
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาที่ 3 
ทฤษฎีตางๆสําหรับนักวิทยุสมัครเลน 

 
 
 
 
 

 



1. สูตรการหากําลังไฟฟา คือ 
ก.   P=E.I   ข.   P=E/I   ค.   P=E-1   ง.   P=E+1 

2. หนวยของกําลังไฟฟา คือ 
ก.   โวลท   ข.   แอมปแปร   ค.   วัตต    ง.   โอหม 

3. เครื่องสงวิทยฯุเครื่องหนึ่ง ใชไฟฟากระแสตรง 12 โวลท กินกระแส 2 แอมปแปร จะมีกําลังทางไฟฟาเทาใด 
ก.   6 วัตต   ข.   10 วัตต   ค.   24 วัตต   ง.   14 วัตต 

4. แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท ตอกับหลอดไฟฟาขนาด 60 วัตต จะสิ้นเปลอืงกระแสไฟฟาเทาใด 
ก.   720 แอมปแปร  ข.   5 แอมปแปร  ค.   0.2 แอมปแปร  ง.   2 แอมปแปร 

5. จากสมการของพลังงานไฟฟา W = Pt พลังงานไฟฟามหีนวยเปน 
ก.   กิโลวัตต   ข.   กิโลวัตต-ช่ัวโมง  ค.   ช่ัวโมง   ง.   ช่ัวโมง-กิโลวัตต 

6. พลังงานไฟฟา 1 หนวย (Unit) หมายถึง 
ก.   กําลังไฟฟา 1000 วัตต ตอ 1 ช่ัวโมง   ข.   กําลังไฟฟา 1000 วัตต ตอ 1 นาที 
ค.   กําลังไฟฟา 1000 วัตต ตอ 1 วินาท ี   ง.   กําลังไฟฟา 1000 วัตต ตอ 1 วัน 

7. ถาใชเตาไฟฟาขนาด 1000 วัตต ติดตอกันเปนเวลา 3 ช่ัวโมง อยากทราบวาคิดเปนพลังงานไฟฟา กี่ยนูิต 
ก.   1000 ยูนิต   ข.   3000 ยูนิต   ค.   1 ยูนิต   ง.   3 ยูนิต 

8. ไฟฟากระแสสลับในประเทศไทย ใชแรงดนัไฟฟาแบบ 
ก.   220 V/50 Hz   ข.   220 V/60 Hz   ค.   24 V   ง.   12 V 

9. คาเดซิเบลที่ใชวัดระดับความแรงของสัญญาณเสียง ซ่ึงอัตราสวนพลังงานที่มีคาเทากับ 100 จะเทยีบไดเทากับกีเ่ดซิเบล 
ก.   1 dB   ข.   10 dB   ค.   20 dB   ง.   100dB 

10.  คล่ืนวิทยุเคลื่อนที่ดวยความเรว็  
ก.   3 x 10 8 เมตร/วินาท ี                                                       ข.   3 x 100 8 เมตร/วินาที 
ค.   30 x 10 8 เมตร/วินาท ี                                                      ง.   30 x 10 8 เมตร/วินาที 

11.  หนวยความยาวของคลื่น คือ 
ก.   แมดา (Lamda)  ข.   เมตร (Meter)  ค.   โอหม (Ohm)  ง.   เฮิรต (Hertz) 

12. ถาตองการหาความยาวคลื่นของความถี่วิทยุ 100 MHz จะหาไดจากสมการในขอใด 
ก.   λ = V x f   ข.   λ = V/f   ค.   λ  = V + f   ง.   λ = V – f 

13. นักวิทยุสมัครเลนเรียกคลื่นวทิยุยานความถี ่7 MHz วายานความถี่ใด 
ก.   10 เมตร   ข.   15 เมตร   ค.   20 เมตร   ง.   40 เมตร 

14. นักวิทยุสมัครเลนเรียกคลื่นวทิยุยานความถี ่14 MHz วายานความถี่ใด 
ก.   10 เมตร   ข.   15 เมตร   ค.   20 เมตร   ง.   40 เมตร 

15.  นักวิทยุสมัครเลนเรียกคลื่นวิทยยุานความถี่ 21 MHz วายานความถีใ่ด 
ก.   10 เมตร   ข.   15 เมตร   ค.   20 เมตร   ง.   40 เมตร 

16.  นักวิทยุสมัครเลนเรียกคลื่นวิทยยุานความถี่ 28 MHz วายานความถีใ่ด 
 ก.   10 เมตร   ข.   15 เมตร   ค.   20 เมตร   ง.   40 เมตร 

 
 



17.  นักวิทยุสมัครเลนเรียกคลื่นวิทยยุานความถี่ 144 - 146 MHz วายานความถี่ใด 
 ก.   70 เมตร   ข.   70 เซยติเมตร  ค.   2 เมตร   ง.   20 เซนติเมตร 

18.  นักวิทยุสมัครเลนเรียกคลื่นวิทยยุานความถี่ 430 – 440 MHz วายานความถี่ 
 ก.   70 เมตร   ข.   70 เซยติเมตร  ค.   2 เมตร   ง.   20 เซนติเมตร 

19. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union = ITU) กําหนดชื่อเรียกยานความถี่ 3 – 30 
MHz วา 
ก.   HF (High Frequency)    ข.   VHF (Very High Frequency) 
ค.   UHF (Ultra High Frequency)    ง.   SHF (Super High Frequency) 

20. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union = ITU) กําหนดชื่อเรียกยานความถี่ 30 – 300 
MHz วา 
ก.   HF (High Frequency)    ข.   VHF (Very High Frequency) 
ค.   UHF (Ultra High Frequency)                                           ง.   SHF (Super High Frequency)   

21. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union = ITU) กําหนดชื่อเรียกยานความถี่ 300 – 
3000 MHz วา 
ก.   HF (High Frequency)    ข.   VHF (Very High Frequency) 

       ค.   UHF (Ultra High Frequency)                                          ง.   SHF (Super High Frequency)  
22.  หนาที่โดยท่ัวไปของหมอแปลงไฟฟา คือ 
       ก.   แปลงกระแสไฟฟาเปนแรงดันไฟฟา                                ข.   เปลี่ยนขนาดของแรงดันไฟฟากระแสสลับ 
       ค.   แปลงกําลังไฟฟาเปนแรงดันไฟฟา                                   ง.   เปลี่ยนขนาดของกําลังไฟฟากระแสตรง 
23. หมอแปลงอันหนึ่งมีจํานวนขดลวดทางดานไพรมารี 440 รอบ เมื่อปอนแรงดันไฟฟาเขาไปทางดานไพรมารี่ 220 โวลท และ

ตองการแรงดนัไฟฟาที่ออกมาขดเซคั่นดารี่ 12 โวลท อยากทราบวาจํานวนขดลวดทางดานเซคั่นดารี่ จะเปนกี่รอบ 
              ก.   12 รอบ                                      ข.   16 รอบ                                   ค.   20 รอบ                                   ง.   24 รอบ 

24. หลอดสูญญากาศชนิดไดโอด ทีคุณสมบัติประการหนึ่ง คอื 
ก.   ยอมใหกระแสไหลผานไปไดทิศทางเดียว  ข.   สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟาได 
ค.   สามารถเพิ่มกระแสไฟฟาใหกับวงจรได  ง.   ไมมีขอใดถูกตอง 

25. อุปกรณซ่ึงภายในประกอบดวย ไดโอด ทรานซิสเตอร ตัวตานทาน รวมกันเปนวงจรอยูในสารกึ่งตวันําเดียวกันเรียกวาอะไร 
ก.   คอมเพล็กซ เซอรกิต (COMPLEX CIRCUIT)  ข.   ซูปเปอรคอนดักเตอร (SUPERCONDUCTOR) 
ค.   อินทิเกรท เซอรกิต (INTEGRATED CIRCUIT) ง.   ถูกทุกขอ 

26. อุปกรณที่เกดิการสั่นดวยความถี่เฉพาะคาหนึ่งเมื่อไดรับพลังงานไฟฟา คือ 
ก.   ตัวตานทาน      ข.   ตัวเก็บประจ ุ
ค.   หมอแปลงไฟฟา     ง.   แรบังคับความถี่ 

27. อุปกรณอิเล็คโทรนิคที่ใชปองกันกระแสไฟตรง (DC) ยอนกลับขั้ว คือ 
ก.   ทรานซิสเตอร (Transistor)    ข.   ริซิสเตอร (Resistor) 
ค.   คาปาซิเตอร (Capacitor)    ง.   ไดโอด (Diod) 

 
 



28. ไดโอด คือ อุปกรณที่มีคุณสมบัติอยางไร 
ก.   ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดทางเดียว  ข.   ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดสองทาง 
ค.   ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดทุกทศิทาง  ง.   ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดเมื่อไดรับความรอน 

29. อิมพีแดนซ (IMPEDANCE : Z) คือ 
ก.   ผลรวมความตานทานทั้งหมดของวงจร (R , XL , และ XC) 
ข.   ผลรวมคารีแอกแตนซ (REACTANCE : XL และ XC) 
ค. ผลรวมคาตัวเก็บประจุ (C) และตัวเหนีย่วนํา (L) 
ง. ผลรวมเฉพาะคาความตานทาน ( R ) 

30. คําวา “ ความถีเ่รโซแนนซ (RESONANCE)” หมายถึง 
ก.   ความถี่ซ่ึงทําใหคา XC = XL    ข.   ความถี่ซ่ึงทําใหคา XC < XL 
ค.   ความถี่ซ่ึงทําใหคา XC > XL    ง.   ความถี่ซ่ึงทําใหคา XC และ XL มีคามากที่สุด 

31. Low Pass Filter ใชสําหรับเครื่องรับสงวิทยุสมัครเลนยานความถี่ HF หมายถึง 
ก.   Filter ตัวนี้ยอมใหคล่ืนวิทยุต่ํากวา 30 MHz ผานเทานั้น 
ข.   Filter ตัวนี้ยอมใหคล่ืนวิทยุสูงกวา 30 MHz ผานเทานั้น 
ค. Filter ตัวนี้จะลดทอนสัญญาณวิทยุต่ํากวา 30 MHz 
ง. Filter ตัวนี้ปองกันการรบกวนจากภายนอก เมื่อใชงานความถี่วิทยุต่ํากวา 30 MHz 

32. ถาจะปองกันสัญญาณวิทยุจากเครื่องสงวทิยุยานความถี ่HF ไมใหไปรบกวนภาครับของโทรทัศนเราตองใช 
ก.   Low Pass Filter     ข.   High Pass Filter 
ค.   Band Pass Filter     ง.   Intermod Filter 

33. ถาเครื่องรับวิทยุยานความถี ่144 – 146 MHz ถูกรบกวนจากขายวิทยุอ่ืน เราควรจะใช 
ก.   High Pass Filter  ข.   Low Pass Filter  ค.  Band Pass Filter  ง.   Attenuator 

34. เครื่องรับวิทยุ AM และ FM ในปจจุบนันีก้ารปรับความถี่ (จูน) เพื่อใหรับฟงเสียงจากสถานีวิทยุที่สงมาไดชัดเจนที่สุดนั้น จะ
ปรับคาของอุปกรณชนดิใดที่ทําไดงายและสะดวกที่สุด 
ก.   การปรับคาของขดลวดตวันํา (COIL)   ข.   การปรับคาของตัวตานทาน (RESISTOR) 
ค.   การปรับคาของวาริแคปไดโอด   ง.   การปรับคาของตัวเก็บประจุไฟฟา (CAPACITOR) 

35. การผสมคลื่นแบบใด ที่ทําใหความสูงหรือแอมพลิจูด (AMPLITUDE) คล่ืนพาหหรือคารริเออร (CARRIER) เปลี่ยนแปลงไป
ตามความสูงของสัญญาณเสียง 
ก.   แอมพลิจดู โมดูเลชั่น (AMPLITUDE MODULATION) 
ข.   เฟส โมดูเลชั่น (PHASE MODULATION) 
ค. พลัส โมดูเลชั่น (PULSE MODULATION) 
ง. ฟรีควินซี่ โมดเูลชั่น (FREQUENCY MODULATION) 
 
 
 
 
 



36. ขอใดเปนการผสมสัญญาณคลื่นแบบ FM 
 ก.   การทําใหคล่ืนความถี่ของคลื่นพาหเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณของคลื่นเสียงโดยที่ความสูงของคลื่นพาหไมเปล่ียนแปลง 

 ข.   การทําใหคล่ืนความสูงของคลื่นพาหเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณของคลื่นเสียงโดยที่ความถี่ของคลื่นพาหไมเปล่ียนแปลง 
ค. การทําใหคล่ืนความถี่ของคลื่นพาหเปล่ียนแปลงไปตามสัญญาณของคลื่นเสียงโดยทีค่วามถี่และเฟสของคลื่นพาห

เปล่ียนแปลงไปดวย 
ง. ไมมีขอใดถูกตอง 

37. การติดตอส่ือสารแบบ F3E หมายถึง 
ก.   ติดตอดวยเสียงพูด Mode FM    ข.   ติดตอดวยเสียงพูด Mode AM 
ค.   ติดตอดวยเสียงพูด Mode SSB    ง.   ติดตอดวยเสียงพูด แบบ Spread Spectrum 

38. การติดตอส่ือสารแบบ A3E หมายถึง 
ก.   ติดตอดวยเสียงพูด Mode FM    ข.   ติดตอดวยเสียงพูด Mode AM 

  ค.   ติดตอดวยเสียงพูด Mode SSB    ง.   ติดตอดวยเสียงพูด แบบ Spread Spectrum 
39. การติดตอส่ือสารแบบ A3J หมายถึง 

ก.   ติดตอดวยเสียงพูด Mode FM    ข.   ติดตอดวยเสียงพูด Mode AM 
  ค.   ติดตอดวยเสียงพูด Mode SSB    ง.   ติดตอดวยเสียงพูด แบบ Spread Spectrum 
40. การติดตอส่ือสารแบบ A1A หมายถึง 

ก.   ติดตอดวยสัญญาณรหัสมอรส Mode FM  ข.   ติดตอดวยสัญญาณรหัสมอรส Mode AM 
ค.   ติดตอดวยสัญญาณรหัสมอรส Mode SSB  ง.   ติดตอดวยสัญญาณรหัสมอรส Mode CW 

 แผนผังการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ SSB 
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(ขอ 41. – 43.) 
41. RF Amplifier ในผังการทํางานของเครื่องรับวิทยฯุทําหนาที่ 

ก.   ขยายสัญญาณเสียงที่ไดรับใหดังขึ้น   ข.   ขยายสัญญาณเสียงคลื่นวิทยุที่ไดรับใหแรงขึ้น 
ค.   ขยายภาคกําเนิดความถีค่ล่ืนวิทย ุ   ง.   ขยายภาคกรองความถี่คล่ืนวิทย ุ

42. AF Amplifier ในผังการทํางานของเครื่องรับวิทยฯุทําหนาที่ 
ก.   ขยายสัญญาณเสียงที่ไดรับใหดังขึ้น   ข.   ขยายสัญญาณเสียงคลื่นวิทยุที่ไดรับใหแรงขึ้น 
ค.   ขยายภาคกําเนิดความถีค่ล่ืนวิทย ุ   ง.   ขยายภาคกรองความถี่คล่ืนวิทย ุ
 
 
 
 



43. Mixer ในผังการทํางานของเครื่องรับวิทยุฯแบบ SSB ทําหนาที ่
ก.   ภาครวมสญัญาณคลื่นวทิยุที่ไดรับกับความถี่ Local Oscillator สงผานไปยังภาค IF 
ข.   ผสมกับสัญญาณเสียงผานไปยังภาค IF 
ค. ผสมกันระหวางคลื่นวิทยุที่ไดรับกับคลื่นวทิยุที่เครื่องรับสรางขึ้นมา ทําใหเปนความถี่ใหมสงไปยังภาค IF 
ง. คล่ืนวิทยุที่เครือ่งรับสรางขึ้นมา ทําใหเปนความถี่ใหมสงไปยงัภาค IF 

  แผนผังการทํางานของเครื่องสงวิทยุแบบ SSB 
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        (ขอ 44.) 
กผังการทํางานของเครื่องสงวิทยุฯแบบ SSB ภาค AF Amplifier ทําหนาที่อะไร 
   ขยายคลื่นความถี่เสียงของลําโพงใหดงัมากขึ้น 
   ขยายคลื่นความถี่เสียงจากไมคโครโฟนใหแรงมากขึน้ 
   ขยายคลื่นความถี่วิทยใุหแรงมากขึ้น   ง.   ขยายคลื่นกําลังสงใหแรงมากขึ้น 
การทํางานเครื่องรับวิทยุแบบ AM ขางลางนี้ ภาค Detector ทําหนาที ่

         หูฟง 

   ตัดคลื่นความถี่วิทยุออก ใหเหลือแตคล่ืนเสียงออกทางหูฟง ข.   เลือกคลื่นวิทย ุ
   เพิ่มความไวในการรับคลื่นวิทย ุ    ง.   ขยายเสียงไปยังหฟูง 

สายอากาศ

Detector 

ผนผังการทํางานของเครื่องสงวิทยุแบบ SSB 
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        (ขอ 46.) 



46. จากผังการทํางานของเครื่องสงวิทยุแบบ SSB (หนา 38) ภาค SSB FILTER ทําหนาทีอ่ะไร 
ก.   ขยายคลื่นความถี่เสียงทีรั่บมาใหสูงขึ้น 
ข.   สรางความถี่วิทยุขึ้นมาเพื่อผสมกับสัญญาณเสียงทีรั่บเขามา 
ค. ขยายสัญญาณความถี่วิทยุทีส่รางขึ้นมาใหแรงมากขึ้น 
ง. กรองความถี่ที่ไดจากการผสมกันระหวางสญัญาณเสียงกบัสัญญาณวิทยุที่สรางขึ้นใหเหลือดานที่ตองการเพียงดานเดียว 

47. วงจรฟลเตอร (FILTER) ทําหนาที ่
ก.   กรองความถี่ที่ตองการ    ข.   ขยายสัญญาณวิทย ุ
ค.   สรางความถี่วิทย ุ     ง.   ปองกันลําโพงขาด 

48. วงจรกําเนิดคลื่นวิทยุ เรียกวา 
ก.   แอมพลิฟายเออร (AMPLIFIER)   ข.   เรคทิฟายเออร (RECTIFIER) 
ค.   โมดูเลเตอร (MODULATOR)    ง.   ออสซิลเลเตอร (OSCILLATOR) 

49. ภาคที่ทําหนาที่ผสมสัญญาณความถี่เสียงเขากับสัญญาณความถี่คล่ืนพาห (CARRIER) ในเครื่องสงวิทยุ คือ 
ก.   ภาคโมดูเลเตอร (MODULATOR)   ข.   ภาคดิสคริมมิเนเตอร (DISCRIMINATOR) 
ค.   ภาคคอนเวอรเตอร (CONVERTOR)   ง.   ภาคดีเทคเตอร (DETECTOR) 

50. ลีเนียร แอมพลิฟายเออร (LINEAR AMPLIFIER) คืออุปกรณวิทยุคมนาคมที่ทําหนาที่ 
ก.   เพิ่มกําลังสงใหสูงขึ้น     ข.   เพิ่มเกนของสายอากาศ 
ค.   ลดกําลังสงใหต่ําลง     ง.   ถูกทุกขอ 

51. ภาคอารเอฟ เพาวเวอร แอมพลิฟายเออร (RF POWER AMPLIFIER) ในเครื่องสงวทิยุทําหนาที ่
ก.   ขยายสัญญาณความถี่วทิยุใหแรงตามตองการกอนสงออกลําโพง 
ข.   ขยายสัญญาณความถี่เสยีงใหเพียงพอตอการทํางานของลําโพง 
ค. ขยายสัญญาณความถี่วิทยใุหแรงตามตองการกอนสงไปยงัภาคดีเทคเตอร (DETECTOR) 
ง. ขยายสัญญาณความถี่เสียงหลังจากภาคดเีทคเตอร (DETECTOR) 

52. ภาคที่ทําหนาที่แยกสัญญาณความถี่เสียงออกจากสัญญาณความถี่วิทย ุเรียกวา 
ก.   ภาคอารเอฟ แอมพลิฟายเออร (RF AMPLIFIER) ข.   ภาคดีเทคเตอร (DETECTOR) 
ค.   ภาคออสซิเลเตอร (OSCILLATOR)   ง.   ภาคโมดูเลเตอร (MODULATOR) 

53. เครื่องรับวิทยทุี่สามารถเลือกรับสัญญาณที่ตองการไดด ีโดยไมมีสัญญาณรบกวนจากสถานีขางเคียงเรียกวาม ี
ก.   ซีเลคทิวิที่ (SELECTIVITY) ดี   ข.   เซนซิทิวิที่ (SENSITIVITY) ดี 
ค.   ไฟเดลิทิ (FIDELITY) ดี    ง.   อิมเมจ รีเจคชั่น (IMAGE REJECTION) ด ี

54. หากเครื่องรับ-สงวิทยุมีเสถียรภาพของความถี่ (FREQUENCY STABILITY) ไมดีอาจทําใหเกิดผลในขอใด 
ก.   เกิดการรบกวนกับชองความถี่ขางเคียง   ข.   อาจทําใหเครื่องสงหรือเครื่องรับเสียหายได 
ค.   คล่ืนพาหคลาดเคลื่อน    ง.   ถูกทุกขอ 

55. คุณสมบัติที่ดขีองเครื่องสงวิทยุคือ จะตอง 
ก.   มีเสถียรภาพของความถี่สูง    ข.   มีคล่ืนสเพอริอัส (SPURIOUS) สูง 
ค.   มีคล่ืนฮารโมนิคออกมาสูง    ง.   ถูกทุกขอ 
 
 



56. เครื่องสงวิทยทุี่มีคล่ืนความถี่อ่ืนปนออกไปขณะสง ซ่ึงอาจทําใหเกิดการรบกวนความถี่อ่ืน การสงคลื่นความถี่ที่ไมพึงประสงค
ออกไปนี้เรียกวา 
ก.   ฟรีควินซี่ ดิสเทอรช่ัน (FREQUENCY DISTORTION) 
ข.   โพลาไรเซชั่น (POLARIZATION) 
ค. สเพอริอัส อีมิสชั่น (SPURIOUS EMISSION) 
ง. อันบาลานซ ทรานสมิสชั่น (UNBALANCED TRANSMISSION) 

57. อาการจางหาย (FADING) ในระหวางการติดตอทางวิทย ุคือ 
ก.   สถานีรับสัญญาณที่สงไปไดไมสม่ําเสมอ บางครั้งสัญญาณขาดหายรับไมไดด ี
ข.   แรงดันไฟฟาที่สงไมคงที่ 
ค. เครื่องรับวิทยมุีความไวไมดพีอ   ง.   สถานีสงหันสายอากาศไมถูกทิศทาง 

58. การแกไขอาการจางหายของคลื่นวิทยุ (FADING) อาจทําไดโดย 
ก.   ใชสายนําสัญญาณใหยาวที่สุด    ข.   ลดกําลังสงลงเพื่อใหมุมตกกระทบตรงกับเครื่องรับ 
ค.   เปล่ียนความถี่ใหม     ง.   ไมมีคําตอบใดถูกตอง 

59. ATMOSPHERIC NOISE เปนสัญญาณรบกวนชนิดหนึ่ง เกิดจากอะไร 
ก.   มอเตอรไฟฟา     ข.   ฟาแลบ 
ค.   การจุดระเบิดของหัวเทียนเครื่องยนต   ง.   มนุษยทําขึน้ 

 แผนผังการทํางานของสถานีวิทยุฯ 
 

เครื่องรับ-สงวิทย ุModem คอมพิวเตอร  
(ขอ 60 – 61) 

60. จากแผนผังสถานีวิทยุฯ ขางบนนี้ “Modem” จะทําหนาที่ 
ก.   แปลงสัญญาณดิจิตอลเปนสัญญาณอานาลอก  ข.   แปลงสัญญาณเสียงเปนสัญญาณรหัสมอรส 
ค.   แปลงสัญญาณรหัสมอรสเปนสัญญาณเสียง  ง.   แปลงสัญญาณดิจิตอลเปนคลื่นวิทย ุ

61. “Modem” มาจากคําวา 
ก.   Model/Demo     ข.   Modulator/Demodulator 
ค.   Modul/Demo     ง.   Model/Demodulate 

62. “RTTY” มาจากคําวา 
ก.   Radio Telescope TeletYpewriter   ข.   Radio Television Typewriter 
ค.   Radio TeleTYpewriting    ง.   Radio Turbo TYpewriting 

63. อุปกรณที่ใชในการแปลงสัญญาณกลับไปกลับมาระหวางสัญญาณดจิิตอลกับสัญญาณอนาลอกในระบบ RTTY คือ 
ก.   MODEL      ข.   MODULE 
ข.   MODEM      ง.   TERMINAL NODE CONTROLLER 

 
 
 



64. คล่ืนวิทยุทีแ่ผกระจายมาในอากาศเปน 
ก.   คล่ืนแมเหล็กและคลื่นไฟฟา    ข.   คล่ืนไฟฟาและคลื่นเสียง 
ค.   คล่ืนเสียงและคลื่นแสง    ง.   คล่ืนแรงดนัไฟฟา 

65. สายอากาศจะรับสัญญาณคลื่นวิทยุไดแรงที่สุด เมื่อ 
ก.   สายอากาศรับทํามุมตั้งฉากกับสายอากาศสง  ข.   สายอากาศรับขนานกับสายอากาศสง 
ค.   ตั้งสายอากาศรับไปทางทิศเหนือ   ง.   ตั้งสายอากาศรับไปทางทิศตะวนัออก 

66. การแบงหรือเรียกชนิดของขั้วคล่ืนหรือโพลาไรเซชั่น (Polarization) ของคลื่นวิทยุ กระทําโดยถือเอาลักษณะการวางตัวของ
องคประกอบสวนใดของคลื่นวิทยนุั้น เปนหลัก 
ก.   สนามไฟฟา      ข.   สนามแมเหล็ก 
ค.   ความแรงของคลื่นวิทยทุี่สงออกมา   ง.   ไมถูกทั้งสามขอ 

67. ฟรีควินซี่ แบนดวดิท (FREQUENCY BANDWIDTH) ของสายอากาศ หมายถึง 
ก.   ขนาดความกวางของตวัสายอากาศ 
ข.   ขนาดความยาวของตวัสายอากาศ 
ค. ทิศทางการแพรกระจายคลื่นของสายอากาศ 
ง. ยานความถี่ซ่ึงสายอากาศสามารถทํางานไดดีที่สุดตามทีก่ําหนด 

68. เกน (GAIN) หรืออัตราการขยายของสายอากาศ หมายถงึ 
ก.   อัตราสวนของกําลังสงออกตอกําลังที่ปอนเขาสายอากาศ 
ข.   อัตราทนทานกําลังไฟฟาสูงสุดของสายอากาศนั้น 
ค. อัตราสวนเปรยีบเทียบกําลังสัญญาณที่สายอากาศนั้นจะรบัหรือสงได กบักําลังสัญญาณที่จะรับหรือสงไดของสายอากาศ

แบบมาตรฐาน 
ง. อัตราสวนของกําลังสัญญาณที่ปอนเขาสายอากาศตอสัญญาณที่สะทองกลับ 

 
 
 
 
 
 
 
      (ขอ 69) 

69. จากรูปสายอากาศขางบน จะมีการแพรกระจายคลื่นแบบใด 
ก.   Vertical Polarization     ข.   Horizontal Polarization 
ค.   Radiation Polarization    ง.   Circular Polarization 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
         (ขอ 70) 

70. จากรูปสายอากาศขางบน จะมีการแพรกระจายคลื่นแบบใด 
ก.   Vertical Polarization     ข.   Horizontal Polarization 
ค.   Radiation Polarization    ง.   Circular Polarization 

71. Balun เปนอุปกรณ ทําหนาทีอ่ะไร 
ก.   เชื่อมโยงระหวางสายอากาศที่เปนแบบ Balanced กบัสายโคแอกเชียลซ่ึงเปนแบบ Unbalanced  
ข.   ทําใหสายอากาศทั้งสองดานสมดุลยกนั 
ค. ปรับอิมพิแดนซของสายอากาศใหแมทซกบัอิมพีแดนซของเครื่องวิทยุรับสง ทําใหคา SWR ต่ําสุด 
ง. ลดความยาวของสายอากาศใหส้ันลง 

72. Transmatch หรือ Antenna Tuning (ATU) เปนอุปกรณ ทาํหนาที่อะไร 
ก.   เชื่อมโยงระหวางสายอากาศที่เปนแบบ Balanced กบัสายโคแอกเชียลซ่ึงเปนแบบ Unbalanced 
ข.   ทําใหสายอากาศทั้งสองดานสมดุลยกนั 
ค. ปรับอิมพิแดนซของสายอากาศใหแมทซกบัอิมพีแดนซของเครื่องวิทยุรับสง ทําใหคา SWR ต่ําสุด 
ง. ลดความยาวของสายอากาศใหส้ันลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

b 

73. จากรูปสายอากาศทิศทางแบบ
ก.   Front – to – back ratio 
ค.   Minor Lobe   

 
 

d

  (ขอ 73 – 74) 

c 

 3 อิลีเมนท เราเรียกรูปแบบการแพรกร
   ข.   Ma
   ง.   Del
a

ะจายคลื่นสวนของ a วา 
jor Lobe 
ta lobe 

 



     74.   จากรูปสายอากาศทศิทางแบบ 3 อิลีเมนท เราเรียกรูปแบบการแพรกระจายคลื่นสวนของ a วา 
ก.   Front – to – back ratio    ข.   Major Lobe 

   ค.   Minor Lobe      ง.   Delta lobe 
 
 
 
 
 
 (ขอ 75) 
     75.   สายอากาศรูปแบบนี้ เรียกวา 

ก.   Horizontal Half – wave Dipole   ข.   Inverted – V Dipole 
ค.   Vertical Dipole     ง.   Folded Dipole 

76. สายอากาศรูปแบบนี้ เรียกวา 
 
 

¼  λ 
     

 
 
 
ก.   Half wavelength Vertical Antenna   ข.   Quarter – wavelength Vertical Antenna 
ค.   Single – wavelength Vertical Antenna   ง.   Double – Wavelength Vertical Antenna 

     77.   “BALUN” มาจากคําวา 
 ก.   Balanced to Unbalanced    ข.   Balanced 
 ค.   Balanced from Unbalanced    ง.   Unbalanced to Balanced 

78. สายอากาศ HALF WAVE DIPOLE โดยทั่วๆไปจะมีคา RADIATION RESISTANCE เทากับ 
ก.   36 โอหม   ข.   50 โอหม   ค.   73 โอหม   ง.   300 โอหม 

79.   ถาสายอากาศมีอิมพิแดนส 300 โอหม เมื่อใส BALUN แบบ 4 : 1 สายอากาศจะมีอิมพีแดนซกีโ่อหม 
 ก.   50 โอหม   ข.   75 โอหม   ค.   100 โอหม   ง.   200 โอหม 
     80.   คา SWR เปนคาที่แสดงถึง 

ก. คาของกระแส RF ที่มีอยูในสายนําสัญญาณ 
ข. คาของแรงดัน RF ที่มีอยูในสายนําสัญญาณ 
ค. คาอัตราสวนระหวางกระแสและแรงดนั RF ในสายนําสญัญาณ 
ง. คาแสดงความสัมพันธระหวางกําลังของเครื่องวิทยุที่ออกไปจากสายอากาศสงกับกําลังคลื่นวิทยุที่สะทอนกลับเขามา 

 
 



     81.    การปรับคาอิมพีแดนซของสายนําสัญญาณใหเทากับอิมพีแดนซทางออกของเครื่องรับ-สงวิทยุเรียกวาการ 
ก.   แมทซซ่ิง (MATCHING)    ข.   บาลานซซ่ิง (BALANCING) 
ค.   โหลดดิ้ง (LOADING)    ง.   คอนเวอรติ้ง (CONVERTING) 

    82.    คาอิมพีแดนประจําตัว (CHARACTERISTIC IMPEDANCE) ของสายนําสัญญาณจะ 
ก.   มีความเปลี่ยนแปลงตามความยาวของสาย  ข.   มีคาคงที่ไมช้ึนกับความยาวของสาย 
ค.   มีคาเปลี่ยนแปลงตามกําลังสงของเครื่องสง  ง.   มีคาเปลี่ยนแปลงตามความถี่ของเครื่องสง 

   83.    สายนําสัญญาณ (TRANSMISSION LINE) ที่ดีควรมีคุณสมบัต ิดังนี ้
 ก.   ลดทอนกําลังสัญญาณวิทยุสูง    ข.   ลดทอนกําลังสัญญาณวิทยุต่ํา 
 ค.   มีคาความตานทานในสายตัวนําสูง   ง.   ฟรีควินซี่ คัท ออฟ (FREQUENCY CUT OFF) ต่ํา 
   84.    บรรยากาศชั้นไอออนโนสเฟยร ช้ันใดมีผลตอการติดตอยานความถี่ HF มากที่สุด 
 ก.  ช้ัน C   ข.   ช้ัน D   ค.   ช้ัน E   ง.   ช้ัน F 
   85.    บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยรช้ันใดตอไปนี้ ที่มีคณุสมบัติในการดูดกลืนความถี่วิทยุและเปนชั้นบรรยากาศที่จะมีปรากฎอยูใน   
             เวลากลางวันเทานัน้ 
 ก.   บรรยากาศไอโอโนสเฟยร ช้ัน D   ข.  บรรยากาศไอโอโนสเฟยร ช้ัน e 
 ค.   บรรยากาศไอโอโนสเฟยร ช้ัน F1   ง.   บรรยากาศไอโอโนสเฟยร ช้ัน F2 
    86.    คล่ืนวิทยุที่แผไปสะทอนชั้นบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยรและกลับลงมาสูพื้นโลก เรียกวา 
 ก.   คล่ืนดิน (GROUND WAVE)    ข.   คล่ืนฟา (SKY WAVE) 
 ค.   คล่ืนตรง (DIRECT WAVE)    ง.   ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 
   87.    ช้ันบรรยากาศที่หอหุมโลก ซ่ึงมีประจุไฟฟาอยูหนาแนนและมผีลทําใหเกิดการสะทอนคลื่นวิทยุกลับมายังพื้นโลก มีช่ือเรียกวา 
 ก.   ช้ันสตราโตสเฟยร (STRATOSPHERE)  ข.   ช้ันโตรโปสเฟยร (TROPOSPHERE) 
 ค.   ช้ันสโปราสเฟยร (SPORASPHERE)   ง.   ช้ันไอโอโนสเฟยร (IONOSPHERE) 
   88.    สวนโคงของโลกไมเปนอุปสรรคสําคัญในการตดิตอส่ือสารวทิยุยานใด 
 ก.   HF   ข.   VHF   ค.   UHF   ง.   ถูกทั้งขอ ข. และขอ ค. 
   89.    การติดตอวิทยุส่ือสารในขอใด ที่มรีะยะทางไกลที่สุดและประหยัดที่สุด 
 ก.   รับ-สง ดวยวิทยุยาน VHF    ข.   รับ-สง ดวยวิทยุยาน HF 
 ค.   รับ-สง ดวยวิทยุยาน UHF    ง.   รับ-สง ดวยวิทยุยาน VHF และใชสถานีทวนสัญญาณ 
   90.    คล่ืนวิทยุในยานความถี่ LF หรือ MF สวนใหญจะมีการแผกระจายคลื่นแบบ 
 ก.   คล่ืนวิกฤต  ข.   คล่ืนดิน   ค.   คล่ืนฟา   ง.   คล่ืนอวกาศ 
   91.   คล่ืนวิทยุที่สวนใหญแผกระจายเปนแบบคลื่นฟา (SKY WAVE) ไดแก ความถี่วิทยุในยานความถี่ใด 
 ก.   LF   ข.   VHF   ค.   UHF   ง.   HF 
   92.   Skip Zone หมายถึง 

ก. ระยะของคลื่นวิทยุจากสายอากาศไปยังจุดที่สะทอนกลับมายังพื้นโลกสองจุด 
ข. เขตพื้นที่ที่นับตั้งแต Ground Wave ส้ินสุดจรถึงจุดที่สะทอนกลับมายงัพื้นโลกครั้งแรก 
ค. เขตที่ดูดซึมคลื่นวิทย ุ
ง. ระยะของคลื่นวิทยุระหวางจดุสะทอนกลับมายังพื้นโลกสองจุด 

 



   93.   ความถี่วิกฤต (Critical Frequency) หมายถึง 
ก. คล่ืนวิทยุที่ออกจากสายอากาศดวยมุมที่มากกวา Critical Angle สําหรับความถี่นั้นแลวจะทะลุผานชัน้บรรยากาศไอโอ

โนสเฟยร ออกไปในอวกาศโดยไมสะทอนกลับมายังโลก 
ข. ความถี่ชวงตนและปลายของแตละยานความถี่ 
ค. ความถี่สูงสุด ซ่ึงชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยรจะสะทอนคลื่นวิทยุลงมา เมื่อคล่ืนถูกสงขึ้นไปในแนวดิ่งและภายใต

สภาวะบรรยากาศหนึ่ง 
ง. ความถี่สูงสุดที่ยอมใหคล่ืนวิทยุเดินทางถงึตําแหนงทีต่องการไดในชวงนั้นๆ 

   94.   Maximum Usable Frequency (MUF) หมายถึง 
ก. คล่ืนวิทยุที่ออกจากสายอากาศดวยมุมที่มากกวา Critical Angle สําหรับความถี่นั้นแลวจะทะลุผานชัน้บรรยากาศไอโอ

โนสเฟยร ออกไปในอวกาศโดยไมสะทอนกลับมายังโลก 
ข. ความถี่ชวงตนและปลายของแตละยานความถี่ 
ค. ความถี่สูงสุด ซ่ึงชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยรจะสะทอนคลื่นวิทยุลงมา เมื่อคล่ืนถูกสงขึ้นไปในแนวดิ่งและภายใต

สภาวะบรรยากาศหนึ่ง 
ง. ความถี่สูงสุดที่ยอมใหคล่ืนวิทยุเดินทางถงึตําแหนงทีต่องการไดในชวงนั้นๆ 

   95.   มุมวิกฤต (Angle) หมายถึง 
ก. คล่ืนวิทยุที่ออกจากสายอากาศดวยมุมที่มากกวา Critical Angle สําหรับความถี่นั้นแลวจะทะลุผานชัน้บรรยากาศไอโอ

โนสเฟยร ออกไปในอวกาศโดยไมสะทอนกลับมายังโลก 
ข. ความถี่ชวงตนและปลายของแตละยานความถี่ 
ค. ความถี่สูงสุด ซ่ึงชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยรจะสะทอนคลื่นวิทยุลงมา เมื่อคล่ืนถูกสงขึ้นไปในแนวดิ่งและภายใต

สภาวะบรรยากาศหนึ่ง 
ง. ความถี่สูงสุดที่ยอมใหคล่ืนวิทยุเดินทางถงึตําแหนงทีต่องการไดในชวงนั้นๆ 

   96.   Sunspots หมายถึง 
 ก.   จุดที่สวางที่สุดบนดวงอาทิตย    ข.   จุดที่ดวงอาทิตยสะทอนคล่ืนลงมา 
 ค.   จุดระเบดิบนดวงอาทิตย    ง.   จุดดับบนดวงอาทิตย 
   97.   การเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครบรอบทุกๆ 
 ก.   11 ป   ข.   11 เดือน   ค.   9 ป   ง.   9 เดือน 
   98.   ขอใดตอไปนี้ เปนปรากฎการณบนดวงอาทิตย มผีลทําใหการตดิตอส่ือสารแบบ Sky wave ติดตอกันไดอยางตอเนื่องระยะหนึ่ง 
 ก.   Solar angle   ข.   Sunspots number  ค.   Solar cells  ง.   Solar panel 
   99.   สคิป แอเรีย (SKIP AREA) คือ 
 ก.   พื้นที่ที่รับคลื่นวิทยุไดดทีี่สุด    ข.   พื้นที่ที่อยูในเขตบริการของสถานีสงวิทย ุ

ค. พื้นที่ที่มีคล่ืนรบกวนอยางรุนแรง 
ง. พื้นที่ที่รับสัญญาณคลื่นวิทยทุั้งคลื่นดิน (GROUND WAVE) และคลื่นฟา (SKY WAVE) ไมได 

   100.  ช้ันบรรยากาศที่มีผลตอการสื่อสารดวยวิทยุคมนาคมยานความถี ่HF โดยตรง คือ 
 ก.   โทรโปสเฟยร     ข.   สตารโตโปสเฟยร 
 ค.   ไอโอโนสเฟยร     ง.   แมนีโตสเฟยร 
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