L2 + L3 + L4 +… Ln ข. L𝑇= L1 – L2 + L3 – L4 +… Ln 

 ค. L𝑇= L1 x L2 x L3 x L4 x… Ln ง. L𝑇= L1 - L2 - L3 - L4 - … Ln 

 ตอบ ก. 
ข้อ 70 สูตรท่ีใช้ในกำรหำค่ำควำมเหนี่ยวน ำไฟฟ้ำรวมของตัวเหนี่ยวน ำ (Inductor) ท่ีต่อกันอย่ำงขนำน คือ  
 ก. L𝑇= L1 + L2 + L3 +… Ln ข. L𝑇= L1 – L2 + L3 - … Ln 

 ค. L𝑇= L1 x L2 x L3 x… Ln ง.  
1

L𝑇
   = 

1

L1
 – 

1

L2
 + 

1

L3
 +… 

1

Ln
 

 ตอบ ง. 
ข้อ 71 สัญลักษณ์ทำงไฟฟ้ำข้ำงล่ำงนี้หมำยถึงอุปกรณ์ใด  
 

 
 ก.  ตัวต้ำนทำน (Resistor) ข.  ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ (Capacitor) 
 ค.   แบตเตอรี ่(Battery) ง.  ฟิวส์ (Fuse) 

 ตอบ ข. 
ข้อ 72 สัญลักษณ์ทำงไฟฟ้ำข้ำงล่ำงนี้หมำยถึงอุปกรณ์ใด  
 

-+
 

 ก.  แบตเตอรี ่(Battery)  
 ข.  ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ (Capacitor) 
 ค. ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ (Capacitor) ชนิดมีข้ัวบวก-ลบ  
 ง.  ตัวต้ำนทำน (Resistor) 

 ตอบ ค. 
ข้อ 73 สัญลักษณ์ทำงไฟฟ้ำข้ำงล่ำงนี้หมำยถึงอุปกรณ์ใด  

 
 
 

 ก.  ตัวต้ำนทำน (Resistor)  
 ข.  ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ (Capacitor) ชนิดปรับค่ำได้ 
 ค. ตัวเหนี่ยวน ำ (Inductor)  
 ง.  แบตเตอรี ่(Battery) 

 ตอบ ข. 
ข้อ 74 ค่ำประจุไฟฟ้ำ (Capacitance) มีหน่วยเป็น  
 ก.  ไมโครฟำรัด (µF) ข.  พิโคฟำรัด (pF) 
 ค. นำโนฟำรัด (nF)  ง.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ง. 
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51 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 75 สูตรในกำรหำค่ำควำมจุไฟฟ้ำรวม (C รวม) ท่ีต่อแบบอนุกรมคือ  
 ก. C𝑇 รวม = C1 – C2 + C3 – C4 
 ข. C𝑇 รวม = C1 + C2 + C3 + C4 

 ค. 
1

C𝑇

   รวม = 
1

C1
 - 

1

C2
 + 

1

C3
 - 

1

C4
  

 ง. 
1

C𝑇

    รวม = 
1

C1
 + 

1

C2
 + 

1

C3
 + 

1

C4
 ... 

 ตอบ ง. 
ข้อ 76 สูตรในกำรหำค่ำควำมจุไฟฟ้ำรวม (C รวม) ท่ีต่อแบบขนำนคือ  

 ก. CT รวม = C1 – C2 + C3 – C4 

 ข. CT รวม = C1 + C2 + C3 + C4 

 ค. 
1

C
   รวม = 

1

C1
 - 

1

C2
 + 

1

C3
 - 

1

C4
  

 ง. 
1

C
  รวม = 

1

C1
 + 

1

C2
 + 

1

C3
 + 

1

C4
  

 ตอบ ข. 
ข้อ 77 อินดักทีฟ รีแอกแตนซ์ (Inductive Reactance : XL) คือ  
 ก.  ควำมต้ำนทำนกำรไหลของไฟฟ้ำกระแสสลับของตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ 
 ข.  ควำมต้ำนทำนกำรไหลของไฟฟ้ำกระแสสลับของขดลวดเหนี่ยวน ำ 
 ค. ควำมต้ำนทำนกำรไหลของไฟฟ้ำกระแสตรงของตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ 
  ง.  ควำมต้ำนทำนกำรไหลของไฟฟ้ำกระแสตรงของขดลวดเหนี่ยวน ำไฟฟ้ำ 

 ตอบ ข. 
ข้อ 78 สูตรท่ีใช้กำรหำค่ำอินดักทีฟ รีแอกแตนซ์ (Inductive Reactance : XL) คือ  

 ก. 
1

2πfL
 ข. 

2πfL

L
 

 ค. 2πfL ง. 
L

2πf
 

 ตอบ ค. 
ข้อ 79 ค่ำรีแอกแตนซ์ (Reactance) มีหน่วยเป็น  
 ก. โอห์ม ข.  โมห ์
 ค. โวลต์ ง.  แอมแปร ์

 ตอบ ก. 
ข้อ 80 คำปำซิทีฟ รีแอกแตนซ์ (Capacitive Reactance : XC) คือ  
 ก.  ควำมต้ำนทำนกำรไหลของไฟฟ้ำกระแสสลับของตัวต้ำนทำน 
 ข.  ควำมต้ำนทำนกำรไหลของไฟฟ้ำกระแสสลับของขดลวดเหนี่ยวน ำไฟฟ้ำ 
 ค. ควำมต้ำนทำนกำรไหลของไฟฟ้ำกระแสสลับของตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ 
  ง.  ควำมต้ำนทำนกำรไหลของไฟฟ้ำกระแสสลับของลวดควำมร้อน 

ตอบ ค. 
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ข้อ 81 สูตรท่ีใช้ในกำรหำคำปำซิทีฟ รีแอกแตนซ์ (Capacitive Reactance : XC) คือ  

 ก. 
1

2πC
 ข. 0.5 (πfC) 

 ค. 
1

2πf
 ง. 

0.5

πfC
  

 ตอบ ง. 
ข้อ 82 ค่ำคำปำซิทีฟ รีแอกแตนซ์ (Capacitive Reactance : XC) มีหน่วยเป็น  
 ก.  โมห ์ ข.  วัตต์ 
 ค. โอห์ม  ง.  โวลต์ 

 ตอบ ค. 
ข้อ 83 ค่ำอิมพีแดนซ์ (Impedance : Z) คือ  
 ก.  ผลรวมควำมต้ำนทำนท้ังหมดของวงจร (R, XL และ XC) 
 ข.  ผลรวมค่ำรีแอกแตนซ์ (Reactance : XL และ XC) 
 ค. ผลรวมค่ำตัวเก็บประจุ (C) และตัวเหนี่ยวน ำ (L) 
  ง.  ผลรวมเฉพำะค่ำควำมต้ำนทำน (R) 

 ตอบ ก. 
ข้อ 84 ค่ำอิมพีแดนซ์ (Impedance : Z) มีหน่วยเป็น  
 ก.  โมห ์ ข.  แอมแปร ์
 ค. โอห์ม  ง.  ฟำรัด 

 ตอบ ค. 
ข้อ 85 ค ำว่ำ “ควำมถ่ีเรโซแนนซ์ (Resonance)” หมำยถึง  
 ก.  ควำมถ่ีซึ่งท ำให้ค่ำ XC = XL 
 ข.  ควำมถ่ีซึ่งท ำให้ค่ำ XC < XL 
 ค. ควำมถ่ีซึ่งท ำให้ค่ำ XC > XL 
 ง.  ควำมถ่ีซึ่งท ำให้ค่ำ XC และ XL มีค่ำมำกท่ีสุด 

 ตอบ ก. 
ข้อ 86 ท่ีควำมถ่ีเรโซแนนซ์ (Resonance) วงจร R,L,C ท่ีต่อกันอย่ำงอนุกรม กระแสไฟฟ้ำสลับในวงจรจะ  
 ก. หยุดไหล ข.  ไหลเปล่ียนแปลงไม่คงท่ี 
 ค. ไหลมำกท่ีสุดเมื่อเทียบกับควำมถ่ีอื่น ง.  ไหลน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับควำมถ่ีอื่น 

 ตอบ ค. 
ข้อ 87 ท่ีควำมถ่ีเรโซแนนซ์ (Resonance) วงจร R,L,C ท่ีต่อกันอย่ำงขนำน กระแสไฟฟ้ำสลับในวงจรจะ  
 ก. ไหลมำกท่ีสุดเมื่อเทียบกับควำมถ่ีอื่น ข.  ไหลน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับควำมถ่ีอื่น 
 ค. หยุดไหล ง.  ไหลเปล่ียนแปลงไม่คงท่ี 

 ตอบ ข. 
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53 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 88 เมื่อควำมถี่ของแรงดันไฟฟ้ำกระแสสลับที่ป้อนให้วงจร L/C มีค่ำมำกขึ้น ค่ำ XL และค่ำ XC 
เปล่ียนแปลงอย่ำงไร  

 ก. ค่ำ XL เท่ำกับ XC ข.  ค่ำ XL น้อยลง ค่ำ XC มำกขึ้น 
 ค. ค่ำ XL และค่ำ XC มำกขึ้น ง.  ค่ำ XL มำกขึ้น ค่ำ XC น้อยลง 

 ตอบ ง. 
ข้อ 89 ถ้ำควำมถ่ีมีค่ำลดลง ค่ำ XL และค่ำ XC จะเปล่ียนแปลงอย่ำงไร  
 ก. ค่ำ XL เท่ำกับ XC ข.  ค่ำ XL น้อยลง ค่ำ XC มำกขึ้น 
 ค. ค่ำ XL และค่ำ XC มำกขึ้น ง.  ค่ำ XL มำกขึ้น ค่ำ XC น้อยลง 

 ตอบ ข. 
ข้อ 90 หน้ำท่ีโดยท่ัวไปของหม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) คือ  
 ก. แปลงกระแสไฟฟ้ำเป็นแรงดัน 
 ข.  เปล่ียนขนำดของแรงดันไฟฟ้ำกระแสสลับ 
 ค. แปลงก ำลังไฟฟ้ำเป็นแรงดันไฟฟ้ำ 
 ง.  เปล่ียนขนำดของก ำลังไฟฟ้ำกระแสตรง 

 ตอบ ข. 
ข้อ 91 จำกรูปต่อไปนี้ แรงดันไฟฟ้ำท่ีขวดลวดทุติภูมิ (Secondary) มีค่ำเท่ำไรเมื่อ N1 : N2 = 2 : 1  
 
 

100 V N1 N2

 
 ก. 50 กิโลโวลต์ (kV) ข.  5 โวลต์ (V) 
 ค. 50 โวลต์ (V) ง.  500 มิลลิโวลต์ (mV) 

 ตอบ ค. 
ข้อ 92 สัญลักษณ์ทำงไฟฟ้ำข้ำงล่ำงนี้ หมำยถึงอุปกรณ์ใด  
 

 
 

 ก. สวิตช์ ข.  ล ำโพง 
 ค. ไมโครโฟน ง.  หลอดไฟ 

 ตอบ ก. 
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54 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 93 สัญลักษณ์ทำงไฟฟ้ำข้ำงล่ำงนี้ หมำยถึงอุปกรณ์ใด  
 

 
 ก. ฟิวส์ ข.  ไดโอด 
 ค. ล ำโพง ง.  ไมโครโฟน 

 ตอบ ก. 
ข้อ 94 สัญลักษณ์ทำงไฟฟ้ำข้ำงล่ำงนี้ หมำยถึงอุปกรณ์ใด  
  

 
 
 

 ก. ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ ข.  ไดโอด 
 ค. ตัวต้ำนทำน ง.  หลอดไฟฟ้ำ 

 ตอบ ข. 
ข้อ 95 สัญลักษณ์ทำงไฟฟ้ำข้ำงล่ำงนี้ หมำยถึงอุปกรณ์ใด  
 

 
 ก. ไอซี ข.  ทรำนซิสเตอร์ 
 ค. ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode) ง.  เอส ซี อำร์ 

 ตอบ ค. 
ข้อ 96 ไดโอด คือ อุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติอย่ำงไร  
 ก.  ยอมให้กระแสไหลผ่ำนได้ทำงเดียว 
 ข.  ยอมให้กระแสไหลผ่ำนได้สองทำง 
 ค. ยอมให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้ทุกทิศทำง 
 ง.  ยอมให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้เมื่อได้รับควำมร้อน 

 ตอบ ก. 
ข้อ 97 อุปกรณ์ซึ่งภำยในประกอบด้วยอุปกรณ์ เช่น ไดโอด ทรำนซิสเตอร์ ตัวต้ำนทำน รวมกันเป็นวงจรอยู่

ในสำรกึ่งตัวน ำเดียวกัน เรียกว่ำอะไร  
 ก. คอมเพล็กซ์ เซอร์กิต (Complex Circuit)  
 ข.  ซูเปอร์คอนดักเตอร์ (Superconductor) 
 ค. อินทิเกรตเซอร์กิต (Integrated Circuit)  
 ง.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ค. 
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ข้อ 98 ทรำนซิสเตอร์และไอซี เป็นอุปกรณ์ท่ีท ำหน้ำท่ีในวงจร 
ก. ไอเอฟ แอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier) 
ข. เอเอฟ แอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier) 
ค. อำร์เอฟ แอมปลิไฟเออร์ (RF Amplifier) 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 99 อุปกรณ์ท่ีใช้ก ำเนิดควำมถ่ีโดยเกิดกำรส่ันด้วยควำมถ่ีเฉพำะค่ำหนึ่งเมื่อได้รับพลังงำนไฟฟ้ำคือ 

ก. ตัวต้ำนทำน ข. ตัวเก็บประจุ 
ค. หม้อแปลงไฟฟ้ำ ง. แร่บังคับควำมถ่ี 

ตอบ ง. 

ข้อ 100 อุปกรณ์ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในวงจรอำร์เอฟออสซิลเลเตอร์ (RF Oscillator) คือ 
ก. ไมโครโฟน ข. แร่บังคับควำมถ่ี 
ค. ฟิวส์ ง. ล ำโพง 

ตอบ ข. 
ข้อ 101 เมื่อน ำล ำโพงซึ่งมีค่ำอิมพีแดนซ์ขนำด 4 โอห์ม 2 ตัว มำต่ออนุกรมกัน อิมพีแดนซ์รวมจะมีค่ำเท่ำกับ 

ก. 2 โอห์ม ข. 4 โอห์ม 
ค. 8 โอห์ม ง. 10 โอห์ม 

ตอบ ค. 
ข้อ 102 เมื่อน ำล ำโพงซึ่งมีค่ำอิมพีแดนซ์ขนำด 8 โอห์ม 2 ตัว มำต่อขนำนกัน อิมพีแดนซ์รวมจะมีค่ำเท่ำกับ 

ก. 16 โอห์ม ข. 10 โอห์ม 
ค. 8 โอห์ม ง. 4 โอห์ม 

ตอบ ง. 
ข้อ 103 จำกแผนผังอย่ำงง่ำยของเครื่องรับวิทยุแบบ Superheterodyne ข้ำงล่ำงนี้ หมำยเลข 1 เป็นภำคท่ี

มีช่ือเรียกว่ำ 

  ก.  ภำคเอเอฟ แอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier) 
ข. ภำคมิกเซอร์ (Mixer) 
ค. ภำคจูนเนอร์ (Tuner) และอำร์เอฟ แอมปลิไฟเออร์ (RF Amplifier) 
ง. ภำคไอเอฟแอมปลิไฟเออร์  (IF Amplifier) 

ตอบ ค. 
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ขอ 104 จากแผนผังในรูปขอ 103 หมายเลข 2 เปนภาคที่มีชื่อเรียกวา 
ก. ภำคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์  (AF Amplifier) 
ข. ภำคมิกเซอร์ (Mixer) 
ค. ภำคอำร์เอฟแอมปลิไฟเออร์  (RF Amplifier) 
ง. ภำคไอเอฟ แอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier) 

ตอบ ข. 
ขอ 105 จากแผนผังในรูปขอ 103 หมายเลข 3 เปนภาคที่มีชื่อเรียกวา 

ก. ภำคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์  (AF Amplifier) 
ข. ภำคมิกเซอร์ (Mixer) 
ค. ภำคโลคัล ออสซิลเลเตอร์ (Local Oscillator) 
ง. ภำคดีเทคเตอร ์(Detector) 

ตอบ ค. 
ขอ 106 จากแผนผังในรูปขอ 103 หมายเลข 5 เปนภาคที่มีชื่อเรียกวา 

ก. ภำคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์  (AF Amplifier) 
ข. ภำคไอเอฟ แอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier) 
ค. ภำคอำร์เอฟแอมปลิไฟเออร์  (RF Amplifier) 
ง. ภำคดีเทคเตอร ์(Detector) 

ตอบ ง. 
ขอ 107 จากแผนผังในรูปขอ 103 หมายเลข 6 เปนภาคที่มีชื่อเรียกวา 

ก. ภำคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์  (AF Amplifier) 
ข. ภำคมิกเซอร์ (Mixer) 
ค. ภำคโลคัล ออสซิลเลเตอร์ (Local Oscillator) 
ง. ภำคดีเทคเตอร ์(Detector) 

ตอบ ก. 
ข้อ 108 ภำคอำร์เอฟแอมปลิฟำยเออร์ (RF Amplifier) ในเครื่องรับวิทยุท ำหน้ำท่ี  

ก. สร้ำงควำมถ่ีพำห์ (Carrier) ขึ้นมำ 
ข. ผสมสัญญำณควำมถี่วิทยุท่ีรับเข้ำมำกับสัญญำณท่ีมำจำกภำคโลคัลออสซิลเลเตอร์ (Local Oscillator) 
ค. ขยำยสัญญำณควำมถ่ีวิทยุอ่อน ๆ ท่ีรับเข้ำมำให้แรงขึ้น 
ง. ขยำยสัญญำณควำมถ่ีวิทยุให้มีก ำลังไฟฟ้ำสูงขึ้นเพื่อส่งออกอำกำศ 

ตอบ ค. 
ข้อ 109 ภำคมิกเซอร์ (Mixer) ท ำหน้ำท่ี  

ก. ขยำยสัญญำณควำมถ่ีวิทยุ 
ข. ขยำยสัญญำณเสียง 
ค. แยกสัญญำณเสียงออกจำกคล่ืนพำห์ (Carrier) 
ง. ผสมสัญญำณควำมถ่ีวิทยุกับควำมถ่ีจำกภำคโลคัลออสซิลเลเตอร์ (Local Oscillator) 

ตอบ ง. 
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ข้อ 110 ควำมถี่ไอเอฟ (IF) ของเครื่องรับวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดำยน์ เอฟเอ็ม (Superheterodyne FM) เป็น
เท่ำไร  

ก.  455 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ข.  10.7 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
ค. 500 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ง.   2882 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 

ตอบ ข. 
ข้อ 111 ควำมถี่ไอเอฟ (IF) ของเครื่องรับวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดำยน์ เอเอ็ม (Superheterodyne AM) 

เป็นเท่ำไร  
ก.  455 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ข.  10.7 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
ค. 500 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ง.   2882 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 

ตอบ ก. 
ข้อ 112 ภำคโลคัลออสซิลเลเตอร์ (Local Oscillator) ของเครื่องรับวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดำยน์

(Superheterodyne) ท ำหน้ำท่ี  
ก. ก ำเนิดควำมถ่ีขึ้นมำเพื่อไปผสมกับควำมถ่ีท่ีรับเข้ำมำท่ีภำคมิกเซอร์ (Mixer) 
ข. ก ำเนิดควำมถี่ข้ึนมำเพื่อไปผสมกับควำมถี่ท่ีรับเข้ำมำภำคไอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier) 
ค. ก ำเนิดขึ้นมำเพื่อชดเชยกำรเปล่ียนแปลงทำงควำมถ่ี ท ำให้กำรรับดีขึ้น 
ง. ไม่มีค ำตอบใดถูกต้อง 

ตอบ ก. 
ข้อ 113 ภำคไอเอฟแอมปลิไฟเออร์  ( IF Amplifier) ของเครื่องรับวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดำยน์

(Superheterodyne) ท ำหน้ำท่ี  
ก. ขยำยสัญญำณควำมถ่ีปำนกลำงให้แรงขึ้นก่อนส่งไปยังภำคมอดเูลเตอร์ (Modulator) 
ข. ขยำยสัญญำณควำมถ่ีปำนกลำงให้แรงขึ้นก่อนส่งไปยังภำคดีเทคเตอร ์(Detector) 
ค. ขยำยสัญญำณควำมถ่ีเสียงให้แรงขึ้นก่อนส่งออกล ำโพง 
ง. ขยำยสัญญำณควำมถี่ปำนกลำงให้แรงขึ้นก่อนส่งไปยังภำคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier) 

ตอบ ข. 
ข้อ 114 ภำคท่ีท ำหน้ำท่ีแยกสัญญำณควำมถ่ีเสียงออกจำกสัญญำณควำมถ่ีวิทยุ เรียกว่ำ 

ก. ภำคอำร์เอฟแอมปลิไฟเออร์ (RF Amplifier) 
ข. ภำคดีเทคเตอร ์(Detector) 
ค. ภำคออสซิลเลเตอร์ (Oscillator) 
ง. ภำคมอดเูลเตอร์ (Modulator) 

ตอบ ข. 
ข้อ 115 ภำคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier) ท ำหน้ำท่ี 

ก. ขยำยสัญญำณเสียงให้แรงขึ้นก่อนส่งกลับไปยังภำคดีเทคเตอร์ (Detector) 
ข. ขยำยสัญญำณเสียงให้แรงขึ้นก่อนส่งออกล ำโพง 
ค. ขยำยสัญญำณเสียงให้แรงขึ้นก่อนส่งออกภำคดีเทคเตอร์ (Detector) 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ ข. 
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ข้อ 116 ภำคเพำเวอร์ซัพพลำย (Power Supply) ท ำหน้ำท่ี  
ก. แยกสัญญำณเสียงออกจำกคล่ืนพำห์ 
ข. จ่ำยไฟฟ้ำให้กับทุกภำค 
ค. สร้ำงควำมถ่ีสูงกว่ำควำมถ่ีรับเข้ำมำเท่ำกับควำมถ่ีกลำง (IF) 
ง. สร้ำงควำมถ่ีต่ ำกว่ำควำมถ่ีรับเข้ำมำเท่ำกับควำมถ่ีกลำง (IF) 

ตอบ ข. 
ข้อ 117 กระแสไฟฟ้ำท่ีได้จำกภำคจ่ำยไฟเพำเวอร์ซัพพลำย (Power Supply) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุโดยท่ัวไป

เป็นกระแสไฟฟ้ำชนิดใด  
ก.  ไฟฟ้ำกระแสตรง ข.  ไฟฟ้ำกระแสสลับ 
ค.  ไฟฟ้ำสถิตย์ ง.  ไฟฟ้ำกระแสตรงและกระแสสลับ 

ตอบ ก. 
ข้อ 118 เครื่องรับวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดำยน์ (Superheterodyne) ต่ำงจำกเครื่องรับวิทยุแบบ TRF 

เพรำะว่ำ 
ก. ไม่ต้องมีภำคอำร์เอฟแอมปลิไฟเออร์  (RF Amplifier) 
ข. ไม่ต้องมีภำคดีเทคเตอร์ (Detector) 
ค. เปล่ียนสัญญำณควำมถ่ีวิทยุท่ีรับเข้ำมำให้เป็นสัญญำณควำมถ่ีเสียงโดยตรง 
ง. เปล่ียนสัญญำณควำมถ่ีวิทยุท่ีรับเข้ำมำให้มีควำมถ่ีต่ ำลงเป็นควำมถ่ีกลำง (IF) 

ตอบ ง. 
ข้อ 119 สัญญำณที่ผ ่ำน เข้ำมำทำงสำยอำกำศของเครื ่องรับ -ส่งว ิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดำยน์ 

(Superheterodyne) จะถูกส่งไปยังภำคต่ำง ๆ ดังนี้ 
ก. ภำค RF Amp., Mixer, IF Amp., Detector และภำค AF Amp. 
ข. ภำค RF Amp., IF Amp Mixer, Detector และภำค AF Amp. 
ค. ภำค Mixer, RF Amp., IF Amp., Detector และภำค AF Amp. 
ง. ภำค Mixer, IF Amp., Detector, RF Amp. และภำค AF Amp. 

ตอบ ก. 
ข้อ 120 วงจรฟิลเตอร์ (Filter) ท ำหน้ำท่ี 

ก. กรองช่วงควำมถ่ีท่ีต้องกำร ข.  ขยำยสัญญำณวิทยุ 
ค. สร้ำงควำมถ่ีวิทยุ ง.  ป้องกันล ำโพงขำด 

ตอบ ก. 
ข้อ 121 วงจรก ำเนิดคล่ืนวิทยุ เรียกว่ำ 

ก. แอมปลิไฟเออร์  (RF Amplifier) 
ข. เรกติไฟเออร์ (Rectifier) 
ค. มอดเูลเตอร์ (Modulator) 
ง. ออสซิลเลเตอร์ (Oscillator) 

ตอบ ง. 
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ข้อ 122 ควำมถี่จำกวงจรออสซิลเลเตอร์ (Oscillator) ของเครื่องส่ง FM ถูกท ำให้สูงขึ้นเพื่อออกอำกำศโดย
ใช้วงจรอะไร  

 ก.  ฟรีเควนซี มัลติพลำยเออร์ (Frequency Multiplier) 
 ข.  ฟรีเควนซี สเตบิลิต้ี (Frequency Stability) 
 ค.  ฟรีเควนซี ดีเทคเตอร์ (Frequency Detector)  
 ง.  ฟรีเควนซี ดีไวเดอร์ (Frequency Divider) 

 ตอบ ก. 
ข้อ 123 ลิเนียร์แอมปลิไฟเออร์ (Linear Amplifier) คืออุปกรณ์วิทยุคมนำคมท่ีท ำหน้ำท่ี  
 ก.  เพิ่มก ำลังส่งให้สูงขึ้น ข.  เพิ่มเกนของสำยอำกำศ 
 ค.  ลดก ำลังส่งให้ต่ ำลง ง.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ก. 
ข้อ 124 ภำคอำร์เอฟ เพำเวอร์แอมปลิไฟเออร์ (RF Power Amplifier) ในเครื่องส่งท ำหน้ำท่ี  
 ก.  ขยำยสัญญำณควำมถ่ีวิทยุให้แรงตำมต้องกำรก่อนส่งออกอำกำศ 
 ข.  ขยำยสัญญำณควำมถ่ีเสียงวิทยุให้เพียงพอต่อกำรท ำงำนของล ำโพง 
 ค.  ขยำยสัญญำณควำมถ่ีวิทยุให้แรงตำมต้องกำรก่อนส่งไปยังภำคดีเทคเตอร ์(Detector) 
 ง.  ขยำยสัญญำณควำมถ่ีเสียงหลังจำกภำคดีเทคเตอร ์(Detector) 

 ตอบ ก. 
ข้อ 125 วงจร AFC ในเครื่องรับท ำหน้ำท่ี  
 ก.  ควบคุมอัตรำก ำลังขยำยโดยอัตโนมัติ 
 ข.  ควบคุมกำรควำมถ่ีให้คงท่ีโดยอัตโนมัติ 
 ค.  ควบคุมสัญญำณเสียงให้คงท่ี 
 ง.  ควบคุมกำรไหลของกระแสให้คงท่ี 

 ตอบ ข. 
ข้อ 126 ภำคท่ีท ำหน้ำท่ีผสมสัญญำณควำมถี่เสียงเข้ำกับสัญญำณควำมถ่ีคล่ืนพำห์ (Carrier) ในเครื่องส่งวิทยุ 

คือ  
 ก.  ภำคมอดเูลเตอร์ (Modulator)  
 ข.  ภำคดิสคริมิเนเตอร์ (Discriminator) 
 ค. ภำคคอนเวอร์เตอร์ (Convertor)  
 ง.  ภำคดีเทคเตอร ์(Detector) 

 ตอบ ก. 
ข้อ 127 เครื่องรับ-ส่งวิทยุเครื่องหนึ่งใช้กับแรงดันไฟฟ้ำขนำด 12 VDC ถ้ำป้อนแรงดันไฟฟ้ำ ขนำด 36 VDC 

เข้ำไปจะท ำให้  
 ก.  เครื่องช ำรุดเสียหำย ข.  เครื่องมีก ำลังส่งมำกขึ้น 
 ค.  เครื่องรับสัญญำณได้ดีขึ้น ง.  เครื่องมีอำยุกำรใช้งำนมำกขึ้น 

 ตอบ ก. 
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ข้อ 128 กำรเบ่ียงเบนทำงควำมถ่ี (Frequency Deviation) ของระบบ FM หมำยถึง 
ก. กำรเบ่ียงเบนไปจำกควำมถ่ีกลำงของคล่ืนพำห์ (Carrier) 
ข. ควำมคลำดเคล่ือนทำงควำมถ่ีของคล่ืนท่ีออกอำกำศ 
ค. ควำมคลำดเคล่ือนของควำมถ่ีเสียง 
ง. ควำมคลำดเคล่ือนทำงควำมถ่ีของภำคก ำเนิดควำมถ่ี (Local Oscillator) 

ตอบ ก. 
ข้อ 129 กำรเบ่ียงเบนทำงควำมถ่ี (Frequency Deviation) ของระบบ FM มีหน่วยเป็น 

ก. กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ข.  เเอมแปร์ 
ค. เปอร์เซ็นต์ ง.  ไม่มีค ำตอบใดถูกต้อง 

ตอบ ก. 
ข้อ 130 กำรวัดอัตรำกำรผสมคล่ืนเสียงกับคล่ืนวิทยุระบบเอเอ็มหรือแอมพลิจูดมอดูเลช่ัน (Modulation) 

แสดงเป็น  
ก. ก ำลังกำรผสมคล่ืน ข.  ควำมดังของสัญญำณ 
ค.  เปอร์เซ็นต์ของกำรผสมคล่ืน   ง.  ควำมเบี่ยงเบนควำมถ่ี 

ตอบ ค. 
ข้อ 131 กำรผสมคล่ืนแบบใด ท่ีท ำให้ควำมสูงหรือแอมปลิจูด (Amplitude) ของคล่ืนพำห์หรือแคเรียร์ (Carrier) 

เปล่ียนแปลงไปตำมควำมสูงของสัญญำณเสียง 
ก. แอมปลิจูดมอดูเลช่ัน (Amplitude Modulation) 
ข. เฟสมอดูเลช่ัน (Phase Modulation) 
ค. พลัสมอดูเลช่ัน (Plus Modulation) 
ง. ฟรีเควนซีมอดูเลช่ัน (Frequency Modulation) 

ตอบ ก. 
ข้อ 132 กำรผสมคล่ืนแบบ FM หรือฟรีเควนซี มอดูเลช่ัน (Amplitude Modulation) ท ำให้ 

ก. ควำมถ่ีของคล่ืนพำห์ หรือแคเรียร์ (Carrier) เปล่ียนแปลงไปตำมขนำดแอมปลิจูด (Amplitude) 
และควำมถ่ีของสัญญำณเสียง 

ข. ควำมถ่ีของคล่ืนพำห์ไม่เปล่ียนแปลงไปตำมขนำดของสัญญำณเสียง 
ค. ขนำดของคล่ืนพำห์เปล่ียนแปลงไปตำมขนำดของสัญญำณเสียง 
ง. ไม่มีค ำตอบใดถูกต้อง 

ตอบ ก. 
ข้อ 133 ข้อดีประกำรหนึ่งของกำรผสมคล่ืนแบบ FM ท่ีเหนือกว่ำแบบ AM คือ 

ก. คุณภำพของเสียงดีกว่ำ สำมำรถลดสัญญำณรบกวน 
ข. มีวงจรยุ่งยำกซับซ้อนน้อยกว่ำระบบ AM 
ค.    ควำมกว้ำงของแถบคล่ืนท่ีใช้ในกำรส่งน้อยกว่ำ 
ง. ไม่มีค ำตอบใดถูกต้อง 

ตอบ ก. 
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ข้อ 134 ข้อเสียเปรียบประกำรหนึ่งของกำรส่งแบบ FM เมื่อเปรียบเทียบกันกับแบบ AM คือ 
ก. ใช้ควำมถ่ีสูง 
ข. ใช้ควำมถ่ีมำผสมคล่ืนสูงกว่ำ 
ค. ใช้ควำมกว้ำงแถบคล่ืนหรือแบนด์วิดท์ (Bandwidth) มำกกว่ำ 
ง. ไม่มีค ำตอบใดถูกต้อง 

ตอบ ค. 
ข้อ 135 เครื่องส่งวิทยุท่ีมีคล่ืนควำมถี่อื่นปนออกไปขณะส่ง ซึ่งอำจท ำให้เกิดกำรรบกวนควำมถี่อื่น กำรส่ง

คล่ืนควำมถ่ีท่ีไม่พึงประสงค์ออกไปนี้ เรียกว่ำ 
ก. ฟรีเควนซีดิสทอร์ชัน (Frequency Distortion) 
ข. โพลำไรเซชัน (Polarization) 
ค. สเปอริอัสอีมิสชัน (Spurious Emission) 
ง. อันบำลำนซ์ทรำนส์มิสชัน (Unbalanced Transmission) 

ตอบ ค. 
ข้อ 136 กำรติดต่อส่ือสำรโดยวิธีผลัดกันส่ง-รับข่ำวและใช้ควำมถ่ีเดียว เรียกว่ำกำรติดต่อแบบ 

ก. ซิมเพล็กซ์ (Simplex) ข. ฟูลดูเพล็กซ์ (Full Duplex) 
ค. ฮำล์ฟดูเพล็กซ์ (Half Duplex) ง. เซมิดูเพล็กซ์ (Semi Duplex) 

ตอบ ก. 
ข้อ 137 ระบบกำรติดต่อส่ือสำรแบบดูเพล็กซ์ (Duplex) หมำยถึงกำรติดต่อทำงวิทยุในลักษณะใด 

ก. ใช้ 2 ควำมถ่ี พูดโต้ตอบสวนทำงกันไม่ได้ทันที ต้องผลัดกันรับและส่ง 
ข. ใช้ 2 ควำมถ่ี พูดโต้ตอบสวนทำงกันได้ทันที ไม่ต้องผลัดกันรับและส่ง 
ค. ใช้ควำมถ่ีเดียวกันในกำรรับและส่ง แต่ต้องผลัด 
ง. ใช้ควำมถ่ีเดียว โดยรับและส่งพร้อมกันได้ 

ตอบ ข. 
ข้อ 138 ระบบกำรติดต่อส่ือสำรแบบเซมิดูเพล็กซ์ (Semi Duplex) คืออย่ำงไร 

ก. ใช้ควำมถ่ี 1 ควำมถ่ี ท้ังรีพีทเตอร์ (Repeater) และเครื่องรับส่งวิทยุ 
ข. ใช้ควำมถ่ี 2 ควำมถ่ี ท้ังรีพีทเตอร์ (Repeater) และเครื่องรับส่งวิทยุ 
ค. รีพีทเตอร์ (Repeater) ใช้ 2 ควำมถ่ี เครื่องรับส่งวิทยุใช้ 1 ควำมถ่ี 
ง. รีพีทเตอร์ (Repeater) ใช้ 1 ควำมถ่ี เครื่องรับส่งวิทยุใช้  2 ควำมถ่ี 

ตอบ ค. 
ข้อ 139 ทิศทำงกำรเคล่ือนท่ีของคล่ืนวิทยุ มีลักษณะอย่ำงไรเมื่อเทียบกับสนำมแม่เหล็กและสนำมไฟฟ้ำ 

ก. ทิศทำงเดียวกันกับสนำมไฟฟ้ำ 
ข. ต้ังฉำกกับสนำมแม่เหล็กและสนำมไฟฟ้ำ 
ค. ทิศทำงเดียวกันกับสนำมแม่เหล็ก 
ง. ตรงข้ำมกับสนำมแม่เหล็กและสนำมไฟฟ้ำ 

ตอบ ข. 
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ข้อ 140 คล่ืนวิทยุเคล่ือนท่ีด้วยควำมเร็ว  
 ก. 3 x108 เมตร/วินำที ข. 3 x108 เมตร/นำที 
 ค. 3 x109 เมตร/วินำที ง. 3 x109 เมตร/นำที 

 ตอบ ก. 
ข้อ 141 วัตถุท่ีคล่ืนวิทยุผ่ำนได้ยำก คือ  
 ก. ไม้ ข. แก้ว 
 ค. แผ่นโลหะ ง. น้ ำ 

 ตอบ ค. 
ข้อ 142 ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่คุณสมบัติของคล่ืนวิทยุ  
 ก. เดินทำงเป็นเส้นตรง ข. สำมำรถสะท้อนได้ 
 ค. เกิดกำรหักเห ง. ยิ่งเดินทำงไกลยิ่งมีก ำลังสูง 

 ตอบ ง. 
ข้อ 143 คล่ืนวิทยุประกอบด้วย  
 ก. สนำมแม่เหล็ก ข. สนำมไฟฟ้ำ 
 ค. สนำมแม่เหล็กและสนำมไฟฟ้ำ ง. สนำมควำมต้ำนทำน 

 ตอบ ค. 
ข้อ 144 คล่ืนวิทยุเดินทำงเป็นเส้นตรงและคุณลักษณะใด  
 ก. เดินทำงเร็วเท่ำกับแสง ข. เดินทำงผ่ำนสุญญำกำศได้ 
 ค. สะท้อนและหักเหได้ ง. ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ง. 
ข้อ 145 ควำมยำวคล่ืน (Wave Length) ของคล่ืนวิทยุหมำยถึง  
 ก. ระยะทำงท่ีคล่ืนวิทยุเดินทำงได้ในเวลำ 1 วินำที 
 ข. ระยะทำงท่ีคล่ืนวิทยุเดินทำงได้ในเวลำ 1 นำที 
 ค. ระยะทำงระหว่ำงสถำนีรับและสถำนีส่งท่ีคล่ืนเดินทำงไปถึง 
 ง. ระยะทำงท่ีคล่ืนวิทยุเดินทำงไปได้ในระยะทำงท่ีคล่ืนเปล่ียนแปลงไปครบ 1 รอบ (Cycle) 

 ตอบ  ง. 
ข้อ 146 ควำมยำวคล่ืนคืออัตรำส่วนระหว่ำง  
 ก. ผลคูณของควำมถ่ีกับควำมเร็วในกำรเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
 ข. ผลต่ำงระหว่ำงควำมถ่ีกับควำมเร็วในกำรเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
 ค. ควำมถ่ีต่อควำมเร็วในกำรเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
 ง. ควำมเร็วในกำรเคล่ือนท่ีของคล่ืนต่อควำมถ่ี 

 ตอบ ง. 
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ข้อ 147 สูตรในกำรหำควำมยำวคล่ืน คือ 

ก. λ =
V

f
( 

ควำมเร็วคลื่น
ควำมถี่คลื่น

 ) 

ข. λ = 
f

V
(

ควำมถี่คลื่น
ควำมเร็วคลื่น

 ) 

ค. λ = Vf( ควำมเร็วคลื่น ×  ควำมถี่คลื่น ) 
ง. λ = f − V( ควำมถี่คลื่น ×  ควำมเร็วคลื่น ) 

ตอบ ก. 
ข้อ 148 คล่ืนควำมถี่ 145 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ท่ีพนักงำนวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นสำมำรถใช้งำนได้ มีควำมยำว

คล่ืนประมำณเท่ำใด 
ก. 3 เมตร ข. 2 เมตร 
ค. 1 เมตร ง. 0.5 เมตร 

ตอบ ข. 
ข้อ 149 คล่ืนควำมถี่ 28 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ท่ีพนักงำนวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นสำมำรถใช้งำนได้ มีควำมยำว

คล่ืนประมำณเท่ำใด 
ก. 8 เมตร ข. 9 เมตร 
ค. 10 เมตร ง. 11 เมตร 

ตอบ ค. 
ข้อ 150 หำกต้องกำรรับสัญญำณให้มีประสิทธิภำพ เรำควรจะติดต้ังสำยอำกำศรับอย่ำงไรเมื่อสำยอำกำศส่ง

ติดต้ังแบบเวอร์ติคัลโพลำไรเซชัน (Vertical Polarization) 
ก. เวอร์ติคัลโพลำไรเซชัน (Vertical Polarization) 
ข. ฮอริซอนทอลโพลำไรเซชัน (Horizontal Polarization) 
ค. เซอร์กูลำร์โพลำไรเซชัน (Circular Polarization) 
ง. รีเฟลกโพลำไรเซชัน (Reflect Polarization) 

ตอบ ก. 
ข้อ 151 สำยอำกำศจะรับสัญญำณคล่ืนวิทยุได้แรงท่ีสุด เมื่อ 

ก. สำยอำกำศรับท ำมุมต้ังฉำกกับสำยอำกำศส่ง 
ข. สำยอำกำศรับขนำนกับสำยอำกำศส่ง 
ค. สำยอำกำศรับหันไปทำงทิศเหนือ 
ง. สำยอำกำศรับหันไปทำงทิศตะวันออก 

ตอบ ข. 
ข้อ 152 กำรเรียกโพลำไรเซชันของคล่ืนวิทยุว่ำมีทิศทำงใดนั้น จะก ำหนดจำก 

ก. ทิศทำงสนำมแม่เหล็กของคล่ืนวิทยุ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นโลก 
ข. ทิศทำงสนำมไฟฟ้ำของคล่ืนวิทยุ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นโลก 
ค. ทำงทิศกำรเคล่ือนท่ีของคล่ืนวิทยุ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นโลก 
ง. สนำมแม่เหล็กและสนำมไฟฟ้ำต้ังฉำกกับพื้นโลก 

ตอบ ข. 
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ข้อ 153 ถ้ำต้องกำรติดต่อกับคู่สถำนีท่ีส่งคล่ืนวิทยุแบบเวอร์ติคัลโพลำไรเซชัน (Vertical Polarization) จะต้อง  
 ก. ติดต้ังสำยอำกำศในแนวนอน ข. เพิ่มก ำลังส่งให้สูงท่ีสุด 
 ค. ติดต้ังสำยอำกำศในแนวดิ่ง ง. ลดควำมสูงของสำยอำกำศลง 

 ตอบ ค. 
ข้อ 154 คล่ืนวิทยุท่ีแผ่กระจำยจำกสำยอำกำศท่ีต้ังฉำกกับพื้นโลกเป็น  
 ก. เวอร์ติคัลโพลำไรเซชัน (Vertical Polarization) 
 ข. ฮอริซอนทอลโพลำไรเซชัน (Horizontal Polarization) 
 ค. ครอส โพลำไรเซชัน (Cross Polarization) 
 ง. เซอร์กูลำร์โพลำไรเซชัน (Circular Polarization) 

 ตอบ ก. 
ข้อ 155 เวอร์ติคัลโพลำไรเซชัน (Vertical Polarization) หมำยถึง  
 ก. สนำมไฟฟ้ำต้ังฉำกกับพื้นโลก ข. สนำมแม่เหล็กขนำนกับสนำมไฟฟ้ำ 
 ค. สนำมไฟฟ้ำขนำนกับพื้นโลก ง. สนำมแม่เหล็กตั้งฉำกกับสนำมไฟฟ้ำ 

 ตอบ ก. 
ข้อ 156 ฮอริซอนทอลโพลำไรเซชัน (Horizontal Polarization) หมำยถึง ? 
 ก. สนำมแม่เหล็กขนำนกับพื้นโลก ข. สนำมไฟฟ้ำขนำนกับพื้นโลก 
 ค. สนำมไฟฟ้ำต้ังฉำกกับพื้นโลก ง. สนำมแม่เหล็กตั้งฉำกกับสนำมไฟฟ้ำ 

 ตอบ ข. 
ข้อ 157 สำยอำกำศของเครื่องรับวิทยุ จะท ำหน้ำท่ี  
 ก. เปล่ียนคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำท่ีรับได้ให้เป็นสัญญำณไฟฟ้ำควำมถ่ีวิทยุเพื่อป้อนเข้ำเครื่องรับวิทยุ 
 ข. เป็นอุปกรณ์ขยำยคล่ืนเสียงเพื่อป้อนเข้ำเครื่องรับ 
 ค. เป็นอุปกรณ์ท่ีป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ 
 ง. ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ก. 
ข้อ 158 สำยอำกำศของเครื่องส่งวิทยุ จะท ำหน้ำท่ี  
 ก. เปล่ียนสัญญำณไฟฟ้ำควำมถี่วิทยุจำกเครื่องส่งวิทยุให้เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำแพร่กระจำย

ออกอำกำศ 
 ข. เพื่อให้สถำนีรับได้รู้ต ำแหน่งและหันสำยอำกำศรับไปทิศททำงท่ีถูกต้อง 
 ค. เป็นอุปกรณ์ท่ีขยำยสัญญำณเสียงแพร่ออกอำกำศ 
 ง. ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ก. 
ข้อ 159 ควำมกว้ำงของแถบควำมถ่ี (Frequency Bandwidth) ของสำยอำกำศ หมำยถึง  
 ก. ขนำดควำมกว้ำงของตัวสำยอำกำศ 
 ข. ขนำดควำมยำวของตัวสำยอำกำศ 
 ค. ทิศทำงกำรแพร่กระจำยคล่ืนของสำยอำกำศ 
 ง. ย่ำนควำมถ่ีซึ่งสำยอำกำศถูกออกแบบใหส้ำมำรถท ำงำนได้ดีท่ีสุด 

 ตอบ ง. 
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ข้อ 160 เกน (Gain) หรือ อัตรำกำรขยำยของสำยอำกำศ หมำยถึง  
 ก. อัตรำส่วนของก ำลังท่ีส่งออกต่อก ำลังท่ีป้อนเข้ำสำยอำกำศ 
 ข. อัตรำกำรทนก ำลังขยำยก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดของสำยอำกำศนั้น 
 ค. อัตรำส่วนเปรียบเทียบก ำลังสัญญำณท่ีสำยอำกำศนั้นจะรับหรือส่งได้กับก ำลังสัญญำณท่ีจะรับ 

หรือส่งได้ของสำยอำกำศแบบมำตรฐำน 
 ง. อัตรำส่วนของก ำลังสัญญำณท่ีป้อนเข้ำสำยอำกำศต่อสัญญำณท่ีสะท้อนกลับ 

 ตอบ ค. 
ข้อ 161 สำยอำกำศ A มีอัตรำกำรขยำย (Gain) ดีกว่ำสำยอำกำศ B หมำยควำมว่ำ  
 ก. สำยอำกำศ A ทนก ำลังไฟฟ้ำได้สูงกว่ำสำยอำกำศ B 
 ข. สำยอำกำศ A ดึงก ำลังไฟฟ้ำจำกเครื่องส่งได้มำกกว่ำสำยอำกำศ B 
 ค. ถูกท้ังข้อ ก. และข้อ ข. 
 ง. สำยอำกำศ A สำมำรถส่งคล่ืนไปในทิศทำงท่ีก ำหนดได้แรงกว่ำสำยอำกำศ B เมื่อก ำลังส่งเท่ำกัน 

 ตอบ ง. 
ข้อ 162 เรดิเอชันแพทเทิร์น (Radiation Pattern) ของสำยอำกำศ คือ  
 ก. รูปร่ำงของสำยอำกำศ ข. มุมท่ีติดต้ังสำยอำกำศ 
 ค. รูปแบบกำรกระจำยคล่ืนของสำยอำกำศ ง. ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ ค. 
ข้อ 163 ค่ำเรดิเอชันรีซิสแทนซ์ (Radiation Resistance) ของสำยอำกำศยำกิ (Yagi) ท่ัว ๆ ไปมีค่ำเท่ำกับ  
 ก. 50 โอห์ม ข. 75 โอห์ม 
 ค. 300 โอห์ม ง. 600 โอห์ม 

 ตอบ ค. 
ข้อ 164 สำยอำกำศฮำล์ฟเวฟไดโพล (Half Wave Dipole) โดยทั่ว ๆ ไป จะมีค่ำเรดิเอชันรีซิสแทนซ์ 

(Radiation Resistance) เท่ำกับ  
 ก. 36 โอห์ม ข. 50 โอห์ม 
 ค. 73 โอห์ม ง. 300 โอห์ม 

 ตอบ ค.  
ข้อ 165 สำยอำกำศควอเตอร์เวฟกรำวด์เพลน โดยทั่วๆ ไป จะมีค่ำเรดิเอชันรีซิสแทนซ์ (Radiation 

Resistance) เท่ำกับ  
 ก. 36 โอห์ม ข. 50 โอห์ม 
 ค. 73 โอห์ม ง. 300 โอห์ม 

 ตอบ ก. 
ข้อ 166 สำยอำกำศแบบรอบตัว (Omnidirectional Antenna) มีลักษณะกำรแพร่กระจำยคล่ืนอย่ำงไร  
 ก. แพร่กระจำยคล่ืนออกไปได้ทุกทิศทำงรอบตัวสำยอำกำศในรัศมี 10 กิโลเมตร 
 ข. แพร่กระจำยคล่ืนออกไปได้ทุกทิศทำงรอบตัวสำยอำกำศในรัศมี 50 กิโลเมตร 
 ค. แพร่กระจำยคล่ืนออกไปได้ใกล้เคียงกันทุกทิศทำงในแนวขนำนกับพื้นโลก 
 ง. แพร่กระจำยคล่ืนออกไปได้ใกล้เคียงกันทุกทิศทำงในแนวตั้งฉำกกับพื้นโลก 

 ตอบ ค. 
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ข้อ 167 สำยอำกำศยำกิ (Yagi) ซึ่งจัดเป็นสำยอำกำศแบบมีทิศทำง (Directional Antenna) มีลักษณะกำร
แพร่กระจำยคล่ืนอย่ำงไร  

 ก. แพร่กระจำยคล่ืนออกไปได้ดีเฉพำะในแนวเหนือ-ใต้ 
 ข. แพร่กระจำยคล่ืนออกไปได้ดีเฉพำะในแนวตะวันออก-ตะวันตก 
 ค. แพร่กระจำยคล่ืนออกไปได้ดีในทิศทำงท่ีก ำหนดไว้ 
 ง. แพร่กระจำยคล่ืนออกไปได้ใกล้เคียงกันในทุกทิศทำง  

 ตอบ ค. 
ข้อ 168 ตำมรูปข้ำงล่ำง ทิศทำงใดท่ีสำมำรถรับ-ส่งสัญญำณได้ดีท่ีสุด  
 

ทิศตะวันตก

เหนือ

ทิศตะวันออก

ใต้  
  
 ก. ทิศเหนือ ข. ทิศใต้ 
 ค. ทิศตะวันออก ง. ทิศตะวันตก 

 ตอบ ง. 
ข้อ 169 สัญลักษณ์ทำงไฟฟ้ำข้ำงล่ำงนี้เป็นสำยอำกำศแบบใด  
  

 
 
 ก. ยำกิ (Yagi) ข. รอมบกิ (Rhombic) 
 ค. ลองวำยร์ (Long-Wire) ง. วิป (Whip) 

 ตอบ ก. 
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ข้อ 170 สำยอำกำศล็อก-พิริออดิก (Log-Periodic) จัดเป็นสำยอำกำศประเภทใด  
 ก. สำยอำกำศแบบรอบตัว 
 ข. สำยอำกำศแบบมีทิศทำง 
 ค. สำยอำกำศในแบบรอบตัวที่มีรีเฟลกเตอร์ (Refector) 
 ง. ไม่มีค ำตอบใดถูกต้อง 

 ตอบ ข. 
ข้อ 171 สำยอำกำศในข้อใดเป็นสำยอำกำศแบบรอบตัว  
 ก. สำยอำกำศยำกิ 
 ข. สำยอำกำศแบบล็อก-พิริออดิก (Log-Periodic) 
 ค. สำยอำกำศควอเตอร์เวฟกรำวด์เพลนแบบเวอร์ติคัลโพลำไรเซชัน (Vertical Polarization)  
 ง. ถูกท้ังข้อ ก. และข้อ ข. 

 ตอบ ค. 
ข้อ 172 อัตรำส่วนระหว่ำงควำมแรงในกำรแพร่คล่ืนของสำยอำกำศชนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับควำมแรงในกำร

แพร่คล่ืนของสำยอำกำศมำตรฐำน เรำเรียกว่ำ  
 ก. อิมพีแดนซ์ของสำยอำกำศ ข. ค่ำควำมสูญเสียของสำยอำกำศ 
 ค. เกนของสำยอำกำศ ง. รีซิสแตนซ์ของสำยอำกำศ 

 ตอบ ค. 
ข้อ 173 สำยอำกำศท่ีใช้กับวิทยุสมัครเล่นแบบมือถือนิยม เรียกกันว่ำสำยอำกำศแบบชักเป็นสำยอำกำศแบบใด 
 ก. ไดโพล ข. เทเลสโคปิก 
 ค. Rubber Duck (รับเบอร์ดัก) ง. Ground Plane (กรำวดเ์พลน) 

 ตอบ ข. 
 
ข้อ 174 สำยอำกำศแบบใดท่ีไม่ใช่สำยอำกำศแบบบังคับทิศทำง  
 ก. สำยอำกำศแบบ Log-Periodic (ล็อก-พิรอิอดิก) 
 ข. สำยอำกำศแบบ Yagi (ยำกิ) 
 ค. สำยอำกำศแบบ Telescopic (เทเลสโคปิก) 
 ง. สำยอำกำศแบบ Half Wave Dipole (ฮำล์ฟเวฟไดโพล) ท่ีมีกำรจัด Polarization (โพลำไรเซชัน) 

เป็นแบบ Horizontal (ฮอริซอนทอล) 
 ตอบ ค. 

ข้อ 175 สำยน ำสัญญำณ (Transmission Line) ท่ีดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้  
 ก. ลดทอนก ำลังสัญญำณวิทยุสูง 
 ข. ลดทอนก ำลังสัญญำณวิทยุต่ ำ 
 ค. มีค่ำควำมต้ำนทำนในสำยตัวน ำสูง 
 ง. จุดตัดควำมถ่ี (Cutoff Frequency) ต่ ำ 

 ตอบ ข. 
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ข้อ 176 รูปข้ำงล่ำงนี้เป็นสำยน ำสัญญำณชนิดใด  
  

 
 
 ก. ลองวำยร์ (Long Wire) ข. ทวินลีด (Twin Lead) 
 ค. โคแอกเชียล (Coaxial) ง. โอเพนวำยร์ (Open Wire) 

 ตอบ ค. 
ข้อ 177 สำยน ำสัญญำณชนิดโคแอกเชียล (Coaxial) มีค่ำอิมพีแดนซ์ (Impedance) ประมำณ  
 ก. 50 โอห์ม ข. 100 โอห์ม 
 ค. 150 โอห์ม ง. 200 โอห์ม 

 ตอบ ก. 
 

ข้อ 178 สำยน ำสัญญำณยำว 100 ฟุต มีอิมพีแดนซ์ประจ ำตัว 50 โอห์ม ถ้ำควำมยำวเพิ่มขึ้นเป็น 300 ฟุต จะ
มีอิมพีแดนซ์ประจ ำตัวเท่ำใด  

 ก. 15 โอห์ม ข. 100 โอห์ม 
 ค. 50 โอห์ม ง.  150 โอห์ม 

 ตอบ ค. 
ข้อ 179 ค่ำอิมพีแดนซ์ประจ ำตัว (Characteristic Impedance) ของสำยน ำสัญญำณจะ  
 ก. มีควำมเปล่ียนแปลงตำมควำมยำวของสำย 
 ข. มีค่ำคงท่ีไม่ข้ึนกับควำมยำวของสำย 
 ค. มีค่ำเปล่ียนแปลงตำมก ำลังส่งของเครื่องส่ง 
 ง. มีค่ำเปล่ียนแปลงตำมควำมถ่ีของเครื่องส่ง 

 ตอบ ข. 
 

ข้อ 180 กำรปรับค่ำอิมพีแดนซ์ของสำยน ำสัญญำณให้เท่ำกับอิมพีแดนซ์ทำงออกของเครื่องรับ-ส่งวิทยุเรียกว่ำ  
 ก. แมตช่ิง (Matching) ข. บำลำนซงิ (Balancing) 
 ค. โหลดดิง (Loading) ง. คอนเวอร์ติง (Converting) 

 ตอบ ก. 
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ข้อ 181 กำรแมตช่ิง (Matching) ท่ีดีของสำยอำกำศ สำยน ำสัญญำณและเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะท ำให้  
 ก. ก ำลังคล่ืนวิทยุท่ีส่งออกไปจำกสำยอำกำศมีค่ำสูง ก ำลังคล่ืนท่ีวิทยุสะท้อนกลับมำยังเครื่องส่ง     

มีค่ำต่ ำ 
 ข. ก ำลังคล่ืนวิทยุท่ีส่งออกไปจำกสำยอำกำศมีค่ำต่ ำ ก ำลังคล่ืนท่ีวิทยุสะท้อนกลับมำยังเครื่องส่ง     

มีค่ำสูง 
 ค. ก ำลังคล่ืนวิทยุท่ีส่งออกไปจำกสำยอำกำศมีค่ำสูง ก ำลังคล่ืนท่ีวิทยุสะท้อนกลับมำยังเครื่องส่ง     

มีค่ำสูง 
 ง. ก ำลังคล่ืนวิทยุท่ีส่งออกไปจำกสำยอำกำศมีค่ำต่ ำ ก ำลังคล่ืนท่ีวิทยุสะท้อนกลับมำยังเครื่องส่ง      

มีค่ำต่ ำ 
 ตอบ ก.  

ข้อ 182 กำรใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุให้มีประสิทธิภำพสูงสุดจะต้องเลือกอิมพีแดนซ์ (Impedance) ทำงออกของ
เครื่องส่ง และอิมพีแดนซ์ (Impedance) ของสำยน ำสัญญำณและสำยอำกำศ มีค่ำ  

 ก. มำกกว่ำกัน 2 เท่ำ ข. เท่ำกัน 
 ค. น้อยกว่ำกัน 2 เท่ำ ง. ต่ ำสุด 

 ตอบ ข.  
ข้อ 183 SWR เป็นค่ำท่ีแสดงถึง  
 ก. ค่ำของกระแส RF ท่ีมีอยู่ในสำยน ำสัญญำณ 
 ข. ค่ำของแรงดัน RF ท่ีมีอยู่ในสำยน ำสัญญำณ 
 ค. ค่ำอัตรำส่วนระหว่ำงกระแสแรงดัน RF ท่ีมีอยู่ในสำยน ำสัญญำณ  
 ง. ค่ำแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงก ำลังของคล่ืนวิทยุท่ีออกไปจำกสำยอำกำศส่ง กับก ำลังคล่ืนวิทยุ   

ท่ีสะท้อนกลับเข้ำมำ 
 ตอบ ง. 

ข้อ 184 ข้อใดต่อไปนี้หมำยถึงกำรแมตช่ิง (Matching) และสำมำรถส่งก ำลังได้ดีท่ีสุด  
 ก. SWR มีค่ำเท่ำกับ 10 : 1 ข. SWR มีค่ำเท่ำกับ 1 : 1 
 ค. SWR มีค่ำเท่ำกับ 100 : 1 ง. SWR มีค่ำเท่ำกับ 0 : 1 

 ตอบ ข. 
ข้อ 185 อุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับปรับอิมพีแดนซ์ (Impedance) ของสำยน ำสัญญำณให้เข้ำกันได้เรียกว่ำอะไร  
 ก. บำลัน (Balun) ข. คอยล์ (Coil) 
 ค. ออสซิลเลเตอร์ (Oscillator) ง. คอนเดนเซอร์ (Condenser) 

 ตอบ ก. 
ข้อ 186 ส่วนโค้งของโลกไม่เป็นอุปสรรคส ำคัญในกำรติดต่อส่ือสำรวิทยุย่ำนใด  
 ก. HF ข. VHF 
 ค. UHF  ง. ถูกท้ังข้อ ข. และข้อ ค. 

 ตอบ ก. 
ข้อ 187 ข้อใดเป็นควำมถี่ย่ำน HF  
 ก. 300 kHz – 3 MHz ข. 3 MHz – 30 MHz 
 ค. 30  kHz – 300 MHz ง. 300 kHz – 3 GHz 

 ตอบ ข. 



 

วิชาที่ 3 ทฤษฎีต่าง ๆ ส าหรับนักวิทยุสมัครเล่น 

 

70 แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ข้อ 188 ข้อใดเป็นควำมย่ำนถี่ VHF  
 ก. 30  kHz – 300 MHz ข. 300 kHz – 3 MHz 
 ค. 3  MHz – 30 MHz ง. 30 MHz – 300 MHz 

 ตอบ ง.  
ข้อ 189 คล่ืนควำมถ่ี 28 MHz จัดอยู่ในย่ำนควำมถ่ีใด  
 ก. LF ข. HF 
 ค. VHF ง. UHF 

ตอบ ข. 
ข้อ 190 คล่ืนวิทยุในย่ำนควำมถ่ี LF หรือ MF ส่วนใหญ่จะมีกำรแผ่กระจำยคล่ืนแบบ  
 ก. คล่ืนวิกฤต (Critical Wave) ข. คล่ืนดิน (Ground Wave) 
 ค. คล่ืนฟ้ำ (Sky Wave) ง. คล่ืนในอำกำศ (Space Wave) 

 ตอบ ข. 
ข้อ 191 คล่ืนวิทยุท่ีแผ่กระจำยส่วนใหญ่เป็นแบบคล่ืนฟ้ำ (Sky Wave) ได้แก่ ควำมถี่วิทยุในย่ำนควำมถี่  
 ก. LF ข. VHF 
 ค. UHF ง. HF 

 ตอบ ง. 
ข้อ 192 คล่ืนวิทยุท่ีแพร่กระจำยไปสะท้อนช้ันบรรยำกำศไอโอโนสเฟียร์และกลับลงมำสู่พื้นโลก เรียกว่ำ  
 ก. คล่ืนดิน (Ground Wave) ข. คล่ืนฟ้ำ (Sky Wave) 
 ค. คล่ืนตรง (Direct Wave) ง. ถูกท้ังข้อ ก. และข้อ ข. 

 ตอบ ข. 
ข้อ 193 คล่ืนวิทยุย่ำน VHF ส่วนใหญ่จะมีกำรแผ่กระจำยคล่ืนแบบ  
 ก. คล่ืนฟ้ำ (Sky Wave) ข. คล่ืนดิน (Ground Wave) 
 ค. คล่ืนในอำกำศ (Space Wave) ง. คล่ืนวิกฤต (Critical Wave) 

 ตอบ ค. 
ข้อ 194 สกิปแอเรีย (Skip Area) คือ  
 ก.  พื้นท่ีท่ีรับคล่ืนวิทยุได้ดีท่ีสุด 
 ข. พื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตบริกำรของสถำนีส่งวิทยุ 
 ค. พื้นท่ีท่ีรับสัญญำณคล่ืนวิทยุท้ังคล่ืนดิน (Ground Wave) และคล่ืนฟ้ำ (Sky Wave) ไม่ได้ 
 ง. พื้นท่ีท่ีมีคล่ืนรบกวน 

 ตอบ ค. 
ข้อ 195  กำรติดต่อส่ือสำรด้วยคล่ืนควำมถี่ 28 MHz ในช่วงอำกำศเปิด กำรเดินทำงของคล่ืนโดยกำรสะท้อน

ช้ันบรรยำกำศ 1 ครั้ง (1 Hop) สำมำรถติดต่อได้ไกลประมำณเท่ำใด  
 ก. 50 กิโลเมตร ข. 100 กิโลเมตร 
 ค. 1,500 กิโลเมตร ง. 2,300 กิโลเมตร 

ตอบ ง. 
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ข้อ 196 อำกำรจำงหำย (Fading) ระหว่ำงกำรติดต่อทำงวิทยุ คือ  
 ก. กำรรับสัญญำณได้ไม่สม่ ำเสมอ บำงครั้งสัญญำณขำดหำย รับได้ไม่ดี 
 ข. แรงดันไฟฟ้ำท่ีไม่คงท่ี 
 ค. เครื่องรับวิทยุมีควำมไวไม่ดีพอ 
 ง. สถำนีส่งหันสำยอำกำศไม่ถูกทิศทำง 

 ตอบ ก. 
ข้อ 197 ช้ันบรรยำกำศท่ีมีผลต่อกำรส่ือสำรด้วยวิทยุคมนำคมย่ำนควำมถ่ี HF โดยตรง คือ  
 ก. ช้ันโทรโปสเฟียร์ (Troposphere) ข. ช้ันสตรำโตสเฟียร์ (Stratosphere) 
 ค. ช้ันไอโอโนสเฟียร์ (Ionosphere) ง. ช้ันมีโซสเฟียร์ (Mesosphere) 

 ตอบ ค. 
ข้อ 198 สถำนีวิทยุคมนำคมแห่งหนึ่ง เมื่อเพิ่มเกนของสำยอำกำศรับและส่ง จะมีผลต่อระยะทำงกำร

ติดต่อส่ือสำรดังนี้ คือ  
 ก. ส่งได้ไกล-รับได้ใกล้ ข. ส่งได้ใกล้-รับได้ไกล 
 ค. ส่งได้ใกล้-รับได้ใกล้ ง. ส่งได้ไกล-รับได้ไกล 

 ตอบ ง. 
ข้อ 199 กำรเพิ่มรัศมีกำรรับ-ส่งคล่ืนวิทยุ จะกระท ำได้โดย  
 ก. เพิ่มก ำลังส่ง  
 ข. เพิ่มอัตรำขยำย (Gain) ของสำยอำกำศรับ-ส่ง 
 ค. ใช้สถำนีทวนสัญญำณ (Repeater)  
 ง. ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ง. 
ข้อ 200  หน้ำท่ีหลักของสถำนีทวนสัญญำณ (Repeater) คือ  
 ก. บันทึกข้อควำมกำรติดต่อส่ือสำรของสถำนีวิทยุต่ำง ๆ 
  ข. เพิ่มระยะทำงกำรติดต่อให้ไกลขึ้น 
 ค. เป็นสถำนีพยำกรณ์อำกำศเพื่อให้ทรำบควำมสูงของช้ันบรรยำกำศในกำรติดต่อส่ือสำร 
 ง. เป็นสถำนีท่ีช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำนักวิทยุสมัครเล่น 

 ตอบ ข. 
 
 
 

************************ 
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การใช้เครื่องมือวัดและองค์ประกอบต่าง ๆ 
สาเหตุและการลดปัญหาการรบกวน 
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จงเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดเพียงค ำตอบเดียว 
 
ข้อ 1 กรณีฟิวส์ขาด ภายหลังจากตรวจสอบแก้ไขปัญหาแล้ว การเปล่ียนฟิวส์ใหม่มีหลักการอย่างไร   
 ก. ใส่ฟิวส์ท่ีทนกระแสไฟฟ้าเท่ากับของเดิม  
 ข. ใส่ฟิวส์ท่ีทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าของเดิม 
 ค. ใส่ฟิวส์ท่ีทนกระแสไฟฟ้าได้น้อยกว่าของเดิม  
 ง. ใส่ลวดทองแดงเส้นใหญ่แทนของเดิม 

ตอบ ก. 
ข้อ 2 แผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board : PCB) ใช้ส าหรับ   
  ก. ต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข.   ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  ค. ประหยัดพื้นท่ีในการติดต้ังอุปกรณ์ ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 3  สายดินท่ีดีควรจะต่อกับอะไร  
  ก. มุ้งลวดหรือเหล็กดัด ข.   แทงก์น้ าท่ีวางบนพื้นดิน 
  ค. หลักดิน (Ground Rod) ท่ีปักลงไปในดิน ง. โคนของต้นไม้ใหญ่ 

ตอบ ค. 
ข้อ 4  การท่ีสายจ่ายก าลังไฟฟ้าท่ีต่อกับแบตเตอรี่ร้อนจัดผิดปกติในขณะใช้งาน โดยท่ัวไปเกิดจาก  
  ก. สายจ่ายก าลังไฟฟ้าต่ออย่างไม่เรียบร้อย เช่น หลวม 
  ข.   การเกิดสนิมท่ีรอยต่อระหว่างสายจ่ายก าลังไฟฟ้ากับข้ัวแบตเตอรี่ 
  ค.   สายจ่ายก าลังไฟฟ้าท่ีมีขนาดเล็กเกินไป 
 ง.    ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
 

ข้อ 5  อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับต่อแทนสายอากาศเมื่อไม่ต้องการให้มีการแพร่กระจายคล่ืนขณะปรับแต่ง
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ คือ  

  ก.   ดัมมโีหลด (Dummy Load) ข.  โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter) 
      ค.   อาร์เอฟโวลต์มิเตอร์ (RF Voltmeter) ง.   ซิกแนลมิเตอร์ (Signal Meter) 

ตอบ ก. 
ข้อ 6  การเลือกใช้ดัมมโีหลด (Dummy Load) ควรค านึงถึง  
  ก.   ย่านความถ่ีใช้งาน ข.  ก าลังส่งสูงสุดท่ีทนได้ 
     ค.   ค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance)  ง.   ไม่มีค าตอบข้อใดถูกต้อง 

ตอบ ข. 
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ข้อ 7 “เข็มขัดนิรภัย (Body Belt)” ประกอบด้วย ห่วงเหล็ก แผ่นรัดเอว และสายกันตก เป็นอุปกรณ์ส าคัญ
ท่ีใช้ในการปีนเสาอากาศ มีประโยชน์อย่างไร  

  ก. เพื่อป้องกันอุปกรณ์และเครื่องมือตกหล่นลงมาใส่ศีรษะ ช่วยลดอันตรายหรือผ่อนหนักเป็นเบา 
  ข. เพื่อใช้ป้องกันการถูกกระแสไฟฟ้าดูด 
  ค. เพื่อท าให้เกิดความมั่นใจ ป้องกันการตกในขณะปีนเสาอากาศและท าให้เกิดความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 
  ง. เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้ท่ีอยู่ด้านล่างทราบว่าก าลังปฏิบัติงานอยู่และให้ออกจากพื้นท่ีใต้เสาอากาศ

เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ 
ตอบ ค. 

ข้อ 8 รูปข้างล่างนี้ หมายถึง  
  

 

 

 

             

  ก.   เอซี โวลต์มิเตอร์ (AC Voltmeter), ดีซี โวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter) 
  ข.   เอซี โวลต์มิเตอร์ (AC Voltmeter), เอซี แอมมิเตอร ์(AC Ammeter)   
  ค.   ดีซี โวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter), ดีซี แอมมิเตอร ์(DC Ammeter) 
 ง.   เอซี แอมมิเตอร ์(AC Ammeter), ดีซี แอมมิเตอร์ (DC Ammeter) 

ตอบ ก. 
ข้อ 9 ชุดแบตเตอรี่ที่ถูกใช้งานมาเป็นเวลานานหลายปี ถ้าพบว่ามีแบตเตอรี่บางเซลล์หมดอายุ แต่บาง

เซลล์ยังใช้งานได้ จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นวิธีการถูกต้องและดีท่ีสุด  
  ก.   เปล่ียนเฉพาะเซลล์ท่ีหมดอายุ ข.  เปล่ียนใหม่หมดทุกเซลล์ 
     ค.  เปล่ียนไปใช้แบตเตอรี่ชนิดใดก็ได้  ง.   เปล่ียนไปใช้เซลล์แสงอาทิตย์ 

ตอบ ข. 
ข้อ 10 การต่ออุปกรณ์ดังรูปข้างล่างเป็นการวัดค่าอะไร  
  
 
 
  ก.  ความแรงสัญญาณท่ีได้รับ ข.  สัญญาณถูกลดทอน 
      ค.   ก าลังส่ง ง.   ความต้านทาน 

ตอบ ค. 
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ข้อ 11 การต่ออุปกรณ์ดังรูปข้างล่างเป็นการวัดค่าอะไร   
  
 
 
 
  ก.  ความถ่ีของภาคส่ง ข.  ความแรงของสัญญาณท่ีได้รับ 
     ค.   สัญญาณถูกลดทอน  ง.   ก าลังส่ง 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 12 เมื่อต้องการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงคร่อมตัวต้านทานในวงจร มีวิธีการต่อดีซีโวลต์มิเตอร์ (DC 
Voltmeter) อย่างไร  

  ก.   ขนานกับตัวต้านทาน โดยดูขั้วไฟฟ้าให้ถูกต้อง 
  ข.   ขนานกับตัวต้านทาน โดยไม่ต้องค านึงถึงขั้วไฟฟ้า 
     ค.   อนุกรมกับตัวต้านทาน โดยดูขั้วไฟฟ้าให้ถูกต้อง 
  ง.   อนุกรมกับตัวต้านทาน โดยไม่ต้องค านึงถึงขั้วไฟฟ้า 

ตอบ ก. 
ข้อ 13 เครื่องมือท่ีใช้วัดความต้านทาน มีช่ือเรียกว่า  
  ก.   แอมมิเตอร ์(Ammeter) ข.  โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter) 
      ค.   โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) ง.   วียูมิเตอร์ (VU Meter) 

ตอบ ข. 
ข้อ 14 เครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบไดโอด (Diode) คือ  
  ก.   โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter) ข.  แอมมิเตอร์ (Ammeter) 
      ค.  โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) ง.   วียู มิเตอร์ (VU Meter) 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 15 การใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจสอบไดโอด (Diode) ถ้าไดโอด (Diode) นั้นดี การขึ้นของเข็มมิเตอร์จะเป็น
อย่างไร เมื่อสลับสายวัด 2 ครั้ง  

  ก.   ขึ้นทั้ง 2 ครั้ง  ข.  ไม่ข้ึนท้ัง 2 ครั้ง 
      ค.   ขึ้น 1 ครั้ง ไม่ข้ึน 1 ครั้ง ง.   ตรวจไม่ได้ 

ตอบ ค. 
 

ข้อ 16 เมื่อต้องการทราบความถี่ของเครื่องส่งวิทยุ จะต้องต่อเครื่องนับความถี่ (Frequency Counter) 
อย่างไร  

  ก.   อนุกรมกับเครื่องส่งวิทย ุ  
   ข.  ขนานกับเครื่องส่งวิทยุ 
      ค.   อนุกรมกับเครื่องส่งวิทยุและเครื่องลดทอนสัญญาณ  
  ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค. 
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ข้อ 17 รูปข้างล่างนี้หมายถึง  
  
 
 
 
 
 
 
  ก.   เอซี โวลต์มิเตอร์ (AC Voltmeter), ดีซี โวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter)  
  ข.   ดีซี โวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter), เอซี แอมมิเตอร ์(AC Ammeter)    
  ค.   เอซี แอมมิเตอร ์(AC Ammeter), ดีซี แอมมิเตอร ์(DC Ammeter)  
 ง.   ดีซี แอมมิเตอร ์(DC Ammeter), ดีซี โวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter) 

ตอบ ค. 
ข้อ 18 แอมมิเตอร์ (Ammeter) คืออะไร  
  ก.  เครื่องมือท่ีใช้วัดแรงดันไฟฟ้า ข.  เครื่องมือท่ีใช้วัดกระแสไฟฟ้า 
      ค.   เครื่องมือท่ีใช้ก าลังไฟฟ้า ง.   เครื่องมือท่ีใช้วัดไดโอด (Diode)  

ตอบ ข. 
ข้อ 19 การวัดกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งจ่ายให้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะต้องต่อแอมมิเตอร์ (Ammeter) 

อย่างไร  
  ก.   อนุกรมกับแบตเตอรี่ ข.  ขนานกับแบตเตอรี่ 
      ค.   อนุกรมหรือขนานกับแบตเตอรี่ก็ได้ ง.   ไม่มีค าตอบข้อใดถูกต้อง 

ตอบ ก. 
 
ข้อ 20 เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์/50/60 เฮิรตซ์, 70 วัตต์    

ค่า 70 วัตต์ หมายถึง  
  ก.   ก าลังไฟฟ้าจ่ายออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า  
  ข.  ก าลังไฟฟ้าท่ีแพร่กระจายออกอากาศ 
      ค.   ก าลังไฟฟ้าท่ีสูญเสียในเครื่องใช้ไฟฟ้า 
  ง.   ก าลังไฟฟ้าท่ีจ่ายให้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะท างานได้เป็นปกติ 

ตอบ ง. 
ข้อ 21 เมื่อต้องการวัดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอุปกรณ์ตัวหนึ่งในวงจรไฟฟ้าจะต้องใช้เครื่องมือวัดชนิดใดและ

วิธีการวัดอย่างไร  
  ก.   ใช้โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) ต่อขนานกับอุปกรณ์  
  ข.  ใช้โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) ต่ออนุกรมกับอุปกรณ์      
  ค.   ใช้แอมมิเตอร ์(Ammeter) ต่อขนานกับอุปกรณ์  
 ง.  ใช้แอมมิเตอร ์(Ammeter) ต่ออนุกรมกับอุปกรณ์ 

ตอบ ง. 
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ข้อ 22 ในขณะท่ีเครื่องรับ-ส่งวิทยุสแตนด์บาย (Standby) อ่านค่าแอมมิเตอร์ (Ammeter) ได้ 100 มิลลิแอมป์ 
(mA) เป็นการบอกค่าอะไร  

  ก.  แรงดันไฟฟ้า ข.  ก าลังของไฟฟ้า 
      ค.   คล่ืนความถ่ีท่ีรับฟัง ง.   กระแสไฟฟ้า 

ตอบ ง. 
ข้อ 23 วงจรเปล่ียนไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) คือ  
  ก.   ดีเทคเตอร์ (Detector) ข.  อินเวอร์เตอร์ (Invertor) 
      ค.   เรกตไิฟเออร์ (Rectifier) ง.   มิกเซอร์ (Mixer) 

ตอบ ค. 
ข้อ 24 วงจรเปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) คือ  
  ก.   เรกตไิฟเออร์ (Rectifier) ข.  อินเวอร์เตอร์ (Invertor) 
      ค.   มิกเซอร์ (Mixer) ง.   ดีเทคเตอร์ (Detector) 

ตอบ ข. 
ข้อ 25 เครื่องวัดท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้าง ซ่อม ปรับแต่งวงจรของเครื่องรับ-ส่งวิทยุได้แก่  
  ก.   อาร์เอฟเพาเวอร์ มิเตอร์ (RF Power Meter)        
      ข.   เครื่องนับความถ่ี (Frequency Counter) 
      ค.   โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)  
 ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 26 ตามรูปข้างล่างนี้เครื่องมือวัด A และ B จะแสดงค่าอะไร   
  
 
 
 
 
 
 
  ก.   A แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า และ B แสดงค่ากระแสไฟฟ้า 
       ข.   A แสดงค่ากระแสไฟฟ้า และ B แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า  
  ค.   A แสดงค่าความต้านทาน และ B แสดงค่ากระแสไฟฟ้า  
  ง.   A แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า และ B แสดงค่าความต้านทาน 

ตอบ ข. 
ข้อ 27 มัลติมิเตอร์ (Multimeter) คือ เครื่องมือใช้วัดอะไรบ้าง  
  ก.  ก าลังส่งของวิทยุ  
  ข.  วัด VSWR ของก าลังส่ง 
      ค.  ค่าความต้านทานอย่างเดียว  
 ง.  ค่าแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความต้านทาน 

ตอบ ง. 
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ข้อ 28 การจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุดังรูป จะเกิดผลอย่างไร  
  
 
 
 
 
 
 
 
  ก.    เครื่องรับ-ส่งวิทยุท างานปกติ ข. เครื่องรับ-ส่งวิทยุไม่ท างาน 
  ค. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเสียหายเฉพาะภาคส่ง ง.   เครื่องรับ-ส่งวิทยุเสียหายเฉพาะภาครับ 

ตอบ ข. 
ข้อ 29 ในการเลือกซื้อเครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อใช้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุจะต้องทราบคุณสมบัติ

ทางไฟฟ้าอย่างไรบ้าง  
  ก.  ขนาดของแรงดันและกระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายออกมาเพียงพอหรือไม่  
  ข.  มีวงจรรักษาขนาดของแรงดันไฟฟ้าท่ีจ่ายออกมาให้คงท่ีหรือไม่   
  ค.  มีวงจรป้องกันคล่ืนวิทยุรบกวนหรือไม่  
 ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 30 สายน าสัญญาณเบอร์ RG-8 มีข้อดีเหนือสายน าสัญญาณเบอร์ RG-58 ท่ีความยาวเท่ากัน คือ  
   ก.  มีขนาดเล็กกว่า  
  ข.  ราคาถูกกว่า   
  ค.   มีการสูญเสียก าลังสัญญาณในสายน้อยกว่า 
 ง.   ไม่มีค าตอบข้อใดถูกต้อง 

ตอบ ค. 
ข้อ 31 การท่ีก าลังส่งย้อนกลับมาสู่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ มีสาเหตุมาจาก  
   ก. การใช้สายอากาศในย่านความถ่ีท่ีไม่ตรงกับความถ่ีของเครื่องรับ-ส่งวิทย ุ  
  ข.  การปรับสายอากาศไม่ตรงทิศทางในการรับ-ส่ง   
  ค.  การใช้แบตเตอรี่ผิดพลาด  
 ง.   การเคล่ือนท่ีหรือย้ายเครื่องรับ-ส่งวิทยุเป็นประจ า 

ตอบ ก. 
ข้อ 32 เมื่อตรวจพบว่าเกิดการหลวมคลอนท่ีขั้วต่อสายอากาศของเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ ควรปฏิบัติ

อย่างไร  
   ก. หยุดการใช้งาน และแก้ไขข้ัวต่อสายอากาศให้เรียบร้อย  
   ข.   ใช้งานต่อไปโดยไม่ต้องท าอะไร  
   ค.   ดัดแปลงเครื่องให้เป็นแบบติดต้ังประจ าท่ี  
  ง.   ไม่มีค าตอบข้อใดถูกต้อง 

ตอบ ก. 
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ข้อ 33 การใช้มัลติมิเตอร์ (Multimeter) วัดแรงดันไฟฟ้าในจุดที่ไม่ทราบค่าต้องปรับซีเล็กเตอร์สวิตซ์ 
(Selector Switch) ของโวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) อย่างไร  

   ก. ต่ าสุด ข.  สูงสุด 
 ค.  ปานกลาง  ง.  ตามความพอใจ 

ตอบ ข. 
ข้อ 34 เมื่อต้องการทดสอบหรือปรับแต่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ต้องใช้เครื่องมือชนิดใด  
  ก.  เอเอฟ ซิกแนลเจนเนอเรเตอร ์(AF Signal Generator)  
  ข.  อาร์เอฟ ซิกแนลเจนเนอเรเตอร ์(RF Signal Generator) 
  ค.  ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)  
  ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 35 เมื่อต้องการเห็นรูปคล่ืนของสัญญาณไฟฟ้า ต้องใช้เครื่องมือวัดชนิดใด  
  ก.  อิเล็กตรอนไมโครสโคป (Electron Microscope)  
  ข.  ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) 
  ค.  เครื่องนับความถ่ี (Frequency Counter) 
 ง.  เอซีโวลต์มิเตอร์ (AC Voltmeter) 

ตอบ ข. 
ข้อ 36 ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) ไม่สามารถวัดค่าอะไร  
  ก.  แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ข.  แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง   
 ค.  สัญญาณความถ่ีวิทยุ  ง.  ค่าความต้านทาน 

ตอบ ง. 
ข้อ 37 เครื่องมือท่ีใช้วัดความแรงของคล่ืนวิทยุเพื่อหารูปแบบการแพร่กระจายคล่ืน (Radiation Pattern)  คือ  
  ก.  เครื่องนับความถ่ี (Frequency Counter) 
  ข.  อาร์เอฟ ฟิลด์สเตร็งท์มิเตอร์ (RF Field Strength Meter)  
  ค.  วีเอสดับบลิวอาร์มิเตอร์ (VSWR Meter)  
 ง.  อาร์เอฟ โวลต์มิเตอร์ (RF Voltmeter) 

ตอบ ข. 
ข้อ 38 เครื่องมือท่ีแสดงค่าการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) และการแพร่ฮาร์มอนิก (Harmonic 

Emission) คือ  
  ก.   เครื่องวิเคราะห์สเปคตรัม (Spectrum Analyzer)   
  ข.  มิเตอร์วัดก าลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Meter)    
  ค.   ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)  
 ง.   เอสดับบลิวอาร์มิเตอร์ (SWR Meter) 

ตอบ ก. 
ข้อ 39 ค าว่า ก าลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Output) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ หมายถึงค่าอะไร  
  ก.  ก าลังความเข้มของคล่ืนความถ่ี ข.  ก าลังการกินกระแสไฟฟ้าของเครื่องไฟฟ้า 
  ค.  ก าลังส่งของเครื่องรับ-ส่งวิทย ุ ง.  ก าลังสูญเสียของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ตอบ ค. 
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ข้อ 40 ค าว่า การใช้พลังงานไฟฟ้า (Power Consumption) หมายความว่าอะไร  
  ก.  ก าลังความเข้มของคล่ืนวิทยุ  ข.   อัตราการขยายของเครื่องส่งวิทยุ  
  ค.  ค่าก าลังไฟฟ้าท่ีท าให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุท างานได้  ง.  อัตราการขยายของเครื่องรับวิทยุ 

ตอบ ค. 
ข้อ 41 เครื่องมือท่ีใช้วัดก าลังส่งของเครื่องส่งวิทยมุีช่ือเรียกว่า  
  ก.  มิเตอร์วัดก าลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Meter) ข.   แอมมิเตอร์ (Ammeter)    
 ค.  โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)    ง.   โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter) 

ตอบ ก. 
 

ข้อ 42 ถ้าน ามิเตอร์วัดก าลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Meter) มาต่อระหว่างเครื่องรับ-ส่งวิทยุกับดัมมีโหลด 
(Dummy Load) จะวัดได้ค่า  

  ก.   ก าลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Output Meter) ของเครื่องรับ-ส่งวิทย ุ  
  ข.   ความถ่ี (Frequency) ของเครื่องรับ-ส่งวิทย ุ
  ค.   ก าลังสัญญาณเสียง (AF Power Output Meter) ของเครื่องรับ-ส่งวิทย ุ  
  ง.   ความถ่ีกลาง (IF) ของเครื่องรับ-ส่งวิทย ุ

ตอบ ก. 
ข้อ 43  เอสมิเตอร์ (S-Meter) ท่ีอยู่ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะแสดงค่าอะไร  
  ก.  ความเข้มของสัญญาณเสียง ข.   ความแรงของสัญญาณวิทยุ    
 ค.  ความเบี่ยงเบนของสัญญาณเสียง    ง.   ความดังของเสียง 

ตอบ ข. 
ข้อ 44 AF Signal Generator ก าเนิดสัญญาณอะไร  
  ก.  สัญญาณเสียง ข.  สัญญาณเสียงโดยมีคล่ืนพาห์ด้วย 
  ค.  สัญญาณวิทย ุ ง.   สัญญาณวิทยุโดยมีคล่ืนพาห์ด้วย 

ตอบ ก. 
ข้อ 45  RF Signal Generator ก าเนิดสัญญาณอะไร 
  ก.  สัญญาณเสียง ข.  คล่ืนเสียง 
  ค.  สัญญาณคล่ืนวิทยุ ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค. 
ข้อ 46  อาร์เอฟ ปรี-แอมปลิไฟเออร์ (RF Preamplifier) คืออะไร  
  ก.  วงจรเพิ่มอัตราขยายของภาคส่ง ข.  วงจรลดอัตราขยายของภาครับ 
  ค.  วงจรลดอัตราขยายของภาคส่ง ง.   วงจรเพิ่มอัตราขยายของภาครับ 

ตอบ ง. 
ข้อ 47  อาร์เอฟเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ (RF Power Amplifier) คืออะไร  
  ก.  วงจรขยายก าลังไฟฟ้า ข.  วงจรเพิ่มก าลังส่งให้สูงขึ้น 
  ค.  วงจรขยายสัญญาณเสียง ง.   วงจรก าเนิดคล่ืนความถ่ี 

ตอบ ข. 
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ข้อ 48  ค่า SWR ต่อไปนี้ ค่าใดดีท่ีสุด  
  ก.   5 : 1 ข.  1.5 : 1 
 ค.   3 : 1  ง.   4 : 1 

ตอบ ข. 
ข้อ 49  วีเอสดับบลิวอาร์ มิเตอร์ (VSWR Meter) เป็นเครื่องมือตรวจสอบอะไรบ้าง  
  ก.   การเบ่ียงเบนของความถ่ี ข.  ความไวในการรับของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ 
 ค.   การแมตช่ิงอิมพีแดนซ์ของสายอากาศ  ง.   ความชัดเจนของคล่ืนเสียง 

ตอบ ค. 
ข้อ 50  เครื่องมือท่ีใช้วัดอัตราส่วนของก าลังส่งท่ีออกสายอากาศกับก าลังส่งท่ีสะท้อนกลับมาจากสายอากาศ คือ  
  ก.  ซิกแนล มิเตอร์ (Signal Meter)  
  ข.  วีเอสดับบลิวอาร์ มิเตอร์ (VSWR Meter)   
  ค.  ฟิลด์สเตร็งท์ มิเตอร์ (Field Strength Meter) 
  ง.   อาร์เอฟ เพาเวอร์ มิเตอร์ (RF Power Meter) 

ตอบ ข. 
ข้อ 51  สายน าสัญญาณ เบอร์ RG-8 และ RG-58 มีค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance) ประมาณเท่าใด  
  ก.   40 โอห์ม ข.  75 โอห์ม 
 ค.   300 โอห์ม  ง.   50 โอห์ม 

ตอบ ง. 
ข้อ 52  โคแอกเชียลสวิตช์ (Coaxial Switch) ท าหน้าท่ีอะไร  
  ก.   ปิด-เปิดเครื่องรับ-ส่งวิทย ุ  
   ข.  ปิด-เปิดระบบสายอากาศ 
  ค.   เลือกว่าจะให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุต่อกับสายอากาศต้นใด  
  ง.  ไม่มีค าตอบข้อใดถูกต้อง 

ตอบ ค. 
ข้อ 53  ถ้าสายอากาศภาคส่งวางในแนวต้ัง สายอากาศภาครับควรวางในแนวใดจึงสามารถรับส่งได้ดีท่ีสุด  
  ก.   แนวเฉียงท ามุม 45 องศา ข.  แนวนอน 
  ค.   แนวตั้ง ง.  แนวขนานกับพื้นโลก 

ตอบ ค. 
ข้อ 54 เครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือเมื่อต่อกับสายอากาศภายนอกท่ีมีอัตราขยาย (Gain) สูงและติดต้ังในท่ีสูง 

จะเกิดผลอย่างไร  
  ก. รับ-ส่งได้ไกลกว่าเดิม ข.   อาจถูกคล่ืนความถ่ีอื่นรบกวน 
 ค. อาจส่งคล่ืนความถ่ีไปรบกวนข่ายส่ือสารอื่น  ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 55  ข้อใดต่อไปนี้เป็นความไวในการรับสัญญาณวิทยุ (Sensitivity) ดีท่ีสุด  
  ก. 0.2 ไมโครโวลต์ (µV) ข.   0.25 ไมโครโวลต์ (µV) 
  ค. 0.3 ไมโครโวลต์ (µV)   ง.   0.35 ไมโครโวลต์ (µV) 

ตอบ ก. 
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ข้อ 56  การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ท าหน้าท่ีรับโดยถอดสายอากาศออก จะมีผลอย่างไร  
  ก. รับไม่ได้เลย หรือรับได้แต่ไม่ค่อยด ี ข.   เครื่องจะเสีย 
 ค. รับได้เป็นปกติ    ง.    ถูกท้ังข้อ ก. และข้อ ค. 

ตอบ ก. 
ข้อ 57  เหตุใดการใช้งานสายอากาศย่านความถ่ี VHF จึงควรติดต้ังให้อยู่ในต าแหน่งสูงท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  
  ก. เพื่อให้แพร่กระจายคล่ืนได้ไกลท่ีสุด  
  ข.   เพื่อใหป้ระหยัดพลังงานไฟฟ้า 
  ค. เพื่อไม่ใหส้ายอากาศแพร่กระจายคล่ืนฮาร์มอนิก (Harmonic) ออกมา 
   ง.    เพื่อให้ครบวงจรทางไฟฟ้าในเครื่องรับ-ส่งวิทย ุ

ตอบ ก. 
ข้อ 58  แอนเทนนา โรเตเตอร์ (Antenna Rotator) คืออะไร  
  ก. สายอากาศชนิดหนึ่งซึ่งหมุนได้ 
  ข.   อุปกรณ์ท่ีใช้หมุนเพื่อเปล่ียนทิศทางของสายอากาศ 
  ค. สายอากาศชนิดเคล่ือนท่ีได้ 
 ง.   เครื่องมือซึ่งท าให้สายอากาศเพิ่มอัตราการขยาย 

ตอบ ข. 
ข้อ 59  วงจรเรโซแนนซ์ ท่ีใช้ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุท่ัว ๆ ไปจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไร  
  ก. รีซิสเตอร์ (Resistor)  
  ข.   คาปาซิเตอร์ (Capacitor) กับ รีซิสเตอร์ (Resistor) 
      ค.   อินดักเตอร์ (Inductor)  
 ง.   อินดักเตอร์ (Inductor) กับ คาปาซิเตอร์ (Capacitor) 

ตอบ ง. 
ข้อ 60  เมื่อต้องการทราบว่าวงจรเรโซแนนซ์นั้นมีความถ่ีเรโซแนนซ์เท่าใด ต้องใช้เครื่องมืออะไร  
  ก. ดิปมิเตอร์ (DIP Meter)                                           
  ข.   เครื่องนับความถ่ี (Frequency Counter)  
     ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)                                      
 ง.   วีเอสดับบลิวอาร์ มิเตอร์ (VSWR Meter) 

ตอบ ก. 
ข้อ 61 ข้อความใดต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติในการใช้งานเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ  
  ก.  ส่งออกอากาศด้วยก าลังส่งต่ าตลอดเวลา 
  ข.  ส่งออกอากาศด้วยก าลังส่งสูงตลอดเวลา 
  ค.  เมื่อติดต่อได้แล้วให้ปรับลดก าลังส่งลงเหลือเท่าท่ีจ าเป็น  
 ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค. 
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ข้อ 62 การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือส่งออกอากาศต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ จะมีผลอย่างไร  
  ก.  เกิดความร้อนสูงในวงจรภาคส่งและแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติ  
  ข.  เกิดคล่ืนรบกวน 
  ค. เกิดความเบี่ยงเบนของคล่ืนความถ่ีท่ีออกอากาศ 
 ง.   ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ 

ตอบ ก. 
ข้อ 63  หลักปฏิบัติในขณะท่ีรับ-ส่งข่าวสารในบริเวณท่ีมีเสียงดังรบกวนมาก คือ  
   ก.   ลดความดังของเสียงท่ีดังออกจากล าโพงของเครื่องรับ-ส่งวิทยุให้น้อยลง 
  ข.   ใช้หูฟังแทนล าโพงของเครื่องรับ-ส่งวิทย ุ  
  ค.   เปล่ียนล าโพงของเครื่องรับ-ส่งวิทยุให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม 
 ง.   น าเครื่องขยายเสียงมาต่อร่วมกับเครื่องรับ-ส่งวิทยุให้เสียงดังมากขึ้น 

ตอบ ข. 
ข้อ 64  ถ้าต้องการติดต่อระยะทางไกล ๆ สามารถปฏิบัติอย่างไรได้บ้าง  
  ก.  เพิ่มความสูงของสายอากาศ ข.  เพิ่มความไวในการรับ 
 ค.  เพิ่มอัตราขยายของสายอากาศ  ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 65 การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุโดยขาดการดูแลรักษา อาจท าให้เกิดการช ารุดในลักษณะใดได้บ้าง  
  ก.   รับได้ ส่งไม่ได้ ข.  ส่งได้ รับไม่ได้ 
     ค.   ความไวและก าลังส่งลดน้อยลงกว่าเดิม  ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 66 แอตโมสเฟียริก นอยส์ (Atmospheric Noise) คือ  
  ก.   สัญญาณรบกวนท่ีมนุษย์ท าขึ้น ข.  สัญญาณรบกวนท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
      ค.   สัญญาณรบกวนท่ีเกิดจากหัวเทียนรถยนต์ ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 
ข้อ 67  การแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) คืออะไร  
  ก. คล่ืนรบกวนท่ีไม่พึงประสงค์ ข.   คล่ืนท่ีท าให้ก าลังส่งเพิ่มขึ้น  
     ค.  คล่ืนท่ีต้องการให้ออกอากาศ  ง.   คล่ืนท่ีท าให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

ตอบ ก. 
ข้อ 68  อินเตอร์มอดูเลช่ัน (Intermodulation) หมายถึง   
  ก.   การรวมตัวของคล่ืนความถ่ีวิทยุต้ังแต่ 2 ความถ่ีขึ้นไป เกิดเป็นความถ่ีใหม่     
  ข.  คล่ืนความถ่ีวิทยุมีความถ่ีเป็นจ านวนเท่าของความถ่ีใช้งาน 
  ค.  เป็นมาตรฐานการผสมคล่ืนแบบหนึ่ง  
  ง.  วงจรทางไฟฟ้าท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการผสมคล่ืน 

ตอบ ก. 
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ข้อ 69  เครื่องรับ-ส่งวิทยุ 2 เครื่องใช้งานต่างความถี่กันแต่สถานีอยู่บริเวณเดียวกัน สามารถรบกวนกันเองได้
อาจเกิดจากสาเหตุใด   

  ก.   อินเตอร์มอดูเลช่ัน (Intermodulation) ข.   ฮาร์มอนิก (Harmonic)  
  ค.   การแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 70  การรบกวนของคล่ืนวิทยุมีสาเหตุมาจากอะไร   
  ก. ใช้ช่องสัญญาณเดียวกัน  
  ข.   ช่องสัญญาณข้างเคียงความถ่ีคลาดเคล่ือน 
   ค.  ความบกพร่องของภาครับของเครื่องรับ-ส่งวิทย ุ  
  ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 71  การรบกวนของคล่ืนวิทยุใช้ความถ่ีเดียวกันอาจเกิดจาก   
  ก.   อินเตอร์มอดูเลช่ัน (Intermodulation)  
  ข.   การแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) 
  ค.  มีสถานีวิทยุหลายแห่งต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน   
 ง.   ดีเซ็นซิติเซชัน (Desensitization) 

ตอบ ค. 
ข้อ 72  คล่ืนฮาร์มอนิก (Harmonic) มีความหมายว่าอย่างไร    
  ก.   คือ คล่ืนความถ่ีของวงจรไอเอฟ แอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier) 
  ข.   คือ คล่ืนความถ่ีท่ีต้องการออกอากาศ   
  ค.   คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีค่าเป็นจ านวนเท่าของความใช้งาน  
 ง.   ถูกท้ังข้อ ก. และข้อ ค. 

ตอบ ค. 
ข้อ 73  การติดต้ังสายอากาศเพื่อใช้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุมีหลักการดังนี้  
  ก.  ติดต้ังให้ห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงมากท่ีสุด ข.   ติดต้ังห่างจากต้นไม้ใหญ่ 
  ค.  ติดต้ังให้ใกล้เครื่องรับ-ส่งวิทยุมากท่ีสุด   ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 74  เมื่อแบตเตอรีถู่กประจุไฟฟ้ามากเกินพิกัด (Over Charge) จะท าให้  
  ก.  แบตเตอรี่มีความจุมากขึ้น ข.  แบตเตอรี่ช ารุดเสียหาย 
  ค.  แบตเตอรี่มีความจุลดลง ง.   แบตเตอรี่ยังคงใช้งานได้เป็นปกติ 

ตอบ ข. 
ข้อ 75  เหตุใดจึงต้องก าจัดคล่ืนฮาร์มอนิก (Harmonic) และคล่ืนแปลกปลอม (Spurious)   
  ก.   เนื่องจากเป็นคล่ืนท่ีท าใหเ้กิดการสูญเสียในสายน าสัญญาณ    
  ข.   เนื่องจากเป็นคล่ืนท่ีเป็นอันตรายต่อระบบอากาศ 
  ค.   เนื่องจากเป็นคล่ืนท่ีอาจแพร่ออกไปรบกวนสถานีอื่น 
 ง.   เนื่องจากเป็นคล่ืนท่ีเป็นอันตรายต่อบุคคลผู้ใช้งาน 

ตอบ ค. 
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ข้อ 76  อิเล็กโตรแมกเนติก อินเตอร์เฟียเรนซ์ (Electromagnetic Interference: EMI) คือ  
  ก.   การรบกวนต่อคล่ืนวิทยุอันเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า 
  ข.   การรบกวนต่อคล่ืนวิทยุอันเกิดจากระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์ 
  ค.   การรบกวนต่อคล่ืนวิทยุอันเกิดจากผู้จงใจส่งคล่ืนรบกวน 
 ง.   ถูกท้ังข้อ ก. และข้อ ข. 

ตอบ ง. 
ข้อ 77  การชีลด์ (Shield) คืออะไร  
  ก.   การใช้แผ่นโลหะแยกอาณาบริเวณออกเป็น 2 ส่วน เพื่อควบคุมการแพร่กระจายสนามไฟฟ้าและ

สนามแม่เหล็ก 
  ข.   การต่อสายกราวด์ (Ground) 
  ค.   การใช้แผ่นโลหะป้องกันฮาร์มอนิก (Harmonic) 
  ง.   การท าให้การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุไม่ได้ไกลกว่าเดิม  

ตอบ ก. 
ข้อ 78  การรบกวนคล่ืนความถ่ีวิทยุ มีสาเหตุจากอะไรบ้าง   
  ก.   มนุษย์ท าขึ้น ข.   ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
 ค.   ถูกท้ังข้อ ก. และข้อ ข.     ง.   ไม่มีค าตอบข้อใดถูกต้อง 

ตอบ ค. 
ข้อ 79 การใช้ก าลังส่งสูงอาจส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง  
 ก. มีสัญญาณแผ่กระจายไปรบกวนคล่ืนความถ่ีข้างเคียง 
 ข. เกิดการรบกวนกับสถานีวิทยุคมนาคมท่ีร่วมใช้คล่ืนความถ่ี 
 ค. มีคล่ืนความถ่ีแปลกปลอมแผ่กระจายออกไปด้วยก าลังแรง 
 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 80  การต้ังสถานีวิทยุสมัครเล่นย่านความถ่ี VHF โดยติดต้ังสายอากาศสูง 60 เมตร บางครั้งจะได้ยินเสียง

สัญญาณจากสถานีวิทยตุ่าง ๆ ซ้อนทับกันวุ่นวายจนไม่สามารถใช้ส่ือสารได้ ควรแก้ปัญหาอย่างไร  
ก. บ่นและระบายอารมณ์บนคล่ืนความถ่ี 
ข. ใช้อุปกรณ์ลดความไวภาครับ (Attenuator) และลดก าลังส่งให้ต่ าท่ีสุด 
ค. แจ้งส านักงาน กสทช. 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 
 

************************ 
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คําและความหมายที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรม 
คุณสมบัติที่ดีของพนักงานวิทยุสมัครเล่น 
ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานวิทยุสมัครเล่น 
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จงเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดเพียงค ำตอบเดียว 
 
ข้อ 1 ข้อใดคือความหมายของค าว่า “คุณธรรม”  
   ก. รู้สึกรับผิดชอบ ช่ัว ดี ข. รู้จักข่มใจตนเอง 
   ค. จิตส านึกท่ีดี ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 2  สภาพคุณงามความดีในจิตใจ เป็นความหมายของข้อใด  
   ก.  คุณธรรม                    ข. จริยธรรม 
   ค.  วัฒนธรรม                   ง.  ศีลธรรม 

ตอบ ก. 
ข้อ 3  ท าดีในข้อใดบ่งช้ีความมีคุณธรรม  
   ก.  ท าดีเราได้                    ข. ท าดีเราสุขใจ 
   ค.  ท าดีเราเห็น                   ง.  ท าดีเราทราบ 

ตอบ ข. 
ข้อ 4  ข้อใดเป็นการกระท าท่ีบ่งช้ีความมีคุณธรรมสูงสุด  
   ก.  ท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม                    ข. ท าด้วยความเช่ือมั่น 
   ค.  ท าอย่างมีเป้าหมายชัดเจน                   ง.  ท าด้วยความพากเพียรเรียนรู้ 

ตอบ ก. 
ข้อ 5  ข้อใดคือความหมายของค าว่า “จริยธรรม”  
   ก. การกระท าความดี ข. การซื่อสัตย์ มีวินัย มีน้ าใจ 
   ค. เป็นสุภาพชน ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 6  “จริยธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึงข้อใด  
   ก. ค าส่ังสอน ข. ระเบียบข้อบังคับ 
   ค. ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ง. ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ ค. 
ข้อ 7  “จริยธรรม” แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “จริยะ+ธรรม” ซึ่งค าว่า “จริยะ” หมายถึงข้อใด  
   ก.  ความรู้สึก ข.  ความประพฤติ 
   ค. คุณความดี ง.  ความนึกคิด 

ตอบ ข. 
ข้อ 8 “จริยธรรม” แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “จริยะ+ธรรม” ซึ่งค าว่า “ธรรม” หมายถึงข้อใด  
   ก.  ความรู้สึก ข.  ความประพฤติ 
   ค. คุณความดี ง.  ความนึกคิด 

ตอบ ค. 
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ข้อ 9  ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด  
   ก.  ท าให้เกิดความรับผิดชอบช่ัวดี                    ข. ท าให้เกิดความซาบซึ้ง 
   ค.  ท าให้เกิดความรักความเข้าใจ                   ง.  ท าให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด 

ตอบ ก. 
ข้อ 10  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด  
   ก.  ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบ  
   ข.  เบ้ืองหลังการกระท าของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระท า  
   ค.  การแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของสังคม  
   ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ค. 
ข้อ 11  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชด ารัส “การรู้จักข่มใจ” 

หมายถึงข้อใด  
   ก. การรู้จักฝึกใจตนเอง  
  ข. การประพฤติปฏิบัติต่อส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 
   ค. ความจริงใจต่อตนเอง  
  ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 

ตอบ ก. 
ข้อ 12 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ “พรหมวิหาร 4”  
 ก. เมตตา คือ ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ข. กรุณา คือ ความปรารถนาช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข ์
 ค. มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ง. ทาน คือ การให้ เสียสละ แบ่งปัน 

ตอบ ง. 
ข้อ 13 ข้อใดต่อไปนี้คือ “พรหมวิหาร 4”  
 ก. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ข. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  
 ค. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ง. ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา 

ตอบ ข. 
ข้อ 14 พนักงานวิทยุสมัครเล่นท่ียึดหลักธรรมะท่ีว่า “ปิยวาจา” หมายถึงบุคคลใด  
 ก. บุคคลท่ีพูดจาสุภาพ อ่อนหวาน และเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ข. บุคคลท่ีชอบแบ่งปัน เสียสละและเผ่ือแผ่ผู้อื่น 
 ค. บุคคลท่ีชอบอิสระ มีนิสัยโอบอ้อมอารี 
 ง. บุคคลท่ีกระท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

ตอบ ก. 
ข้อ 15 พนักงานวิทยุสมัครเล่นท่ีพูดจาสุภาพ อ่อนหวานและไพเราะ ตรงกับหลักธรรมะในข้อใด  
 ก. เมตตา ข. กรุณา  
 ค. มุทิตา ง. ปิยวาจา 

ตอบ ง. 
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ข้อ 16  ส่ิงใดสามารถยับยั้งความโกรธได้  
   ก. เมตตา กรุณา ข. มุทิตา อุเบกขา 
   ค. สติ สัมปชัญญะ ง. ฉันทะ วิริยะ 

ตอบ ค. 
ข้อ 17  ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด  
       ก.  รู้ว่าใครจะท าอะไร                            ข.  รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า 
       ค.  รู้ว่าตนเองก าลังท าอะไร                              ง.  รู้อดีตชาติของตนเอง 

ตอบ ค. 
ข้อ 18  ความมีวินัยต่อตนเอง คือพฤติกรรมในข้อใด  
       ก.  ปฏิบัติตามความคิดของตนเอง                       ข.  ควบคุมตนเองให้มีสติ 
       ค.  เช่ือฟังค าส่ังของผู้บังคับบัญชา                        ง.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ 

ตอบ ง. 
ข้อ 19  ข้อใดต่อไปนี้ แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวินัยต่อตนเอง  
       ก.  ใช้งานความถ่ีวิทยุตามความคิดของตนเอง เพราะคิดว่าน่าจะไม่เดือดร้อนใคร                    
  ข.  ใช้งานความถ่ีวิทยุในกิจการวิทยุสมัครเล่นตามลักษณะการใช้งานท่ี กสทช. ก าหนดไว้ 
  ค.  ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อการประสานงานภายในหน่วยงานราชการ ตาม

ค าส่ังของผู้บังคับบัญชา 
  ง.  ซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมมาใช้งานโดยไม่สนใจว่าเครื่องวิทยุคมนาคมนั้นจะถูกกฎหมายหรือไม่ 

เพียงแค่ต้องการให้ติดต่อส่ือสารกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจได้ก็พอ 
ตอบ ข. 

ข้อ 20 ข้อใดคือจรรยาบรรณของพนักงานวิทยุสมัครเล่น  
 ก. ละเว้นการเล่นวิทยุท่ีก่อให้เกิดความร าคาญใจแก่ผู้อื่น 
 ข. มีความพร้อมท่ีจะใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อรับใช้ชุมชนและประเทศชาติ 
 ค. ละเว้นการเล่นวิทยุจนมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว การงาน และชุมชน 
 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 21 ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณของพนักงานวิทยุสมัครเล่น  
 ก. มีความพร้อมท่ีจะใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อรับใช้ชุมชนและประเทศชาติ 
 ข. จงใจเล่นวิทยเุพื่อก่อให้เกิดความร าคาญใจแก่ผู้อื่น 
 ค. ละเว้นการเล่นวิทยุจนมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว การงาน และชุมชน 
 ง. ถูกท้ังข้อ ก. และ ค. 

ตอบ ข. 
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ข้อ 22  บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น  
   ก. นายเขียวสด ใช้สัญญาณเรียกขานของตัวเองเสมอโดยไม่เคยแอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของ

ผู้อื่นเลย 
 ข. นายแดงเดือด ใช้ช่องความถ่ีส าหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านขายสุราท่ีตนเองเป็นเจ้าของ 
 ค. นายขาวนวล บันทึกการติดต่อส่ือสารในสมุดบันทึก (Log Book) ทุกครั้งท่ีมีการออกอากาศ 
 ง. นายด าดี ใช้ค าสุภาพระหว่างการสนทนาทางวิทยุกับเพื่อนสมาชิก 

ตอบ ข. 
ข้อ 23  บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น  
 ก. หญิงใหญ่ ใช้ถ้อยค าสุภาพในการออกอากาศทุกครั้ง 
 ข. ชายใหญ่ รับ-ส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง 
 ค. ชายกลาง ติดต่อส่ือสารกับสถานีวิทยุคมนาคมท่ีไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจ า 
 ง. หญิงเล็ก ใช้ช่องความถ่ีส าหรับโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านคาราโอเกะของตนเอง 

ตอบ ก. 
ข้อ 24  บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น  
 ก. ชายใหญ่ รับ-ส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง 
 ข. ชายกลาง ติดต่อส่ือสารกับสถานีวิทยุคมนาคมท่ีไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจ า 
 ค. หญิงใหญ่ ใช้ช่องความถ่ีส าหรับโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านคาราโอเกะของตนเอง 
 ง. ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ ง. 
ข้อ 25 บุคคลในข้อใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการวิทยุสมัครเล่น  
 ก. นายปกรณ์ กระท าผิดกฎหมายวิทยุคมนาคมหรือกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 ข. นายภูภูมิ ยินยอมให้ผู้อื่นท่ีไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีหรือเครื่องวิทยุคมนาคม   
 ค. นายณเดช แย่งใช้ช่องสัญญาณติดต่อส่ือสาร  
 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 26 ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น  
 ก. รู้รักสามัคคีและเป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน 
 ข. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
 ค. เปิดเผยข้อมูลความลับท่ีไม่ควรเปิดเผย 
 ง. ด ารงตนเป็นท่ีพึ่งของสุจริตชน 

ตอบ ค. 
ข้อ 27  ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น  
 ก. ไม่เก็บรักษาข้อมูลความลับท่ีไม่ควรเปิดเผย 
 ข. รู้รักสามัคคีและเป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน 
 ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานวิทยุสมัครเล่น 
 ง. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 

ตอบ ก. 
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ข้อ 28 ข้อใดเป็นข้อห้ามส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น  
 ก. ยินยอมให้ผู้อื่นท่ีไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีหรือเครื่องวิทยุคมนาคม  
 ข. กระท าผิดกฎหมายวิทยุคมนาคมหรือกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
 ค. แย่งใช้ช่องสัญญาณติดต่อส่ือสาร  
 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 29 ข้อใดคือคุณสมบัติท่ีดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามค ากล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal)   

นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA  
 ก. นักวิทยุสมัครเล่นต้องค านึงถึงผู้อื่น โดยไม่ต้ังใจใช้ความถ่ีไปลดทอนความพึงพอใจของสถานีอื่น 
 ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ท่ีมีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น 
  ค. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ และปรับปรุงสถานีวิทยุ

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมใช้งานทันที 
 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 30 ข้อใดคือคุณสมบัติท่ีดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามค ากล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal)   

นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA  
   ก. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้ท่ีมีอัธยาศัย ความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือ และค านึงถึงประโยชน์ของ

ผู้อื่นเสมอเพื่อความเป็นนักวิทยุสมัครเล่นท่ีดีต่อกัน  
 ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ท่ีมีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น 
  ค. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ และปรับปรุงสถานีวิทยุ

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมใช้งานทันที 
  ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
ข้อ 31 ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง  
 ก. เก็บรักษาข้อมูลความลับท่ีไม่ควรเปิดเผย 
 ข. ไม่รู้รักสามัคคีและไม่เป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน 
 ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานวิทยุสมัครเล่น 
   ง. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 

ตอบ ข. 
ข้อ 32 ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง  
 ก. แบ่งปันการใช้ความถ่ีอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน 
 ข. รักสามัคคี และเป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน 
 ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานวิทยุสมัครเล่น 
   ง. ต้ังใจเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับ 

ตอบ ง. 
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ข้อ 33  ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง  
   ก. นายปังปอนด์ ใช้ถ้อยค าท่ีสุภาพและใช้รหัส Q ในการติดต่อส่ือสาร 
   ข. นางสาวไฉไล แนะน าและเชิญชวนเพื่อนสมาชิกใช้ความถ่ีวิทยุให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ข้อบังคับอยู่เป็นประจ า 
   ค. นางสาวมิ้นต์ เป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อให้

สามารถใช้ความถ่ีของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ 
   ง. นายเป้ ใฝ่หาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและท าหน้าท่ีพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ตอบ ค. 

ข้อ 34  ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง  
   ก. ล าเจียก ใช้สัญญาณเรียกขานของตนเองออกอากาศในช่วงท่ีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น

หมดอายุ 
   ข. ค าปอง แนะน าบุญส่งไม่ให้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อน าไปใช้ความถี่

ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ 
   ค. ค าแก้ว ใช้ค าพูดท่ีอ่อนหวานออกอากาศเสมอจนท าให้มีเพื่อนสมาชิกอยากพูดคุยด้วยอยู่เป็นประจ า  
   ง. ทศพล รับ-ส่งข่าวสารไปยังบุคคลท่ีสามในกรณีท่ีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเท่านั้น 

ตอบ ก. 
ข้อ 35 ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง  
  ก. ระบุตัวตนในการออกอากาศโดยใช้ช่ือเล่นของตนเองและเรียกช่ือเล่นของเพื่อนสมาชิก 
  ข. ใช้สัญญาณเรียกขานในการสนทนากับเพื่อสมาชิก 
  ค. ระบุตัวตนโดยแจ้งสัญญาณเรียกขานครบถ้วนทุกตัวอักษรตามหลัก ITU Phonetic Alphabet 
  ง. ระบุตัวตนโดยแจ้งสัญญาณเรียกขานของตนเองบ่อยครั้ง 

ตอบ ก. 
ข้อ 36  ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระท าท่ีถูกต้อง  
   ก. นายเป้ ใช้ถ้อยค าหยาบคายหรือเป็นการดูหมิ่นในการติดต่อส่ือสารอยู่เป็นประจ า 
   ข. นายปังปอนด์ แนะน าให้นายปิ่นไปซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่อง

วิทยุคมนาคม 
   ค. นางสาวมิ้นต์ ใฝ่หาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและท าหน้าท่ีพนักงานวิทยุสมัครเล่น

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ง. นางสาวไฉไล เป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อให้

สามารถใช้ความถ่ีของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ 
ตอบ ค. 

ข้อ 37  ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระท าท่ีถูกต้อง  
   ก. ยินยอมให้ผู้อื่นท่ีไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีวิทยุคมนาคมกระท าผิดกฎหมายวิทยุคมนาคม 
   ข. ไม่รับจ้างวานเพื่อรับส่งข่าวสารไปยังบุคคลท่ีสาม 
   ค. รับส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมาย 
   ง. ติดต่อกับสถานีวิทยุคมนาคมท่ีไม่ได้รับอนุญาต         

ตอบ ข. 
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ข้อ 38 ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระท าท่ีถูกต้องภายหลังจากทราบว่าการปฏิบัติตนในการออกอากาศของเราไม่

ถูกต้อง  
 ก. สอบถามข้อมูลจากผู้ท่ีมีความรู้และฝึกฝนตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 ข. ค้นหาข้อมูลเองไม่ต้องสอบถามใคร เพราะกลัวคนอื่นจะรู้ว่าเป็นมือใหม่ 
 ค. หยุดออกอากาศระยะหนึ่ง เพื่อให้คนอื่น ๆ ลืมการปฏิบัติของตนท่ีผ่านมา 
 ง. เปล่ียนจากการออกอากาศเป็นการฟังอย่างเดียว 

 ตอบ ก. 
ข้อ 39 ข้อใดเป็นเรื่องท่ีเหมาะส าหรับการน ามาเป็นบทสนทนาในการออกอากาศ  
 ก. การน าเสนอขายสินค้าท่ีเป็นธุรกิจของตน ข. เทคนิคการติดต่อส่ือสารในโหมดต่าง ๆ 
 ค. ศาสนาและการเมือง ง. เรื่องข าขันใต้สะดือ 

ตอบ ข.  
ข้อ 40 ค าตอบในข้อใดเหมาะสมกับค าว่า “นักวิทยุสมัครเล่นท่ีดี”  
 ก. เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นมานาน 20 ปีแล้ว ไม่จ าเป็นต้องแจ้งสัญญาณเรียกขานเพราะทุกคน

จ าเสียงได้ 
 ข. คิดค้นและประดิษฐ์สายอากาศเป็นประจ าเพื่อน ามาเสนอขายให้เพื่อนสมาชิกในการออกอากาศ 
 ค. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักวิทยุสมัครเล่นคนอื่น ๆ  ในการ

ออกอากาศ และคอยแนะน าการใช้คล่ืนความถ่ีให้กับผู้ท่ีสนใจ 
 ง. ให้ค าปรึกษากับเพื่อนสมาชิกในเรื่องการติดต่อส่ือสารในโหมดต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ แต่ตนเอง

ลืมไปด าเนินการขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่ ภายหลังจากฉบับเดิมหมดอายุ 
ตอบ ค. 

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