วิชาที่ 4
หลักปฏิบัติสําหรับนักวิทยุสมัครเลน

1. เมื่อฟวสที่อยูใ นเครื่องรับ-สงวิทยุขาดวงจร การเปลี่ยนฟวสใหมมหี ลักการอยางไร
ก. ใสฟวสทที่ นกระแสไฟฟาเทากับของเดิม
ข. ใสฟวสทที่ นกระแสไฟฟาไดมากกวาของเดิม
ค. ใสฟวสทที่ นกระแสไฟฟาไดนอยกวาเดิม
ง. ใสลวดทองแดงเสนใหญแทนของเดิม
2. สายดินที่ตอกับเครื่องใชไฟฟามีประโยชนอยางไร
ก. เมื่อมีกระแสไฟฟาจากเครื่องไฟฟารั่วออกมาจะไดลงดินโดยไมเกิดอันตราย
ข. ปองกันไฟฟาลัดวงจร
ค. ปองกันไฟเกิน
ง. เพื่อใหครบวงจรทางดานแรงดันต่ํา
3. ในขณะใชงานเครื่องใชไฟฟาจะตองใสรองเทาที่เปนฉนววนที่ดีที่สุดเพื่ออะไร
ก. ปองกันอันตรายจากไฟฟาลัดวงจรของเครื่องไฟฟานั้นๆ
ข. ปองกันอันตรายจากแรงดันไฟฟาที่เกินมากไป
ค. ปองกันมิใหกระแสไฟฟาไหลผานรางกายลงสูพื้นดิน
ง. ถูกทั้ง ก และ ค
4. Ground Rod คืออุปกรณที่ใชสําหรับทําอะไร
ก. แทงโลหะที่ใชตอกหรือฝงลงไปในดินเพื่อตอกราวนของไฟฟา
ข. ใชสําหรับฝงลงในดินเพื่อยึดโครงสรางของเสาอากาศ
ค. ใชสําหรับตอกยึดกับทอน้ําประปา
ง. ไมไดใชประโยชนอะไร
5. อุปกรณที่ใชสาํ หรับตอเปนสายดินและใชฝงลงดินคืออะไร
ก. ทอน้ําประปา
ข. กราวดรอด
ค. เสาเข็มไมสน
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
6. อุปกรณเครื่องใชไฟฟาชนิดใดที่จําเปนตองตอสายดิน
ก. เครื่องจายไฟกระแสตรง
ข. เครื่องรับสงวิทยุ
ค. โตะที่ตั้งอุปกรณไฟฟาทีเ่ ปนโลหะ
ง. ตอกับทุกเครื่องที่ใชไฟฟาหรือมีกระแสไฟฟาไหลผานได
7. ทานจะตอสายดินกับอุปกรณใดที่ดีที่สุด
ก. ทอน้ําประปาพีวีซี
ข. ทอน้ําประปาที่เปนโลหะ
ค. โครงเหล็กของตัวบาน
ง. แทงกราวดรอดที่ฝงลงไปในดินลึกพอสมควร
8. ขอใดเปนจุดประสงคของการตั้งเสาอากาศ (TOWER)
ก. เพื่อใหผูอื่นทราบวาเปนสถานีวิทยุรับสง
ข. เพื่อชูสายอากาศของเราใหสูงเหนือสิ่งขีดขวาง
ค. เพื่อใหสายอากาศของเราสูงเดนเปนสงา
ง. สถานีวิทยุรับวงตองติดสายอากาศใหสงู ๆเขาไว
9. ในการที่ทานจะเลือกวัสดุเพือ่ ทําเสาอากาศนั้น ขอใดตอไปนี้ที่ทานจะตองคํานึงถึง
ก. วัสดุที่จะนํามาทําตองแข็งแรง
ข. สายกายวายรตองใหเสนใหญไวกอน
ค. ควรจะใชเหล็กอยางดีทสี่ ุดเพื่อใหมีความแข็งแรง
ง. วัสดุทุกอยางตองไมนอยกวาที่กําหนดไว

10. ถาทานตองการจะติดตั้งเสาอากาศสักตนหนึ่ง ทานคิดวาสิ่งใดจําเปนสําหรับทาน
ก. เรียนรูจากผูที่มีความรูและประสบการณ
ข. ใหผูที่มีความชํานาญเปนผูกระทํา
ค. เรียนรูการปฏิบัติการเกี่ยวกับเสาอากาศ
ง. จําเปนหมดทุกขอ
11. ทานจะทําการทดสอบการใชงานของเข็มขัดปนเสาอากาศตลอดถึงการปรับแตงอยางไร
ก. ปรับแตงขณะอยูบนพืน้ กอนปนเสาอากาศ
ข. ไมจําเปนตองมีการปรับแตงเพราะผูผลิตทํามาเรียบรอยแลว
ค. ปรับแตงเมื่อขึ้นไปถึงที่ที่จะตองทํางาน
ง. ปรับแตงที่ความสูงไมมากนักกอน
12. อุปกรณใดที่มคี ุณสมบัติในการลัดวงจรในตัวมันเองเมื่อมีแรงเคลื่อนสูงเกินกวาที่กําหนดไว
ก. ไดโอดไฮโวลท
ข. วารีสเตอร
ค. ซีเนอรไดโอด
ง. ไอซีเรกกูเลตเตอร
13. Lightning Arrester มีประโยชนอยางไร
ก. ปองกันไมใหฟาผา
ข. เมื่อมีฟาผามันจะไมยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานตัวมันเอง
ค. ใสก็ชวยอะไรไมไดเมื่อฟาผา
ง. เมื่อไฟฟาที่มีแรงกระชากสูงจะทําใหตวั มันลัดวงจรได
14. Lightning Arrester ควรใสไวที่ใด
ก. ใสใกลกับอุปกรณไฟฟาใหมากที่สุด
ข. ใสไวนอกบานพรอมตอสายดินใหดีทสี่ ุด
ค. ใสไวภายในเครื่องใชไฟฟา
ง. ใสที่ใดก็ใชงานไดเหมือนกัน
15. ดัมมี่โหลด (DUMMY LOAD) คืออะไร
ก. อุปกรณทใี่ ชตอแทนสายอากาศในขณะทําการสงออกอากาศใชงาน
ข. อุปกรณที่ใชตอ แทนสายอากาศในขณะปรับแตงและทดสอบเครื่องรับ-สงวิทยุ
ค. อุปกรณที่ใชปอ งกันไมใหคลื่นความถี่เปลี่ยนไป
ง. ถูกทุกขอ
16. การเลือกใชดมั มี่โหลด (DUMMY LOAD) ควรคํานึงถึง
ก. ยานความถี่ใชงาน
ข. กําลังไฟฟาสูงสุดที่ทนได
ค. คาอิมพีแดนซ (IMPEDANCE)
ง. ถูกทุกขอ
17. ในขณะปรับแตงเครื่องรับ-สงวิทยุ ควรปฏิบัติอยางไร
ก. ไมตองตอสายอากาศ
ข. ตอสายอากาศ
ค. ตอดัมมี่โหลด (DUMMY LOAD) แทนสายอากาศ
ง. ถูกทุกขอ
18. ดัมมี่ แอ็นเทน-นา (DUMMY ANTENNA) คืออะไร
ก. สายอากาศชนิดหนึ่งที่แพรกระจายคลื่นแบบทิศทาง
ข. อุปกรณที่ใชตอ แทนสายอากาศในขณะปรับแตงเครื่องสง
ค. อุปกรณเพิ่มเกนสายอากาศ
ง. อุปกรณที่ใชวดั ความพอดีของสายอากาศ

19. มัลติมิเตอร (MULTIMETER) คือ เครื่องมือใชวัดอะไรบาง
ก. กําลังสงของเครื่องวิทยุ
ข. วัด VSWR ของกําลังสง
ค. คาความตานทานอยางเดียว
ง. คาแรงดันไฟฟา,กระแสไฟฟา,ความตานทาน
20. ในการเลือกซือ้ เครื่องจายแรงดันไฟฟากระแสตรง เพื่อใชกับเครื่องรับ-สงวิทยุจะตองทราบคุณสมบัติทางไฟฟาอะไรบาง
ก. ขนาดของแรงดันและกระแสไฟฟาที่จายออกมาเพียงพอหรือไม
ข. มีวงจรรักษาขนาดของแรงดันไฟฟาที่จา ยออกมาใหคงทีห่ รือไม
ค. มีวงจรปองกันคลื่นวิทยุรบกวนหรือไม
ง. ถูกทุกขอ
21. เมื่อตองการทดสอบหรือปรับแตงการรับคลื่นวิทยุของเครื่องรับ-สงวิทยุ ตองใชเครื่องมือชนิดใด
ก. เอเอฟ ซิกแนล เจนเนอเรเตอร (AF SIGNAL GENERATOR)
ข. อารเอฟ ซิกแนล เจนเนอเรเตอร (RF SIGNAL GENERATOR)
ค. ออสซิลโลสโคป (OSCILLOSCOPE)
ง. ถูกทุกขอ
22. ในทางปฏิบัตกิ ารหารูปแบบการแพรกระจายคลื่นของสายอากาศจะใชเครื่องมือ
ก. อารเอฟ ฟลิด สเทร็งท มิเตอร (RF FIELD STRENGTH METER)
ข. ฟรีควินซี่ เคาทเตอร (FREQUENCY COUNTER)
ค. ดีวิเอชั่น มิเตอร (DEVIATION METER)
ง. ฟรีควินซี่ มิเตอร (FREQUENCY METER)
23. การที่กําลังสงยอนกลับมาสูเครื่องรับ-สงวิทยุมีสาเหตุมาจาก
ก. การใชสายอากาศคนละยานความถีก่ ับความถี่รับ-สงของเครื่องรับ-สงวิทยุ
ข. การปรับสายอากาศไมตรงทิศทางในการรับ-สง
ค. การใชแบตเตอรี่ผิดพลาด
ง. การเคลื่อนยายเครื่องรับ-สงวิทยุเปนประจํา
24. เครื่องมือที่ใชวัดคากําลังสงที่ออกจากเครือ่ งรับ-สงวิทยุ คือ
ก. เอเอฟ เพาวเวอร มิเตอร (AF POWER METER)
ข. อารเอฟ เพาวเวอร มิเตอร (RF POWER METER)
ค. ดิป มิเตอร (DIP METER)
ง. ฟลด สเทร็งท มิเตอร (FIELD STRENGTH METER)
25. คําวา อารเอฟ เพาวเวอร เอาทพุด (RF POWER OUTPUT) ของเครื่องรับ-สงวิทยุ หมายถึงคาอะไร
ก. กําลังความเขมของคลื่นวิทยุ
ข. กําลังกินกระแสไฟฟาของเครื่องไฟฟา
ค. กําลังสงของเครื่องรับ-สงวิทยุ
ง. กําลังการสูญเสียของเครื่องไฟฟา
26. การตออารเอฟ เพาวเวอร มิเตอร (RF POWER METER) เพื่อวัดกําลังสงของเครื่องสงวิทยุจะตออยางไร
ก. ขนานกับเครื่องสงวิทยุ
ข. อนุกรมกับเครื่องสงวิทยุ
ค. อนุกรมกับเครื่องสงวิทยุและสายอากาศ
ง. ถูกทุกขอ

27. ถานําอารเอฟ เพาวเวอรมิเตอร (RF POWER METER) มาตอระหวางเครื่องรับ-สงวิทยุกับดัมมี่โหลด (DUMMY LOAD) จะ
วัดไดคาอะไร
ก. อารเอฟ เพาวเวอร เอาทพุด (RF POWER OUTPUT) ของเครื่องรับ-สงวิทยุ
ข. ฟรีควีนซี่ (FREQUENCY) ของเครื่องรับ-สงวิทยุ
ค. เอเอฟ เพาวเวอร เอาทพุด (AF POWER OUTPUT) ของเครื่องรับ-สงวิทยุ
ง. ไอ. เอฟ. (I.F.) ของเครื่องรับ-สงวิทยุ
28. เอส-มิเตอร (S-METER) ที่อยูในเครื่องรับ-สงวิทยุ จะแสดงคาอะไร
ก. ความเขมของสัญญาณเสียง
ข. ความแรงของสัญญาณวิทยุ
ค. ความเบี่ยงเบนของสัญญาณเสียง
ง. ความชัดเจนของสัญญาณวิทยุ
29. วีเอสดับบลิวอาร มิเตอร (VSWR METER) คือเครื่องมือตรวจสอบอะไรบาง
ก. การเบี่ยงเบนของความถี่
ข. ความไวในการรับของเครื่องรับ-สงวิทยุ
ค. การแมชชิง่ อิมพีแดนซของสายอากาศ
ง. ความชัดเจนของคลื่นเสียง
30. สเปกตรัม อะนาไลเซอร (SPECTRUM ANAL YZER) เปนเครื่องมือที่ใชวัด
ก. ความตานทาน
ข. ความดังของเสียงที่ออกลําโพง
ค. สัญญาณสงออกที่ไมตองการ
ง. แรงดันไฟฟาของภาคจายไฟ
31. แอนเทนนา โรเตเตอร (ANTENNA ROTATOR) คืออะไร
ก. สายอากาศชนิดหนึ่งซึ่งหมุนได
ข. อุปกรณทใี่ ชหมุนเพื่อเปลี่ยนทิศทางของสายอากาศ
ค. สายอากาศชนิดเคลื่อนที่ได
ง. เครื่องมือซึ่งทําใหสายอากาศเพิ่มเกนการขยาย
32. โคแอดเชี่ยล สวิทซ (COAXIAL SWITCH) ทําหนาที่อะไร
ก. ปด-เปดเครื่องรับ-สงวิทยุ
ข. ปด-เปดระบบสายอากาศ
ค. เลือกวาจะใหเครื่องรับ-สงวิทยุตอกับสายอากาศตนใด ง. ไมมีคําตอบใดถูกตอง
33. เครื่องมือที่ใชวัดความถี่วิทยุ มีชื่อเรียกวา
ก. แอมมิเตอร (AMMETER)
ข. ฟรีควินซี่ เคาเตอร (FREQUENCY COUNTER)
ค. โวลทมิเตอร (VOLTMETER)
ง. ซาวด รีฟเวล มิเตอร (SOUND LEVEL METE)
34. การตอเครื่องวัดความถี่ (FREQUENCY COUNTER) วัดความถี่ของเครื่องสงวิทยุ จะตออยางไร
ก. อนุกรมกับเครื่องสงวิทยุ
ข. ขนานกับเครื่องสงวิทยุ
ค. อนุกรมกับเครื่องสงวิทยุและเครื่องลดทอนสัญญาณ ง. ถูกทุกขอ
35. ดิป มิเตอร (DIP METER) คือเครื่องมือที่ใชวัดหาคาอะไร
ก. คาความถี่รีโซแนนซของสายอากาศ
ข. คาความตานทานของสายอากาศ
ค. คาแรงดันไฟฟาที่ตกครอมขั้วสายอากาศ
ง. คาความถี่เบี่ยงเบนของเครื่องรับ-สงวิทยุที่สงออกไป

36. วงจรเรโซแนนซ (RESONANCE) ที่ใชในเครื่องรับ-สงวิทยุทวั่ ๆไปจะประกอบไปดวยอุปกรณชนิดใด
ก. ตัวตานทานไฟฟา (RESISTOR)
ข. ตัวตานทานไฟฟา (RESISTOR) กับตัวเก็บประจุไฟฟา (CAPACITOR)
ค. ตัวเหนี่ยวนําไฟฟา (INDUCTOR)
ง. ตัวเหนี่ยวนําไฟฟา (INDUCTOR) กับตัวเก็บประจุไฟฟา (CAPACITOR)
37. การวัดหาคาความถี่เรโซแนนซ (RESONANCE) ของสายอากาศ จะใชเครื่องมือชนิดใด
ก. RESONANCE METER
ข. RADIATION PATTERN
ค. DIP-METER
ค. DISTORTION METER
38. สเพอริอัส อีมิสชั่น (SPURIOUS EMISSION) คืออะไร
ก. คลื่นรบกวนที่ไมพึงประสงค
ข. คลื่นที่ทําใหกําลังสงเพิ่มขึ้น
ค. คลื่นที่ตองการออกอากาศ
ง. คลื่นที่ทําใหแรงดันไฟฟาเพิ่มขึ้น
39. อินเตอรโมดูเลชั่น (INTERMODULATION) หมายถึง
ก. การรวมตัวของคลื่นความถี่วิทยุตั้งแต 2 ความถี่ขึ้นไปและเกิดเปนความถี่ใหม
ข. คลื่นความถี่วทิ ยุที่มีความถี่เปนจํานวนเทาของความถี่ใชงาน
ค. เปนมาตรฐานการผสมคลื่นแบบหนึ่ง
ง. วงจรทางไฟฟาที่ทําหนาที่เกีย่ วกับการผสมคลื่น
40. คลื่นฮารโมนิค (HARMONIC) มีความหมายอยางไร
ก. คือ คลื่นความถี่ของวงจรไอเอฟ แอมพลิฟายเออร (IF AMPLIFIER)
ข. คือ คลื่นความถี่ที่ตองการออกอากาศ
ค. คือ คลื่นความถี่ที่มีคาเปนจํานวนเทาของความถี่ใชงาน
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค.
41. เหตุใดคลื่นฮารโมนิคจึงตองพยายามกําจัดทิ้งเพื่อไมใหมกี ารออกอากาศ
ก. เนื่องจากเปนคลื่นที่เกิดการสูญเสียในสายนําสัญญาณ
ข. เนื่องจากเปนคลื่นที่เปนอันตรายตอระบบสายอากาศ
ค. เนื่องจากเปนคลื่นที่อาจทําใหเกิดสัญญาณรบกวนแกสถานีอื่นๆ
ง. เนื่องจากเปนคลื่นที่เปนอันตรายตอบุคคลผูใชงาน
42. การรบกวนของคลื่นวิทยุใชความถี่เดียวกันอาจเกิดจาก
ก. อินเตอรโมดูเลชั่น (INTERMODULATION)
ข. มีสัญญาณแรงๆสงอยูในความถี่ใกลเคียง
ค. สถานีวิทยุหลายๆสถานีตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกัน
ง. เดสเซนซิทิเซชั่น (DESENSITIZATION)

43. ในการติดตั้งสายอากาศเพื่อใชกับเครื่องรับ-สงวิทยุตดิ ตั้งประจําที่มีหลักการ ดังนี้
ก. ติดตั้งใหหา งจากสายไฟฟาแรงสูงใหมากที่สุด
ข. ติดตั้งใหหางจากตนไมใหญ
ค. ติดตั้งใหหางจากสถานที่ติดตั้งเครื่องรับ-สงวิทยุใหมากทีส่ ุด
ง. ขอ ก. และขอ ข. ถูก
44. เมื่อนําเครื่องขยายกําลังสัญญาณความถี่วทิ ยุ (RF BOOSTER) มาตอเพื่อใชงานรวมกับเครื่องรับ-สงวิทยุแบบมือถือจะมี
ผลดังนี้
ก. ขายสื่อสารขางเคียงถูกรบกวน
ข. เครื่องรับวิทยุ-โทรทัศนถูกรบกวน
ค. รับ-สงไดไกลกวาเดิม
ง. ถูกทุกขอ
45. อีเลคโทรแม็คเนทิค อินเตอรเฟอรเรนซ (ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE : EMI) คือ
ก. การรบกวนตอคลื่นวิทยุอันเกิดจากเครือ่ งใชไฟฟา
ข. การรบกวนตอคลื่นวิทยุอันเกิดจากระบบจุดระเบิดของเครือ่ งยนต
ค. การรบกวนตอคลื่นวิทยุอันเกิดจากผูจงใจสงคลื่นรบกวน
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
46. เครื่องรับ-สงวิทยุ2เครื่องใชงานตางความถีก่ ัน แตสถานีอยูบริเวณเดียวกัน สัญญาณสามารถเกิดการรบกวนกันเองไดซึ่งอาจ
เกิดจากสาเหตุใด
ก. อินเตอรมอดูเลชั่น (INTERMODULATION)
ข. ฮารโมนิค (HARMONIC)
ค. สเพอริอัส อีมิสชั่น (SPURIOUS EMISSION)
ง. ถูกทุกขอ
47. อารเอฟ ซิกแนล เจนเนอเรเตอร (RF SIGNAL GENERATOR) กําเนิดสัญญาณอะไร
ก. สัญญาณเสียง
ข. คลื่นเสียง
ค. สัญญาณคลื่นวิทยุ
ง. ถูกทุกขอ
48. ถาตองการติดตอระยะทางไกลๆควรปฏิบัติอยางไร
ก. เพิ่มความสูงของสายอากาศ
ข. เพิ่มความไวในการรับ
ค. เพิ่มเกนสายอากาศ
ง. ถูกทุกขอ
49. คลื่นแมเหล็กไฟฟาเกิดขึน้ ไดจากสาเหตุใดบาง
ก. รังสีที่แผออกมาจากดวงอาทิตย
ข. การแปรปรวนของบรรยากาศ
ค. หมอแปลงไฟฟาที่ติดตัง้ อยูตามเสาไฟฟา
ง. ถูกทุกขอ
50. รังสีคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟาที่แผออกมาจากดวงอาทิตย และมีผลกับมนุษยทเี่ ห็นได คืออะไร
ก. แสงสวาง
ข. ความรอน
ค. การแปรปรวนของบรรยากาศ
ง. ถูกทั้งขอ ข. และขอ ค.
51. ปจจุบันคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟาเกิดขึน้ มากมายจากกระทําของมนุษย เชนอะไรบาง
ก. กระแสไฟฟาจายไปตามบานเรือนตางๆ
ข. หมอแปลงไฟฟาที่ติดตัง้ อยูตามเสาไฟฟา
ค. อุปกรณไฟฟาตางๆ
ง. ถูกทุกขอ

52. สนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ออกมาจากเครื่องสงวิทยุมีผลตอสวนใดของรางกายมากที่สดุ
ก. ความรอนที่มีผลตอผิวหนัง
ข. เยื่อบุในตาและสมอง
ค. สัดสวนของรางกายที่มอี ัตราสวนกับความยาวคลื่นวิทยุ ง. ถูกทุกขอ
53. สัดสวนของรางกายมนุษยทมี่ ีผลหรือความยาวพอดีกับความยาวคลื่นวิทยุเราเรียกวาอยางไร
ก. ออกสซิลเลเตอร
ข. พรอพพอชั่น
ค. รีโซแนนซ
ง. แลมบดา
54. ความสูงของผูใหญที่ยนื อยูบนพื้นดินโดยไมสวมรองเทา จะพอดีกับความยาวคลื่นความถี่ใด
ก. 35 MHz
ข. 70 MHz
ค. 140 MHz
ง. ไมมีขอใดถูก
55. ความสูงของผูใหญที่ยนื อยูบนพื้นดินโดยสวมรองเทา จะพอดีกับความยาวคลื่นความถี่ใด
ก. 35 MHz
ข. 70 MHz
ค. 140 MHz
ง. ไมมีขอใดถูก
56. ศีรษะของผูใหญจะพอดีกับคลื่นความถี่วิทยุขนาดประมาณเทาใด
ก. 4-40 MHz
ข. 40-400 MHz
ค. 400-700 MHz
ง. ไมมีขอใดถูก
57. เมื่อเราเขาไปอยูในบริเวณที่มคี ลื่นสนามแมเหล็กไฟฟามากๆจะรูสึกอยางไร
ก. รูสึกหนาวเย็น
ข. เกิดความเย็นกับสวนตางๆของรางกาย
ค. เกิดความรอนกับสวนตางๆของรางกาย
ง. ไมรูสึกอะไรเลย
58. การสัมผัสกับสายอากาศหรืออุปกรณที่สงคลื่นออกมามากๆแลวเกิดเปนความรอนมากๆนั้นเราเรียกอยางไร
ก. RF-Leak
ข. RF Burn
ค. RF Short
ง. RF Shock
59. เราจะปองกันการรั่วไหลของคลื่นวิทยุทแี่ ผออกมาจากอุปกรณของเราไดอยางไร
ก. ใชกระดาษหอหุม
ข. ใชแผนโลหะหอหุม
ค. ใชไมหอหุม
ง. ถูกทุกขอ
60. การหอหุมเพื่อปองกันคลื่นความถี่วิทยุรวั่ ออกมาจากอุปกรณเราเรียกวาอยางไร
ก. Packing
ข. Sheild
ค. Close
ง. ไมมีขอใดถูก
61. อุปกรณใดตอไปนี้ที่มีความจําเปนตองหอหุมหรือ Sheild อยางดีที่สุด
ข. เครื่องรับวิทยุ
ก. เครื่องวัดกําลังสงวิทยุ
ค. เครื่องขยายกําลังสงวิทยุ
ง. เครื่องจายไฟฟากระแสตรง
62. คลื่นสนามแมเหล็กไฟฟายานความถี่ใดทีเ่ ปนอันตรายแตไมเกิดในรูปของความรอน
ก. ยานความถี่สูงมาก
ข. ยานความถี่สูง
ค. ยานความถี่ต่ํา
ง. ไมมีขอใดถูก
63. คลื่นความถี่ยานใดที่มีผลทําใหเกิดโรคมะเร็งและโรคลูคีเมียได
ก. ยานความถี่สูงมาก
ข. ยานความถี่สูง
ค. ยานความถี่ต่ํา
ง. ถูกทุกขอ
64. ผูที่มีสวนเกีย่ วของหรืออยูใกลกับคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟาความถี่ต่ําเปนเวลานาน อาจจะมีผลทําใหเปนโรคอะไร
ก. โรคปอดบวม
ข. โรคมะเร็งในเม็ดเลือดหรือลูคีเมีย
ค. โรคไขขออักเสบ
ง. ไมมีผลทําใหเกิดโรคอะไร

65. ผูใหญที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอีเลคทรอนิคสก็อาจจะมีผลโดยตรงกับเด็กในครอบครัวโดยอาจจะมีโอกาศเปนโรคอะไร
ก. โรคปอดอักเสบ
ข. โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
ค. โรคมะเร็งในสมอง
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
66. แมที่กําลังตั้งครรภและใชผาหมไฟฟาเปนประจําอาจจะมีผลทําใหเด็กทารกในครรภเปนโรคใดได
ก. โรคมะเร็งในสมอง
ข. โรคกลัวน้ํา
ค. โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
67. ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับคลื่นไมโครเวฟและยังตองสูดดมน้ํายาเคมี (Solvent) เปนเวลาติดตอกันถึง 20 ป ก็มีโอกาสเปน
โรคมะเร็งในสมองมากกวาคนทั่วไปกี่เทาตัว
ก. 2 เทาตัว
ข. 6 เทาตัว
ค. 10 เทาตัว
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
68. นักวิทยุสมัครเลนและผูที่ประกอบอาชีพเกีย่ วกับไฟฟา ก็มีโอกาสเปนโรคมะเร็งไดอกี
ก. โรคปอดบวม
ข. โรคมะเร็งในโลหิต
ค. โรคมะเร็งในตอมน้ําเหลือง
ง. ถูกขอ ข. และขอ ค.
69. ขอใดเปนสายนําสัญญาณแบบเปด
ก. RG-58
ข. RG-11
ค. Twin lead
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
70. ขอใดเปนสายนําสัญญาณแบบปด
ก. สายนําสัญญาณแบบโคแอกเชี่ยล
ข. สายนําสัญญาณแบบบาลานซไลน
ค. สายนําสัญญาณแบบทวินสีด
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
71. ขอควรทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการแพรกระจายคลื่นวิทยุ หรือการสงคลื่นวิทยุไมควรอยูใกลสายอากาศ อยากทราบวา
ในกรณีที่ใชวทิ ยุสื่อสารในรถยนตไมควรใชกําลังสงเกินกวาเทาใด
ก. ไมเกิน 10 วัตต
ข. ไมเกิน 25 วัตต
ค. ไมเกิน 50 วัตต
ง. ไมเกิน 100 วัตต
72. ในกรณีตั้งสถานีในบานและใชกําลังสงสูงกวา 100 วัตต ควรติดตั้งสายอากาศใหอยูหา งจากผูคนอยางนองเทาใด
ก. ไมนอยกวา 35 ฟุต
ข. ไมนอยกวา 50 ฟุต
ค. ไมนอยกวา 100 ฟุต
ง. ไมจําเปนตองคํานึงถึง
73. ในกรณีที่มีการใชเครื่องขยายกําลังสงวิทยุหรือเครื่องจายไฟฟา หรือหมอแปลงไฟฟา ในขณะที่มีการจายไฟฟาเขาเครื่อง ทาน
ควรอยูหางเครือ่ งดังกลาวเทาใด
ก. อยางนอย 3 ฟุต
ข. อยางนอย 4 ฟุต
ค. ไมนอยกวา 100 ฟุต
ง. ไมจําเปนตองคํานึงถึง
74. Two Tone Teat มีความถี่สองความถี่อะไรบาง
ก. 1000 , 2000 Hz
ข. 1500 , 3000 Hz
ค. 700 , 1900 Hz
ง. ไมมีขอใดถูก
75. Two Tone Test ใชสําหรับทําอะไร
ก. ปรับแตงเครื่องขยายเสียงเพื่อใหเสียงออกมาดี
ข. ปรับแตงภาครับของวิทยุสื่อสาร
ค. ปรับแตงเครื่องขยายกําลังสงวิทยุ
ง. ถูกทุกขอ

76. Two Tone Test ใชสําหรับปรับแตงอุปกรณของเครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสารภาคใด
ก. ภาครับ
ข. ภาคขยายเสียง
ค. ภาคขยายกําลังสงวิทยุ
ง. ถูกทุกขอ
77. Two Tone Test ใชสําหรับปรับแตงอุปกรณวิทยุสื่อสารแบบใด
ก. FM
ข. AM
ค. SSB
ง. ถูกทุกขอ
78. การใชความถีข่ อง Two Tone Test จะตองคํานึงถึงอะไร
ก. ใหมีความถี่เสียงต่ําและความถี่เสียงสูง
ข. ไมใหเปนฮารโมนิคซึ่งกันและกัน
ค. ใหเกิดความถีฮ่ ารโมนิคทางดานความถี่เสียงมากๆจนเต็มยาน
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
79. ทําไมจึงตองใช Two Tone Test ในการปรับแตงอุปกรณวิทยุสื่อสาร
ก. เวลาทดสอบเครื่องขยายกําลังสงจะไดไมเหนื่อยเวลามอดเสียงเขาไป
ข. เพื่อใหเครื่องขยายกําลังสงสามารถขยายความถี่ต่ําและความถี่สูงไดเทากัน
ค. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข.
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
80. การสงแตคลื่นพาหออกไปอยางเดียวโดยไมผสมสัญญาณเสียงออกไปดวยเราเรียกวาเปนการสงแบบใด
ก. AM
ข. FM
ค. CW
ง. ถูกทุกขอ
81. การที่นักวิทยุสมัครเลนสงคลื่นพาหออกไปโดยเปดและปดเปนชวงสั้นบางยาวบางเราเรียกวาเปนการสงอะไร
ก. สงเพื่อทดสอบวาคลื่นออกไปหรือไม
ข. สงสัญญาณรหัสมอรส
ค. สงเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟา
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
82. การสงคลื่นพาหออกไปเปนจังหวะสั้นบางยาวบางนั้นเราใชอุปกรณใดเปนตัวกําหนดจังหวะ
ก. เปด-ปดสวิทซไฟฟาหรือแหลงจายไฟฟาของเครื่องสง ข. เครื่องเคาะสัญญาณหรือ KEY
ค. ถอดสายอากาศสลับกันไปมาใหเปนจังหวะ
ง. ถูกทุกขอ
83. เราจะกําหนดอยางไร เพื่อใหทราบวาสัญญาณจุดที่เราสงออกไปนั้นใหมีความยาวเทาใด
ก. เทาใดก็ไดใหรสู ึกวาสั้นไวก็เปนพอ
ข. สั้นที่สุดเทาที่จะทําได
ค. ใหมีความยาวเปนหนึ่งในสามของสัญญาณขีด
ง. ถูกทุกขอ
84. เราจะกําหนดอยางไร เพื่อใหทราบวาสัญญาณขีดที่เราสงออกไปนั้นใหมีความยาวเทาใด
ก. ยาวเทาใดก็ไดใหรูสึกวายาวกวาสัญญาณจุด
ข. ยาวมากทีส่ ุดเทาที่จะสามารถทําได
ค. ใหมีความยาวเปนสามเทาของสัญญาณจุด
ง. ถูกทุกขอ
85. ขอใดใหความหมายของเครือ่ งเคาะสัญญาณรหัสมอรสแบบอัตโนมัติไดดีที่สุด
ก. คันเคาะรหัสมอรสที่มีอุปกรณอีเลคทรอนิคสติดตั้งอยูดวย
ข. คันเคาะรหัสมอรสที่มีรีเลยเปนตัวเปดปดสัญญาณ
ค. เครื่องเคาะรหัสมอรสที่ใหสัญญาณจุดและขีดแบบอัตโนมัติ
ง. ถูกทุกขอ

86. คันเคาะรหัสมอรสที่มีจุดสัมผัสสองจุดคือซายและขวาเพื่อสงใหเครื่องเคาะสัญญาณรหัสมอรสแบบอัตโนมัตินั้นเราเรียกวา
อะไร
ก. Straight Key
ข. Paddle Key
ค. Double Key
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
87. รางกายของมนุษยมีผลการตอบรับตอปริมาณการแพรกระจายคลื่นสูงสุดเมื่อความสูงของรางกายเทากับเทาใดของความถี่ที่ใช
สง
ก. 0.2 เทาของความยาวคลื่น
ข. 0.3 เทาของความยาวคลื่น
ค. 0.4 เทาของความยาวคลื่น
ง. 0.5 เทาของความยาวคลื่น
88. ชวงความถี่ในขอใดที่มีคาระดับความปลอดภัยตอรางกายของมนุษยต่ําที่สุด (มีอันตรายมาก) จากการแพรกระจายของ
คลื่นวิทยุ ซึ่งนอกจากชวงนีแ้ ลวจะไมมีผลตอรางกายของมนุษย
ก. 3 – 30 MHz
ข. 30 – 3—MHz
ค. 300 – 3000 MHz
ง. 300 – 3000 KHz
89. ขอใดกลาวถึงขอดีของ LINE FILTER ไดถูกตอง
ก. LINE FILTER ตอไวเพือ่ ปองกันสัญญาณรบกวนจากเครื่องใชไฟฟาอื่นๆเขามารบกวนเครื่องรับ-สงวิทยุของเรา
ข. LINE FILTER จะชวยปองกันสัญญาณจากเครื่องรับ-สงวิทยุของเราออกไปรบกวน หรือทําความเสียหายตออุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาอื่นๆได
ค. LINE FILTER ชวยเพิ่มกําลังสงของเครื่องรับ-สงวิทยุของเราใหมีกําลังสงแรงขึ้น
ง. ขอ ก. และ ข. ถูกตอง
90. ปริมาณกระแสไฟฟาต่ําสุดที่อาจเปนอันตรายตอรางกายถึงขั้นเจ็บปวด และอาจถึงขัน้ หมดสติไดมคี าประมาณเทาใด เมื่อไหล
ผานรางกายมนุษย
ก. 10 มิลลิแอมปแปร
ข. 50 มิลลิแอมปแปร
ค. 100 มิลลิแอมปแปร
ค. 1000 มิลลิแอมปแปร
91. เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากคลื่นวิทยุในกรณีที่ใชกําลังสงสูงและความถี่สูง ควรใหสายอากาศอยูห างจากคนหรือบริเวณที่มีคน
อยูอยางนอยกี่เมตรขึ้นไป
ก. 1 เมตร
ข. 2 เมตร
ค. 3 เมตร
ง. 5 เมตร
92. ไมควรมองจุดแพรกระจายคลื่นวิทยุยานใดโดยตรงในขณะทําการสงสัญญาณคลื่นวิทยุออกอากาศ
ก. MF
ข. HF
ค. VHF
ง. UHF และ SHF
93. เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศยานเมื่อจะติดตั้งเสาอากาศวิทยุสูง ควรจะติดตั้งใหหางจากทางขึ้น-ลงของสนามบินเปน
ระยะทางเทาใด
ก. หางจากดานขางทางวิ่งขึ้น-ลง 3 กม. และหางจากปลายทางวิ่งขึ้น-ลง 10 กม.
ข. หางจากดานขางทางวิ่งขึ้น-ลง 5 กม. และหางจากปลายทางวิ่งขึ้น-ลง 10 กม.
ค. หางจากดานขางทางวิ่งขึ้น-ลง 5 กม. และหางจากปลายทางวิ่งขึ้น-ลง 12 กม.
ง. หางจากดานขางทางวิ่งขึ้น-ลง 6 กม. และหางจากปลายทางวิ่งขึ้น-ลง 15 กม.

94. การปองกันสัญญาณรบกวนที่เกิดจากเครือ่ งสงวิทยุไปรบกวนเครื่องรับโทรทัศนในขอใดเปนการปองกันหรือแกไขที่
ตัวเครื่องสงวิทยุถูกตอง
ก. ติดตั้งวงจรกรองความถี่ต่ําผาน (LOW PASS FILTER) ใหใกลที่สุดกับเครื่องสงวิทยุแลวตอสายดินดวย
ข. ติดตั้งวงจรกรองความถี่สูงผาน (HIGH PASS FILTER) ใหใกลที่สุดกับเครื่องสงวิทยุแลวตอสายดินดวย
ค. ติดตั้ง RF CHOKE หรือ BALUN ที่สายอากาศใหใกลเคียงที่สุดกับเครือ่ งสงวิทยุแลวตอสายดินดวย
ง. ไมมีคําตอบใดถูกตอง
95. สัญญาณ TWO TONE TEST จะนําไปใชงานในการทดสอบภาค POWER AMPLIFIER ของเครื่องวิทยุเพื่อวัดหาคาอะไร
ก. TOTAL HARMONIC DISTORTION
ข. INTERMODULATION DISTORTION
ค. LINEAR AMPLIFIER
ง. FREQUENCY RESPONSE
96. เมื่อใชเครื่องรับ-สงวิทยุแบบมือถือ เพื่อความปลอดภัยตอนัยนตา ควรใหสายอากาศหางจากนัยนตาอยางนอยเทาใด
ก. 1 – 2 นิ้ว
ข. 6 นิ้ว
ค. 1 ฟุต
ง. 1 ศอก
97. ขอใดตอไปนีไ้ มใชสาเหตุทนี่ ําเอา LINE FILTER มาใชกับเครื่องรับ-สงวิทยุเพื่อปองกันสัญญาณรบกวน
ก. การเกิด CONDUCTION ของระบบอุปกรณไฟฟา
ข. การเกิด RADIATED ของสัญญาณวิทยุ
ค. การเกิด NON – LINEAR ของระบบวิทยุ
ง. การเกิด NON – RESONANCE ของสัญญาณวิทยุ
98. ถาจะปองกันสัญญาณวิทยุจากเครื่องสงวิทยุยานความถีย่ าน HF ไมใหไปรบกวนภาครับของโทรทัศนเราตองใช
ก. LOW PASS FILTER
ข. HIGH PASS FILTER
ค. BAND PASS FILTER
ง. INTERMOD FILTER
99. FILTER ชนิดใดที่ใชตดิ ตั้งกับโทรทัศนเพื่อปองกันสัญญาณการรบกวนจากสถานีวทิ ยุยานความถี่ HF ไปรบกวน
ก. LOW PASS FILTER
ข. HIGH PASS FILTER
ค. BAND PASS FILTER
ง. ATTENUATOR
100. การแพรกระจายคลื่นวิทยุยาน MICROWAVE เปนการสงคลื่นแบบใด
ก. LINE OF SIGHT
ข. SHORTER RANGE
ข. LINE OF LINE
ง. LINE TO FREQUENCY

เฉลยขอสอบ
1. ก.
8. ข.
15. ข.
22. ก.
29. ค.
36. ง.
43. ง.
50. ง.
57. ค.
64. ข.
71. ข.
78. ข.
85. ค.
92. ง.
99. ก.

2. ก.
9. ง.
16. ง.
23. ก.
30. ค.
37. ค.
44. ง.
51. ง.
58. ข.
65. ค.
72. ก.
79. ข.
86. ข.
93. ง.
100.ก.

3. ค.
10. ง.
17. ค.
24. ข.
31. ข.
38. ก.
45. ง.
52. ข.
59. ข.
66. ก.
73. ก.
80. ค.
87. ค.
94. ก.

4. ก.
11. ง.
18. ข.
25. ค.
32. ค.
39. ก.
46. ง.
53. ค.
60. ข.
67. ค.
74. ค.
81. ข.
88. ข.
95. ข.

5. ข.
12. ข.
19. ง.
26. ค.
33. ข.
40. ค.
47. ค.
54. ก.
61. ค.
68. ค.
75. ค.
82. ข.
89. ง.
96. ก.

6. ง.
13. ง.
20. ง.
27. ก.
34. ค.
41. ค.
48. ง.
55. ข.
62. ค.
69. ค.
76. ค.
83. ค.
90. ข.
97. ง.

7. ง.
14. ข.
21. ง.
28. ข.
35. ก.
42. ค.
49. ง.
56. ค.
63. ค.
70. ก.
77. ค.
84. ค.
91. ค.
98. ก.

