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จรรยาบรรณของนกัวทิยสุมคัรเลน่ 

 

 
นกัวทิยสุมคัรเลน่คอืผูท้ ี ่

 

มเีมตตาและเห็นใจกนั (CONSIDERATE)… ไมอ่อกอากาศ ในลักษณะจงใจ เพือ่บัน่ทอน

ความสขุของผูอ้ ืน่ 

 

รกัและภกัด ี(LOYAL)... แสดงความภกัด ีใหกํ้าลังใจ และเกือ้หนุน เพือ่นนักวทิยสุมคัรเลน่ ชมรม 

สมาคมทอ้งถิน่ สมาคมทีเ่ป็นตัวแทนของประเทศตนเองในเวทสีากล 
 

มหีวักา้วหนา้ (PROGRESSIVE)... ดํารงไวซ้ ึง่สถานวีทิยขุองตนเองใหท้ันสมยั สรา้งและ

ประกอบขึน้เป็นอยา่งดแีละมปีระสทิธภิาพ มวีถิแีหง่การปฏบิตัใินการออกอากาศ อยูเ่หนอืสิง่ทีจ่ะ
กอ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยีตอ่ตนเอง 

 

ปฏบิตัติอ่กนัฉนัมติร (FRIENDLY)... สง่สญัญาณชา้ลงดว้ยความอดทน เมือ่ถกูรอ้งขอ; ให ้

แนวคดิและคําปรกึษากบัผูม้าใหมด่ว้ยความเป็นกนัเอง; มเีมตตาชว่ยเหลอื ใหค้วามรว่มมอืและเอือ้อาทร
กนั เพือ่ประโยชนข์องผูอ้ ืน่ ทัง้หมดนีค้อื เครือ่งหมายแหง่ความมน้ํีาใจ ของนักวทิยสุมคัรเลน่ 

 

มสีมดลุ (BALANCED)... วทิยสุมคัรเลน่เป็นงานอดเิรกชนดิหนึง่ ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิอปุสรรคตอ่

หนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีม่ตีอ่ ครอบครัว หนา้ทีก่ารงาน การเรยีน หรอื สงัคมรอบตัว 

 

รกัชาต ิ(PATRIOTIC)... สถานแีละทักษะทีต่นเองมอียู ่พรอ้มทกุเมือ่ เพือ่ประเทศชาตแิละสงัคม 

 
--ปรับปรงุมาจาก Amateur’s Code ฉบบัดั่งเดมิ เขยีนโดย Paul M. Segal, W9EEA, ในปี ค.ศ.1928 
(พ.ศ. 2471)  

 
 

I. อารมัภบท (INTRODUCTION)   

I.1 ยนิดตีอ้นรบั   

นักวทิยสุมคัรเลน่สว่นมาก หรอืนักวทิยสุมคัรเลน่ทีต่อ้งการประสบความสําเร็จ ผูซ้ ึง่กําลังอา่นคูม่อืเลม่นี้
อยู ่คอื ผูท้ีอ่าจจะยงัใหมต่อ่วงการวทิยสุมคัรเลน่ และทีผ่า่นมาจนถงึเมือ่ไมน่านมานี ้บรรดาผูม้าใหม่
เกอืบทัง้หมด มกัจะถกูปลอ่ยใหอ้ยูบ่นความถี ่โดยไดรั้บการชว่ยเหลอื หากจะมอียูบ่า้ง กเ็พยีงนอ้ยนดิ 
ปราศจากการชีแ้นะในเรือ่งแนวทางและวธิกีารทีช่ดัเจน หรอื การใหค้วามรู ้การสอนในเรือ่งทีจ่ะตอ้งถอื
ปฏบิตัแิละประพฤตอิยา่งไร ขณะกําลังออกอากาศ เราพอจะนกึภาพออกกนัไดห้รอืไม ่ขณะเมือ่ถกูปลอ่ย
ใหข้บัขีร่ถยนตอ์ยูบ่นถนนทีม่กีารจราจรคับคั่ง โดยปราศจากผูท้ีค่อยชีแ้นะวา่ ควรจะขบัขีอ่ยา่งไร หรอื 
ควรจะประพฤต ิปฏบิตัเิชน่ไร บนถนน?  เหตกุารณ์เชน่นัน้ ดเูหมอืนวา่ จะทําใหต้วัเรารูส้กึประหมา่
หวาดหวั่นไดไ้มน่อ้ยเลยทเีดยีว ฉันใด การขึน้ไปอยูบ่นความถี ่โดยทีม่ไิดม้กีารเตรยีมตัวใหพ้รอ้มมากอ่น 
เพือ่สมัผัสกบัประสบการณ์อนัน่าพศิวง หากจะกลา่วไป อยา่งนอ้ย ก็สรา้งความประหมา่หวาดหวั่น และ
ทําใหต้ัวเราขาดความมัน่ใจได ้เชน่กนั ฉันนัน้ กระนัน้กด็ ีจงอยา่ไดต้ระหนกตกใจไป เราทกุคน ครัง้หนึง่ 
ตา่งกเ็คยขบัขีร่ถยนตเ์ป็นครัง้แรกบนถนนมาแลว้ และเมือ่แรกเริม่ นักวทิยสุมคัรเลน่ทกุคนก็เคยเป็นเด็ก
ใหมใ่นวงการนีม้าดว้ยกนัทัง้นัน้  
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ยนิดตีอ้นรับ เขา้สูโ่ลกแหง่วทิยสุมคัรเลน่ ยนิดตีอ้นรับ เขา้สูย่า่นความถีว่ทิยสุมคัรเลน่ของพวกเราทกุคน 
เอกสารฉบบันี ้จะชว่ยใหเ้ราทัง้หลาย มคีวามสนุกสนานกบังานอดเิรกทีม่หัศจรรยน์ีม้ากขึน้ ตัง้แตเ่ริม่แรก 
จงอยา่ลมืวา่ วทิยสุมคัรเลน่เป็นงานอดเิรกชนดิหนึง่ และคําวา่ งานอดเิรก โดยความหมายแลว้ คอื สิง่ที่
จะทําใหเ้ราไดรั้บความสนุกสนาน! 

ผูท้ีอ่า่นไมค่วรทําใหต้นเองรูส้กึเบือ่หน่ายหรอืทอ้แท ้เมือ่พบกบับรรดากฎ กตกิา ทีป่รากฏอยูใ่นคูม่อืเลม่
นี ้แลว้คดิวา่ สิง่นัน้จะทําใหค้วามสขุหรอืความพงึพอใจของตนเองบนความถีล่ดลง กฎ กตกิาเหลา่นี ้งา่ย
ตอ่การเขา้ใจ และจะกลายเป็น วนัิย/จรรยาบรรณ (code of conduct) ทีต่ดิตวัไปไดอ้ยา่งรวดเร็วโดย
ปรยิาย สําหรับนักวทิยสุมคัรเลน่ผูม้จีติใจอนังดงาม ทกุทา่น  

คูม่อืเลม่นีม้สีามสว่น ประกอบดว้ย: 

I. บทน า (Introduction) 

เหตใุดตอ้งมคีูม่อืเลม่นี ้ 

 
II. การออกอากาศโดยท ัว่ไป (General Operating) 

สว่นนีส้ามารถใชไ้ดก้บันักวทิยสุมคัรเลน่ทกุทา่น ไมว่า่จะตดิตอ่กนัดว้ยวธิใีดกต็าม (สนทนา
กนัแบบยาวตอ่เนือ่ง คน้หาสถานทีางไกล การแขง่ขนั)  

 
III. การออกอากาศข ัน้สงู (Advanced Operating) 

สว่นนีค้รอบคลมุ เรือ่งทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตอ่ทางไกล (DXing): แบบโดนรมุ
เรยีกขาน (pileup) การใช ้DX Cluster DX nets การเป็นนักวทิยสุมคัรเลน่ประจําสถานี
ออกอากาศในประเทศ/พืน้ทีท่ีห่ายาก สถานการณ์ทีม่คีวามขดัแยง้ 

I.2. จรรยาบรรณของวทิยสุมคัรเลน่ 

I.2.1. หลกัการพืน้ฐาน 
หลกัการพืน้ฐานซึง่จะชว่ยสรา้ง จรรยาบรรณ บนความถีว่ทิยสุมคัรเลน่ ของเรา มดีงันี:้ 
 ความรูส้กึทางสงัคม ความรูส้กึฉนัพีน่อ้ง น า้ใจแหง่ความเป็นพีน่อ้งกนั: พวกเราจํานวนมาก 

ตา่งกส็นุกอยูก่บัวทิยสุือ่สาร กบัคลืน่เดยีวกนับนอากาศ (สนามของเรา) เราไมเ่คยอยูโ่ดดเดีย่ว นัก

วทิยสุมคัรเลน่ทัง้หมดเป็น พวกพอ้งเรา เป็นพีน่อ้งเราทัง้ชายและหญงิ เป็นเพือ่นเรา จงปฏบิตัติอ่

กนัดว้ยความถกูตอ้งและเหมาะสม รูจ้ักกาลเทศะ มเีมตตา ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 

 อดทน อดกล ัน้: นักวทิยสุมคัรเลน่ทกุคน ไมจํ่าเป็นจะตอ้งมคีวามเห็นตรงกบัเราเสมอไป และความ

คดิเห็นของเราก็อาจใชว่า่จะ ดทีีส่ดุ เสมอไป เชน่กนั ควรเขา้ใจไวว้า่ ยงัมผีูอ้ ืน่ทีอ่าจเห็นตา่งจาก

เรา ไมว่า่ในเรือ่งใดก็ตาม จงอดกลัน้ไว ้โลกนีม้ไิดเ้ป็นเฉพาะของเราคนเดยีว 

 สภุาพออ่นโยน: จงอยา่ใชภ้าษาทีห่ยาบคาย หรอื ภาษารนุแรง บนความถี ่โดยเด็ดขาด การ

กระทําเยีย่งนัน้ มไิดบ้ง่บอกสิง่ใดทีเ่กีย่วกบั บคุคล ผูถ้กูกระทําเลย แตจ่ะแสดงใหเ้ห็นถงึพฤตกิรรม

ของ บคุคลผูท้ีก่ระทํา ไดม้ากมาย (สาํเนยีงสอ่ภาษา กริยิาสอ่สกลุ) จงควบคมุตนเองไวต้ลอดเวลา 

 เขา้ใจสถานการณ์: โปรดเขา้ใจไวว้า่ ทกุคนมใิชจ่ะฉลาดปราดเปรือ่ง เปรยีบเสมอืนดั่งมอือาชพี 

หรอื ดั่งผูเ้ชีย่วชาญ อยา่งเชน่ตัวเราเอง (ถา้คดิวา่ม)ี ดังนัน้ หากจะกระทําสิง่ใดลงไป ก็ขอให้

เป็นไปในทางบวก (เราจะชว่ยไดอ้ยา่งไร ทําใหถ้กูตอ้งไดอ้ยา่งไร สอนไดอ้ยา่งไร) มากกวา่จะ

เป็นไปในทางลบ (เกรีย้วกราด ทําใหผู้อ้ ืน่ไดอ้าย)  

I.2.2. อนัตรายจากความขดัแยง้ 
มพีืน้ทีบ่รเิวณแหง่เดยีวทีเ่ราเพลดิเพลนิกนัอยู ่คอื บนอากาศ: เมือ่ไดช้ือ่วา่เป็น นักวทิยสุมคัรเลน่
แลว้ ทกุคนตอ้งการเลน่เกมส ์หรอื ฝึกซอ้มกฬีาทีเ่ป็นของตนเอง แตท่ัง้หลายทัง้ปวง เราทกุคนถกู
กําหนดใหเ้ลน่อยูใ่นสนามแขง่ขนัผนืเดยีวกนั เทา่นัน้: น่ันคอื ยา่นความถีว่ทิยสุมคัรเลน่ การทีม่ผีูเ้ลน่
หรอืนักกฬีานับแสนอยูใ่นสนามแขง่เพยีงสนามเดยีว บางครัง้ จงึอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่งกนั
ขึน้ได ้
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 ตัวอยา่งอนัหนึง่: ทันใดนัน้เอง เราก็ไดย้นิสถานอีืน่เรยีกขาน CQ บนความถี ่ทีเ่รากําลัง
ออกอากาศอยู ่หรอื กําลังสนทนากบัสถานอีืน่อยู ่(ความถีท่ีเ่ราไดใ้ชอ้อกอากาศมาระยะหนึง่
แลว้) เหตกุารณ์เชน่นี ้เป็นไปไดห้รอืไม?่ ทัง้ทีเ่ราไดอ้ยูบ่นความถีท่ีว่า่งสนทิ มามากวา่ครึง่
ชัว่โมงแลว้กต็าม!  เป็นไปได ้แน่นอน ทีส่ถานดีังกลา่วอาจคดิวา่ เราเขา้มาลว่งล้ําความถี ่
ของเขา ก็ได ้บางท ีเราอาจจะอยูใ่นบรเิวณทีค่ลืน่ความถีล่งมาไมถ่งึ ทีข่า้มเราไป (skip) หรอื 
สภาพการแพรก่ระจายคลืน่ (propagation) มกีารเปลีย่นแปลงไป (จงึทําใหเ้ราไมไ่ดย้นิ) 

 
I.2.3. จะหลกีเลีย่งความขดัแยง้ไดอ้ยา่งไร? 
 โดยการบอกกลา่วผูเ้ลน่หรอืนักกฬีาทกุคนวา่ เราม ีกฎ/ระเบยีบ อะไรอยูบ่า้ง พรอ้มทัง้ชกัจงูใหเ้ขา

เหลา่นัน้ ปฏบิตัติามกฎ กตกิาทีม่ ีความขดัแยง้สว่นใหญเ่กดิจาก การขาดความรู ้(ignorance) มี

นักวทิยสุมคัรเลน่จํานวนไมน่อ้ยทีย่งัไมท่ราบ กฎ กตกิา ดพีอ 

 คูม่อืเลม่นี ้จัดทําขึน้เพือ่เตมิเต็มในสว่นทีข่าดดังกลา่ว และมุง่เนน้ไปที ่การหลกีเลีย่งความขดัแยง้

ในทกุรปูแบบ เป็นหลัก 

 
I.2.4. หนว่ยงานดา้นคณุธรรม 
 ในประเทศสมาชกิสว่นใหญ ่หน่วยงานทีกํ่ากบัดแูลวทิยสุมคัรเลน่ไมไ่ดใ้หค้วามสําคญัมากนักใน

รายละเอยีดวา่ นักวทิยสุมคัรเลน่ไดป้ฏบิตักินัเชน่ไรบา้งบนความถี ่ตราบเทา่ทีเ่ขาเหลา่นัน้ไดก้ระทํา

ตามกฎ/ระเบยีบพืน้ฐานทีว่างไว ้

 สงัคมแหง่วทิยสุมคัรเลน่ไดช้ือ่วา่ เป็นองคาพยพทีม่กีารควบคมุและดแูลกนัเองเป็นสว่นใหญ ่

(largely self policing) ซึง่หมายความวา่ มกีารควบคมุตนเอง (self discipline) ทีต่ัง้อยูบ่น

พืน้ฐานแหง่จรรยาบรรณ กระนัน้ก็ด ีมไิดห้มายความวา่ สงัคมนักวทิยสุมคัรเลน่จําเป็นจะตอ้งม ี

หนว่ยผูคุ้ม้กฎเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นต ารวจความถีโ่ดยเฉพาะเป็นของตนเอง!  

 
I.2.5. จรรยาบรรณ (The code of conduct) 
อะไรคอื ความหมายของคําวา่ จรรยาบรรณ? จรรยาบรรณ คอื ชดุของกฎ/ระเบยีบ ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐาน
ของหลกัจรยิธรรม รวมทัง้ความเอือ้อาทรกนัในการออกอากาศ (operational considerations) 
ดว้ย 
 จรยิธรรม (Ethics): จะกําหนดทศันคต ิ(attitude) ของบคุคล กําหนดพฤตกิรรม (behaviour) 

ของตัวเราในฐานะนักวทิยสุมคัรเลน่ จรยิธรรมตอ้งมคีวบคูก่บัคณุธรรม (moral) จรยิธรรมคอื

หลกัการของคณุธรรม 

ตัวอยา่ง: จรยิธรรมบอกเราวา่ จงอยา่เขา้ไปรบกวนการออกอากาศของสถานอีืน่ สิง่นีค้อื 
กฎแหง่คณุธรรม ตอ้งไมดํ่ารงตนอยูเ่ยีย่ง ผูไ้รซ้ ึง่คณุธรรม ดว้ยการทจุรติในการแขง่ขนั 

 กฎทีใ่ชถ้อืปฏบิตั ิ(Practical rules): ในการควบคมุเรือ่งของพฤตกิรรมนัน้ มมีากวา่ จรยิธรรม 

นักวทิยสุมคัรเลน่ยงัมกีฎทีต่ัง้อยูบ่น ความเห็นอกเห็นใจกนัในการออกอากาศ (operational 

considerations) และ การถอืปฏบิตัแิละนสิยั ของตัวนักวทิยสุมคัรเลน่เองดว้ย เพือ่หลกีเลยีง

ความขดัแยง้ นักวทิยสุมคัรเลน่จําตอ้งม ีกฎ/ระเบยีบไว ้เพือ่ใชถ้อืปฏบิตับินความถี ่เนือ่งจากการ

ตดิตอ่กนับนความถีเ่ป็นกจิกรรมหลักอนัหนึง่ของชาวเรา เราจงึไดพ้ดูถงึ บรรดากฎ/ระเบยีบทีม่ไีว ้

เพือ่ใชถ้อืปฏบิตั ิ(practical rules) และ แนวทางปฏบิตั ิ(guidelines) เพือ่ควบคมุสิง่ทีม่ไิด ้

เกีย่วขอ้งกบัจรยิธรรมดว้ย บรรดาขัน้ตอนการออกอากาศ (operating procedures) ทีใ่ชก้นัสว่น

ใหญ ่(เชน่ จะทําการตดิตอ่อยา่งไร เรยีกขานเชน่ไร ออกอากาศทีใ่ด QRZ แปลวา่อะไร จะใชร้หัส 

Q อยา่งไร? ฯลฯ) คอืองคป์ระกอบสว่นหนึง่ของแนวทางเหลา่นัน้ การเคารพตอ่ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ

จะเป็นหลักประกนัทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิสมรรถนะและประสทิธผิลสงูสดุในการตดิตอ่ และเป็นกญุแจสําคัญ

ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ได ้ขัน้ตอนอนัเป็นทีป่ระจักษ์เหลา่นี ้เกดิจากการทีผู่เ้ขยีนไดใ้ช ้

ปฏบิตัอิยูเ่ป็นประจํา ทกุวัน ตลอดระยะหลายปีทีผ่า่นมา และเป็นผลมาจากเทคโนโลยทีีถ่กูพัฒนา

ไปอยา่งตอ่เนือ่งดว้ย 
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I.2.6. คูม่อืเลม่นี ้

 คูม่อืเลม่นี ้เขยีนขึน้เพือ่เป็นการอทุศิใหก้บั จรรยาบรรณของนักวทิยสุมคัรเลน่ องคป์ระกอบหลัก

ของคูม่อืจงึประกอบดว้ย ขัน้ตอนปฏบิตัใินการออกอากาศทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัคณุธรรม ซึง่

เป็นรากฐานสําคญัสําหรับพฤตกิรรมทั่วไป ดังทีไ่ดอ้ธบิายมาแลว้ขา้งตน้ 

 ความรูเ้กีย่วกบั จรรยาบรรณนกัวทิยสุมคัรเลน่ (amateur code of conduct) เป็นเรือ่งสําคญั

สําหรับนักวทิยสุมคัรเลน่ เชน่เดยีวกนักบั ความรูท้ีเ่กีย่วกบับรรดากฎและระเบยีบของประเทศตนเอง 

และความรูพ้ืน้ฐานทางไฟฟ้า อเีลกโทรนกิส ์สายอากาศ การแพรก่ระจายคลืน่ ความปลอดภยั ฯลฯ 

 คูม่อืเลม่นีม้วีัตถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กวทิยสุมคัรเลน่ ไดคุ้น้เคยกบัจรรยาบรรณบนความถี ่ไมว่า่จะเป็น

นักวทิยรุุน่เกา่ หรอื ผูม้าใหม ่หรอื ผูท้ีกํ่าลังจะกา้วเขา้มาสูว่งการนี ้

 นับถงึปัจจบุนั เอกสารทีม่รีายละเอยีดมากมายเชน่นี ้ยงัไมเ่คยมกีารจดัทํามากอ่น และความรูอ้ยา่ง

ละเอยีดในเรือ่งจรรยาบรรณ ก็ยงัไมเ่คยไดรั้บการบรรจไุวใ้นหลักสตูรการอบรม และนําไปออกเป็น

ขอ้สอบ เพือ่รับใบอนุญาตนักวทิยสุมคัรเลน่ มากอ่นเลยดว้ยเชน่กนั ปรากฏการณ์เชน่นี ้บง่บอกถงึ

เหตผุลหนึง่ทีว่า่ เหตใุดเราจงึไดเ้ห็น ความลม้เหลวในการสรา้งมาตรฐาน การปฏบิตัทิีฝ่่าฝืน การ

ละเมดิจรรยาบรรณบนความถี ่ของนักวทิยสุมคัรเลน่ อยา่งมากมาย ซ้ําแลว้ซ้ําเลา่ 

 การสอนหรอืการใหค้วามรูก้บับรรดาผูม้าใหม ่และการทดสอบความรูโ้ดยการสอบ ถอืเป็นสิง่ทีท่กุ

คนคาดหวังวา่ จะชว่ยลดระดับความจําเป็นของการเขา้ไปสรา้งความถกูตอ้งบนความถีล่งได ้และจะ

ทําใหค้วามถีซ่ ึง่เป็นพืน้ทีข่องนักวทิยสุมคัรมคีวามดงึดดูมากขึน้สําหรับทกุคน อนัจะทําใหก้ารเกรีย้ว

กราดกนั การรบกวนกนั การตะโกนใสก่นัอยา่งทีเ่ป็นอยู ่กลายเป็นเพยีงอดตีแหง่ความทรงจําทีไ่ม่

พงึประสงค ์ไปในไมช่า้ 

 นักวทิยสุมคัรเลน่ทีก่ระทําผดิพลาด ในเรือ่งขัน้ตอนการออกอากาศ สว่นใหญเ่กดิจากการทีเ่ธอ

เหลา่นัน้ ไมเ่คยไดรั้บการเรยีนรู ้(การสัง่สอน) ในเรือ่งการปฏบิตัตินทีถ่กูตอ้ง และแทบจะไมเ่คย

ไดรั้บการอบรม ฝึกฝน (training) ในเรือ่งนีม้ากอ่นเลย เราจงึไมค่วรไปตําหน ิวา่กลา่วเขา แตค่วร

ใหค้วามรูแ้ละฝึกฝนเขาเหลา่นัน้แทน 

 คูม่อืเลม่นี ้ครอบคลมุ ขัน้ตอน การปฏบิตัใินการออกอากาศ ในเกอืบทกุรปูแบบ (mode) ทีม่ใีชก้นั

อยูท่ัง้หมด (SSB CW RTTY และ PSK)  

 

II. การออกอากาศโดยท ัว่ไป (GENERAL OPERATING) 
 
II.1. ภาษาของนกัวทิยสุมคัรเลน่ 
 
 คําวา่ ham (แฮม) หมายถงึ นักวทิยสุมคัรเลน่  

 ในฐานะ hams เราทกัทายและเรยีกกนัดว้ย ชือ่หนา้ (หรอืชือ่เลน่) เราไมเ่รยีก นาย (mister) 

นางสาว (miss) นาง (misses) หรอื เรยีกนามสกลุ (family name) การเรยีกชือ่กนัเชน่นี ้ก็ถอืเป็น

สิง่ทีถ่กูตอ้งสําหรับ การตดิตอ่สือ่สารแบบใชล้ายลักษณ์อกัษร ระหวา่งบรรดานักวทิยสุมคัรเลน่ ดว้ย

เชน่กนั 

 มารยาทของนักวทิยสุมคัรเลน่ บญัญตัไิวว้า่ เราจะทกัทายกนั หรอื สง่ความปรารถนาดใีหก้นัและกนั 

โดยใชคํ้าวา่ ‘73’ (ไมใ่ช ่best 73 หรอื many 73) และไมใ่ชด่ว้ยคําวา่ ดว้ยความจรงิใจ (sincerely) 

หรอื ดว้ยแบบอืน่ทีใ่ชคํ้าคลา้ยคลงึกนั  

 หากทา่นใด เคยเป็นนักวทิยยุา่นประชาชน (CB operator) มากอ่น ใหล้บศพัทแ์สง ทีเ่คยใชใ้นวทิยุ

ยา่นประชาชนออกจากความทรงจําใหห้มด แลว้มาเรยีนรูภ้าษาของวทิยสุมคัรเลน่ (ศพัทเ์ฉพาะ/

แสลง) ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของสงัคมวทิยสุมคัรเลน่ ทกุคนถกูคาดหวังวา่ ตอ้งทราบ คําเฉพาะ ที่

ใชแ้ทนคําอธบิาย และ กลุม่คําผสม ซึง่จะชว่ยใหเ้ราไดรั้บการยอมรับจากสงัคมวทิยสุมคัรเลน่อยา่ง

เต็มภาคภมู ิ

 ระหวา่งการออกอากาศตดิตอ่กนั จงใชร้หสัควิ (Q code) ใหถ้กูตอ้ง (เอกสารแนบ 2) หลกีเลีย่งสิง่

ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการดอ้ยประสทิธภิาพจากการใช ้Q code ทีม่ากจนเกนิไป สําหรับการตดิตอ่สือ่สาร
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ประเภทเสยีง (phone) เราควรใชก้ารสือ่ความตามมาตรฐานทั่วไปทีท่กุสถานสีามารถเขา้ใจได ้

ปัจจบุนั Q code บางคําไดก้ลายเป็นคํามาตรฐานในการสือ่ขอ้ความกนัไปแลว้ แมแ้ตใ่นการ

ออกอากาศประเภทเสยีง (phone) อยา่งเชน่ 

The QRG   ความถี ่
QRM   การรบกวน 
QRN   การรบกวนจากชัน้บรรยากาศ (เสยีงรบกวนทางไฟฟ้า) 
A QRP   เด็กนอ้ยคนหนึง่ (a child) 
Going QRT  ลงความถี ่หยดุออกอากาศ 
Being QRV  พรอ้มออกอากาศ พรอ้มรับการตดิตอ่ 
QRX   รอสกัครู ่รอฟัง (standby)  
QRZ   ผูใ้ดเรยีกขานผม/ดฉัิน 
QSB   สญัญาณจางหาย 
QSL (card)  บตัรหรอืการด์ซึง่ยนืยนัการตดิตอ่ 
QSL   ผม/ดฉัิน ยนืยนั (ขอ้ความ) 
A QSO   การตดิตอ่กนัหนึง่ครัง้ 
QSY   เปลีย่นความถีไ่ปยงั 
QTH     บรเิวณทีต่ัง้สถาน ี(เมอืง หมูบ่า้น) 

 เชน่เดยีวกบัการใช ้Q code (ดังทีก่ลา่วมาขา้งตน้) ซึง่ถอืเป็นเรือ่งปกตไิปแลว้ใน phone กระนัน้ ก็

ยงัมกีารใชข้อ้ความแบบสัน้หรอืกระชบัอืน่อกีจํานวนหนึง่ แมจ้ะไมม่ากนัก ทีนํ่ามาจากคําทีใ่ชก้นัใน 

CW (ด ู§ II.9.28.) อยา่งเชน่ 73, 88, OM (old man), YL (young lady) ฯลฯ 

 ใหใ้ช ้สทัอกัษร หรอื การออกเสยีงสะกดพยญัชนะแบบสากล (International spelling 

alphabet) ทีม่อียูเ่พยีงชดุเดยีวและเป็นแบบเดยีว เทา่นัน้ ใหถ้กูตอ้ง (ด ูเอกสารแนบ 1) ให ้

หลกีเลีย่งการใชภ้าษาสวยหร ู(fantasies) ซึง่อาจฟังแลว้ดขํูาด ีหรอื ฟังแลว้สนุกในภาษาของ

ตนเอง แตผู่ท้ีต่ดิตอ่กบัสถานเีรา ฟังไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีเ่รากําลังบอกกลา่วอยูนั่น้… จงอยา่ออกเสยีง

คําสะกดของอกัษรทัง้หลายใหแ้ตกตา่งกนั ในประโยคเดยีวกนั ตวัอยา่งเชน่: ‘CQ from ON9UN, 

oscar november nine uniform november, ocean nancy nine united nation…’  

 ภาษาทีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลายในวทิยสุมคัรเลน่ โดยมติอ้งสงสยั คอื ภาษาองักฤษ ดงันัน้หากสถานี

ใดจะตดิตอ่กบับรรดานักวทิยสุมคัรเลน่ทั่วโลก กใ็หเ้ป็นทีเ่ขา้ใจไวว้า่ นักวทิยสุมคัรเลน่สว่นใหญ่

เกอืบทัง้หมด ใช ้ภาษาองักฤษ ในการตดิตอ่กนั จงึไมจํ่าเป็นตอ้งอธบิาย เมือ่คูส่ถานใีดกต็ามทีใ่ช ้

ภาษาทีต่า่งจากภาษาองักฤษ จะตดิตอ่กนั ก็จะเปลีย่นมาใชภ้าษากลาง อนันี ้

 การตดิตอ่ในแบบรหัสมอรส์ (CW) นัน้ เป็นไปไดต้ลอดการตดิตอ่ ทีคู่ส่ถานจีะไมต่อ้งใชภ้าษาแม่

ของตนเอง แมแ้ตเ่พยีงคําเดยีว  

 เป็นทีช่ดัเจนวา่ เราสามารถใชง้านอดเิรกชนดินี ้เป็นเครือ่งมอือนัวเิศษในการเรยีนรู ้

ภาษาตา่งประเทศได ้ขณะอยูบ่นความถีเ่ราจะไดพ้บกบับรรดาผูท้ีเ่ต็มใจคอยชว่ยเหลอืเรือ่งภาษาที่

ใหมสํ่าหรับเราอยูเ่สมอ 

   

II.2. ฟงั 
 
 นักวทิยสุมคัรเลน่ทีด่ ีควรเริม่ดว้ยการฟังไวใ้หม้าก 

 เราสามารถเรยีนรูไ้ดม้ากมายจากการฟัง แตท่ัง้นีต้อ้งระมดัระวังไวด้ว้ยวา่ ไมใ่ช ่ทัง้หมดทีเ่ราไดย้นิ 

ไดฟั้งบนความถี ่จะเป็นตัวอยา่งทีด่เีสมอไป  และแน่นอน เราจะไดเ้ห็นการออกอากาศทีไ่มถ่กูตอ้ง

ตามขัน้ตอนมากมาย เชน่กนั 

 หากตนเองยงัคงออกอากาศอยูเ่ป็นประจํา (active) จงปฏบิตัตินใหเ้ป็น แบบอยา่งทีด่ ีในการ

ออกอากาศ และขอใหป้ฏบิตัติามขอ้แนะนําทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นคูม่อืเลม่นี ้

 
 
 



 

                       Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur   11 
 

II.3. ขานสญัญาณเรยีกขานของตนเองใหถ้กูตอ้ง 
 
 แทนทีจ่ะขาน สญัญาณเรยีกขาน หรอื อกัษรเรยีกขาน ทัง้หมดทีต่นเองม ีนักวทิยสุมคัรเลน่

จํานวนไมน่อ้ย ใชว้ธิขีาน สญัญาณเรยีกขานของตนเอง แบบสัน้หรอืยอ่ (short) 

 จงขานสญัญาณเรยีกขานของเราที ่ครบถว้น เพยีงวธิเีดยีวเทา่นัน้ เพือ่ระบตุวัตนเรา จงอยา่เริม่

ออกอากาศ โดยระบตุวัตนทัง้ของตนเองและของคูส่ถาน ีโดยเรยีกเพยีงชือ่ (name) ทัง้ของตวัเรา

และผูท้ีเ่รากําลังตดิตอ่ดว้ย (เชน่ Hello Mike, this is Louis… = สวัสด ีไมค ์นีห่ลยุส ์นะ…)  

 ระบตุัวตนเราดว้ยสญัญาณเรยีกขานที ่ครบถว้น ไมใ่ชแ่คเ่พยีงแคส่ว่นทา้ย (suffix) เทา่นัน้ การ

ขานเพยีงอกัษรสว่นทา้ยถอืเป็นการกระทําทีผ่ดิ กฎ/ระเบยีบ 

 ระบตุัวตนของเราให ้บอ่ย เขา้ไว ้

   

II.4. เป็นสภุาพชนเสมอ 
 
 จงอยา่ใชคํ้าพดูทีร่นุแรงและหยาบคาย รกัษาความสภุาพ นอบนอ้ม และ ออ่นโยน ในทกุ

สถานการณ์ (stay polite, courteous and gentle, under all circumstances) 

 จอรช์ เบริน์นาด ชอร ์(George Bernard Shaw) ครัง้หนึง่ เคยเขยีนเป็นสํานวนไวว้า่: ไมม่ี

ความสาํเร็จใดทีไ่ดม้าอยา่งงา่ยดายเชน่กบัการใชค้วามสภุาพออ่นโยน และไมม่กีารลงทนุใดที่

ใหผ้ลกําไรมากไปกวา่นีแ้ลว้ (There is no accomplishment so easy to acquire as politeness 

and none more profitable) 

 

II.5. บนสถานทีวนสญัญาณ  
 
 สถานทีวนสญัญาณ (repeater) เป็นสถานทีีม่หีนา้ที ่อนัดับแรกคอื ชว่ยใหส้ถานพีกพา (portable) 

และสถานเีคลือ่นที ่(mobile) ในยา่น VHF/UHF ตดิตอ่กนัไดไ้กลมากขึน้  

 หากเป็นไปได ้ใหใ้ชค้วามถีต่รงหรอืการตดิตอ่ทางเดยีว (simplex) ในทกุที ่สว่นสถานปีระจําที ่

(fixed station) ควรละเวน้การตดิตอ่ผา่นสถานทีวนสญัญาณ 

 หากตอ้งการจะใชส้ถานทีวนสญัญาณขณะทีกํ่าลังมผีูใ้ชอ้ยู ่ใหร้อจนกวา่ผูท้ีใ่ชอ้ยูนั่น้ ทิง้จังหวะการ

ตดิตอ่เสยีกอ่น แลว้คอ่ยแจง้สญัญาณเรยีกขานเราเขา้ไป 

 กรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิขึน้ หรอื เหตอุนัตรายตอ่ชวีติ ใหใ้ชเ้พยีงคําวา่ ‘เบรก’ (‘break’) หรอื จะเป็นการ

ดกีวา่ ดว้ยคําวา่ ‘เบรก เบรก เบรก’ (‘break break break’) และจะเป็นการเหมาะสมมากยิง่ขึน้ หาก

จะใชคํ้าวา่ ‘เบรก เบรก เบรก มเีหตดุว่น’ (‘break break break with emergency traffic’) 

 ขณะทีใ่ชส้ถานทีวนสญัญาณ ควรเวน้คยี ์(pause) จนกระทั่งสญัญาณพาห ์(carrier) หรอืเสยีงหาง

คยีห์มดลงกอ่น หรอื เมือ่เสยีงบิ๊บ (beep) ดังขึน้ ตามแตก่รณี เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณกดทับกนั 

(ออกอากาศพรอ้มกนั) และเพือ่เปิดโอกาสใหส้ถานอีืน่สามารถตดิตอ่เขา้มาไดบ้า้ง การเวน้คยี ์ปกติ

จะชว่ยใหต้ัวควบคมุจังหวะเวลา (timer) เริม่ตัง้คา่เวลาใหมไ่ด ้การทํางานของเครือ่งฯ จะไมถ่กูตดั 

(time-out)  

 จงอยา่เขา้ไปครอบครองความถีบ่นสถานทีวนสญัญาณเพยีงผูเ้ดยีว สถานทีวนสญัญาณมไีว ้มใิช่

เพยีงเพือ่สําหรับเราหรอืเพือ่นเราเทา่นัน้ ใหร้ะลกึไวเ้สมอวา่ สถานอีืน่ก็ตอ้งการใชส้ถานทีวน

สญัญาณดว้ยเชน่กนั จงพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 

 ณ เวลาใด เวลาหนึง่ จงใชส้ถานทีวนสญัญาณใหส้ัน้ทีส่ดุ และ ตรงประเด็น (อยา่ยดืเยือ้)  

 สถานทีวนสญัญาณมไิดม้ไีวเ้พือ่ใชบ้อกภรรยา/คนรัก (XYL) วา่ตนเองกําลังเดนิทางกลับบา้น จงึ

ขอใหเ้ธอชว่ยเตรยีมสํารับอาหารกลางวัน ไวใ้หพ้รอ้ม...การตดิตอ่ทางวทิยสุมคัรเลน่จะเกีย่วขอ้งกบั 

บรรดาเทคนคิการสือ่สารทางวทิยโุทรคมนาคม เป็นหลกั  
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 อยา่แทรก (break) เขา้ไประหวา่งการสนทนาขณะทีม่กีารตดิตอ่กนัอยู ่เวน้แตว่า่ เรามสี ิง่สําคญัทีจ่ะ

เพิม่เตมิ  การขดัจังหวะกนับนความถีนั่น้ ก็เป็นความไมส่ภุาพ มไิดต้า่งจากการพดูขดัคอเวลาอยูต่อ่

หนา้กนัสกัเทา่ไรนัก 

 การขดัหรอืสอดขึน้มากลางคัน (ทะลกุลางปลอ้ง) โดยไมร่ะบตุัวตน เป็นสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง และใน

หลกัการแลว้ ถอืเป็นการสรา้งการรบกวนทีเ่ป็นความผดิตามกฎ/ระเบยีบดว้ย (illegal interference)  

 หากจําเป็นตอ้งใชส้ถานทีวนสญัญาณอยูเ่ป็นประจํา ใหพ้จิารณาชว่ยเหลอืสนับสนุนเพือ่ใหส้ถานี

ทวนสญัญาณนัน้ สามารถใชง้านไดต้อ่เนือ่งตลอดไป 

 

II.6. เราจะตดิตอ่ (QSO) กนัอยา่งไร 
 
 QSO คอืการตดิตอ่กนัทางวทิยฯุ ระหวา่งนักวทิยสุมคัรเลน่สองสถานหีรอืมากกวา่ 

 เราสามารถเรยีกขานกนัแบบทั่วไป (เรยีกขาน CQ) ตอบการเรยีกขาน CQ จากสถานอีืน่ หรอื เรยีก

ขานสถานทีีเ่พิง่หมดขอ้ความกนัไป สว่นทีน่อกเหนอืออกไป มดีังนี ้... 

 ในการสนทนากนั สถานใีด (call sign) จะเป็นผูเ้ริม่กอ่น? สิง่ทีถ่กูคอื: ‘W1ZZZ from G3ZZZ’ หรอื 

‘W1ZZZ จาก G3ZZZ’ (เราคอื G3ZZZ สว่น W1ZZZ คอืสถานทีีเ่ราเรยีกขาน) ดังนัน้ ใหข้าน

สญัญาณเรยีกขานของสถานทีีเ่ราจะตดิตอ่ดว้ยกอ่น แลว้จงึตามดว้ยสญัญาณเรยีกขานของเรา  

 ควรจะขานสญัญาณเรยีกขานบอ่ยเพยีงใด? กฎของประเทศสมาชกิสว่นใหญ ่กําหนดไวว้า่: ในตอน

เริม่และตอนจบของการออกอากาศ ทัง้นีต้อ้งไมตํ่่ากวา่ทกุ 5 นาท ี โดยใหถ้อืวา่ขอ้ความแบบสัน้แต่

ตอ่เนือ่งหลายครัง้ตดิตอ่กนั (หลาย เปลีย่น หรอื overs) เป็นการออกอากาศหรอืตดิตอ่กนั (QSO) 

หนึง่ครัง้ เทา่นัน้ ในมมุมองของผูบ้ญัญตักิฎนีข้ ึน้มา เห็นวา่ สําหรับเวลาแขง่ขนั (contest) 

ขอ้กําหนดนี ้ไมถ่อืเป็นเรือ่งเครง่ครัดสําหรับการขานสญัญาณเรยีกขานเมือ่จบทกุ QSO สว่นการให ้

ขานกนัทกุ 5 นาท ีเป็นเรือ่งทีห่น่วยงานซึง่มหีนา้ทีค่วบคมุดแูลไดกํ้าหนดไว ้เพือ่ใหง้า่ยตอ่การรับรู ้

วา่ สถานใีดกําลังออกอากาศอยู ่อยา่งไรกต็าม จากการมองในมมุของหลกัปฏบิตัใินการออกอากาศ

แลว้ การปฏบิตัทิีด่เีพยีงแบบเดยีว (only good procedure) คอื ระบตุวัตนทกุคร ัง้ในแตล่ะการ

ตดิตอ่หรอื QSO (ดคํูาอธบิายในหนา้ 69) 

 การหยดุหรอืปลอ่ยคยีใ์หว้า่ง: เมือ่คูส่ถานปีลอ่ยคยีเ์พือ่เปลีย่นใหเ้ราพดู จะถอืเป็นนสิยัทีด่ตีดิตวัเรา

ไป หากจะเวน้คยีไ์วส้กั 1 วนิาท ีกอ่นจะออกอากาศตอบกลับ ทัง้นีเ้พือ่จะใหไ้ดท้ราบวา่ มผีูใ้ด

ประสงคจ์ะเขา้มารว่มสนทนา หรอื จะใชค้วามถีห่รอืไม ่(เปิดโอกาสใหส้ถานอีืน่แทรกเขา้มาไดเ้มือ่

เขามคีวามจําเป็น) 

 ออกอากาศสนทนาแบบสัน้หรอืยาวด?ี แบบสัน้ จะเป็นทีต่อ้งมากกวา่ แบบยาว กรณีจะทําใหคู้ส่ถานี

มคีวามสะดวกมากขึน้ เมือ่ตอ้งการใหข้อ้คดิเห็นตอ่สิง่ทีเ่ราไดพ้ดูออกไป 

 

II.7. สนทนาเรือ่งอะไรบนความถีว่ทิยสุมคัรเลน่ 
 

 หัวขอ้หรอืประเด็นทีจ่ะสนทนาสือ่สารกนั ควรเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบังานอดเิรกวทิยสุมคัรเลน่ วทิยสุมคัรเลน่
เป็นงานอดเิรกทีเ่กีย่วขอ้งกบั เทคนคิในการสือ่สารดว้ยวทิยโุทรคมนาคม ในวงกวา้ง  (broad sense 
of term) ไมค่วรใชว้ทิยสุมคัรเลน่เพือ่สง่รายการกบัขา้วทีต่อ้งซือ้ (shopping list) สําหรับอาหารมือ้เย็น
...   
 
เรือ่งบางหัวขอ้ทีจ่ะตอ้ง ละเวน้โดยเด็ดขาด (no no) ในการสนทนาบนความถีว่ทิยสุมคัรเลน่: 
 ศาสนา 

 การเมอืง 

 ธรุกจิ (พดูเรือ่งอาชพีของตนเองได ้แตต่อ้งไมใ่ชก่ารเสนอขายสนิคา้) 

 แสดงการไมย่อมรับ การไมเ่คารพ ตอ่บคุคลกลุม่ใด กลุม่หนึง่ (ชนชาต ิศาสนา เชือ้สาย เพศ ฯลฯ) 

 เรือ่งขําขนัใตส้ะดอื (bath room humor): เรือ่งขําขนัใดทีเ่ราไมค่ดิจะเลา่ใหล้กูหลานอาย ุ10 ขวบ

ฟังแลว้ละก ็จงอยา่นํามาออกอากาศบนความถี ่
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 เรือ่งใดกต็าม ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบังานอดเิรกวทิยสุมคัรเลน่ โดยสิน้เชงิ  

 
II.8. ท าการตดิตอ่สือ่สารประเภทเสยีง 
 
II.8.1. จะเรยีกขาน CQ อยา่งไร? 
บางครัง้ กอ่นออกอากาศ เราจําเป็นทีจ่ะตอ้งปรับแตง่ (tune) เครือ่งวทิยฯุ (หรอื antenna tuner =
เครือ่งปรับคา่สายอากาศ) การปรับแตง่ เมือ่เริม่แรก ควรใชก้บั dummy load (แทนสายอากาศ) หาก
จําเป็น การปรับแตง่อยา่งละเอยีด กส็ามารถกระทําไดบ้นความถีท่ีว่า่ง ดว้ยการใชกํ้าลังสง่ในระดับตํ่า 
หลังไดส้อบถามไปกอ่นแลว้วา่ มผีูใ้ดใชค้วามถีอ่ยูห่รอืไม?่ (is this frequency in use?) จากนัน้ 
 ควรจะกระทําสิง่ใด เมือ่เริม่แรกสดุ? 

 ใหต้รวจสอบดวูา่จะใชย้า่นความถีใ่ด เพือ่ใหค้รอบคลมุระยะและทศิทางทีต่อ้งการ ตารางแสดง

ความถีท่ีใ่ชไ้ดด้ทีีส่ดุ (MUF Charts) จะชว่ยคาดการณ์การแพรก่ระจายคลืน่ยา่น HF       

 แลว้ตรวจสอบวา่ชว่งใดของยา่นความถี ่ทีค่วรใชเ้พือ่ตดิตอ่ประเภทเสยีง (phone) ควรมตีาราง

กําหนดยา่นความถีใ่นการออกอากาศของ IARU (band Plan) ตดิไวท้ีโ่ต๊ะวทิยฯุ ของตนเองอยู่

เสมอ (ของไทย ใชต้ามประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตและกํากบัดแูลวทิยุ

สมคัรเลน่ ทีม่ผีลบงัคับใช)้ 

 จําใหข้ึน้ใจวา่ การออกอากาศแบบ SSB (single side band) ทีตํ่า่กวา่ 10 MHz จะเป็น LSB 

(lower single side band) เหนอื 10 MHz ขึน้ไปเป็น USB (upper single side band) 

 เมือ่ออกอากาศแบบ USB บนความถีท่ีร่ะบ ุ(suppressed carrier) อนัใดอนัหนึง่ การกระจาย

คลืน่จะตอ้งขยายเพิม่ออกไปดา้นบนอยา่งนอ้ย 3 kHz สว่นใน LSB จะกลับกนั ความถีท่ี่

ออกอากาศไปนัน้ จะตํา่กวา่ทีเ่ห็นบนหนา้จอ 3 kHz กรณีหมายความวา่: ตอ้งไมอ่อกอากาศ 

LSB บนความถีท่ีตํ่่ากวา่ 1.843 kHz (1.840 kHz คอืความถีตํ่่าสดุของสว่นความถีข่า้งทีถ่กูจํากดั

ไว)้; ไมอ่อกอากาศ LSB ตํ่ากวา่ 3.603 kHz หรอื USB สงูกวา่ 14.347 kHz ฯลฯ โดยเด็ดขาด 

 แลว้ทําอยา่งไรตอ่? 

 ณ ขณะนี ้เราพรอ้มทีจ่ะเริม่รับฟังแลว้ ทัง้นีใ้หใ้ชเ้วลาสกัระยะหนึง่ บนยา่นความถีห่รอืความถีท่ี่

ตอ้งการจะใชต้ดิตอ่... 

 หากเห็นวา่ความถีนั่น้วา่งสําหรับเรา กใ็หส้อบถามกอ่นวา่ ความถีถ่กูใชอ้ยูห่รอืไม ่(‘anyone 

using this frequency?) หรอื (‘is this frequency in use?’) บา้งกใ็ช ้(‘is this frequency 

clear?’) ซึง่แบบหลังนี ้อาจทําใหส้บัสนได ้เนือ่งจากคําถามดังกลา่ว มไิดห้มายความวา่ เมือ่

ความถีน่ีถ้กูเลกิใช ้(clear) โดยสถานใีด สถานหีนึง่แลว้ ความถีนั่น้จะวา่งลงจรงิ ดังนัน้ ให ้

ชว่ยกนัคน้หากอ่นวา่ ยงัมสีถานอีืน่ทีย่งัคงใชค้วามถีน่ีอ้ยูอ่กีหรอืไม ่โดยการถามวา่ ‘anyone 

using this frequency?’ หรอื ‘is this frequency in use’ (‘มทีา่นใดใชค้วามถีน่ีอ้ยู ่หรอืไม?่’ 

หรอื ‘ความถีน่ีถ้กูใชอ้ยู ่หรอืไม?่’) 

 หากไดเ้ฝ้าฟังอยูเ่ป็นระยะเวลาหนึง่แลว้ บนความถีท่ีป่รากฏชดัเจนวา่วา่ง โดยไรข้อ้สงสยัแลว้ 

เหตใุดจงึยงัตอ้งสอบถามไปอกีวา่ มผีูใ้ดใชค้วามถีน่ีอ้ยูห่รอืไม?่ (is this frequency in use?) 

เหตทุีต่อ้งถามอกี ก็เนือ่งจากวา่ อาจมสีถานหีนึง่ทีเ่ป็นคูส่นทนากบัสถานอีืน่ ออกอากาศอยูใ่น

บรเิวณทีก่ารแพรก่ระจายคลืน่ลงมาไมถ่งึหรอืขา้มไป (skip zone) ซึง่เป็นบรเิวณเดยีวกนักบั

สถานเีรา กรณีหมายความวา่สถานเีราจะไมไ่ดย้นิสถานนัีน้ (และสถานนัีน้ก็ไมไ่ดย้นิเราเชน่กนั) 

เนือ่งจากอยูไ่กลเกนิไปสําหรับการแพรก่ระจายคลืน่บนพืน้ผวิโลก (ground wave) และใกลก้นั

เกนิไปสําหรับการกระจายคลืน่ผา่นชัน้บรรยากาศไอโอโนสเฟียร ์สว่นยา่น HF ทีส่งูขึน้ไป โดย

ปกต ิลกัษณะเชน่นีจ้ะเป็นการบง่บอกวา่ สถานเีหลา่นัน้อยูห่า่งจากเราไปประมาณสองสามรอ้ย

กโิลเมตรเทา่นัน้ เมือ่ไดถ้ามไปเชน่นัน้แลว้ คูส่ถานขีองเขาอาจไดย้นิแลว้ตอบมา (วา่กําลังใช ้

ความถีอ่ยู)่ แตถ่า้เราออกอากาศไปโดยมไิดถ้ามไถก่นักอ่น เราก็จะกลายเป็น QRM ไดอ้ยา่ง

นอ้ยก็กบัหนึง่สถานทีีกํ่าลังใชค้วามถีนั่น้อยู ่ 
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 หากความถีไ่มว่า่ง สถานทีีกํ่าลังใชค้วามถีอ่ยูจ่ะตอบกลบัมาเองวา่ ‘yes’  (‘ใช’่) หรอือยา่งสภุาพ

ขึน้วา่ ‘yes, thank you for asking’  (‘ใช ่ครับ/คะ่ ขอบคณุทีส่อบถามมา’)  กรณีเราตอ้งหา

ความถีใ่หมใ่นการ CQ 

 แลว้ถา้ไมม่ผีูใ้ดตอบมาเลา่?  

 ถามอกีครัง้วา่: ‘is this frequency in use?’  

 แลว้ก็ยงัไมม่ผีูใ้ดตอบมาอกี? 

 ใหเ้รยีกขาน CQ ออกไปดังนี:้ ‘CQ from G3ZZZ, G3ZZZ calling CQ, golf three zulu zulu zulu 

calling CQ and listening’ ในตอนทา้ยของประโยคอาจจะใชว้า่ ‘…calling CQ and standing by’ 

แทนทีจ่ะเป็น ‘…and listening’ คําวา่ ‘…and standing by for any call’ ก็ใชไ้ดเ้ชน่กนั 

 พดูใหช้ดัถอ่ย ชดัคํา ออกเสยีงคําทัง้หลายใหถ้กูตอ้งอยูเ่สมอ 

 ขานสญัญาณเรยีกขานของตนเองออกไป 2 ถงึมากสดุ 4 ครัง้ ระหวา่งการ CQ 

 จงใชก้ารสะกดคําแทนพยญัชนะตามมาตรฐานสากล หรอื สทัอกัษรสากล (ในการสะกดสญัญาณ

เรยีกขานของเรา) หนึง่หรอืสองครัง้ระหวา่งการ CQ 

 การ CQ แบบสัน้กระชบัตดิตอ่กนัหลายครัง้จะดกีวา่แบบครัง้เดยีวแตย่ดืยาว 

 ตอ้งไมจ่บการ CQ ดว้ยคําวา่ ‘over’ (‘เปลีย่น’) เชน่ดังตวัอยา่งนี ้‘CQ CQ G3ZZZ golf three zulu 

zulu zulu calling CQ and standing by. Over’ คําวา่ ‘Over’ แปลวา่ ‘over to you’ (‘เปลีย่นเป็นที

คณุบา้ง’) เมือ่จบการเรยีกขาน CQ แลว้ เรายงัไมส่ามารถจะเปลีย่นไปใหผู้ใ้ดพดูตอ่ไดท้ัง้นัน้ ทัง้นี ้

ก็เนือ่งจากวา่เรายงัตดิตอ่ผูใ้ดไมไ่ดเ้ลยแมแ้ตส่ถานเีดยีว! (แลว้จะมผีูใ้ดมารับไมโครโฟนจากเราไป

ได ้จรงิหรอืไม?่) 

 ตอ้งไมล่งทา้ย CQ ดว้ยคําวา่ ‘QRZ’ เพราะ ‘QRZ’ แปลวา่ ‘ผูใ้ดเรยีกขานผม/ดฉัินมา?’ ในเมือ่เป็นที่

ชดัเจนอยูแ่ลว้วา่ ยงัไมป่รากฏวา่ มผีูใ้ดทีเ่รยีกขานเรามากอ่นทีจ่ะเริม่ CQ แมแ้ตค่นเดยีวเลย! วธิลีง

ทา้ย CQ ทีผ่ดิโดยสิน้เชงิ เป็นดังนี:้ ‘CQ 20 CQ 20 from G3ZZZ golf three zulu zulu zulu 

calling CQ 20, QRZ’ หรอื ‘…calling CQ 20 and standing by. QRZ’ 

 ในการ CQ หากตอ้งการจะรับฟังในอกีความถีห่นึง่ทีไ่มใ่ชค่วามถีท่ีใ่ชส้ง่ ก็ขอให ้ตอ่ทา้ย CQ ใน

แตล่ะคร ัง้ ดว้ยการแจง้ความถีท่ีต่นเองตอ้งการรับฟัง ตวัอยา่งเชน่: ‘…listening 5 to 10 up’ หรอื

ดว้ย ‘…listening 14295’ ฯลฯ การกลา่วเพยีง ‘listening up’ หรอื ‘up’ นัน้ ไมเ่พยีงพอ เนือ่งจาก 

การกลา่วเชน่นัน้ มไิดบ้ง่บอกวา่ตนเองจะไปรับฟังอยูท่ีค่วามถีใ่ด วธิกีารตดิตอ่รปูแบบนีเ้รยีกวา่ การ

รับ/สง่ตา่งความถี ่(split frequency)  

 หากตอ้งการจะออกอากาศดว้ยวธิ ีsplit frequency  ใหต้รวจสอบกอ่นเสมอวา่ ความถีท่ีต่อ้งการใช ้

รับฟัง วา่งอยูจ่รงิเชน่เดยีวกบัความถีท่ีจ่ะใชเ้รยีกขาน CQ หรอืไม ่

 การออกอากาศดว้ยคําวา่ ‘CQ from Victor Romeo two Oscar Portable’ เป็นสิง่ทีข่าดความ

ชดัเจน อาจเป็นไดท้ัง้ VR2OP เรยีกขาน CQ โดยใชส้ทัอกัษร (phonetic) ทีผ่ดิ หรอืสถาน ี

VR2O/p ขณะเรยีกขาน CQ อยู ่แลว้ละเลยการใชคํ้าวา่ ‘stroke’ ก็เป็นได ้กรณีจงึเป็นการใชคํ้าทีทํ่า

ใหเ้กดิความสบัสนไดม้ากมาย ใหใ้ชคํ้าวา่ ‘stroke’ ไวเ้สมอ เมือ่เราเป็นสถานปีระเภทพกพา 

(portable) หรอืสถานเีคลือ่นที ่(mobile) ฯลฯ 

   
II.8.2. ‘CQ DX’ หมายถงึอะไร? 
 หากตอ้งการตดิตอ่กบัสถาน ีDX หรอืสถานโีพน้ทะเล ใหเ้รยีกขานวา่ ‘CQ DX’ 

 DX คอือะไร? 

 ในยา่น HF: คอื บรรดดาสถานทีีอ่ยูต่า่งทวปี หรอื สถานขีองประเทศทีม่กีจิกรรมวทิยสุมคัรเลน่อยู่

อยา่งจํากดั (เชน่ Mount Athos, Order of Malta ฯลฯ ในทวปียโุรป) 

 ในยา่น VHF-UHF: คอื สถานทีีห่า่งออกไปเกนิกวา่ 300 กม. โดยประมาณ 

 ระหวา่งทีเ่รยีกขาน CQ อยู ่เราสามารถเจาะจงไดว้า่ ตอ้งการตดิตอ่กบัสถาน ีDX เทา่นัน้ ดังนี:้ ‘CQ 

DX, outside Europe, this is…’ (‘ซคีวิ ดเีอกซ ์นอกยโุรป นีค่อื...’)  

 เอือ้อาทรกนั (be obliging): บางครัง้ อาจมสีถานหีนึง่สถานใีด ของประเทศหรอืทอ้งถิน่ใกลเ้คยีงที่

ยงัใหมอ่ยู ่ขานตอบมา หลังจากทีเ่ราเรยีกขาน CQ DX ไป และสถานเีราอาจจะเป็น ประเทศใหม ่
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สําหรับสถานนัีน้ก็ได ้แลว้เหตใุดจะไมข่านตอบไปแบบรวบรัดสกัหน่อยหรอื? (ผูเ้ขยีนกลา่วเป็นนัย

วา่ ควรขานตอบไปเพือ่เป็นการรักษาน้ําใจและเอือ้อาทรกนั แมว้า่ผูเ้รยีกขานเขา้มานัน้ จะไมไ่ด ้

ปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่รากําหนดไว ้ก็ตาม) 

 
II.8.3. เรยีกขานสถานหีนึง่เป็นการเฉพาะ 
 เมือ่ตอ้งการจะเรยีกขานสถาน ีDL1ZZZ ผูซ้ ึง่ไดนั้ดหมาย กนัไวแ้ลว้ (schedule, rendez-vous) 

เหลา่นี ้คอืคําทีค่วรจะตอ้งเรยีกขานออกไป: ‘DL1ZZZ, DL1ZZZ this is G3ZZZ calling on sked 

and listening for you’ (‘DL1ZZZ, DL1ZZZ นีค่อื G3ZZZ เรยีกขานตามนัด และกําลังรอฟังทา่น

อยู’่) 

 ถงึแมว้า่การเรยีกขานเชน่นัน้ จะเป็นแบบเจาะจงก็ตาม หากมบีางสถานขีานตอบหรอืเรยีกขานเขา้มา 

ก็ขอใหค้งความสภุาพไว ้โดยรายงานการรับฟังกลับไปอยา่งรวบรัดและแจง้สถานนัีน้ไปวา่ ‘sorry, I 

have a sked with DL1ZZZ…’ (‘ขออภยั ผม/ดฉัิน มนัีดเรยีกขานกบั DL1ZZZ อยู ่ครับ/คะ่…’) 

 
II.8.4. ท าการตดิตอ่สือ่สารประเภทเสยีงกนัอยา่งไร? 
 สมมตวิา่สถานเีราไดรั้บการขานตอบกลับจากการ CQ มา เชน่: ‘G3ZZZ from W1ZZZ, whisky 

one zulu zulu zulu is calling you and listening’ หรอื ‘G3ZZZ from W1ZZZ, whisky one zulu 

zulu zulu over’  

 ดังไดอ้ธบิายไวใ้นตอนตน้แลว้วา่ เหตใุดจงึไมใ่หจ้บการเรยีกขาน CQ ดว้ยคําวา่ ‘over’ (§ II.8.1) 

เมือ่สถานใีดสถานหีนึง่ขานตอบ CQ มา แสดงวา่สถานนัีน้ ตอ้งการสง่ไมโครโฟนกลับใหเ้รา (ขอ

คําตอบจากเรา) ซึง่หมายความวา่ สถานทีีข่านตอบ CQ มานัน้ สามารถจบขอ้ความของเขาดว้ยคํา

วา่ ‘over’ ได ้(เปลีย่นเป็นทเีรากดคยีบ์า้ง) 

 หากมสีถานใีดตอบ CQ มา สิง่แรกทีเ่ราตอ้งกระทําคอื ขานสญัญาณเรยีกขานของสถานนัีน้กอ่น 

(แลว้ตามดว้ยของเรา) จากนัน้ รายงายงานการรับฟัง แลว้แจง้ชือ่ และสถานทีอ่อกอากาศ (QTH-

location) ของสถานเีราไป: ‘W1ZZZ from G3ZZZ (ระวัง เรยีงลําดับใหถ้กู) thanks for your call, 

I am receiving you very well, readability 5 and strength 8 (ปกตดิจูาก S-meter ทีห่นา้จอ

เครือ่งวทิยฯุ). My QTH is London and my name is John’ (ไมใ่ช ่‘ชือ่ตัว’ หรอื ‘เรือ่งของสว่นตัว’ 

หรอื ‘ชือ่แรก’’ ในทีน่ีจ้ะไมม่สี ิง่ทีเ่ป็น ชือ่ตนเอง หรอื ชือ่ทีไ่มใ่ชข่องตนเอง) ‘How do you copy 

me? W1ZZZ from G3ZZZ. Over’ (‘รับฟังไดเ้ป็นเชน่ไร? W1ZZZ จาก G3ZZZ เปลีย่น’) 

 ถา้เราขานตอบ สถานทีีกํ่าลงัเรยีกขาน CQ (หรอื QRZ) อยู ่ใหข้านสญัญาณเรยีกขานของสถานนัีน้ 

ไปเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ และจะเป็นการดยีิง่กวา่ ถา้ไมต่อ้งขานออกไปเสยีเลย ทัง้นีเ้นือ่งจากผูท้ี่

กําลังออกอากาศอยูข่ณะนัน้ ยอ่มทราบสญัญาณเรยีกขานของตนเองดอียูแ่ลว้ สว่นในการแขง่ขนั 

(§ II.8.6) ตอ้งไมข่านสญัญาณเรยีกขานของสถานทีีเ่ราจะตอบ CQ ไปโดยเด็ดขาด (never) 

 ในการตดิตอ่สือ่สารประเภทเสยีง คูส่ถานจีะแลกรายงานการรับฟังกนั รายงานความชดัเจนของเสยีง 

(Readability) และความแรงหรอืความเขม้ของสญัญาณ (Strength)  

 ดังทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้วา่ จะตอ้งไมใ่ช ้รหัสควิ (Q Code) มากจนเกนิความจําเป็นในการตดิตอ่สือ่สาร

ประเภทเสยีง แตห่ากจะตอ้งการใช ้จงใชใ้หถ้กูตอ้ง QRK คอื ความชดัเจนของสญัญาณ

เชน่เดยีวกนักบั R ในระบบรายงานแบบ RS สว่น QSA หมายถงึ ความแรงหรอืความเขม้ของ

สญัญาณ เชน่เดยีวกบั S ในรายงาน RS 

 สิง่เดยีวทีแ่ตกตา่งกนัก็คอื ชว่งของ S ในรายงานแบบ RS มตีัง้แตร่ะดบั 1 ถงึ 9 สว่น QSA เริม่

จากระดับ 1 ไปถงึ 5 เทา่นัน้ 

 ดังนัน้ ตอ้งไมร่ายงานไปวา่ ‘you’re QSA 5 and QRK 9’ (ซึง่บางครัง้เราจะไดย้นิ) แตห่าก

ตอ้งการใช ้Q Code ก็ใหใ้ชว้า่ ‘you’re QRK 5 and QSA 5’ แน่นอน และจะงา่ยขึน้ ถา้จะใช ้

เพยีงวา่ ‘you’re 5 and 9’ สว่นใน CW การใช ้QRK และ QSA แทบจะไมห่ลงเหลอือยูอ่กีตอ่ไป

แลว้ สว่นใหญใ่ชร้ายงานแบบ RST แทน (§ II.9.6) 
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ความชดัเจน ความแรงของสญัญาณ 

R1 รับไมไ่ด ้ S1 สญัญาณเบาบางรับเกอืบไมไ่ด ้

R2 รับเกอืบไมไ่ด ้ S2 สญัญาณออ่นมาก 

R3 รับไดลํ้าบาก S3 สญัญาณออ่น 

R4 รับไดไ้มม่ปัีญหา S4 สญัญาณมาดปีานกลาง 

R5 รับไดส้มบรูณ์แบบ S5 สญัญาณมาดพีอสมควร 

  S6 สญัญาณมาด ี

  S7 สญัญาณมาแรงพอควร 

  S8 สญัญาณมาแรง 

  S9 สญัญาณมาแรงมาก 

 
 การใชคํ้าวา่ ‘over’ (‘เปลีย่น’) ในตอนทา้ยของการหมดขอ้ความคอืสิง่ที ่แนะนําใหถ้อืปฏบิตั ิแตก่็

ไมถ่งึกบัตอ้งถอืปฏบิตัโิดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ เนือ่งจาก ในทางปฏบิตั ิการตดิตอ่กนัในแตล่ะ QSO 

อาจจะมกีารกดคยีห์รอืเปลีย่นสลับไปมากนับอ่ยครัง้ ‘Over’ ยอ่มาจาก ‘over to you’  

 เมือ่สญัญาณไมค่อ่ยแรงนัก และหากความชดัเจนของสญัญาณก็ไมด่สีมบรูณ์แบบดว้ยเชน่กนั เราก็

สามารถสะกดชือ่ของเราและขอ้มลูอืน่ได ้ตัวอยา่งเชน่: ‘My name is John spelled juliett, oscar, 

hotel, november…’ จงอยา่พดูวา่ ‘juliett juliett, oscar oscar, hotel hotel, november 

november’ แบบนีถ้อืวา่ ไมใ่ช ่การสะกดชือ่ของ John 

 สว่นใหญข่องการ QSO แบบสัน้กระชบั ทีเ่รยีกกนัวา่ rubber stamp QSOs (แปลตรงตัววา่ 

ตดิตอ่กนัแบบประทับตรายาง) นักวทิยสุมคัรเลน่มกัใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัสายอากาศ และบอ่ยครัง้ 

จะแลกเปลีย่นขอ้มลูอืน่กนัดว้ย อยา่งเชน่ ขอ้มลูสภาพอากาศ (เกีย่วกบัการกระจายคลืน่ของ VHF 

และทีส่งูกวา่)  ตามกฎ กตกิาแลว้ สถานทีีอ่ยูบ่นความถีม่ากอ่น (เชน่ สถานทีีเ่รยีกขาน CQ อยู)่ 

ควรจะเป็นผูเ้ริม่ตน้หัวขอ้หรอืประเด็นสนทนา บางครัง้ สถานดีังกลา่วอาจตอ้งการใหเ้ป็นเพยีงการ

ตดิตอ่กนัในแบบกระชบั จงึแคท่ักทายแลว้ก็บอกลาไป  

 ใชศ้ัพทเ์ฉพาะทาง (terminology) ใหถ้กูตอ้ง เมือ่อธบิายเรือ่งสถานขีองตนเอง ตอ้งไมแ่จง้ไปวา่ ‘I 

am working with 5 whisky…' (ผม/ดฉัินกําลังออกอากาศดว้ยกําลังสง่ 5 วสิกี)้ ส ิง่นีม้ใิชคํ้า

มาตรฐานของวทิยสุมคัรเลน่ พดูใหง้า่ย เพยีงวา่ ‘I am running 5 watts’ (ผม/ดฉัินกําลัง

ออกอากาศดว้ยกําลังสง่ 5 วัตต)์  

 แมว้า่ ในระหวา่งการตดิตอ่กนัตามแบบทีย่ดึถอืปฏบิตักินัมาซึง่ไมค่อ่ยจะถกูตอ้งนัก (stereotype 

QSO) เราจะเห็นวา่ บอ่ยครัง้ ขอ้สนทนากนัในเรือ่งเทคนคิจะถกูหยบิยกขึน้มา และมกีารแลกเปลีย่น 

ผลการคน้ควา้ ทดสอบทดลองกนั คลา้ยกบัการสนทนากนัในงานพบปะสงัสรรค ์(eyeball 

conversations) และ ถอืเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน ์ควรคา่จะนํามากลา่ว ณ ทีน่ีด้ว้ยวา่ มติรภาพอนัมาก

ลน้ทีถ่กูหลอ่หลอมใหเ้กดิขึน้ เป็นผลมาจากการตดิตอ่กนับนความถี ่(radio contacts) ของบรรดา

นักวทิยสุมคัรเลน่ (hams) งานอดเิรกชนดินีค้อื ผูส้รา้งการเชือ่มตอ่ทีแ่ทจ้รงิระหวา่ง สงัคม 

วัฒนธรรม และความศวิไิลซ!์  

 หากเราประสงคจ์ะ QSL กนั (แลกการด์ยนืยนัการตดิตอ่กนั) กใ็หแ้จง้ไปวา่: ‘Please QSL, I will 

send my card to you via the QSL bureau and would appreciate your card as well’ (‘โปรด

ยนืยนัการตดิตอ่ดว้ย ผม/ดฉัินจะจัดสง่การด์ผา่นไปทาง QSL Bureau และจะยนิดเีป็นอยา่งยิง่กบั

การไดรั้บการด์จากทา่น’) QSL คอื แผน่กระดาษรายงานการตดิตอ่ทีม่ขีนาดเทา่ไปรษณียบตัร 

(post card)  

 QSL การด์ อาจสง่ใหผู้รั้บโดยตรงทางไปรษณีย ์หรอื สง่ผา่น QSL Bureau (หน่วยจัดสง่ QSL 

การด์) เกอืบในทกุสงัคมของวทิยสุมคัรเลน่ทีเ่ป็นสมาชกิของ IARU จะมกีารแลกเปลีย่น QSL การด์

กนัสําหรับสมาชกิ บางสถาน ีQSL กนั โดยผา่น ผูจ้ดัการ QSL ซึง่เป็นผูรั้บหนา้ทีใ่นการจัดสง่ QSL 

cards ทางไปรษณียใ์หก้บันักวทิยสุมคัรเลน่ สําหรับรายละเอยีดเรือ่งนีส้ามารถคน้ดไูดใ้นหลาย

เว็บไซตท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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 จรยิธรรม (ethics) กําหนดใหนั้กวทิยสุมคัรเลน่ ควรเต็มใจในการแลกเปลีย่น QSL การด์กนัโดย

ปราศจากการเรยีกรอ้งเงนิทอง เวน้แต ่เป็นคา่ไปรษณียากร กรณีสง่ตรง (บางราย แนบมาพรอ้มกบั 

QSL card เป็นธนบตัร ดอลลา่สหรัฐ หรอืทีเ่รยีกวา่ Green stamp) 

 เพือ่จบหรอืยตุกิารตดิตอ่ (QSO): ขอใหแ้จง้ไปวา่ ‘W1ZZZ, this is G3ZZZ signing with you and 

listening for any other calls’ (‘W1ZZZ, ผม/ดฉัิน G3ZZZ ขอจบการตดิตอ่กบัคณุเพยีงนีก้อ่น 

ครับ/คะ่ และจะขอรับฟังการเรยีกขานจากสถานอีืน่ตอ่ไป’) หรอืหากเราคดิจะหยดุออกอากาศดว้ย ก็

ใหต้อ่ดว้ยคําวา่ ‘…and closing down the station’ (‘...และขอปิดสถาน’ี) 

 อาจเพิม่คําวา่ ‘out’ ในตอนทา้ยกอ่นหยดุออกอากาศ ซึง่เป็นการบง่บอกวา่สถานเีราขอหยดุ

ออกอากาศ และจงอยา่ใชคํ้าวา่ ‘over and out’ เนือ่งจาก ‘over’ หมายถงึเปลีย่นใหคู้ส่ถานพีดูตอ่ 

และในกรณีนี ้เราจะไมม่คีูส่ถานอีืน่อกีตอ่ไปแลว้! 

 

 
การตดิตอ่แบบ SSB ส าหรบัผูเ้ร ิม่ตน้ (beginner) 
 
Is this frequency in use? This is W1ZZZ 
Is this frequency in use? This is W1ZZZ 
CQ CQ CQ from W1ZZZ whiskey one zulu zulu zulu calling CQ and listening 
W1ZZZ from ON6YYY Oscar november six yankee yankee yankee calling and standing by 
 
ON6YYY from W1ZZZ, good evening, thanks for your call, you are 59. My name is Robert, I 
spell Romeo Oscar Bravo Echo Romeo Tango and my QTH is Boston.  How copy?  ON6YYY 
from W1ZZZ. Over. 
 
W1ZZZ from ON6YYY, good evening Robert, I copy you very well, 57, readability 5 and 
strength 7.  My name is John, Juliette Oscar Hotel November, and my QTH is near Ghent. 
Back to you Robert. W1ZZZ from ON6YYY. Over. 
 
ON6YYY from W1ZZZ, thanks for the report John.  My working conditions are a 100 Watt 
transceiver with dipole 10 meter high.  I would like to exchange QSL cards with you, and will 
send you my card via the bureau.  Many thanks for the contact, 73 and see you soon again, 
I hope. ON6YYY from W1ZZZ.  
 
W1ZZZ from ON6YYY, all copy 100%, on this side I am using 10 Watt with an inverted-V 
antenna with apex of 8 meter.  I will also send you my QSL card via the bureau, Robert.  73 
and hope to meet you again soon.  W1ZZZ from ON6YYY clear with you. 
 
73 John and see you soon from W1ZZZ now clear (…and listening for any station calling) 

 

 

 

II.8.5. การสลบัไปมาอยา่งรวดเร็ว 

 หากไดส้มัผัสกบัการสนทนาทีต่อบโตก้นัไปมาแบบฉับไว ทีเ่ป็นการออกอากาศแบบกระชบั ก็ไม่

จําเป็นตอ้งระบตุัวตน (identify) ในทกุครัง้ทีม่กีาร over (เปลีย่น) แตจ่ะตอ้งขานสญัญาณเรยีกขาน

อยา่งนอ้ยทกุ 5 นาท ี(ในบางประเทศ ทกุ 10 นาท)ี รวมทัง้ขณะเมือ่เริม่ตน้และจบการ QSO ดว้ย 

 เราสามารถเปลีย่นใหคู้ส่ถานโีตต้อบกบัเราดว้ยการใชคํ้าธรรมดาวา่ ‘over’ ซึง่แปลวา่ เรายืน่

ไมโครโฟนใหคู้ส่ถานเีพือ่ขานตอบเรา กรณีจะทําใหเ้ร็วยิง่ขึน้ดว้ยหากจะหยดุไวช้ัว่ขณะแทนการ

กลา่วคําวา่ เปลีย่น หากหยดุเกนิ 1 หรอื 2 วนิาท ีคูส่ถานกี็จะทราบไดเ้อง (วา่เราเปลีย่น) และจะกด

คยีอ์อกอากาศตอ่ไป  
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II.8.6. ออกอากาศอยา่งไรในการแขง่ขนัประเภทเสยีง  

 การแขง่ขนัวทิยสุมคัรเลน่ หรอืทีเ่รยีกวา่ Contest เป็นคําทีใ่ชสํ้าหรับการแขง่ขนัวทิยสุมคัรเลน่

ในหมูนั่กวทิยสุมคัรเลน่ (ทัว่โลก)  

 การแขง่ขนั (contest) คอือะไร? คอื เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการแขง่ขนัของวทิยสุมคัรเลน่ (Ham 

Radio)  

 เหตใุดตอ้งมกีารแขง่ขนักนั? เนือ่งจาก จะทําใหส้ามารถวัดสมรรถนะ (performance) ของสถานี

และสายอากาศ รวมทัง้สมรรถนะของบคุคลผูนั้น้ ในฐานะนักวทิยปุระจําสถาน ี(Operators) ดว้ย  

ดังเชน่ ทีช่าวองักฤษผูห้นึง่ไดก้ลา่วเป็นสํานวนไวว้า่ The proof of pudding is in the eating  ซึง่

มคีวามหมายวา่ ส ิง่เดยีวทีจ่ะใชพ้สิจูนค์ณุภาพของสิง่ของไดก้ค็อื เมือ่ไดท้ดลอง ไดใ้ช ้หรอืได ้

สมัผัสดกูอ่นแลว้ เทา่นัน้ (ซ ึง่ถา้แปลตามตวัอกัษร ก็จะเป็นวา่ เครือ่งตรวจพสิจูนข์นมพดุดงิอยูท่ีก่าร

รับประทาน) 

 จะเป็นนกัแขง่ขนัทีด่ไีดอ้ยา่งไร? ผูแ้ขง่ขนัระดับแชมป์ จะเริม่ตน้จากการแขง่ขนัในระดับทอ้งถิน่

กอ่น เชน่เดยีวกบัทีใ่ชถ้อืปฏบิตักินัในกฬีาทกุประเภท ผูท้ีจ่ะเป็นผูช้นะเลศิการแขง่ขนั (champion) 

ได ้ก็ตอ้งผา่นการฝึกซอ้มมาอยา่งโชกโชนกอ่น  

 มกีารแขง่ขนักนัมากหรอืไม?่ การแขง่ขนัมทีกุสปัดาห ์ในหนึง่ปีมมีากกวา่ 200 รายการ แตจ่ะมี

เพยีง 20 รายการ เทา่นัน้ ทีเ่ป็นรายการสําคญัในระดับสากล (เทยีบไดเ้หมอืนกบัการแขง่ขนัรถฟอร์

มลุา่วัน: F-1)  

 ปฏทินิการแขง่ขนั (Contest Calendar) ดไูดจ้าก    

http://www.ng3k.com/Contest/index.html   

 ในรายการแขง่ขนัเกอืบทัง้หมด ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัตอ้งตดิตอ่ใหไ้ดจํ้านวนสถานมีากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ

กระทําได ้เชน่ กบัประเทศ (หรอืรัฐ จังหวัด หรอืโซน ฯลฯ) ทีแ่ตกตา่งกนัไปเทา่ทีจ่ะเป็นไปได:้ 

เงือ่นไขดังกลา่วจะเป็น ตวัคณู (Multipliers) ทีจ่ะนําไปประกอบกบัจํานวนสถานทีีต่ดิตอ่ไดใ้น

การคดิคะแนนทีผู่เ้ขา้รว่มแขง่ขนัจะไดรั้บ การแขง่ขนัรายการใหญร่ะดับสากลจะใชเ้วลา 24-48 

ชัว่โมง การแขง่ขนัยอ่ยบางรายการอาจใชเ้วลาและสิน้สดุลงเพยีง 3-4 ชัว่โมง เทา่นัน้ การแขง่ขนั

จงึมใีหเ้ลอืกหลากหลาย  

 การแขง่ขนัจัดขึน้ในความถีต่ัง้แตย่า่น HF จนถงึ SHF  

 จะไมม่กีารแขง่ขนัในยา่นความถีท่ีเ่รยีกวา่ WARC bands ไดแ้ก ่10, 18 และ 24 MHz เนือ่งจากใน

ยา่นความถีเ่หลา่นีม้ชีว่งความถี ่(band width) ทีใ่ชไ้ดแ้คบมาก การแขง่ขนัในยา่นความถีด่ังกลา่ว 

จะทําใหม้คีวามแออดัมากเกนิไป เป็นผลใหเ้กดิความไมส่ะดวกและอาจสรา้งความรําคาญใจใหก้บั

ผูอ้ ืน่ทีป่ระสงคจ์ะใชค้วามถีใ่นยา่นนี ้ในขณะนัน้ดว้ย  

 ในการแขง่ขนัใดก็ตาม การตดิตอ่ทีจ่ะทําใหไ้ดค้ะแนน (valid QSO) จะตอ้งมกีารแลกเปลีย่น

สญัญาณเรยีกขาน (call sign) การรายงานการรับฟัง และบอ่ยครัง้ทีกํ่าหนดใหแ้ลกเปลีย่นเลข

ลําดับการตดิตอ่ (Serial number หรอื Radio Zone, Locator, อาย ุฯลฯ)  

 การออกอากาศแขง่ขนั (CQ contest) จะเกีย่วขอ้งกบั ความเร็ว ประสทิธภิาพ และ ความ

ถกูตอ้งแมน่ย า ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะตอ้งแจง้ เฉพาะในสิง่ทีถ่กูกําหนดไวอ้ยา่งเครง่ครัดและถกูตอ้ง

เทา่นัน้ กรณีมใิชเ่วลาทีจ่ะตอ้งมาแสดงภมูวิา่เป็นผูม้กีารศกึษาด ีและการใชคํ้าวา่ thank you 

(ขอบคณุ) 73, see you later (แลว้พบกนัใหม)่ ฯลฯ ลว้นเป็นคําพดูทีทํ่าใหเ้สยีเวลาโดยเปลา่

ประโยชนท์ัง้ส ิน้ 

 สําหรับผูท้ีย่งัใหมต่อ่การแขง่ขนั ขอแนะนําใหไ้ปรว่มสงัเกตการณ์หรอืพบปะกบัผูเ้ขา้แขง่ขนัใน

ขณะทีกํ่าลังมกีารแขง่ขนักนัอยู ่เราสามารถเริม่ในกา้วแรกของการแขง่ขนัโดยเขา้ไปมสีว่นรว่มใน

สมาคม/ชมรม ในทอ้งถิน่ของเรา ขณะทีม่กีารแขง่ขนั เชน่ Field Day Contest  

 หากเมือ่ไดต้ดัสนิใจจะลองลงแขง่ขนัเป็นครัง้แรก ใหเ้ริม่ตน้ดว้ยการฟังกอ่นประมาณครึง่ชัว่โมง (ยิง่

นานยิง่ด)ี เพือ่ใหท้ราบถงึสิง่อนัเป็นปกตทิตีอ้งพงึปฏบิตั ิ(routine)  คน้หาและกําหนดขัน้ตอนที่

ถกูตอ้งเพือ่ใหเ้กดิความรวดเร็วในการตดิตอ่ ใหร้ะลกึไวเ้สมอวา่ทัง้หมดทีจ่ะไดย้นิไดฟั้ง ใชว่า่จะ

เป็นตวัอยา่งทีด่เีสมอไป ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิอยูเ่ป็นปกต ิ2-3 ตัวอยา่ง ผูเ้ขยีนจะไดนํ้ามากลา่วตอ่ไป  

http://www.ng3k.com/Contest/index.html
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 ตัวอยา่งในการใชคํ้าอนัหนึง่ ทีถ่อืวา่มปีระสทิธภิาพสมบรูณ์สําหรับการแขง่ขนัคอื ‘G3ZZZ, Golf 

Three Zulu Zulu Zulu Contest’ เรยีกขานไป 2 ครัง้เสมอ โดยออกคําสะกดแบบโฟเนตกิ 

(phonetic) หรอื สทัอกัษรหนึง่ครัง้ เวน้แตว่า่กําลังโดนรมุเรยีกขานอยู ่(pile up) กใ็หข้านสญัญาณ

เรยีกขานสถานเีราไปเพยีงครัง้เดยีวโดยไมต่อ้งตามดว้ยการสะกดแบบโฟเนตกิทกุครัง้ไปก็ได ้

(forget about spelling it out every time) เหตทุีต่อ้งลงทา้ยดว้ยคําวา่ contest (ออกเสยีงวา่ คนั 

เทสท)ึ ในการ CQ แขง่ขนั ก็เนือ่งจากวา่ หากมสีถานใีดสถานหีนึง่ปรับเปลีย่นความถีผ่า่นเขา้มา 

แลว้ไดย้นิเขา้ สถานดีังกลา่วจะไดท้ราบวา่ ขณะนีกํ้าลังมกีารออกอากาศแขง่ขนักนัอยูใ่นความถีน่ี ้

หากไมจ่บดว้ยคําวา่ contest เพราะเห็นวา่เป็นสิง่ไมสํ่าคญัแลว้ สมมตวิา่เมือ่มสีถานหีนึง่ผา่นเขา้มา

ในความถีแ่ละไดย้นิเขา้ (โดยแทนทีเ่ราจะจบดว้ยคําวา่ contest) โดยสถานนัีน้ตอ้งการจะลง Log 

กบัสถานทีีเ่รยีกขาน contest อยู ่แตไ่มท่ราบวา่สถาน ีcontest อยูนั่น้ กําลังออกอากาศแบบใด 

เป็นแบบทัว่ไป หรอื แบบเขา้รว่มแขง่ขนั สถานดีังกลา่ว ก็จะตอ้งรอการเรยีกขานของสถาน ีcontest 

อกีรอบหนึง่ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่สถานทีีต่นเองไดย้นิครัง้แรกออกอากาศแบบใด ซึง่จะเป็นการทําให ้

เสยีเวลาโดยใชเ่หต ุ กรณีจงึเป็นเหตผุลวา่ เหตใุดจงึตอ้งลงทา้ยดว้ยคําวา่ contest ขณะที ่CQ 

แขง่ขนั  

 สถานทีีเ่รยีกขานเขา้มา ควรแจง้สญัญาณเรยีกขานของตนเองเพยีงครัง้เดยีวดว้ย เชน่กนั  

ตัวอยา่งเชน่ ‘golf three x-ray x-ray x-ray’ หากสถานทีีกํ่าลังเรยีกขาน contest ไมข่านตอบ

กลับไปภายในหนึง่วนิาท ีสถานนัีน้กค็วรจะเรยีกขานกลบัไปอกีเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ (just once)  

 แตถ่า้เมือ่รับฟัง (copy) สญัญาณเรยีกขานสถานนัีน้ได ้สถาน ี(ผู ้CQ contest) จะตอ้งตอบกลับไป

ทันทวีา่ ‘G3XXX 59001’ หรอืแมแ้ตแ่บบสัน้และเร็วกวา่นัน้: ‘G3XXX 591’ (ควรตรวจสอบกอ่นวา่ มี

การอนุญาตใหแ้จง้แบบกระชบัโดยตัดเลขศนูยข์า้งหนา้ออกไดห้รอืไมด่ว้ย) ในการแขง่ขนัสว่นใหญ ่

คูส่ถานตีอ้งแลกเปลีย่นรายงานสญัญาณแบบ RS (เชน่ 59) และเลขลําดับการตดิตอ่ (serial 

number เชน่ 001 หรอื 1) เพยีงเทา่นีก้็ถอืวา่ เป็นการสิน้สดุการตดิตอ่ทีส่มบรูณ์ ครบถว้นแลว้ สว่น

อืน่นอกจากนี ้ถอืวา่ไมจํ่าเป็นตอ้งบอกกลา่วเพิม่เตมิ (ใหเ้สยีเวลา) 

 หากสถานเีรา (G3ZZZ) รับสญัญาณเรยีกขานสถานนัีน้ไดบ้างสว่น (เชน่ ON4X..) ใหต้อบกลบัไป

ดังนี ้‘ON4X 59001’ อยา่ตอบไปวา่ ‘QRZ ON4X’ หรอือยา่งอืน่ เมือ่เราไดรั้บทราบตัวตน (สญัญาณ

เรยีกขานบางสว่น) ของสถานนัีน้แลว้ ใหเ้ดนิหนา้ตอ่ไปกบัสว่นทีรั่บมาเลย การใชคํ้าอืน่

นอกเหนอืจากนี ้จะทําใหเ้สยีเวลาไปโดยเปลา่ประโยชน ์และดว้ยการเป็นนักวทิยสุมคัรเลน่ประจํา

สถานทีีด่ ี(Being a good operator) ON4XXX ก็จะตอบกลับมาดว้ยขอ้ความวา่ ‘ON4XXX x-ray 

x-ray x-ray, you are 59012’ (โดย “ย้ํา" สญัญาณเรยีกขานสว่นทีถ่กูตอ้งครบถว้นกลับมาให)้ 

 จงอยา่ไปพดูวา่ ‘ON4XXX please copy 59001’ หรอื ‘ON4XXX copy 59001’ ซึง่ถอืเป็นคําทีใ่ช ้

ไมไ่ด ้(bad) พอกนัทัง้สองแบบ (equally bad) คําวา่ ‘please copy’ หรอื ‘copy’ ไมไ่ดใ้ห ้

ความหมายอะไร (ทีเ่ป็นประโยชน)์ เพิม่ขึน้เลย  

 ดว้ยการเป็นผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัทีม่ปีระสบการณ์ ON4XXX ก็จะตอบกลับมาวา่: ‘59012’ และหากรับ

การรายงาน (copy report) ของเราไมไ่ด ้เขาก็จะขาน (กลับ) มาวา่ ‘report again’ หรอื ‘please 

again’ (‘รายงานอกีครัง้’ หรอื ‘ขอใหมอ่กีครัง้ ครับ/คะ่’) 

 ทัง้หมดหมายความวา่ ไมว่า่จะเป็นคําวา่ ‘thanks 59012’ หรอื ‘QSL 59012’ ‘roger 59012’ สว่น

ใหญม่กัจะเป็นคําพดูทีม่าจาก ผูท้ีย่งัขาดประสบการณ์ในการแขง่ขนั (less experienced 

contesters) ทัง้สิน้ 

 สว่นเหลอืทีต่อ้งเดนิหนา้ตอ่ไปก็คอื ยตุหิรอืจบการตดิตอ่ โดยใหใ้ชคํ้าวา่ ‘thanks G3ZZZ contest’ 

(คําวา่ thanks สัน้กวา่และเร็วกวา่ thank you) ดว้ยการขานแบบนีเ้ราจะได ้3 สิง่ทีช่ดัเจน คอื 1) 

ไดจ้บการตดิตอ่ (ดว้ยคําวา่ thanks) 2) ไดแ้จง้สญัญาณเรยีกขานของเราใหส้ถานทีีกํ่าลังรอตดิตอ่

เราอยูท่ราบ (G3ZZZ) และ 3) ได ้CQ ตอ่ (ดว้ยคําวา่ contest) ทีส่ดุแหง่ประสทิธภิาพก็จะบงัเกดิ! 

 จงอยา่จบการตดิตอ่ดว้ยคําวา่ ‘QSL QRZ’ เพราะเหตใุดร?ึ คําวา่ ‘QSL QRZ’ มไิดบ้ง่บอกอะไรที่

เกีย่วกบัตัวเราเลย และเนือ่งจากเราตอ้งการให ้ผูท้ีเ่ขา้มาบนความถีท่ีเ่ราใชอ้อกอากาศอยู ่ไดท้ราบ

ในตอนทา้ยของขอ้ความ (QSO) วา่เราคอืใครและกําลัง CQ เพือ่การแขง่ขนัอยู ่มใิชร่?ึ ดังนัน้ ให ้
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จบขอ้ความดว้ยคําวา่ ‘thanks G3ZZZ contest’ (หรอื ‘QSL G3ZZZ contest’) หรอืหากเรารบีมาก 

ก็แจง้ไปเพยีงวา่ ‘G3ZZZ contest’ (แบบนีอ้าจนําไปสูค่วามสบัสนหรอืความไมเ่ป็นมติรตอ่กนัได)้ 

‘QSL’ หมายความวา่ ผม/ดฉัิน ยนืยนัขอ้ความความ จงอยา่ขานคําวา่ ‘QRZ’ เพราะเป็นคําทีม่ี

ความหมายวา่ ‘who call me’ (‘ทา่นใดกําลังเรยีกขานผม/ดฉัิน’) เวน้แตเ่สยีวา่ ขณะนัน้ มหีลาย

สถานเีรยีกขานเขา้มาพรอ้มกนัขณะทีเ่ราขานตอบ G3XXX ไป 

 แน่นอน อาจจะมกีารใชคํ้าพดูทีม่แีบบอยา่งแตกตา่งกนัออกไปบา้ง แต่ทีสํ่าคญัตอ่เรือ่งนีก้็คอื: 

ความเร็ว ประสทิธภิาพ ความถกูตอ้งแมน่ยํา และการใช ้Q code ทีถ่กูตอ้ง  

 นักวทิยสุมคัรเลน่ประจําสถานแีขง่ขนั (contest operators) สว่นมาก มกัใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์

บนัทกึการตดิตอ่หรอืลง log ดังนัน้ ควรทดสอบอยา่งละเอยีดรอบคอบ และทดลองใชโ้ปรแกรม

เหลา่นัน้เสยีกอ่น เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ สามารถใชง้านไดจ้รงิในวันแขง่ขนั  

 นอกเหนอืจากการเรยีกขาน CQ ในการแขง่ขนั เพือ่ใหไ้ดจํ้านวนการตดิตอ่จํานวนมากสดุแลว้ เรายงั

สามารถคน้หาสถานอีืน่ในยา่นความถีท่ัง้หลาย (bands) ทีใ่ชแ้ขง่ขนัเพือ่เพิม่ ตัวคณู (multipliers) 

หรอื คน้หาสถานทีีเ่รายงัไมเ่คยตดิตอ่ไดม้ากอ่น ในแบบทีเ่รยีกวา่ คน้หาแลว้ควา้ไว ้(search and 

pounce) แลว้จะกระทําไดอ้ยา่งไร? สิง่แรก ตอ้งใหแ้น่ใจกอ่นวา่ ความถีข่องเราและของสถานนัีน้

ตรงกนัอยา่งสมบรูณ์ หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ Zero beat (ดทูีฟั่งชัน่ RIT) เสยีกอ่น จากนัน้เรยีกขานไป

โดยขานสญัญาณเรยีกขานเราเพยีง คร ัง้เดยีว และตอ้งไมเ่รยีกขาน เชน่นี ้‘DL1ZZZ from G3ZZZ’ 

เนือ่งจาก DL1ZZZ ทราบสญัญาณเรยีกขาน ตนเอง ดอียูแ่ลว้ และ กท็ราบดอีกีเชน่กนัวา่ สถานเีรา

กําลังเรยีกขาน เขา เนือ่งจากเรากําลังเรยีกขานอยูบ่นความถีข่องเขา   

 ดังนัน้ ขอใหข้านสญัญาณเรยีกขานของเราเพยีงครัง้เดยีว หากสถานทีีเ่ราเรยีกไปยงัไมต่อบมา

ภายใน 1 วนิาท ีก็เรยีกขานกลับไปอกี (เพยีงครัง้เดยีว) ฯลฯ  

ตวัอยา่งการตดิตอ่ในการแขง่ขนัประเภทเสยีง: 

whiskey one zulu zulu zulu contest (CQ contest โดย W1ZZZ)  

oscar november six zulu zulu zulu (ON6ZZZ ตอบ W1ZZZ)  

ON6ZZZ five nine zero one (W1ZZZ รายงานการรับฟังให ้ON6ZZZ)  

five nine zero three (ON6ZZZ รายงานการรับฟังให ้W1ZZZ)  

thanks W1ZZZ contest (W1ZZZ หมดขอ้ความการตดิตอ่ ระบตุวัตน แลว้ CQ contest ตอ่)  

 

 ระหวา่งการแขง่ขนัรายการใหญร่ะดบัสากลทีสํ่าคญั (CQWW, WPX, ARRL DX, CQ-160m 

contest -ทัง้ในแบบ Phone และแบบ CW-) ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจะไมไ่ดใ้ชย้า่นความถี ่(Band Plan) 

ทัง้หมดตามที ่IARU กําหนดไว ้การแขง่ขนัสว่นมาก มกัเกดิขึน้นอกยา่นความถี ่160m และ 40m 

เนือ่งจากเป็นยา่นความถีท่ีแ่คบมาก นับวา่เป็นสิง่ด ีทีนั่กวทิยสุมคัรเลน่จํานวนหลายพันคน ตัง้ใจเขา้

มาใชย้า่นความถีท่ีเ่ราม ีกนัอยา่งหนาแน่นในชว่งทีม่กีารแขง่ขนั ซึง่ถอืเป็นเรือ่งดใีนแงท่ีว่า่ มนัีก

วทิยสุมคัรเลน่ไดเ้ขา้มาใชส้ทิธิใ์นความถีย่า่นทีพ่วกเราตอ้งการ (จะใชป้ระโยชนห์รอืจะเสยีมนัไปด)ี 

ดังนัน้ ความไมส่ะดวกทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราวจากเหตกุารณ์พเิศษเชน่นี ้ควรมองกนัดว้ยทศันคตทิี่

เป็นบวกไว ้จะเป็นการดทีีส่ดุ 

 

II.8.7. การใชค้ าวา่ QRZ ทีถ่กูตอ้ง 

 ‘QRZ’ หมายถงึ ‘who call me?’ ('ผูใ้ดเรยีกขานผม/ดฉัิน') ไมม่ากไมน่อ้ย ไปกวา่นี.้.. 

 การใช ้‘QRZ’ ทีเ่ป็นอมตะทีส่ดุ (most classical use) ก็คอื กลา่วคํานีห้ลังจากเมือ่ CQ ไปแลว้มคีน

ขานตอบมา แตเ่ราไมส่ามารถรับสญัญาณเรยีกขาน (call) ของสถานนัีน้ไดเ้ลย (ไมว่า่เพยีงสถานี

เดยีวหรอืหลายสถานพีรอ้มกนั) กรณี (QRZ) จงึหมายความวา่ ‘I am sorry, I heard you calling 
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me, but could not get your call.  Please call again’ ('ขอโทษดว้ย ผม/ดฉัิน ไดย้นิทา่นเรยีก

ขานมา แตรั่บฟังสญัญาณเรยีกขานของทา่นไมไ่ดเ้ลย กรณุาเรยีกขานมาใหมอ่กีครัง้ นะครับ/คะ') 

 มไิดห้มายความวา่ ‘who’s there?’ ('มผีูใ้ดอยูท่ีน่ั่นไหม?') หรอืหมายความวา่ ‘who is on the 

frequency?’ ('มทีา่นใดอยูใ่นความถีบ่า้ง?') หรอื ทีผ่ดิเพีย้นไปยิง่กวา่นัน้ ‘please call me’ ('กรณุา

เรยีกขานผม/ดฉัิน มาดว้ย') 

 หากสถานใีดกต็ามเขา้มาในชอ่งความถีท่ีว่า่งอยูแ่ละตอ้งการตรวจสอบวา่ ความถีนั่น้วา่งหรอืมผีูใ้ด

ใชอ้ยูห่รอืไม ่ก็ไมค่วรใชคํ้าวา่ ‘QRZ’ เพือ่สอบถาม ใหใ้ชเ้พยีงคําวา่ ‘Is this frequency in use?’ 

(‘ความถีน่ีถ้กูใชอ้ยูห่รอืไม?่’) 

 เมือ่ตอ้งการทราบสญัญาณเรยีกขานของสถานทีีไ่มข่านหรอืไมร่ะบตุวัตน (call sign) ทัง้ทีผู่นั้น้ได ้

ออกอากาศมานานพอควรแลว้กต็าม (ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มค่วรกระทําอยา่งยิง่) เราก็สามารถสอบถาม

สถานนัีน้ได ้ดว้ยขอ้ความวา่ 'your call please' หรอื 'please identify’ (‘ขอทราบสญัญาณเรยีก

ขานทา่นหน่อย ครับ/คะ่’ หรอื ‘โปรดระบตุวัตนดว้ย ครับ/คะ่’) แลว้ก็ตอ้งตามดว้ยสญัญาณเรยีกขาน

เราดว้ย หา้มละเลยโดยเด็ดขาด เพราะเราจําเป็นตอ้งระบตุัวตนเราดว้ยเชน่กนั (ตามกฎ/ระเบยีบ) 

 ‘QRZ’ ไมไ่ดแ้ปลวา่ ‘call me please’ (‘กรณุาเรยีกขานผม/ดฉัิน’) ปัจจบุนั เราจะไดย้นิกนัมาก

ขึน้อยูเ่ป็นนติย ์สําหรับการเรยีกขาน CQ แลว้จบดว้ยคําวา่ ‘QRZ’ กรณีฟังดแูลว้ไมเ่ขา้ทา่แมแ้ตน่อ้ย 

(makes no sense) จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร ทีผู่ใ้ดจะเรยีกขานเขา้มา หากเราเพิง่จบการเรยีกขาน CQ 

ไปประเดีย๋วนีเ้อง? 

 การใช ้‘QRZ’ กนัผดิอกีอนัหนึง่ก็คอื ในขณะทีเ่รากําลัง CQ contest อยูนั่น้ เกดิมสีถานหีนึง่เปลีย่น

ความถีเ่ขา้มา แลว้เพยีงจับความตอนทา้ยของ CQ ไดโ้ดยไมไ่ดย้นิสญัญาณเรยีกขานของเรา ใน

เหตกุารณ์เชน่นี ้บอ่ยครัง้เรามกัจะไดย้นิบรรดาสถานเีชน่วา่ ใชคํ้าวา่ ‘QRZ’ ซึง่ถอืวา่ ผดิอยา่งไรข้อ้

กงัขา (Totally wrong) ในเมือ่ยงัไมม่ผีูใ้ดไดเ้รยีกขานสถานดีังกลา่วนัน้ไปเลยแมแ่ตส่ถานเีดยีว 

(แลว้กลับถามมาเราไดอ้ยา่งไรวา่ สกัครู ่ทา่นใดเรยีกขานผม/ดฉัิน มา) ซึง่ทีถ่กูแลว้ เขาควรจะรอ

ใหเ้รา CQ อกีครัง้หนึง่กอ่น แน่นอน ใน CW ก็ไมค่วรเป็นเชน่นีด้ว้ย เชน่กนั  

 การใชคํ้าทีค่ลา้ยกนัซึง่ฟังดแูลว้ขําด ีแตก่็เป็นการใชอ้ธบิายความทีไ่มถ่กูตอ้ง อกีเชน่กนั คอื ‘QRZ 

is this frequency in use?’ (‘ทา่นใดเรยีกขานผม/ดฉัินมา ความถีน่ีถ้กูใชอ้ยูห่รอืไม?่’) หรอื ‘QRZ 

the frequency’ (แทนทีจ่ะเป็น 'is this frequency in use?' = ความถีน่ีถ้กูใชอ้ยูห่รอืไม?่’) 

 อกีกรณีหนึง่ทีม่กัใช ้‘QRZ’ กนัผดิ อยา่งแพรห่ลาย: 'CQ DX CQ this is UR5ZZZ QRZ DX' ทีถ่กูก็

เพยีงพดูแคว่า่ 'CQ DX CQ this is UR5ZZZ calling CQ DX and listening' ก็พอแลว้ 

 ยงัมเีพิม่อกีกรณีหนึง่ทีใ่ชก้นัผดิ คอืคําวา่ 'Give me your QRZ' เพือ่ตอ้งการใหห้มายความวา่ ‘give 

me your call’ (‘แจง้สญัญาณเรยีกขานของทา่น ใหผ้ม/ดฉัิน ทราบดว้ย’) เป็นทีเ่ห็นไดช้ดัเจน ดัง

ไดก้ลา่วมาแลว้ทัง้หมดขา้งตน้วา่ การใช ้QRZ ทีผ่ดิ มกัจะเกีย่วพันกบัเรือ่งสญัญาณเรยีกขาน (call 

sign) แตข่อความกรณุาเถอะครับ ขอใหใ้ชคํ้านี ้ในความหมายเพยีงหนึง่เดยีวทีม่เีทา่นัน้ คอื ‘who 

call me’ ('ทา่นใดเรยีกขานผม/ดฉัิน มา')  

 เมือ่ขณะโดนรมุเรยีกขาน (ด ู§ III.1) เรามกัจะไดย้นิ สถาน ีDX  (ที ่CQ DX อยูนั่น้) พดูคําวา่ QRZ 

อยูเ่สมอ ทีม่ใิชเ่พือ่จะแจง้วา่ เขาพลาดการรับฟังในครัง้แรกจากสถานทีีร่มุเรยีกขานอยู ่แตเ่พยีงจะ

สือ่ใหท้ราบวา่ ในขณะนีต้นเองพรอ้มจะตอบรับการเรยีกขานใหมแ่ลว้จากบรรดาสถานทีีร่มุเรยีกขาน

อยู ่การใช ้‘QRZ’ ในลกัษณะเชน่นีก้ถ็อืวา่ ไมถ่กูตอ้งโดยแท ้(not quite correct) อกีเชน่กนั  

ตัวอยา่ง: 

CQ ZK1DX ZK1DX กําลังเรยีกขาน CQ  

ON4YYY you’re 59 ON4YYY เรยีกขาน ZK1DX พรอ้มรายงานการรับฟัง 

QSL QRZ ZK1DX ZK1DX ยนืยนั รายงานทีไ่ดรั้บ (‘QSL’) และเพิม่คําวา่ ‘QRZ’ ในกรณีนี้

หมายความวา่ ‘ผมพรอ้มรอรับฟังอกีครัง้จากสถานทีีไ่ดเ้รยีกขานผมมา

กอ่นหนา้นี ้มากกวา่ทีจ่ะหมายถงึ สกัครูใ่ครเรยีกขานผมมา?’ ซึง่เป็น

ความหมายทีแ่ทจ้รงิของ ‘QRZ’ แมว้า่เราอาจจะเห็นวา่ เขาอาจจะไดย้นิ
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สถานอีืน่เรยีกขานมากอ่นหนา้นี ้ดังนัน้จงึใชคํ้าวา่ ‘QRZ’ ได ้ก็ตาม การ

ใช ้‘QRZ’ แลว้ตามดว้ย ‘ZK1DX’ ถอืวา่ ไมใ่ชว่ธิทีีใ่หป้ระสทิธภิาพสงูสดุ

อยา่งแน่นอน 

 

สิง่ทีเ่ราไดย้นิไดฟั้งกนัมากกวา่นี ้ซ ึง่ถอืเป็นเรือ่งทีผ่ดิโดยสิน้เชงิ อกีดว้ยเชน่กนั: 

… 

QSL QRZ  ในกรณีนี ้ZK1DX ไมไ่ดบ้ง่บอกเลยวา่ตนเองเป็น  

 สถานใีด สถานทีีกํ่าลังรมุเรยีกขานตอ้งการทราบวา่  

 สถานทีี ่DX อยูนั่น้ คอื สถานใีด (ใชห่รอืไม?่)  

สิง่ทีถ่กูตอ้งและมปีระสทิธภิาพสงูสดุมดีังนี:้ 

…  

QSL ZK1DX ZK1DX ยนืยนั รายงานทีไ่ดรั้บโดยการพดูคําวา่ ‘QSL’ แลว้ตามดว้ย

สญัญาณเรยีกขานของตนเอง ซึง่ถอืเป็นการสง่สญัญาณบอกใหผู้ท้ี่

กําลังรมุเรยีกขาน เรยีกขานเขา้มาได ้ 

 

II.8.8. ตรวจสอบคณุภาพในการออกอากาศ  

 เราไดป้รับแตง่วทิยสุือ่สารใหเ้หมาะสม แลว้หรอืยงั?  

 อตัราขยายของไมโครโฟน (gain) ถกูตัง้คา่ไวท้ีร่ะดับไมส่งู

เกนิไปแลว้ หรอืไม?่  

 ระดับความเร็วในการประมวลผลสญัญาณเสยีงไมส่งู

เกนิไป หรอืไม?่ ใหม้รีะดับ background noise level ควร

ตํ่ากวา่ 25dB เป็นอยา่งนอ้ย จากระดับเสยีงสงูสดุ (voice 

peak level) ทีเ่ราออกได ้กรณีหมายความวา่ เมือ่เราหยดุ

พดู output level ของเครือ่งวทิยฯุ จะตอ้งมคีา่ตํา่กวา่ 

300 เทา่ของกําลังสง่สงูสดุ (peak power) ขณะเราเปลง่

เสยีงพดู 

 ใหส้อบถามเพือ่นนักวยิสุมคัรเลน่ในทอ้งถิน่หรอืบรเิวณใกลเ้คยีงวา่ เสยีงออกอากาศ จากสถานเีรา 

พรา่ ฟุ้งกระจาย (splatter) หรอืไม ่

 การม ีoscilloscope ตอ่ผา่นเขา้กบัสว่นทีส่ญัญาณถกูสง่ออก เพือ่จะทําใหเ้ราเห็นรปูแบบของคลืน่ 

(flat topping) ได ้เป็นระบบการเฝ้าสงัเกตแบบตอ่เนือ่งทีด่ทีีส่ดุ  

II.9. ศลิปะของระบบโทรเลข (CW, รหสัมอรส์) 

 รหัสมอรส์ คอื รหัสทีใ่ชสํ้าหรับการสง่ตวัอกัษร ตวัรหัสถกู

กําหนดขึน้โดยเสยีงโทน (audio tone) ทีส่ัน้ยาว เรยีง

ตามลําดับตามกนัไป ชว่งเสยีงสัน้ เรยีกวา่ ดทิ (DIT) 

ชว่งเสยีงยาว เรยีกวา่ ดา (DAH) เสยีง ดา จะยาวกวา่

เสยีง ดทิ 3 เทา่ บอ่ยครัง้ มกีารเรยีกอยา่งไมถ่กูตอ้ง เป็น 

ดอท (DOTs) และ แดชเชส (DASHES) ซึง่จะทําใหเ้รา

นกึถงึสิง่ ทีเ่ป็นภาพ มากกวา่ ทีเ่ป็นเสยีง  

 รหัสมอรส์ ไมใ่ช ่ลําดบัของ DOTs และ DASHES ทีไ่ดถ้กูเขยีนขึน้ แมว้า่เริม่แรกในชว่งศตวรรษที ่

19 รหัสมอรส์ จะถกูเขยีนเป็น DOTs และ DASHES ลงบนแถบกระดาษทีไ่หลเลือ่นไป กต็าม แต่

หลังจากนัน้ไมน่าน นักพมิพโ์ทรเลขกค็น้พบวา่ การคัดลอกโทรเลขโดยการฟังเสยีงแตล่ะคํา 

(buzz) จากเครือ่งพมิพจ์ะงา่ยกวา่การอา่นบนแถบกระดาษทีพ่มิพจ์ากเครือ่ง ดังนัน้ อกัษร ‘R’ จงึ
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ไมใ่ชเ่ครือ่งหมาย สัน้ ยาว สัน้ หรอื DOTs DASHES DOTs  หรอื .-. แตเ่ป็นเสยีง ดทิ ดา ดทิ 

(DIT DAH DIT )       

 อกัษร R ในบางภาษาจะถกูเขยีนเป็น ดทิ ดา ดทิ (DIT DAH DIT) ขณะทีใ่นอกีภาษาหนึง่จะ

เขยีนเป็น ด ิดา ดทิ (DI DAH DIT) สิง่ทีผู่เ้ขยีนพยายามจะทําใหม้คีวามชดัเจน คอื เรามเีพยีง

เสยีงสัน้ (DIT หรอื DI) กบัเสยีงยาว (DAH) เทา่นัน้ การมเีพยีงแคส่องเสยีง แตไ่ปใชคํ้าสามคํา

ในการสือ่แทน อาจจะทําใหส้บัสนได ้ดังนัน้ ผูเ้ขยีน จงึขอใชเ้พยีงเสยีง DIT กบั DAH เทา่นัน้ ใน

คูม่อืเลม่นี ้ 

 CW ทําใหม้กีารใชร้หัสควิ (Q Codes) อกัษรยอ่ (abbreviation) และอกัษรผสมทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ 

(prosign) อยา่งมากมาย (intensive) สิง่เหลา่นี ้ถอืเป็นทางลดัทีห่ลากหลาย (shortcuts) เพือ่จะ

ทําใหก้ารตดิตอ่สือ่สารเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทัง้สิน้ 

 โดยปกต ิบรรดานักวทิยสุมคัรเลน่จะใชคํ้าวา่ CW สําหรับ ระบบโทรเลข (telegraphy) คําวา่ CW 

กอ่กําเนดิมาจากคําวา่ Continuous Wave (คลืน่ตอ่เนือ่ง) แมว้า่ โดยความเป็นจรงิ CW ไดก้า้วหนา้

ไปไกลเกนิจากการเป็นคลืน่ตอ่เนือ่งแลว้กต็าม แตแ่ทจ้รงิ CW ก็เป็นคลืน่ตอ่เนือ่งทีไ่ดรั้บการการ

ขดัจังหวะโดยจังหวะของรหสัมอรส์อยา่งตอ่เนือ่ง เสยีมากกวา่ นักวทิยสุมคัรเลน่จะใชคํ้าวา่ มอรส์ 

(Morse) และ CW  ในความหมายทีใ่ชแ้ทนกนัได ้(interchangeably) - คําทัง้สองมคีวามหมาย

เชน่เดยีวกนั 

 สญัญาณ CW ในความกวา้งแถบคลืน่ลบ 6 ดบี ี(-6dB bandwidth) ทีม่รีปูทรงคลืน่ทีเ่หมาะสม จะ 

สามารถสง่ขอ้ความในอตัราความเร็วคําตอ่นาท ี(WPM = Words Per Minute) ได ้เป็น 4 เทา่ตวั 

โดยประมาณ ตัวอยา่งเชน่ CW ทีส่ง่ดว้ยความเร็ว 25 คําตอ่นาท ีจะใชค้วามถี ่100 เฮริตซ ์(ที ่-

6dB) ขณะที ่แถบคลืน่ความถี ่(spectrum) ทีต่อ้งการใชส้ง่สญัญาณ SSB (Voice) ครัง้หนึง่ (2.7 

kHz) สามารถรองรับการสง่สญัญาณ CW ไดม้ากกวา่หนึง่โหล (a dozen)!  

 แถบความถีภ่ายในทีแ่คบของ CW สง่ผลใหม้อีตัราสว่นสญัญาณตอ่สญัญาณรบกวน (noise-to-

signal ratio) ทีด่กีวา่มาก ภายใตส้ภาวะทีไ่มเ่อือ้อํานวย เมือ่เทยีบกบัสญัญาณทีใ่ชแ้ถบความถีท่ี่

กวา้งกวา่ อยา่งเชน่ SSB (ความกวา้งแถบคลืน่ทีม่ากกวา่ จะมพีลังการรบกวน มากกวา่ความกวา้ง

แถบความถีท่ีแ่คบกวา่) และสิง่นีก้็เป็นเหตผุลหนึง่ที ่การตดิตอ่ทางไกล (DX) ภายใตส้ภาพทีไ่ม่

เอือ้อํานวย  (เชน่ การออกอากาศตดิตอ่ทวปีอืน่ทีค่วามถี ่160 เมตร และการสง่คลืน่สะทอ้นจากผวิ

ดวงจันทร-์ EME) การรับ/สง่แบบ CW จะถกูนํามาใช ้เป็นสว่นใหญ ่

 ความเร็วขัน้ตํ่าทีต่อ้งใชใ้นการรับ เพือ่ใหส้ามารถออกอากาศตดิตอ่ดว้ยรหัสมอรส์ไดอ้ยา่งคงที ่ควร

เป็นเทา่ไร? 

- 5 คําตอ่นาท ีจะทําใหเ้ราไดรั้บประกาศนยีบตัรขัน้ตน้ แตจ่ะไดก้ารตดิตอ่ (contacts) ไมม่าก เวน้

แตว่า่ ไปตดิตอ่ในชอ่งความถีท่ีม่กีารสง่แบบชา้เป็นพเิศษ หรอื special QRS frequencies 

(QRS แปลวา่: ลดความเร็วในการสง่หรอืสง่ใหช้า้ลง) ความถีท่ีกํ่าหนดใหส้ง่แบบชา้ดงักลา่ว 

สามารถตรวจสอบจากแผนผังหรอืตารางกําหนดความถีข่องสหภาพวทิยสุมคัรเลน่ระหวา่ง

ประเทศ (IARU Band Plan) ได ้

- 12 คําตอ่นาท ีเป็น ความเร็วตํ่าสดุ แต่นักวทิยสุมคัรเลน่ (operator) สว่นใหญท่ีม่ปีระสบการณ์

สงู มกัจะตดิตอ่กนัดว้ยความเร็วที ่20-30 คําตอ่นาท ีและอาจสงูกวา่นีด้ว้ยซ้ํา  

 ไมม่สีตูรลบัอืน่ใดในการสรา้งสรรค ์ศลิปะ ของ CW นอกจาก: ฝึกฝน ฝึกฝน ฝึกฝน เทา่นัน้ 

เชน่เดยีวกนักบัการเลน่กฬีา 

 CW เป็นภาษาเฉพาะชนดิหนึง่ ภาษาทีใ่ชก้นัในทกุประเทศทัว่โลก! 

II.9.1. คอมพวิเตอรใ์นฐานะผูช้ว่ยของเรา? 

 เราจะไมไ่ดเ้รยีนรู ้CW ไดม้าก ดว้ยการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่ชว่ยถอดรหัส CW  

 กระนัน้ก็ด ียงัเป็นทีย่อมรับกนัสําหรับการสง่รหสั CW จากคอมพวิเตอร ์(บรรดาขอ้ความสัน้ทีบ่นัทกึ

ไวล้ว่งหนา้ในโปรแกรม) ปกต ิเราจะใชโ้ปรแกรมลง log (logging program) ในขณะแขง่ขนั 
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 สําหรับผูม้าใหม ่เราอาจจะตอ้งใช ้โปรแกรมถอดรหัส CW ในการ ชว่ย ถอดคําเพือ่จะทําใหส้ามารถ

ตรวจสอบความถกูตอ้งในการถอดรหสัคําทัง้หลาย อยา่งไรก็ตาม หากตอ้งการเรยีนรู ้รหัสฯ อยา่ง

จรงิจัง จะตอ้งถอดรหสัเหลา่นัน้โดย หแูละสมอง ของเราเอง 

 โปรแกรมถอดรหสั CW จะทํางานไดด้กี็เฉพาะในสภาพทีม่กีารรับ/สง่ทีส่มบรูณ์เทา่นัน้ หแูละสมอง

ของเราจะทํางานไดเ้หนอืกวา่มาก เนือ่งจาก รหสัมอรส์มไิดถ้กูพัฒนาขึน้มาเพือ่ใหรั้บหรอืสง่ไดแ้บบ

อตัโนมตั ิอยา่งเชน่ทีเ่ป็นอยูใ่นระบบของรหัสดจิติอล (RTTY, PSK ฯลฯ)  

 นกัวทิยสุมคัรเลน่ CW (CW operators) ทีเ่ป็นคนกลุม่ใหญจํ่านวนมาก ใชค้ันเคาะแบบ

อเิลคทรอนคิส ์(electronic keyer) ทีม่แีผน่คันเคาะแบบใบพาย (paddle) แทนการใชค้ันเคาะแบบ

ดัง้เดมิในการเคาะระหัสมอรส์ กรณีทําใหง้า่ยขึน้กวา่มาก สําหรับการสง่รหัสมอรส์ทีม่คีณุภาพดว้ย

คันเคาะแบบอเิลคทรอนคิส ์เมือ่เทยีบกบัแบบใชม้อืเคาะ (hand key) 

II.9.2. การเรยีกขาน CQ  

 ควรจะตอ้งกระทําสิง่ใดบา้ง เมือ่เริม่แรก? 

- ใหเ้ลอืกวา่จะใชย้า่นความถีใ่หน ทีม่กีารแพรก่ระจายคลืน่ไดด้ ี(good propagation) ในทศิทาง 

(path) ทีเ่ราตอ้งการใหค้รอบคลมุ ในขณะนัน้? MUF Charts (ตารางแสดงความถีท่ีไ่ชไ้ดด้ี

สงูสดุ รายเดอืน) ทีต่พีมิพใ์นวารสารและทีป่รากฏอยูใ่นเว็บไซทว์ทิยสุมคัรเลน่หลายฉบบั จะเป็น

ประโยชนม์ากในเรือ่งนี ้

- ใหต้รวจสอบวา่ ชว่งความถีต่รงไหนบา้งทีถ่กูจัดสรรไวใ้หใ้ชอ้อกอากาศแบบ CW ซึง่สว่นใหญ่

แลว้จะอยูท่ีต่น้ยา่น (band) หรอืจะขอคําแนะนําเรือ่ง IARU Band Plan จากเวปไซทข์อง 

IARU ก็ได ้(สาํหรับประเทศไทย ดจูาก ประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรือ่งหลักเกณฑก์าร

อนุญาตและกํากบัดแูลกจิการวทิยสุมคัรเลน่ ทีม่ผีลบงัคบัใช)้ 

- ขอใหเ้ฝ้าฟังดสูกัพักหนึง่กอ่นในชอ่งความถีท่ีเ่ราตอ้งการจะใช ้เพือ่ใหท้ราบวา่ ความถีนั่น้วา่ง 

อยูห่รอืไม ่

- แลว้ทําอะไรตอ่? 

- หากเห็นวา่ความถีนั่น้วา่งลงแลว้ ก็ใหส้อบถามไปวา่ ความถีถ่กูใชอ้ยูห่รอืไม ่โดยสง่คําวา่ ‘QRL?’ 

ไปอยา่งนอ้ย 2 ครัง้ หา่งกนัครัง้ละ 2-3 วนิาท ีการสง่เพยีงคําวา่ ‘?’ ไป ถอืเป็นวธิกีารทีไ่ม่

เหมาะสม เครือ่งหมายคําถามหมายถงึ ‘I asked a question’ (‘ผม/ดฉัิน ขอถามคําถาม’) ปัญหา

ก็จะเกดิขึน้ทันท ีเพราะวา่ กอ่นหนา้นีเ้รายงัไมไ่ดถ้ามอะไรไปเลย 

- ‘QRL?’ (ทีม่เีครือ่งหมายคําถามอยูด่ว้ย) หมายความวา่ ‘is this frequency in use?’ (‘ความถีน่ี้

ถกูใชอ้ยูห่รอืไม?่’)  

- จงอยา่สง่คําวา่ ‘QRL? K’ ไป ซึง่บางครัง้เราคงเคยไดย้นิมาบา้ง กรณีแปลวา่ ‘is this frequency 

in use? Over to you’ (‘ความถีน่ีถ้กูใชอ้ยูห่รอืไม ่เปลีย่น’) เมือ่เรายงัไมไ่ดย้นิสถานใีดตอบหรอื

เรยีกขานมาเลย แลว้จะไปเปลีย่นใหผู้ใ้ดตอบมาไดเ้ลา่ ใชห่รอืไม?่ เพยีง ‘QRL?’ เทา่นัน้ คอืสิง่

ทีถ่กูตอ้งแลว้ (ครับ) 

- หากปรากฏวา่มเีพือ่นใชค้วามถีอ่ยู ่เพือ่นก็จะขานตอบเรามาเองวา่ ‘R’ (roger=ทราบ) ‘Y’ (yes=

ม)ี หรอื ‘R QSY’ หรอื ‘QRL’ ‘C’ (I confirm=ยนืยนั) ฯลฯ 

- ‘QRL’ (ทีไ่มม่เีครือ่งหมายคําถาม) หมายความวา่ ความถีถ่กูใชอ้ยู ่กรณีเราตอ้งไปหาความถีอ่ ืน่

ใชต้อ่ไป 

 และหากพบวา่มคีวามถีว่า่งอยูล่ะ่? 

 ใหเ้รยีกขาน CQ แลว้จะกระทําไดอ้ยา่งไร? 

 ใหส้ง่คําวา่ CQ ไปดว้ยความเร็วเทา่กบัทีเ่ราตอ้งการรับ จงอยา่ไดส้ง่สญัญาณไปดว้ยความเร็วทีเ่กนิ

ความสามารถในการรับของตนเอง 

 ‘CQ CQ G3ZZZ G3ZZZ G3ZZZ AR’ 

 ‘AR’ แปลวา่ ‘จบหรอืหมดขอ้ความ’ (end of message) หรอื ‘ผม/ดฉัินหมดขอ้ความทีส่ง่แลว้นะ’ (‘I 

am through with this transmission’) ในขณะที ่‘K’ แปลวา่ ‘เปลีย่นเป็นทคีณุสง่บา้ง’ (‘over to 
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you’) ฯลฯ กรณีหมายความวา่ เราควรจบ CQ ดว้ยคําวา่ ‘AR’ และจะไมจ่บดว้ย ‘K’ โดยเด็ดขาด 

เนือ่งจาก ไมม่ผีูใ้ดอยูใ่นความถีท่ีเ่ราจะไปเปลีย่นใหข้านตอบเรามาไดใ้นขณะนัน้ (จรงิหรอืไม?่) 

 อยา่จบ CQ ดว้ยคําวา่ ‘AR K’  เนือ่งจากมนัหมายถงึ ‘end of message over to you’ (‘หมด

ขอ้ความแลว้ ขอใหค้ณุตอบกลับมาได’้) ในเมือ่ยงัไมม่ผีูใ้ดทีเ่ราจะเปลีย่นใหอ้อกอากาศตอ่ได ้

ดังนัน้ จงึขอใหจ้บขอ้ความ CQ ดว้ยคําวา่ ‘AR’ ในทางปฏบิตัทิีเ่ป็นเรือ่งจรงิ เรามกัจะไดย้นิคําวา่ 

‘AR K’ กนัอยูเ่สมอบนความถี ่แตน่ั่นมใิชว่ธิกีารทีเ่หมาะสมทีพ่งึจะกระทํา 

 การใชคํ้าวา่ ‘PSE’ ของคําวา่ CQ (เชน่ ‘CQ CQ de… PSE K’) ซึง่หลายทา่นเห็นวา่ เป็นการสภุาพ 

แตแ่ทจ้รงิ ก็มใิชส่ ิง่ทีจํ่าเป็นเทา่ไรนัก กรณีมไิดใ้หม้ลูคา่เพิม่ (value added) ขึน้เทา่ไร นอกจากนัน้

แลว้ การใชคํ้าวา่ ‘K’ ยงัถอืเป็นสิง่ไมถ่กูตอ้งเสยีดว้ยซ้ํา ใชแ้บบธรรมดาลงทา้ย CQ ดว้ยคําวา่ ‘AR’ 

ก็เพยีงพอแลว้ 

 สง่ CQ ไป 2 ถงึ 4 ครัง้ และอยา่ใหม้ากกวา่นี้!  

 จงอยา่สง่ CQ ทีย่ดืยาวตอ่เนือ่งแบบไมรู่จ้บ และใหร้ะบสุญัญาณเรยีกขานเราไปเพยีงครัง้เดยีว

เทา่นัน้ในตอนทา้ย การคดิวา่การขาน CQ แบบยาวแลว้จะเพิม่โอกาสในการตอบสนองถอืเป็นเรือ่ง

ทีเ่ขา้ใจผดิ แทจ้รงิแลว้กลบัจะสง่ผลในทางตรงกนัขา้มเสยีดว้ยซ้ํา สถานทีีเ่ฝ้าฟังเราอยูกํ่าลังสนใจ

และอยากทราบสญัญาณเรยีกขานของเรามากกวา่คําวา่ CQ CQ CQ... อยา่งยดืยาวแทบจะไมม่สี ิ้

สดุแบบนัน้ ถกูตอ้งหรอืไม?่ 

 จะเป็นการดยีิง่ขึน้อกี หากจะสง่คําวา่ CQ แบบกระชบัไป (‘CQ CQ de F9ZZZ F9ZZZ AR’) แต่

บอ่ยครัง้ขึน้ แทนการสง่แบบยดืยาวตอ่เนือ่ง ซ้ําแลว้ซ้ําเลา่ (CQ CQ CQ… -15 ครัง้- de F9ZZZ 

CQ CQ CQ … -อกี 15 ครัง้- de F9ZZZ AR’) 

 หากขาน CQ แลว้ตอ้งการจะรับ/สง่แบบ split (รับจากความถีท่ีต่า่งจากทีใ่ชส้ง่) กใ็หร้ะบคุวามถีท่ี่

เราใชรั้บในการขาน CQ แตล่ะคร ัง้ ตวัอยา่งเชน่ การลงทา้ย CQ ดว้ยคําวา่ ‘UP 5/10 หรอื UP 5 

หรอื QSX 1822 …’ (ซึง่หมายถงึ เราจะรับฟังทีค่วามถี ่1.822 kHz) ‘QSX’ แปลวา่ ‘เราจะรอเฝ้าฟัง

อยูท่ี ่....’ 

II.9.3. อกัษรเครือ่งหมายทีใ่ชแ้ทนขอ้ความ (Prosigns) 

 Prosigns (ยอ่ใหส้ัน้ลงเพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งหมายทีใ่ชใ้นการรับ/สง่ขอ้ความ) คอื เครือ่งหมาย 

(symbol) ทีถ่กูกําหนดขึน้ ประกอบดว้ยอกัษร (ภาษาองักฤษ) 2 ตวั เรยีงกนัโดยปราศจากชอ่งวา่ง

ระหวา่งกลาง หรอื ไมม่กีารเวน้วรรค  

 ‘AR’ ทีใ่ชใ้นการจบหรอืลงทา้ยขอ้ความของ CQ เป็นคํายอ่ หรอื เป็นเครือ่งหมายทีใ่ชแ้ทนขอ้ความ 

(prosign) เชงิขัน้ตอน 

 Prosign อืน่ทีถ่กูใชเ้ป็นประจํา คอื  

- ‘AS’ (ด ู§ II.9.9) 

- ‘CL’ (ด ู§ II.9.6) 

- ‘SK’ (ด ู§ II.9.6) 

- ‘HH’ (ด ู§ II.9.20) 

 ‘BK’ (ด ู§ II.9.7) และ ‘KN’ (ด ู§ II.9.10) ไมถ่อืเป็น prosign เนือ่งจากอกัษรสองตัวของรหัส

ดังกลา่ว มชีอ่งวา่งขัน้ระหวา่งกลาง ขณะถกูสง่ไป 

II.9.4. การเรยีกขาน ‘CQ DX’ 

 เพยีงสง่ คําวา่ ‘CQ DX’ แทนทีจ่ะเป็น ‘CQ’ และถา้ตอ้งการจะรับสญัญาณ DX จากพืน้ทีห่รอืภมูภิาค

ใดเป็นการเฉพาะ ก็ใหเ้รยีกขานดังนี ้‘CQ JA CQ JA I1ZZZ I1ZZZ JA AR’ (เรยีกขานสถานจีาก

ประเทศญีปุ่่ น) หรอื ‘CQ NA CQ NA…’ (เรยีกขานสถานทีีอ่ยูใ่นอเมรกิาเหนอื) ฯลฯ หรอือาจจะทํา

ให ้CQ DX ชดัเจนยิง่ขึน้โดยเพิม่ขอ้ความเขา้ไปเพือ่ใหเ้ห็นวา่ เราไมต่อ้งการสถานจีากยโุรป: ‘CQ 

DX CQ DX I1ZZZ I1ZZZ DX NO EU AR’ ก็ไดเ้ชน่กนั แตก่็จะทําใหด้คูลา้ยเป็นการกา้วรา้วอยูบ่า้ง

เล็กนอ้ย 
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 เราสามารถกําหนดทวปีไดเ้ชน่กนั: NA = North America, SA = South America, AF = Africa, 

EU = Europe, OC = Oceana 

 กระนัน้ก็ตาม หากมสีถานใีนทวปีเดยีวกนัเรยีกขานมา เราควรแสดงความมน้ํีาใจและรักษามารยาท

ไวเ้สมอ สถานดีังกลา่วอาจยงัใหมอ่ยู ่กเ็ป็นได ้ใหข้านตอบไปแบบรวบรัด แลว้กล็ง log สถานนัีน้ไว ้

เพราะสถานเีราอาจจะเป็นประเทศใหมสํ่าหรับสถานนัีน้ก็ได!้ 

II.9.5. การเรยีกขานเฉพาะสถานทีีต่อ้งการ  

 ใหส้มมตวิา่ เราตอ้งการจะเรยีกขาน DL0ZZZ สถานซี ึง่ไดน้ดัหมาย (sked) กนัไวก้อ่นแลว้ 

(schedule, rendez-vous) และ ตอ่ไปนีค้อืวธิทีีค่วรจะเรยีกขานไป: ‘DL0ZZZ DL0ZZZ SKED DE 

G3ZZZ KN’ ใหจํ้าไวว้า่ การจบดว้ยคําวา่ ‘KN’ นัน้ หมายความวา่ เราไมต่อ้งการใหใ้ครอืน่ขึน้มาขาน

ตอบเรา (นอกจากสถานทีีเ่ราเรยีกขานไป เทา่นัน้) 

 หากแมว้า่ ขณะทีเ่รากําลังเรยีกขานแบบเจาะจงสถานอียู ่เกดิมสีถานอีืน่ไดย้นิเขา้ แลว้ขึน้มาเรยีก

ขานเรา ก็ใหต้อบไปแบบกระชบัหรอืรวบรัดวา่ ‘SRI HVE SKED WID DL0ZZZ 73…’ 

II.9.6. ตดิตอ่และจบการตดิตอ่แบบคลืน่ตอ่เนือ่ง ( CW QSO) 

 สมมตวิา่ W1ZZZ ตอบ CQ เรามา:  ‘G3ZZZ DE W1ZZZ W1ZZZ AR’ หรอื ‘G3ZZZ DE W1ZZZ 

W1ZZZ K’ หรอืแมก้ระทั่ง ‘W1ZZZ W1ZZZ AR’  

 ในขณะทีต่อบ CQ  ตอ้งไมข่านสญัญาณเรยีกขานของสถานทีีเ่รากําลังตอบไปนัน้ มากกวา่ 1 ครัง้ 

ถา้ไมข่านเลยได ้จะเป็นการดทีีส่ดุ (เราตอ้งเชือ่วา่ผูท้ี ่CQ อยูนั่น้ ทราบดอียูแ่ลว้วา่ สญัญาณเรยีก

ขานของตนเอง คอือะไร) 

 สถานทีีเ่รยีกขานเรามา ควรจบหรอืลงทา้ยขอ้ความดว้ยคําวา่ ‘AR’ หรอื ‘K’? คําตอบ ก็คอื   ใชไ้ด้

ท ัง้คู ่ ‘AR’ แปลวา่ ‘สิน้สดุหรอืหมดขอ้ความ’ (‘end of message’) ขณะที ่‘K’ แปลวา่ ‘เปลีย่นเป็นที

ของคณุ’ (‘over it to you’) แมว้า่ แบบหลังจะดเูป็นการมองในแงด่ ี(optimistic) อยูบ่า้งเล็กนอ้ยก็

ตาม เนือ่งจากเราเห็นวา่ สถานทีีเ่ราตดิตอ่อยูด่ว้ยนัน้ อาจจะขานตอบสถานอีืน่ตอ่อกีก็ได.้..(เลย

เปลีย่นใหเ้ขาเพือ่วา่เขาอาจจะไปพดูกบัสถานอีืน่ตอ่ ถา้ม)ี 

 อยา่งไรกต็าม ยงัมเีหตผุลทีด่กีวา่ในการใช ้‘AR’ แทนการใช ้‘K’ คําวา่ ‘AR’ เป็น prosign (ด ู§ 

II.9.3) ซึง่หมายความวา่ ‘A’ กบั ‘R’ จะถกูสง่ไปตดิกนัโดยไมม่ชีอ่งวา่งระหวา่งกนั แตห่ากใครคนใด

คนหนึง่สง่ดว้ยตัว ‘K’ แทนทีจ่ะเป็น ‘AR’ และหากอกัษร ‘K’ เกดิถกูสง่ไปอยูต่ดิกบัสญัญาณเรยีก

ขาน จะดว้ยเหตใุดก็ตาม อาจทําใหผู้รั้บเขา้ใจวา่  ‘K’ คอื อกัษรตวัทา้ยของสญัญาณเรยีกขานนัน้ก็

ได ้เหตกุารณ์แบบนีเ้กดิขึน้อยูเ่สมอ ดังนัน้ การจบดว้ยคําวา่ ‘AR’ โอกาสทีจ่ะเกดิการเขา้ใจผดิจงึ

เป็นไปไดย้ากมาก เนือ่งจาก ‘AR’ ไมใ่ชต่วัอกัษร (แตเ่ป็นเครือ่งหมาย) บอ่ยครัง้พบวา่ การไมใ่ชคํ้า

ลงทา้ยใดเลย (ไมว่า่ ‘AR’ หรอื ‘K’) จะชว่ยลดความเสีย่งทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดดังกลา่วได ้

 สมมตวิา่เราตอ้งการตอบสถาน ีW1ZZZ ทีกํ่าลังเรยีกขานเราอยู ่สามารถกระทําไดด้งันี:้ ‘W1ZZZ 

DE  G3ZZZ GE (good evening) TKS (thanks)  FER (for)  UR (your)  CALL UR RST 589 

589 NAME BOB QTH LEEDS LEEDS HW CPY (how copy) W1ZZZ DE G3ZZZ K’ ณ เวลานี ้

เป็นเวลาทีต่อ้งจบดว้ยคําวา่ ‘K’ แลว้ เพราะวา่ ‘K’ แปลวา่ เปลีย่นเป็นทคีณุพดูบา้ง และคณุในทีน่ี ้ก็

คอื W1ZZZ  

 ตอ้งไมจ่บขอ้ความโดยใชคํ้าวา่ ‘AR K’: ดว้ยเหตทุีคํ่าเหลา่นีแ้ปลวา่ ‘สิน้สดุหรอืหมดขอ้ความ 

เปลีย่น (ใหท้า่นสง่)’ คอ่นขา้งชดัเจนอยูแ่ลว้วา่ เมือ่ขานคําวา่ เปลีย่น ก็หมายความวา่เราหมด

ขอ้ความทีจ่ะสง่ในชว่งนีแ้ลว้ จงึเปลีย่นใหคู้ส่ถานสีง่มาบา้ง กรณีจงึไมจํ่าเป็นตอ้งใชคํ้าเชน่นัน้ ให ้

จบขอ้ความระหวา่งการตดิตอ่กนั ดว้ยคําวา่ ‘K’ (หรอื ‘KN’ เมือ่จําเป็น ด ู§ II.9.10) เป็นเรือ่งจรงิที่

บอ่ยครัง้เรามกัจะไดย้นิการใช ้ ‘AR K’ ซึง่ถอืวา่ไมถ่กูตอ้งนัก  

 เหตผุลทีทํ่าใหม้กีารใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสม ของบรรดาคําทัง้หลาย อนัไดแ้ก ่‘AR’ ‘K’ ‘KN’ ‘AR K’ 

หรอื ‘AR KN’ เป็นเพราะเหตทุีว่า่ นักวทิยสุมคัรเลน่ประจําสถาน ี(operator) ไมท่ราบความหมายที่
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แทจ้รงิของ prosign แตล่ะคํา หรอื ของคําเหลา่นัน้ จงึขอใหเ้ราทา่นทัง้หลายใชใ้หถ้กูตอ้งดว้ย นะ

ครับ! 

 ผูเ้ขยีนไดอ้ธบิายมาแลว้วา่ ไมม่คีวามจําเป็นจะตอ้งใชคํ้าวา่ ‘PSE’ (please =กรณุา/โปรด) ในการ

ลงทา้ย CQ: แลว้ก็ตอ้ง ไมไ่ปใชร้ว่มกบัคําวา่เปลีย่น (over) ดว้ย ดังนัน้ ตอ้งไมม่ ี‘PSE K’ หรอื 

‘PSE KN’ ใชใ้หง้า่ยเขา้ไว ้โดยการตัดคําวา่ ‘PSE’ ทิง้ไปเถดิ ไดโ้ปรด (please)… 

 บนความถี ่VHF (และทีส่งูกวา่) ถอืเป็นธรรมเนยีมทีต่อ้งมกีารแลกเปลีย่นสถานทีอ่อกอากาศ หรอื 

ตําแหน่งทีต่ัง้ของสถานทีีใ่ชอ้อกอากาศอยูใ่นขณะนัน้ (QTH-locator) ซึง่เป็นรหัสแสดงทีต่ัง้ทาง

ภมูศิาสตรข์องสถานขีองนักวทิยสุมคัรเลน่ (ตวัอยา่ง: JM12ab)  

 รายงานแบบ RST: R และ S ยอ่มาจาก Readability หรอืผลการรับฟัง (1-5) และ signal 

Strength หรอืความแรงของสญัญาณ (1-9) ตามลําดับ ซึง่ใชสํ้าหรับการตดิตอ่แบบสญัญาณ

เสยีงพดูหรอื phone signal (ด ู§ II.8.4) สว่น T (1-9) ในการรายงานสญัญาณ ยอ่มาจาก Tone ที่

บง่บอกถงึความสะอาดของเสยีงจากสญัญาณ CW ซึง่ควรจะมเีสยีงคลา้ยกบัคลืน่ไซนบ์รสิทุธิ ์

(pure sine wave) ทีป่ราศจากการรบกวนอนัใด 

 การกําหนดความสดใสของเสยีงโดยคา่ T ทีแ่ตกตา่งกนัไปนัน้ ดัง้เดมิเกดิในยคุตน้ของวงการวทิยุ

สมคัรเลน่ ทีม่กีารยอมรับกนัในเรือ่งการวดัความสะอาดของเสยีง CW โดยมไิดม้กีฎหรอืขอ้บงัคับใด

กําหนดไว ้ตารางทีแ่สดงขา้งลา่ง ไดจ้ดัเรยีงลําดับระดับเสยีง CW (tone) ทีม่อียูล่า่สดุ ตพีมิพไ์ว ้

เมือ่ปี 1995 หรอื พ.ศ. 2538 (ทีม่า: W4NRL)    

T1 60 Hz (หรอื 50Hz) ความถี ่AC หรอืนอ้ยกวา่ หยาบและแรงมาก 

T2 ความถี ่AC หยาบ ระคายหมูาก 

T3 ความถี ่AC หยาบพอไดย้นิ เขา้ทีเ่ขา้ทางแตไ่มถ่งึกบัถกูกรองออก 

T4 หยาบอยูบ่า้ง มกีารกรองพอฟังรูไ้ด ้

T5 เขา้ทีเ่ขา้ทาง มกีารกรองไดบ้า้ง แตย่งัมกีารกล้ําสญัญาณเป็นระลอกอยูม่าก 

T6 เสยีงถกูกรอง การกล้ําสญัญาณเป็นระลอกยงัมพีอควร 

T7 เสยีงเกอืบสะอาด การกล้ําสญัญาณเป็นระลอกเบาบางลง 

T8 เสยีงเกอืบสมบรูณ์ การกล้ําสญัญาณมนีอ้ยมาก 

T9 เสยีงสมบรูณ์ ไมไ่ดย้นิการกล้ําสญัญาณใดเลย 

 ในทางปฏบิตัแิลว้ นักวทิยสุมคัรเลน่ใชร้ะดบัเสยีง T เพยีงไมก่ีร่ะดับเทา่นัน้ ในความหมายหรอืคํา

จํากดัความทีส่อดคลอ้งกบัสภาพเทคโนโลยใีนปัจจบุนั: 

- T1:  สญัญาณ CW กล้ํากนัอยา่งหนัก มกีารรบกวนแบบไฟฟ้า   

   กระแสสลับ (AC) อยา่งมาก (หมายถงึการออกอากาศดว้ยสญัญาณทีไ่ม ่

   มคีณุภาพ!) 

- T5:  รับฟังเสยีงรบกวนจากไฟฟ้ากระแสสลับได ้(บอ่ยครัง้เกดิจากภาค  

   จา่ยไฟกระแสตรงของเครือ่งวทิยฯุ ขาดความสมบรูณ์) 

- T7 – T8: มสีญัญาณกวนเล็กนอ้ยจากองคป์ระกอบของไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 

- T9:  เสยีงสมบรูณ์ เป็น sine waveform ทีป่ราศจากการรบกวน 

 ในปัจจบุนั สญัญาณทีด่อ้ยคณุภาพของ CW ทีพ่บกนัประจํา สว่นมากเกดิปรากฏการณ์ทีเ่รยีกวา่ 

chirp (จากสญัญาณทีม่าจากความถีท่ีก่ระชากขึน้หรอืลง) และทีม่ากไปกวา่นัน้ กค็อื key clicks 

(สญัญาณรบกวนทีค่ลา้ยกบัการทํางานของคันเคาะ) (ด ู§ II.9.25) 

 นานมาแลว้ ทีปั่ญหาเรือ่ง Chirp และ key clicks ถอืเป็นสิง่ปกตขิองสญัญาณ CW: นักวทิยุ

สมคัรเลน่ CW ทกุคนทราบวา่ รายงาน 579C หมายถงึ สญัญาณม ีchirp และ 589K สญัญาณม ี

key clicks ในปัจจบุนั มนัีกวทิยสุมคัรเลน่จํานวนนอ้ยมากทีจ่ะทราบวา่ C และ K ทีใ่สไ่วใ้นรายงาน

สญัญาณการรับฟัง ยอ่มาจากอะไร ดังนัน้ ควรสง่ดว้ยคําเต็ม ‘CHIRP’ หรอื ‘BAD CHIRP’ และ 

‘CLICK’ หรอื ‘BAD CLICKS’ ในรายงานการรับฟัง ซึง่จะเป็นการดกีวา่ 
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 วธิกีาร อนัเป็นทีน่ยิมใชก้นัในการจบขอ้ความอยา่งสภุาพและนิม่นวล กค็อื: ‘…TKS (thanks-

ขอบคณุมาก) FER QSO 73 ES (and-แลว้คอ่ย) CUL (see you later-พบกนัใหม)่ W1ZZZ de 

G3ZZZ SK’  คําวา่ ‘SK’ เป็น prosign ทีห่มายความวา่ ‘จบการตดิตอ่กนั’ (‘end of contact’)  

 ‘ดทิ ดทิ ดทิ ดา ดทิ ดา’ (‘DIT DIT DIT DAH DIT DAH’) คอื prosign ‘SK’ (from stop keying) 

และไมใ่ช ่‘VA’ ทีม่ตีพีมิพไ์วใ้นบางที ่(การสง่คําวา่ SK ตดิกนัโดยไมม่วีรรคตอนทีถ่กู จะทําใหเ้สยีง

ออกมาเชน่เดยีวกนักบัการสง่คําวา่ VA) 

 จงอยา่สง่คําวา่ ‘…AR  SK’ เพราะจะฟังแลว้ ไมเ่ขา้ทา่เลย เมือ่เราไปบอกวา่ ‘สิน้สดุการสง่หรอืหมด

ขอ้ความ + จบหรอืยตุกิารตดิตอ่กนั’   ในเมือ่ ก็ปรากฏเป็นทีช่ดัเจนอยูแ่ลว้วา่ หลังหมดขอ้ความกนั

แลว้ เรากห็ยดุสง่สญัญาณไปดว้ยโดยปรยิาย หลายทา่นมกัจะไดเ้ห็นการใช ้ ‘…AR  SK’ อยูเ่ป็น

เนอืงนติย ์ ทวา่ AR เป็นคําเฝือ ดังนัน้ ขอใหล้ะเวน้คําดงักลา่วเสยี 

 เมือ่จบการการตดิตอ่ (end of QSO) แลว้ ตอ้งการจะปิดสถานดีว้ย เราควรสง่คําเหลา่นีไ้ป: 

‘…W1ZZZ DE G3ZZZ SK CL’ (‘CL’ คอื เครือ่งหมายของ การแจง้ปิดสถาน-ี ‘closing’ or ‘closing 

down’)  

แบบอยา่งทีใ่ชใ้นการตดิตอ่แบบ CW ส าหรบัผูเ้ร ิม่ตน้ 

QRL? 
 
QRL? 
 
CQ CQ CQ G4ZZZ G4ZZZ CQ CQ G4ZZZ G4ZZZ AR 
 
G4ZZZ DE ON6YYY ON6YYY AR 
 
ON6YYY DE G4ZZZ GE TKS FER CALL UR RST 579 579 MY NAME BOB BOB QTH HARLOW 
HARLOW HW CPY? ON6YYY DE G4ZZZ K 
 
G4ZZZ DE ON6YYY FB BOB TKS FER RPRT URRST 599 599 NAME JOHN JOHN QTH NR 
GENT GENT G4ZZZ DE ON6YYY   
 
ON6YYY DE G4ZZZ MNI TKS FER RPRT TX 100 W ANT DIPOLE AT 12M WILL QSL VIA BURO 
PSE UR QSL TKS QSO 73 ES GE JOHN ON6YYY DE G4ZZZ K 
 
G4ZZZ DE ON6YYY ALL OK BOB, HERE TX 10 W INV V AT 8M MY QSL OK VIA BURO 73 ES 
TKS QSO CUL BOB G4ZZZ DE ON6YYY SK 
 
73 JOHN CUL DE G4ZZZ SK 

 
 

 รหัสทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจบหรอืสิน้สดุการออกอากาศโดยสรปุ 

รหสั ความหมาย การใช ้

AR สิน้สดุขอ้ความ/การสง่
สญัญาณ 

เมือ่ส ิน้สดุ CQ และ เมือ่ส ิน้สดุการเรยีกขานสถานใีดสถานี
หนึง่ (1) 

K เปลีย่นเป็นททีา่นพดูตอ่ เมือ่ส ิน้สดุขอ้ความเพือ่เปลีย่น (2) และ เมือ่ส ิน้สดุการเรยีก
ขานสถานใีดสถานหีนึง่ (1) 

KN เปลีย่นเป็นททีา่นพดูเทา่นัน้  พดูเมือ่จบขอ้ความ 

AR K สิน้สดุขอ้ความ + 
เปลีย่นเป็นททีา่นพดูตอ่        

ไมใ่ช ้  
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AR KN สิน้สดุขอ้ความ + เปลีย่นให ้

ทา่นพดูเทา่นัน้  

ไมใ่ช ้

SK สิน้สดุการตดิตอ่ (สิน้สดุ
QSO) 

เมือ่จบการตดิตอ่ (QSO) 
 

AR SK หมดขอ้ความ + สิน้สดุการ
ตดิตอ่ 

ไมใ่ช ้

SK CL สิน้สดุการตดิตอ่ + ปิดสถาน ี เมือ่ปิดสถาน ี

(1) เมือ่เราตอบสถานทีีเ่รยีกขาน CQ หรอื QRZ อยู ่

(2) กดคยี/์สง่ หรอื เปลีย่น ครัง้หนึง่ ไมใ่ช ่การ QSO ครัง้หนึง่ ในการ QSO ครัง้หนึง่จะประกอบดว้ย 

คําวา่เปลีย่น (over) ทีต่ดิตอ่กนัหลายครัง้ 

 

II.9.7. การใชค้ าวา่ ‘BK’ 

 ‘BK’ (break) ใชใ้นกรณีทีม่กีารสลบัการตดิตอ่กนัแบบรวดเร็วระหวา่งคูส่ถาน ีโดยไมร่ะบสุญัญาณ

เรยีกขานกนัเมือ่หมดขอ้ความแตล่ะครัง้ ใชแ้ทน คําวา่ ‘over’ (‘เปลีย่น’) เหมอืนกบัทีใ่ชก้นัในการ

รับ/สง่ประเภทเสยีง (phone)  

 ตัวอยา่ง: W1ZZZ ตอ้งการทราบชือ่ของ G3ZZZ ขณะกําลังตดิตอ่กนัอยู ่จงึสง่ขอ้ความ:  ‘…UR 

NAME PSE BK’ ไป จากนัน้ G3ZZZ ก็รบีตอบมาทันทวีา่: ‘BK NAME JOHN JOHN BK’ 

 คําวา่ เบรก (break) ดังกลา่วขา้งตน้ แสดงดว้ยเครือ่งหมาย ‘BK’ และ การเริม่สง่ขอ้ความของคู่

สถานกี็จะขึน้ตน้ดว้ยเครือ่งหมาย ‘BK’ ดว้ยเชน่กนั แตอ่ยา่งไรก็ตาม BK แบบหลัง ก็ไมจํ่าเป็นตอ้ง

สง่ไปทกุครัง้ 

II.9.8. ถงึอยา่งไรก็ยงัเร็วกวา่ 

 บอ่ยครัง้ ทีไ่มม่กีารใชร้หัส ‘BK’ กนั นักวทิยสุมคัรเลน่ กใ็ชว้ธิเีวน้การหยดุสง่สญัญาณชัว่ขณะ (ใน

โหมด break in ซึง่เป็นโหมดทีจ่ะทําใหเ้ราสามารถฟังสญัญาณระหวา่งคําหรอืเครือ่งหมาย

ทัง้หลายได)้ เพือ่เปิดโอกาสใหส้ถานอีืน่แทรกสง่เขา้มาไดบ้า้ง กรณีเสมอืนวา่เรากําลังน่ังสนทนา

อยูต่อ่หนา้กนัเป็นแบบปกต ิโดยโตต้อบคําพดูกนัไปมาแบบไมม่พีธิรีตีอง (formality) อนัใด 

   

II.9.9. การใชเ้ครือ่งหมาย ‘AS’ (ดทิ ดา  ดทิ ดทิ ดทิ) 

 หากขณะกําลัง QSO กนัอยู ่แลว้ปรากฏวา่มสีถานหีนึง่ เบรกเขา้มา  (โดยสง่สญัญาณเรยีกขานของ

ตนเองมาขณะทีคู่ส่ถานกํีาลงัตดิตอ่กบัเราอยู ่หรอื ขณะทีเ่ราเวน้จังหวะไวห้ลังคําวา่ เปลีย่น) และ

เราตอ้งการใหส้ถานนัีน้ทราบวา่ เรายงัไมไ่ดจ้บการตดิตอ่ (QSO) หรอืขอ้ความ ก็เพยีงสง่คําวา่ ‘AS’ 

ไป ซึง่เป็นการแจง้วา่ ‘รอสกัครู’่ (‘hold on’) ‘รอกอ่น’ (‘wait’) หรอื ‘เฝ้าฟังไวก้อ่น’ (‘stand by’)  

 

II.9.10 การใชค้ าวา่ ‘KN’  

 ‘K’ = เปลีย่น (‘over’) การสง่เพยีงคําวา่ ‘K’ ในตอนทา้ยของขอ้ความคอื การเปิดโอกาสใหส้ถานอีืน่

แทรกเขา้มาได ้หากไมต่อ้งการทีจ่ะถกูขดัจังหวะก็สง่คําวา่ ‘KN’ ไป 

 ‘KN’ แปลวา่ เราตอ้งการไดต้ดิตอ่เฉพาะกบัสถานทีีเ่ราเพิง่สง่สญัญาณเรยีกขานไปเทา่นัน้ (= ‘เขา้

มาได ้สถานอีืน่รอกอ่น’ หรอื ‘เปลีย่นใหท้า่นเทา่นัน้ขานตอบมา’) อกีนัยหนึง่กค็อื ขอความกรณุา 

(สถานอีืน่) อยา่เพิง่ขดัจังหวะ (break) เขา้มาในตอนนี ้นะครับ/คะ 

 ‘KN’ ใชใ้นยามโกลาหน ตอนอยูต่ดิมมุ สภาพดังกลา่วคอื: มสีถานจํีานวนมากตอบ CQ มา และเรา

รับฟัง call sign สถานหีนึง่ไดบ้างสว่น จงึตอบไปวา่: ‘ON4AB? DE G3ZZZ PSE UR CALL AGN 

(again=อกีครัง้) K’ สถาน ีON4AB? ก็ขานตอบเรามา ในขณะทีส่ถานอีืน่อกีจํานวนหนึง่ก็ขานตอบ

มาดว้ย ทําใหเ้ราไมส่ามารถรับขอ้ความ (copy) หรอืฟังไดช้ดัเจนและรูค้วามได ้วธิกีารกค็อื สง่

ขอ้ความกลับไปหา ON4AB? อกีครัง้ แลว้ลงทา้ยดว้ย ‘KN’ แทนทีจ่ะเป็นเพยีง ‘K’ เพือ่เนน้ให ้

ON4AB? ขานตอบเรามากอ่นเทา่นัน้ ตวัอยา่ง: ‘ON4AB?’ DE G3ZZZ KN’ หรอืแมแ้ต ่‘ONLY 

ON4AB? DE G3ZZZ KN’ หากยงัไมม่ผีูใ้ดเชือ่ฟังและยงัรมุเรยีกขานอยูอ่กีตอ่ไป อาจจะตอ้งลอง
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สง่: ‘ON4AB? DE G3ZZZ KN  N  N  N’ (ปลอ่ยใหม้ชีอ่งวา่งระหวา่งตวั N เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย) กรณี

เป็นการแจง้เป็นนัยวา่ เรากําลังขุน่ในอารมณ์อยู ่รับรูไ้วด้ว้ย (really getting nervous)  

II.9.11. จะขานตอบ CQ อยา่งไร? 

สมมตวิา่ W1ZZZ กําลังเรยีกขาน CQ อยู ่และเราตอ้งการตดิตอ่ดว้ย ควรจะตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร?   

 ตอ้งไมส่ง่ขอ้ความดว้ยความเร็วทีส่งูกวา่ ของสถานทีีเ่รากําลังเรยีกขานไป (อยา่อวด) 

 จงอยา่เรยีกขานหรอืสง่ขอ้ความออกไป มากกวา่หนึง่ครัง้ 

 เราสามารถใช ้‘K’ หรอืไมก่็ ‘AR’ ในตอนทา้ยของขอ้ความได ้(ด ู§ II.9.6): ‘W1ZZZ DE G3ZZZ 

G3ZZZ K’, ‘W1ZZZ DE G3ZZZ G3ZZZ AR’ 

 ในหลายกรณี บางสถานจีะสง่เพยีงสญัญาณเรยีกขานไปโดยไมม่รีหัสคําใดลงทา้ย (AR หรอื K) 

เลย กรณีกถ็อืเป็นเรือ่งปกตริะหวา่งการแขง่ขนัดว้ย เชน่กนั 

 จงอยา่จบขอ้ความดว้ยคําวา่ ‘…PSE AR’ หรอื ‘…PSE K’ (ด ู§ II.9.6) 

II.9.12. เมือ่สถานหีนึง่สง่สญัญาณเรยีกขานเรามาไมถ่กูตอ้ง 

 สมมตวิา่ W1ZZZ ไมส่ามารถรับสญัญาณเรยีกขานของเราไดท้ัง้หมดอยา่งถกูตอ้ง แลว้ขานตอบมา

วา่: ‘G3ZZY DE W1ZZZ TKS FOR CALL UR RST 479 479 NAME JACK JACK QTH  BOSTON  

BOSTON G3ZZY DE W1ZZZ K’  

 ใหเ้ราขานตอบกลบัไปดังนี:้ ‘W1ZZZ de G3ZZZ ZZZ G3ZZZ TKS FER RPRT…’ โดยขานซ้ํา

อกัษรสญัญาณเรยีกขานทีรั่บขาดหายหรอืทีไ่มถ่กูตอ้ง ไป 2-3 ครัง้ ทีต่อ้งเนน้เฉพาะสว่นของ

สญัญาณเรยีกขานสว่นทีไ่มถ่กูตอ้ง ก็เพือ่ใหคู้ส่ถานมีสีมาธใินการรับฟัง จนสามารถแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง

ตอ่ไปได ้

II.9.13. เรยีกขานสถานทีีเ่พิง่จบการตดิตอ่กนั 

 เมือ่มคีูส่ถานหีนึง่ตดิตอ่กนัอยูแ่ละกําลังจะจบลง และถา้ปรากฏวา่ สถานทีัง้สองจบลงดว้ยคําวา่ ‘CL’ 

(‘closing down’) กรณีหมายความวา่ ความถีนั่น้กําลังจะวา่งลง หลังจากทัง้คูจ่บการตดิตอ่กนัแลว้ 

หากสถานใีดสถานหีนึง่หรอืทัง้คูจ่บดว้ยคําวา่ ‘SK’ (จบการออกอากาศตดิตอ่กนั) อาจเป็นไปไดว้า่ 

สถานใีดสถานหีนึง่จะยงัคงอยูบ่นความถีต่อ่ไป เพือ่ตดิตอ่หรอืรับ QSO เพิม่ (โดยหลกัแลว้ คอืผูท้ี่

เร ิม่เรยีกขาน CQ ในความถีนั่น้) 

 ตอ่กรณีขา้งตน้ ควรรอจนกวา่สถานใีดสถานหีนึง่จะเรยีกขาน CQ ใหมอ่กีครัง้ จะเป็นการดทีีส่ดุ 

(อยา่เรยีกขานเขา้ไปทันททีนัใด เมือ่ทัง้คูเ่พิง่จบการตดิตอ่กนั) 

 ตัวอยา่ง: W1ZZZ ไดจ้บการตดิตอ่กบั F1AA:  ‘…73 CUL (see you later = แลว้พบกนัใหม)่ 

F1AA de W1ZZZ  SK’ 

 หากปรากฏวา่ทัง้คู ่ไมม่สีถานใีดเรยีกขาน CQ ตอ่อกีแลว้ สถานอีืน่หรอืสถานเีรา ก็สามารถเรยีก

ขานสถานใีดสถานหีนึง่ (ทีเ่พิง่จบการตดิตอ่กนัไปนัน้) ไดเ้ลย 

 สมมตวิา่ สถานเีรา (G3ZZZ) ตอ้งการเรยีกขาน F1AA แลว้จะปฏบิตัเิชน่ไร? โดยไมยุ่ง่ยากแมแ้ต่

นอ้ย กเ็พยีงสง่  ‘F1AA de G3ZZZ G3ZZZ AR’ ไป เทา่นัน้ 

 การไมข่านสญัญาณเรยีกขานสถานทีีเ่ราตอ้งการตดิตอ่ดว้ย ถอืวา่ไมเ่หมาะสม สง่สญัญาณเรยีก

ขานสถานทีีเ่ราตอ้งการตดิตอ่ไป 1 ครัง้ แลว้ตามดว้ยสญัญาณเรยีกขานของเรา 1 หรอื 2 ครัง้ 

ขอใหป้ฏบิตัเิชน่นี ้

II.9.14. การใชเ้ครือ่งหมาย ‘=’ หรอื ‘ดา ดทิ ดทิ ดทิ ดา’ 

 บางสถานเีรยีกสิง่นีว้า่ ‘BT’ เพราะจะดคูลา้ยตัวอกัษร B และ T เมือ่สง่ไปโดยไมเ่วน้วรรค (เหมอืน 

‘AR’ ทีส่ง่ไปโดยไมเ่วน้วรรคระหวา่งตัวอกัษร) แตคํ่านีม้คีวามหมายเชน่เดยีวกบั เครือ่งหมายเทา่กบั 

(=) ใน CW น่ันเอง 



 

                       Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur   31 
 

 ดา ดทิ ดทิ ดทิ ดา (DAH DIT DIT DIT DAH) ถกูใชเ้ป็นตวัเสรมิ (filler) เพือ่ใหผู้ส้ง่สญัญาณ 

CW หยดุสกั 1 วนิาท ีขณะทีกํ่าลังคดิวา่จะสง่คําอะไรตอ่ไปอกี นอกจากนัน้ ยงัถกูใชเ้ป็น ตวัแบง่ 

(separator) ระหวา่งขอ้ความทีย่าว (chunks) ดว้ย 

 ตัวเสรมิ จะถกูใชเ้พือ่ป้องกนัมใิหคู้ส่ถานขีองเรา ตอบเราหรอืออกอากาศในระหวา่งทีเ่รายงัไมไ่ดจ้บ

ประโยคหรอืขอ้ความ หรอืเรายงัไมส่ ิน้สดุสิง่ทีเ่ราตอ้งการสง่ไปทัง้หมด คํานีจ้ะคลา้ยกบัคําวา่ เออ 

เออ หรอื อา้ อา้ ในภาษาพดู น่ันเอง  

 ผูท้ีอ่อกอากาศ CW บางราย ดเูสมอืนวา่จะสง่ ดา ดทิ ดทิ ดทิ ดา (DAH DIT DIT DIT DAH ให ้

เป็น ตัวขัน้ระหวา่งคํา (text separator) ตลอดการตดิตอ่ (QSO) เพือ่ทําใหข้อ้ความทีส่ง่ทีไ่ปนัน้ 

อา่นไดง้า่ยขึน้ ตัวอยา่ง: ‘W1ZZZ DE G4YYY = GM = TU FER CL = NAME CHRIS QTH 

SOUTHAMTON = RST 599 = HW CPI? W1ZZZ DE G4YYY KN’ การใชต้ัวขัน้เชน่นีด้คูลา้ยวา่

จะไมใ่ชเ่รือ่งปกตใินปัจจบุนัแลว้ และหลายสถานกีค็ดิวา่จะทําใหเ้สยีเวลาดว้ย: ‘W1ZZZ DE 

G4YYY GM TU FER CL NAME CHRIS QTH SOUTHAMTON RST 599 HW CPI? W1ZZZ DE 

G4YYY KN’ แทจ้รงิแลว้ แบบนีก้็สามารถอา่นไดง้า่ยเทา่กบัแบบทีม่ตีวัขัน้ เชน่กนั 

II.9.15. สง่รหสัเสยีงทีด่อีอกไป 

 การฟังสญัญาณ CW ควรจะตอ้งคลา้ยกบัฟังเพลงทีไ่พเราะ เมือ่ผูใ้ดกต็าม ในขณะฟังอยู ่ตอ้งไม่

รูส้กึวา่คลา้ย เป็นการ ถอดรหัส ทีต่นเองไมเ่คยรูจ้ักมากอ่น หรอื เหมอืนเลน่เกมสต์อ่คํา (puzzle) 

อยู ่

 ควรใหแ้น่ใจวา่ไดเ้วน้ชอ่งวา่งระหวา่ง ตัวอักษร และคําทัง้หลาย ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง การสง่แบบเร็ว

โดยเวน้วรรคใหม้ากขึน้อกีเล็กนอ้ย ปกตแิลว้จะชว่ยใหก้ารรับขอ้ความทัง้หมดโดยทั่วไปงา่ยขึน้ 

 เหลา่นักวทิยสุมคัรเลน่ CW ทีม่ปีระสบการณ์สงู (ขัน้เทพ) ไมไ่ดฟั้งเพยีงตวัอกัษร แตจ่ะฟังทัง้คํา 

เป็นทีแ่น่นอนวา่ สิง่นีจ้ะเกดิขึน้ได ้กด็ว้ยจากการสง่ทีม่ชีอ่งวา่งระหวา่งคําทีเ่หมาะสม เมือ่เราเริม่ได ้

ยนิเป็นคําแทนการไดย้นิเป็นตัวอกัษรทีไ่ลเ่รยีงตามกนัมาแตล่ะตวัไดเ้มือ่ใด เมือ่นัน้เรากกํ็าลังไปถงึ

จดุนัน้แลว้! ในการสนทนาทีคู่ส่นทนาอยูต่อ่หนา้กนั (face-to-face conversation) ทัง้คูจ่ะฟังจาก

คําทีพ่ดูออกมา มใิชจ่ากตวัอกัษร ใชห่รอืไม?่ ฉันใดก็ฉันนัน้ 

 เมือ่ใชค้ันเคาะอตัโนมตั ิ(automatic keyer) เราควรปรับ อตัราสว่นระหวา่งสดัสว่นชอ่งวา่งของดทิ 

หรอืน้ําหนัก (DIT/space ratio หรอื weight) ใหถ้กูตอ้งดว้ย คันเคาะจะใหเ้สยีงทีด่ทีีส่ดุ (ไพเราะ

ทีส่ดุ) หากไดป้รับใหน้ํ้าหนักไปอยูท่างดา้นสงู (ดทิ ยาวกวา่ชอ่งวา่งเล็กนอ้ย) เมือ่เทยีบกบั

อตัราสว่นมาตรฐานทีเ่ป็น 1/1 (standard 1/1 ratio) 

 ขอ้ควรคํานงึ: น้ําหนัก ไมใ่ช ่อตัราสว่น ดทิ/ดา ทีป่กตกํิาหนดไวเ้ป็น 1/3 ในคันเคาะสว่นใหญ ่(ซึง่

ไมส่ามารถปรับแตง่ได)้  
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II.9.16. เมือ่เราเป็นสถาน ีQRP (= ก าลงัสง่ต า่) 

 สถานกํีาลังสง่ตํา่หรอื QRP station คอืสถานทีีอ่อกอากาศดว้ยกําลังสง่สงูสดุไมเ่กนิ 5 วัตต ์(CW) 

และไมเ่กนิ 10 วัตต ์(SSB) 

 จงอยา่สง่สญัญาณเรยีกขานของเราไปวา่ ‘G3ZZZ/QRP’ ซึง่ถอืเป็นเรือ่งที ่ผดิกฎ ดว้ย ในหลาย

ประเทศสมาชกิ (เชน่ เบลเยีย่ม) คําวา่ QRP ไมถ่อื วา่เป็นสว่นหนึง่ของสญัญาณเรยีกขาน ดังนัน้ 

จงึไมส่ามารถสง่รหัสดังกลา่วไปเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาณเรยีกขานได ้ในบางประเทศจะอนุญาต

ใหส้ง่เครือ่งหมายตอ่ทา้ยฯ เชน่ /P, /A, /M, /MM และ /AM ไดเ้ทา่นัน้  

 หากเป็นสถาน ีQRP ทีแ่ทจ้รงิ เราอาจจะเป็นสถานทีีม่สีญัญาณออ่นหรอืดอ้ย สําหรับสถานทีีเ่รา

กําลังเรยีกขานอยูไ่ด ้การเพิม่ตัวเหนีย่วรัง้เขา้ไปในสญัญาณเรยีกขานของเราโดยไมจํ่าเป็น 

(เครือ่งหมายทับและตัวอกัษร QRP) ยิง่จะทําใหก้ารอา่นหรอืถอดรหสัสญัญาณเรยีกขานเรา (โดยคู่

สถาน)ี ลําบากมากขึน้ไปอกี! 

 แน่นอน เราสามารถแจง้ไดต้ลอดเวลาระหวา่งการตดิตอ่กนัวา่ เราเป็นสถาน ีQRP ดังตัวอยา่ง: 

‘…PWR 5W 5W ONLY…’ 

 หากจะเรยีกขาน CQ เป็นแบบสถาน ีQRP และตอ้งการใหผู้รั้บทราบตลอดเวลาที ่CQ ก็สามารถ

บอกกลา่วไดด้ังนี:้ ‘CQ CQ G3ZZZ G3ZZZ QRP AR’ โดยเพิม่ระยะชอ่งวา่งระหวา่งสญัญาณเรยีก

ขานของเรากบั ‘QRP’ ขึน้อกีเล็กนอ้ย และใหล้ะเวน้การสง่เครือ่งหมาย ทับ (slash) ไประหวา่ง 

สญัญาณเรยีกขานของเรากบั ‘QRP’  

 หากตอ้งการจะเรยีกขานสถาน ีQRP เป็นการเฉพาะ ใหเ้รยีกขาน CQ ดังนี:้ ‘CQ QRP CQ QRP 

G3ZZZ G3ZZZ QRP STNS (stations) ONLY AR’ 

II.9.17. การใช ้‘QRZ?’ ทีถ่กูตอ้ง 

 ‘QRZ?’ แปลวา่ ‘ผูใ้ดเรยีกขานผม/ดฉัิน?’ และมไิดห้มายความเป็นอยา่งอืน่ ใชเ้มือ่ไมส่ามารถรับ

ขอ้ความจากสถานทีีเ่รยีกหรอืขานตอบเรามาไดค้รบถว้น 

 สําหรับ CW ใหส้ง่คําวา่ QRZ แลว้ตามดว้ย เครือ่งหมายค าถาม (‘QRZ?’) ไปเสมอ เชน่เดยีวกบัที่

ใชใ้นรหัสควิ (Q code) เมือ่เป็นคําถาม  

 แบบอยา่งทีใ่ชก้นั: หลังจากทีข่าน CQ ออกไปแลว้ปรากฏวา่ F9ZZZ ไมส่ามารถรับหรอืถอดรหัส

ของสถานใีดทีข่านตอบมาไดเ้ลย จากนัน้ F9ZZZ ก็จะสง่ขอ้ความ: ‘QRZ? F9ZZZ’ ออกไป 

 หากเรารับสญัญาณเรยีกขานไดบ้างสว่น (ON4…) และหากมหีลายสถานรีมุเรยีกขานเขา้มา จงอยา่

สง่ ‘QRZ’ แตใ่หเ้ป็น ‘ON4 AGN (again-อกีครัง้) K’ หรอื ‘ON4 AGN KN’ (‘KN’ ระบไุวใ้หช้ดัเจนวา่ 

เราตอ้งการรับฟังจากสถาน ีON4 เทา่นัน้) จงจําไวด้ว้ยวา่ เราจะใช ้‘K’ หรอื ‘KN’ และ ไมใ่ช ่‘AR’ 

เพราะเป็นการขานกลบัไปใหส้ถาน ีON4 ขานตอบเรามาเป็นการเฉพาะ ซึง่เรารับอกัษรตัวทา้ยของ

สญัญาณเรยีกขาน (suffix) ไมไ่ด ้กรณีจะตอ้งไมส่ง่ ‘QRZ’ ออกไป เพราะหาไมแ่ลว้ สถานอีืน่ที่

กําลังเฝ้ารออยูก่็จะรมุเรยีกขานเขา้มาอกี 

 ‘QRZ’ ไมไ่ดห้มายความวา่ ‘who is there?’ (‘มทีา่นใดอยูต่รงนัน้หรอืไม?่’) หรอื ‘who is on the 

frequency?’ (‘มทีา่นใดอยูใ่นความถีบ่า้ง?’) สมมตวิา่ เกดิมบีางสถานผีา่นเขา้มาในความถีท่ีกํ่าลัง

เรยีกขานกนัอยูอ่ยา่งหนาแน่น และหยดุฟัง เมือ่ไดเ้ฝ้าฟังอยูพ่ักหนึง่แลว้ก็ยงัไมป่รากฏวา่มสีถานใีด

ขานสญัญาณเรยีกขานของตนเองแมแ้ตส่ถานเีดยีว และเมือ่สถานดีังกลา่วตอ้งการทราบ วธิทีีถ่กูที่

ควรกค็อื สง่คําวา่ ‘CALL?’ หรอื ‘UR CALL?’ (หรอื ‘CL?’, ‘UR CL?’) ไป การใช ้‘QRZ’ ในทีน่ีจ้งึไม่

เหมาะสม เมือ่สง่คําวา่ ‘CALL?’ ไป ในหลกัการแลว้ ก็ควรจะตอ้งแจง้สญัญาณเรยีกขาน (call) ของ

เราไปดว้ยเชน่กนั หาไมแ่ลว้ ก็จะกลายเป็นการออกอากาศทีไ่มแ่สดงตัวตน ซึง่ถอืวา่เป็นการกระทํา

ทีผ่ดิกฎ (illegal) ดว้ยเชน่กนั 
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II.9.18. การใช ้‘?’ แทนทีจ่ะเป็น ‘QRL’ 

 กอ่นทีจ่ะใชค้วามถี ่ซ ึง่แมจ้ะปรากฏวา่ วา่งอยูอ่ยา่งไรข้อ้สงสยัแลว้ก็ตาม เราจําเป็นตอ้งตรวจสอบ

ใหแ้น่ใจวา่ไมม่ผีูใ้ดกําลังใชค้วามถีนั่น้อยูอ่ยา่งแทจ้รงิอกี โดยไมค่วรละเลย (บางทเีราอาจจะไมไ่ด ้

ยนิสถานอีกีฟากหนึง่ของ QSO ทีกํ่าลังออกอากาศอยู ่เนือ่งจากสภาพการแพรก่ระจายคลืน่ก็ได)้ 

 ขัน้ตอนปกต ิมดีังนี:้ สง่คําวา่ ‘QRL?’ (ใน CW) ไป หรอืถามไปวา่ ‘is this frequency in use?’ (‘มี

ทา่นใดใชค้วามถีน่ีอ้ยูบ่า้ง?’) ในการออกอากาศประเภทเสยีง (phone) 

 สว่นแบบ CW งา่ยทีส่ดุ กเ็พยีงสง่ ‘?’ ไปเทา่นัน้ เพราะเหตวุา่การสง่แบบนีไ้ปจะทําใหเ้กดิการไป

รบกวน (QRM) นอ้ยลง หากปรากฏวา่มผีูอ้ ืน่กําลังใชค้วามถีนั่น้อยู ่

 แตท่วา่ ‘?’ สามารถถกูแปลความหมายไปไดห้ลายอยา่ง (บง่บอกวา่: ผม/ดฉัิน กําลังถามคําถามอยู ่

แตไ่มไ่ดร้ะบวุา่เป็นคําถามใด...) ดังนัน้ จงใชคํ้าวา่ ‘QRL?’ เสมอ การสง่เพยีงเครือ่งหมายคําถามไป 

จะสรา้งความสบัสนไดม้ากมาย 

II.9.19. การสง่ค าวา่ ‘ดทิ ดทิ’ ในตอนทา้ยของ QSO 

 เมือ่คูส่ถานทีัง้สองจบการตดิตอ่ (QSO) กนัแลว้ ทัง้คูม่กัจะสง่รหัสตัวทา้ยสดุดว้ยคําวา่ ดทิ (DIT) 

สองครัง้ โดยเวน้ระยะหา่งกนัมากกวา่ปกตพิอควร (เชน่ e   e) กรณีหมายความและฟังไดว้า่ เป็น

การบอกลากนั (‘bye bye’) 

 

II.9.20. การแกไ้ขขอ้ความทีส่ง่ผดิ 

 สมมตวิา่ เราไดส้ง่ขอ้ความทีผ่ดิพลาดไป ใหห้ยดุสง่ตอ่ทันท ีรอเพยีงเสีย้ววนิาท ีหรอือดึใจหนึง่ 

แลว้กส็ง่เครือ่งหมาย (prosign) ‘HH’ (= 8 ดทิ) ไป แตท่ัง้นี ้ก็มใิชเ่รือ่งงา่ยเสมอไปทีจ่ะสง่ 8 ดทิ

ไปไดโ้ดยไมข่าดไมเ่กนิ ในขณะทีเ่ราก็ยงักงัวลอยู ่จากการทีไ่ดส้ง่ขอ้ความผดิพลาดไปแลว้ และ

สถานเีหลา่นัน้ กต็อ้งการใหเ้ราสง่ 8 ดทิ ไปใหไ้ดพ้อดบิพอดดีว้ย: ดทิ ดทิ ดทิ ดทิ ดทิ ดทิ ดทิ ดทิ 

ไมใ่ช ่7 หรอื 9! 

 ตามความเป็นจรงิในทางปฏบิตัแิลว้ นักวทิยสุมคัรเลน่จะสง่ไปเพยีงไมก่ี ่ดทิ (เชน่ 3) ดว้ยชอ่งวา่งที่

มากกวา่ปกตริะหวา่งเสยีงดทิ: ‘ดทิ _ ดทิ _ ดทิ’ ชอ่งระหวา่งดทิ ดังกลา่วบง่บอกวา่ ผูส้ง่ไมไ่ด ้

กําลังสง่รหัสอกัษรหรอืตัวเลข 

 สง่คํา (ทีถ่กูตอ้ง) ใหมอ่กีครัง้ เมือ่เราไดส้ง่ผดิพลาดไป และก็ใชว้ธิเีชน่นีท้กุครัง้เมือ่เกดิความ

ผดิพลาดซ้ําขึน้อกี 

 บอ่ยครัง้เชน่กนั ทีม่กีารสง่ ดทิ สามครัง้ตดิกนัไป เมือ่ผูส้ง่เห็นวา่ตนเองสง่ขอ้ความผดิ จากนัน้กจ็ะ

หยดุรอประมาณ 1 วนิาท ีแลว้จงึสง่ขอ้ความเดมิทีถ่กูตอ้งไปใหม ่

II.9.21. การแขง่ขนั CW 

 ด ู§ II.8.6 ประกอบดว้ย 

 Contest หรอื การแขง่ขนัหมายถงึ ความเร็ว ประสทิธภิาพ และความถกูตอ้งแมน่ยํา ดังนัน้ ใหส้ง่

เฉพาะสิง่ทีจํ่าเป็นไปเทา่นัน้ โดยเครง่ครัด  

 การเรยีกขาน CQ แขง่ขนั (contest CQ) มวีธิดีังนี:้ ‘G3ZZZ G3ZZZ TEST’ คําวา่ TEST ควรจะอยู่

ในตอนทา้ยของการเรยีกขาน CQ 

- เพราะเหตใุดร?ึ เพราะวา่สถานใีดกต็าม ทีผ่า่นเขา้มาในความถีแ่ลว้ไดย้นิในตอนทา้ย จะทราบได ้

ทันทวีา่เรากําลังเรยีกขาน CQ แขง่ขนัอยู ่

- สมมตวิา่เราจบการเรยีกขาน CQ contest ดว้ยสญัญาณเรยีกขานของเรา (เพยีงอยา่งเดยีว): 

แลว้บงัเอญิมผีูเ้ขา้มาไดย้นิเขา้และตอ้งการตดิตอ่กบัสถานเีรา แตไ่มอ่าจทราบในขณะนัน้ไดว้า่ 

เรากําลังเรยีกขานผูอ้ ืน่อยู ่หรอืวา่กําลังเรยีกขาน CQ contest  ดังนัน้ สถานดีังกลา่วก็จําตอ้งรอ

ใหเ้ราเริม่ขานใหมอ่กีรอบหนึง่: เป็นการเสยีเวลาไปโดยเปลา่ประโยชน ์(a waste of time)  
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- ดังนัน้ จงจบการ CQ แขง่ขนัดว้ยคําวา่ TEST  ไวเ้สมอ จําไวด้ว้ยวา่ แมแ้ตคํ่าวา่ CQ ก็ยงัถกูตดั

ออกดว้ยซ้ํา ในขณะแขง่ขนั เพราะคํานีม้ไิดใ้หข้อ้มลูอะไรเพิม่ขึน้เลย (no additional 

information)  

 ผูเ้ขา้แขง่ขนัทีม่ปีระสบการณ์ จะขานตอบเราดว้ยสญัญาณเรยีกขานของเขาเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ 

ไมม่ากไมน่อ้ยไปกวา่นี ้ตัวอยา่งเชน่ ‘W1ZZZ’ หากเราซึง่เป็นผู ้CQ ไมข่านตอบกลับไปภายใน 1 

วนิาท ีสถานดีังกลา่วก็จะสง่ฯ มาอกีครัง้ เวน้แตว่า่เราไดต้อบกลับไปยงัสถานีอืน่กอ่นแลว้ 

 เมือ่เรารับทราบ (copy) สญัญาณเรยีกขานสถานดีังกลา่วไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ กต็อบสถานนัีน้ไปดังนี:้ 

‘W1ZZZ 599001’ หรอื ‘W1ZZZ 5991’  เมือ่กฎของการแขง่ขนัอนุญาตใหต้ดัเลขศนูยห์นา้เลข

ลําดับออกได ้หากจะใหเ้ร็วขึน้ก็ใหใ้ช ้ตวัเลขยอ่ (abbreviated number): ‘W1ZZZ 5NNTT1’ หรอื 

‘W1ZZZ 5NN1’ (ด ู§ II.9.22) 

 ในการแขง่ขนัสว่นใหญ ่การแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัจะประกอบดว้ย รายงานแบบ RST แลว้ตามดว้ย 

เชน่ เลขลําดับ ตอ้งไมส่ง่สิง่อืน่ใดนอกเหนอืจากนี ้ไมม่คํีาวา่ ‘K’ ตอ่ทา้ย  ไมม่คํีาวา่ ‘73’ ไมม่คํีาวา่ 

‘CUL’ (แลว้พบกนัใหม)่  ไมม่คํีาวา่‘GL’ (โชคดนีะ); ไมม่ชีอ่งวา่งสําหรับคําประเภทนีใ้นการแขง่ขนั 

ที ่ความเร็ว เป็นสิง่สําคญัทีส่ดุ (speed is the name of the game)  

 ดว้ยการเป็นแบบอยา่งทีด่ ีW1ZZZ จะขานตอบกลบัมาดังนี:้ ‘599012’ หรอื ‘5NNT12’  

 หากสถานนัีน้ ไมส่ามารถรับรายงานฯ เราได ้เขาก็ควรจะสง่คําวา่ ‘AGN?’ มา หากไมส่ง่คําดังกลา่ว

กลับมา ก็แสดงวา่สถานนัีน้รับรายงานฯ เราไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ ไมม่คีวามจําเป็นจะตอ้งสง่คําวา่ ‘TU’ 

‘QSL’ ‘R’ หรอือะไรกต็าม กลับไปเพือ่ยนืยนัการรับรายงานฯ กรณีจะทําใหเ้ป็นการเสยีเวลาโดย

เปลา่ประโยชน ์ทัง้สิน้ 

 ทัง้หลายทัง้ปวงทีต่อ้งปฏบิตักิค็อื จบการตดิตอ่ (ใหเ้ร็ว) วธิปีฏบิตัทิีส่ภุาพในเรือ่งนี ้(ขณะแขง่ขนั) 

ก็คอื: ‘TU GM3ZZZ TEST’  คําวา่ TU  (ขอบคณุครับ/คะ่) เป็นคําทีบ่ง่บอกวา่ การตดิตอ่ทีเ่กดิขึน้

เสร็จสิน้จบลงแลว้ คําวา่ GM3ZZZ ระบตุัวตนเราใหก้บับรรดาสถานทีีต่อ้งการเรยีกขานเราตอ่ และ

คําวา่ TEST หมายถงึการเรยีกขาน CQ contest รอบใหม ่หากอตัราการตดิตอ่มสีงู (ถกูรมุฯ) ก็ให ้

ตัดคําวา่ TU ออกไปเสยี 

 แน่นอน อาจมกีารปฏบิตัทิีแ่ตกตา่งกนัออกไปบา้งเล็กนอ้ย แตส่ ิง่สําคัญทีค่วรระลกึไวเ้สมอ ก็คอื 

ความเร็ว ประสทิธภิาพ และ ความถกูตอ้งแมน่ยํา 

 ผูเ้ขา้แขง่ขนัสว่นใหญ ่ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรสํ์าหรับการแขง่ขนั ซึง่นอกเหนอืจากการใชล้ง log 

แลว้ ทกุคนยงัสามารถตัง้โปรแกรมดังกลา่วเพือ่ใหส้ง่รหสั CW ทีเ่ป็นขอ้ความแบบสัน้ได ้(การ CQ 

รายงานสญัญาณ ฯลฯ) คันเคาะแบบ paddle (ใบพาย) และ keyer ทีแ่ยกตา่งหากออกมาจะชว่ยให ้

ผูแ้ขง่ขนัสามารถสอดแทรกเพิม่เตมิขอ้ความดว้ยมอืไดห้ากมคีวามจําเป็น การใชเ้ครือ่งมอืใน

ลักษณะนี ้จะชว่ยลดอาการเหนือ่ยลา้และชว่ยเพิม่ความถกูตอ้งแมน่ยําไดด้ว้ย สําหรับการแขง่ขนัที่

ใชเ้วลายาวนาน สว่นการลง log ดว้ยการใชด้นิสอและกระดาษ ปัจจบุนักลายเป็นตํานานทีถ่กูลมื

เลอืนไปเกอืบหมดแลว้  

 หากตอ้งการ ตวัคณู เพิม่ หรอื ตดิตอ่กบัสถานทีีย่งัไมเ่คยตดิตอ่มากอ่นเลย กต็อ้งเปลีย่นความถี่

คน้หา (scan) ไปเรือ่ยๆ และหากไปพบเขา้สถานหีนึง่ กใ็หเ้รยีกขานไปวา่ ‘GM3ZZZ’ ไมต่อ้งขาน

สญัญาณเรยีกขานของสถานทีีเ่ราพบออกไป จะเป็นการเสยีเวลา ใหม้ัน่ใจไดเ้ลยวา่ สถานดีังกลา่ว

ทราบสญัญาณเรยีกขานของตนเองดอียูแ่ลว้ และก็ยงัทราบอกีดว้ยวา่ ผูใ้ดกําลังเรยีกขานตนเองอยู ่

จากเหตกุารณ์และขอ้เท็จจรงิทีว่า่ เราไดข้านสญัญาณเรยีกขานของเราออกไปบนความถีท่ีส่ถานนัีน้

กําลังออกอากาศอยู ่ จงอยา่สง่ขอ้ความวา่ ‘DE GM3ZZZ’ กลับไปดว้ย คําวา่ DE ไมไ่ดม้ี

ความหมายอะไรเพิม่เตมิขึน้เลย (ในขณะแขง่ขนั) 

 หากสถานดีังกลา่วไมต่อบกลับมาหลงัจากทีเ่ราไดเ้รยีกขานไปแลว้ ใหร้อ 1 วนิาท ีแลว้เรยีกขาน

กลับไปใหมอ่กีครัง้หนึง่ ฯลฯ 
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ตวัอยา่งการตดิตอ่ขณะแขง่ขนัแบบ CW (Example of a CW contest QSO): 

DL0ZZZ TEST   (CQ จาก DL0ZZZ) 

G6XXX   (G6XXX เรยีกขาน DL0ZZZ) 

G6XXX 599013  (DL9ZZZ รายงานการรับฟังให ้G6XXX) 

599010   (G6ZZZ รายงานการรับฟังให ้DL0ZZZ) 

TU DL0ZZZ TEST  (DL0ZZZ ยนืยนัการรับรายงานฯ แลว้ เรยีกขาน CQ contest ตอ่) 

II.9.22. ตวัเลขยอ่ (เลขทีต่ดัออก) เพือ่ใชใ้นการแขง่ขนั  

 รหัสทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นกนัในการแขง่ขนัสว่นมาก จะประกอบดว้ยชดุของตัวเลข ไดแ้กต่ัวเลขของ 

RST ตามดว้ยตัวเลข 3 หลกัของลําดับ QSO  

 เพือ่ประหยดัเวลา รหัส CW สําหรับตัวเลขบางตัว จะถกูตัดใหส้ัน้ลง 

1 = A (ดทิ ดา แทนทีจ่ะเป็น ดทิ ดา ดา ดา ดา) 

2, 3 และ 4 ใชต้ามปกตไิมย่อ่  

5 = E (ดทิ แทนทีจ่ะเป็น ดทิ ดทิ ดทิ ดทิ ดทิ) 

6, 7 และ 8 ปกตจิะไมย่อ่  

9 = N (ดา ดทิ แทนทีจ่ะเป็น ดา ดา ดา ดา ดทิ) 

0 = T (ดา แทนทีจ่ะเป็น ดา ดา ดา ดา ดา) 

 

 ตัวอยา่ง: แทนทีจ่ะสง่ ‘599009’ ทกุคนสามารถสง่เป็น ‘ENNTTN’ ได ้บอ่ยครัง้เราจะไดเ้ห็นเป็น 

‘5NNTTN’  เนือ่งจากเราตอ้งการตวัเลข และถงึแมว้า่จะรับรายงานมาเป็นตวัอกัษรกต็าม เราจะ

บนัทกึลง log เป็นตวัเลข โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การแขง่ขนัทีเ่หนอืกวา่ทั่วไป จะทําใหเ้รา

สามารถพมิพเ์ป็นตวัอกัษรได ้(ในชอ่งแลกเปลีย่น) แลว้ก็จะเปลีย่นเป็นตัวเลขใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

 พมิพ ์A4 แทนที ่14 (หรอื A5 แทนทีจ่ะเป็น 15 ฯลฯ) ในการแขง่ขนับางรายการ (เชน่ CQ WW) 

เราตอ้งสง่ ตัวเลขเขตของการตดิตอ่ (CQ zone number) ใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของการแลกเปลีย่น

สําหรับการแขง่ขนันัน้ดว้ย แทนทีจ่ะสง่ เชน่ ‘59914’ เรามกัสง่เป็น ‘5NNA4’ หรอืแมแ้ต ่‘ENNA4’ 

II.9.23 การปรบัความถีใ่หต้รงกนัโดยสมบรูณ์ (Zero beat) 

 ขอ้ไดเ้ปรยีบหลักของการตดิตอ่แบบ CW คอืการใชแ้ถบความถี ่ทีแ่คบกวา่ (สองถงึสามรอ้ยเฮริตซ)์ 

ทัง้นีคู้ส่ถานตีอ้งปรับความถีข่องคลืน่ใหต้รงกนัอยา่งสมบรูณ์ดว้ย 

 การตดิตอ่ทีเ่ป็นมาตรฐานสว่นใหญ ่ทัง้สองสถานจีะออกอากาศทีค่วามถีเ่ดยีวและตรงกนั 

(simplex operation) อยา่งสมบรูณ์ กรณีเรยีกวา่ ทัง้คูเ่ป็น zero beat  ซึง่กนัและกนั 

 คําวา่ Zero beat  มาจากความจรงิทีว่า่ หากสองสถานอีอกอากาศในความถีเ่ดยีวตรงกนักนัอยา่ง

สมบรูณ์แลว้ จังหวะการเปลีย่นแปลง (beat) ทีไ่ดอ้อกมาจากการผสมสญัญาณทัง้ของสองสถานจีะ

มคีา่ของความถีเ่ทา่กบัศนูยเ์ฮริตซ ์(Zero Hz): สญัญาณเหลา่นี ้จงึถกูเรยีกวา่เป็น zero beat  

 อยา่งไรกต็าม มบีอ่ยครัง้ ทีส่ญัญาณถกูสง่ออกมาไมเ่ทา่กนัอยา่งสมบรูณ์ ดว้ยสองเหตผุล (และ

บอ่ยครัง้จากทัง้สองเหตผุลประกอบกนั) 

- เหตผุลอนัแรก กค็อื การใชฟั้งชัน่ RIT (Receiver Incremental Tuning) ของเครือ่งวทิยสุือ่สาร

ไมถ่กูตอ้ง เครือ่งวทิยฯุ สมยัใหมม่ ีฟังชัน่ RIT ทีทํ่าใหเ้ราสามารถฟังในความถีห่นึง่ซ ึง่ตา่งจาก

ความถีท่ีใ่ชส้ง่เล็กนอ้ยได ้ 

- เหตผุลทีส่อง ผูอ้อกอากาศไมไ่ดใ้ชข้ัน้ตอนการปรับ zero beat ทีถ่กูตอ้ง ขัน้ตอนการปรับ zero 

beat ของเครือ่งวทิยฯุ สมยัใหมป่ระกอบดว้ย การทําใหโ้ทนเสยีงของ CW ทีส่ง่ออกไป (CW 



 

                       Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur   36 
 

monitor signal) มคีวามถีท่ีเ่ป็นอนัเดยีวกบัทีไ่ดรั้บมา หากเรารับทีค่วามถี ่600 Hz และ side 

tone pitch ถกูตัง้ไวท้ี ่1000 Hz เราก็จะสง่ตา่งไป 400 Hz จากสถานทีีเ่ราเรยีกขานอยู ่

 สําหรับเครือ่งวทิยสุมยัใหมนั่น้ เราสามารถปรับความถีข่อง CW side tone monitor (pitch) ได ้แลว้

คอยสงัเกตการชดเชยความถี ่BFO   

 นักวทิยสุมคัรเลน่ CW ทีม่ปีระสบการณ์ จํานวนมาก จะรับฟังทีโ่ทนเคาะเสยีงตํ่า หรอื low beat 

tone (400-500 Hz บางครัง้ก็ตํ่าลงถงึ 300 Hz) เสยีมากกวา่ แทนทีจ่ะเป็นประมาณ 600-1000  Hz 

ซึง่โดยมากจะใชก้นัเป็นปกต ิสําหรับ operator เกอืบทกุคน การใชค้วามถี ่pitch ทีตํ่่า จะทําให ้

เหนือ่ยลา้นอ้ยกวา่ เมือ่ใชร้ะยะเวลาฟังทีย่าวนาน และยงัจะทําใหส้ามารถแยกแยะชอ่งวา่งระหวา่ง

สญัญาณของคําทีช่ดิกนั (closed spaced signal) ไดด้กีวา่ดว้ย       

II.9.24. จะพบชอ่ง CW ทีร่บั/สง่แบบชา้ไดท้ีใ่ด? 

- 80 m: 3.550 – 3.570 kHz 

- 20 m: 14.055 – 14.060 kHz 

- 15 m: 21.055 – 21.060 kHz 

- 10 m: 28.055 – 28.060 kHz 

 QRS หมายถงึ : สง่ชา้ลงอกี 

 QRQ หมายถงึ : สง่ใหเ้ร็วขึน้ 

II.9.25. มเีสยีง key clicks หรอืไม?่ (Do I have key clicks?) 

 ไมเ่พยีงเฉพาะเนือ้หาและรปูแบบของสิง่ทีเ่ราสง่ไปเทา่นัน้ ทีต่อ้งเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง แตย่งัรวมถงึ

คณุภาพของสญัญาณ CW ทีส่ง่ไป ทีต่อ้งดดีว้ย  

 ปัญหาคณุภาพ อนัดับ 1 คอื key clicks 

 Key click มกัจะมอีอกมาใหเ้ห็นเสมอ ในลักษณะของรปูคลืน่ทีม่ขีอบสญัญาณ (envelope 

waveform) ผสมกบั สญัญาณทีเ่ราสง่ออกไปทีด่คูลา้ยคลืน่จตัรัุส (square wave) ที ่(เกอืบ) 

สมบรูณ์ โดยปราศจากขอบมนหรอืเสน้โคง้ รวมทัง้ บอ่ยครัง้ ทีม่กีารกระชากขึน้ทีป่ลายขอบบน/

ลา่ง คลา้ยหนาม (spike) สภาพดังกลา่วจะสง่ผลใหเ้กดิแถบความถีข่า้งทีก่วา้งขึน้ (wide side 

band) ซึง่จะทําใหเ้กดิเป็น เสยีงคลกิ (click) ทัง้ซา้ยและขวาของสญัญาณ CW สาเหตหุลกัทาง

เทคนคิทีส่รา้งปัญหาในเรือ่งนีม้อียู ่3 ประการดว้ยกนั 

- ประการแรก คอื รปูทรงคลืน่เสยีงของสญัญาณทีเ่คาะไมเ่หมาะสม (improperly shaped 

keying waveform) มคีลืน่ฮารโ์มนคิ (square edges) มาก สาเหตหุลกัมาจากการออกแบบ

วงจรทีด่อ้ยคณุภาพของผูผ้ลติ แตก่็ยงัโชคดทีีไ่ดม้ผีูนํ้าเรือ่งการเปลีย่นแปลงวงจรในการแกไ้ข

ปัญหาดังกลา่วเป็นจํานวนมากมาลงไวใ้นอนิเตอรเ์น็ต 

- ประการทีส่อง คอื การใชกํ้าลังสง่ในการขบัเครือ่งขยายกําลังสง่ (amplifier) สงูมากเกนิไป 

ผสมผสานกบัการตัง้คา่ ALC (automatic level control) ทีไ่มเ่หมาะสม (improper) ในลกัษณะ

ทีเ่ป็นการหน่วงเวลาการตอบสนองมากเกนิไป (too slow attack time) กรณีจะสง่ผลใหเ้กดิ

หนามแหลม (spike) ยาวออกมาทีข่อบฯ จงึมขีอ้แนะนําไวเ้สมอวา่ ใหป้รับกําลังสง่ของเครือ่ง

ขยายฯ ตัวมอื (manually) และไมค่วรไปพึง่พาอยูก่บัการทํางานของวงจร ALC  

- ประการทีส่าม คอื เวลาการปิด/เปิด สเควลซ ์(open/closure squelch timing) ทีไ่มเ่หมาะสม

ของรเีลยค์ลืน่วทิย ุ(RF relays) ในขณะทีเ่ป็น full brake in  

 เราจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ม ีkey click เกดิขึน้จากสถานเีราเอง?  เพือ่นทีม่ปีระสบการณ์ทีอ่ยูใ่น

ทอ้งทีใ่กลเ้คยีงจะสามารถบอกเราได ้

 และจะเป็นการดยีิง่ขึน้ หากไดใ้ช ้Oscilloscope เฝ้าตรวจวดัดกูารกระจายคลืน่ (ออกอากาศ) ซึง่จะ

ทําใหเ้ราเห็นไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งในรปูแบบคลืน่ (waveform) ของสญัญาณทีส่ง่ออกไป 
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 จงระลกึไวด้ว้ยวา่ แมแ้ตเ่ครือ่งรับ/สง่ฯ สมยัใหมบ่างรุน่ทีกํ่าลังเป็นทีน่ยิมกนัในเชงิพาณชิยก์ ็ 
สามารถทําใหเ้กดิ key clicks อยา่งอือ้องึ ไดเ้ชน่กนั 

 หากสงัเกตและไดย้นิ key clicks จากเครือ่งรับ/สง่ฯ หรอืไดรั้บแจง้วา่มมีากเกนิไป ใหแ้กไ้ขปัญหา 

หรอืมองหาความชว่ยเหลอืเพือ่แกไ้ข  ดว้ย key clicks จะสรา้งปัญหาใหก้บับรรดาสถานอีืน่ ดังนัน้ 

การขจัด key clicks ใหห้มดไป จงึเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรม (ethics) ดว้ย!  

II.9.26. เร็วเกนิไปหรอืไม?่ 

 ความเร็วทีต่นเองใชส้ง่ CW ไมส่งูพอทีจ่ะทําใหไ้ดก้ารตดิตอ่ (QSO) เป็นจํานวนมากร?ึ 

 เพือ่เพิม่ความเร็วในการรับ ทกุคนจําเป็นตอ้งฝึกซอ้ม ณ ระดับความเร็วสงูสดุทีต่นเองจะเคาะได ้

กอ่น จากนัน้จงึคอ่ยปรับความเร็วเพิม่ขึน้ไป และอยา่งสมํา่เสมอ (a‘ la RUFZ, ด ู§ II.9.27) 

 เมือ่ระดับความเร็วสงูขึน้ไดถ้งึประมาณ 15 คํา/นาท ีตนเองก็จะสามารถเขยีนตวัอกัษรทีใ่ชส้ง่ CW 

ลงในกระดาษไดท้ลีะตัว 

 และเมือ่ไดเ้กนิ 15 หรอื 20 คํา/นาท ีไปแลว้ ตนเองควรจะสามารถจดจําไดเ้ป็นคํา และเขยีนเฉพาะ

สิง่ทีจํ่าเป็นลงบนกระดาษ (เชน่ ชือ่ QTH WX กําลังสง่ สายอากาศ ฯลฯ)  

II.9.27. ซอฟทแ์วรส์ าหรบัฝึกฝน CW 

 หลกัสตูร UBA CW ใน UBA-Website (www.uba.be)  

 G4FON Koch method trainer (www.g4fon.net)  

 Just learn Morse code (www.justlearnmorsecode.com) 

 Contest simulation (www.dxatlas.com/MorseRunner) 

 Increase your speed using RUFZ (www.rufzxp.net) 

 ฯลฯ 

ขอ้แนะนําสําคัญสองสามประการ: 

 อยา่เรยีน CW โดยการนับจํานวน ดทิ (DITs) และ ดา (DAHs) โดยเด็ดขาด....  

 อยา่เรยีน CW โดยการจดักลุม่ลกัษณะตัวอกัษรทีค่ลา้ยกนัไวด้ว้ยกนั (ตวัอยา่ง e, i, s, h, 5) โดย

เด็ดขาด วธินีีจ้ะทําใหเ้รานับจํานวน ดทิ ดา ไปตลอดชวีติ! 

 จงอยา่คดิถงึรหสัอกัษร CW โดยใช ้คําวา่ ดอท (dot) และ แดสเชส (dashes) โดยเด็ดขาด แตใ่ห ้

ใช ้คําวา่ ดทิ  และ ดา  ดอท และ แดสเชส จะทําใหเ้ราคดิถงึสิง่ทีเ่ป็นภาพในขณะที ่ดทิ และ ดา 

จะทําใหเ้รานกึถงึเสยีงมากกวา่  

II.9.28. ค ายอ่ สว่นใหญท่ีใ่ชใ้น CW     

AGN:    อกีครัง้       (again) 

ANT:  สายอากาศ     (antenna) 

AR:    จบขอ้ความ (prosign)    (end of message) 

AS:   รอนดิหนึง่ รอกอ่นนะ (prosign)   (wait a second, hold on) 

B4:   กอ่น      (before) 

BK:   หยดุกอ่น     (break)   

BTW:  เออ้ มอีกีเรือ่งหนึง่นะ    (by the way) 

CFM:  (ผม/ดฉัิน) ยนืยนั    (confirm) 

CL:   สญัญาณเรยีกขาน/การเรยีกขาน   (call) 

CL:   ปิดสถาน ี(prosign)    (closing)  

CQ:   เรยีกขานทัว่ไปกบัสถานใีดกไ็ด ้   (general call to any other  

        station) 

CU:   แลว้พบกนัใหม ่     (see you) 

http://www.uba.be/
http://www.g4fon.net/
http://www.justlearnmorsecode.com/
http://www.dxatlas.com/MorseRunner
http://www.rufzxp.net/
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CUL:  โอกาสหนา้พบกนัใหม ่    (see you later) 

CPI:   รับทราบขอ้ความ/รับขอ้ความได ้   (copy) 

CPY:  รับทราบขอ้ความ/รับขอ้ความได ้   (copy) 

DE:   จาก (เชน่ W1ZZZ de G3ZZZ)   (from) 

DWN:  ลง      (down) 

ES:   และ      (and) 

FB:   ด ีเยีย่ม      (fine business) 

FER:  สําหรับ       (for) 

GA:   พดูหรอืสง่ตอ่ไป     (go ahead) 

GA:   สวัสดยีามบา่ย      (good afternoon) 

GD:   ด ี     (good) 

GD:   สวัสด ี(ไมเ่จาะจงเวลา)    (good day) 

GE:   สวัสดยีามเย็น/คํา่    (good evening) 

GL:   โชคด ี      (good luck) 

GM:   อรณุสวัสดิ ์      (good morning) 

GN:   ราตรสีวสัดิ ์     (good night) 

GUD:  ด ี      (good) 

HI:   หัวเราะใน CW      (laughing in CW)  

HNY:  สวัสดปีีใหม ่     (Happy New Year) 

HR:   ตรงนี/้ทีน่ี ่     (here) 

HW:   เป็นเชน่ไร (เชน่ HW CPY)    (how) 

K:   เปลีย่นเป็นทคีณุ     (over to you) 

KN:   เปลีย่นเป็นทขีองคณุคนเดยีว โปรดขานตอ่เลย  (over to you only, 

   ทา่นอืน่รอกอ่น      go ahead please and   

        others keep out) 

LP:   การกระจายคลืน่สะทอ้นหรอืออ้มหากนั     (long path) 

LSN:  ฟังนะ       (listen) 

MX:   สขุสนัตว์ันครสิมาส     (Merry Christmas) 

N:   ไม ่(ปฏเิสธ)      (no -negation) 

NR:   ตัวเลข      (number) 

NR:   ใกลก้บั       (near) 

NW:   ณ เวลานี ้    (now) 

OM:   นักวทิยสุมคัรเลน่ชาย     (old man, male ham) 

OP:   นักวทิยสุมคัรเลน่ประจําสถานี    (operator) 

OPR:  นักวทิยสุมคัรเลน่ประจําสถานี    (operator) 

PSE:  กรณุา/โปรด      (please) 

PWR:  กําลังสง่ (เป็นคํานาม)     (power) 

R:   รับทราบขอ้ความ ใช ่ผม/ดฉัิน ยนืยนั   (roger, yes, I confirm,  

  ไดรั้บแลว้     received) 

RCVR:  เครือ่งรับวทิยฯุ      (receiver) 

RX:   เครือ่งรับวทิยฯุ     (receiver) 

RIG:  อปุกรณ์/เครือ่งมอืวทิยสุือ่สาร   (equipment) 

RPT:  สง่หรอืพดูซ้ําอกี     (repeat) 

RPRT:  รายงานการรับฟัง     (report) 

SK:   สิน้สดุการตดิตอ่     (end of contact) 
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SK:   นักวทิยฯุ ทีเ่สยีชวีติแลว้     (silent key, a    

        deceased ham) 

SP:   การกระจายคลืน่แบบตรงหากนั    (short path) 

SRI:   ขออภยั/ขอโทษ     (sorry, excuse me) 

TMW:  พรุง่นี ้      (tomorrow) 

TMRW:  พรุง่นี ้      (tomorrow) 

TKS:  ขอบคณุ (แบบเป็นกนัเอง)   (thanks) 

TNX:  ขอบคณุ (แบบเป็นกนัเอง)   (thanks) 

TRX:  เครือ่งรับ/สง่วทิยโุทรคมนาคม    (transceiver) 

TU:   ขอบคณุ     (thank you) 

TX:   เครือ่งสง่/ภาคสง่    (transmitter) 

UFB:  ทําไดเ้ยีย่มมาก      (ultra fine business) 

UR:   ของคณุ      (your) 

VY:   มาก      (very) 

WX:   สภาพอากาศ      (weather) 

XMAS:  เทศกาลครสิมาส     (Christmas) 

XYL:  ภรรยา คูค่รอง      (wife, spouse, ex-  

  สตรคีนพเิศษ      young lady) 

YL:   หญงิสาว สภุาพสตร ี   (young lady) 

YR:   ปี       (year) 

51 & 55  คอืคําไมส่ภุาพสําหรับ CB ไมต่อ้งใช ้   

73:   ดว้ยความปรารถนาด ี(ทีส่ดุ)   (best regards) 

73    ก็ใชก้บั phone ดว้ย: ตอ้งไมพ่ดูหรอืเขยีนคําวา่ 73s best 73 หรอื best   

  73s; ทัง้หมดเป็นภาษาวบิตั ิใหพ้ดูคําวา่ seventy three และไมใ่ช ่seventy  

  threes  

88:   รักและจมุพติ (หลายครัง้)   (love and kisses)  

  เป็นคํากลา่วลา เชน่เดยีวกนักบั ‘73’ 

                 

สรปุ (รหสัควิและเครือ่งหมายทีส่ าคญัสดุ) 

 AR: สิน้สดุการออกอากาศ: บง่บอกถงึการหยดุสง่ ซึง่มไิดร้ะบหุรอืเรยีกขาน  

  สถานใีดสถานหีนึง่ เป็นการเฉพาะ (เชน่ ในตอนทา้ยของ CQ) 

 K:  เปลีย่นเป็นทคีณุ: หมดขอ้ความสนทนาทีส่ง่ไประหวา่งสองสถานหีรอื  

  มากกวา่ 

 KN:  เปลีย่นใหเ้ฉพาะคณุเทา่นัน้: เหมอืนกบัคําวา่ ‘K’ แตเ่นน้วา่ ไม ่  

  ตอ้งการไดย้นิจากผูใ้ดทัง้ส ิน้ทีเ่รยีกขานมา (callers) หรอื ทีแ่ทรก   เขา้

  มา (breakers) 

 SK: สิน้สดุการตดิตอ่ (QSO): ถกูใชเ้มือ่จบการตดิตอ่ (SK = Stop Keying) 

 CL: ปิดสถาน:ี เป็นรหัสปิดทา้ยกอ่นทีเ่ราจะปิดสถาน ี(CL = Closing Down) 

 QRL?: มผีูใ้ดใชค้วามถีน่ีอ้ยูบ่า้ง?: เราตอ้งใชป้ระโยคนีท้กุครัง้กอ่นเรยีกขาน CQ บน 

  ความถีใ่หม ่

 QRZ?: ผูใ้ดเรยีกขานผม/ดฉัิน?: QRZ ไมม่ ีความหมายอืน่ใดทัง้สิน้ นอกจากนี ้

 QRS: ลดความเร็วในการสง่ 

 AS: รอสกัครู ่

 = :  กําลังคดิอยู ่รอหน่อย อา้... (ใชเ้ป็นตวัขัน้ระหวา่งกลุม่อกัษรทีถ่กูแบง่  

  ออกจากกนัดว้ย) 
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II.10. โหมดอืน่ทีใ่ช ้

 

ทีผ่า่นมา ผูเ้ขยีนไดก้ลา่วถงึวธิปีฏบิตัเิชงิพฤตกิรรมทีล่งในรายละเอยีดไวม้ากมาย (great details) ใน

เรือ่ง การออกอากาศประเภทเสยีง (phone) และประเภทใชค้ลืน่ตอ่เนือ่ง (CW) เนือ่งจากโหมด 

(รปูแบบ) ดังกลา่ว ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั เป็นโหมดทีนั่กวทิยสุมคัรเลน่ใชก้นัมากทีส่ดุ เราจะ

สงัเกตเห็นไดว้า่พฤตกิรรมในการออกอากาศโดยทัว่ไป ของทัง้สองโหมดมคีวามคลา้ยคลงึกนัมาก ที่

ตา่งกนัสว่นใหญก่ค็อื การใช ้รหัสควิ (Q code) เครือ่งหมายทีใ่ชอ้กัษร (prosign) และศัพทเ์ฉพาะ 

(terminology) อืน่  

ขัน้ตอนปฏบิตัพิืน้ฐานสําหรับ phone และ CW ทีไ่ดลํ้าดับมาทัง้หมดในตอนตน้นัน้ สว่นมากจะถกู

นําไปใชใ้นความถีข่องโหมดอืน่ดว้ยเชน่กนั อยา่งเชน่ RTTY PSK(31) SSTV ฯลฯ 

วทิยสุมคัรเลน่ก็มกีารใช ้โหมดทีพ่เิศษขัน้สงู (highly specialized modes) ดว้ยเชน่กนั เชน่ Fax Hell 

(schreiber) การตดิตอ่สือ่สาร ผา่นดาวเทยีมวทิยสุมคัรเลน่ EME (สะทอ้นผวิดวงจันทร-์ Earth Moon 

Earth) สะทอ้นหางดาวตก (meteor scatter) ผา่นแสงเหนอื/ใต ้(aurora) ผา่นทาง ATV (wideband 

amateur television) ฯลฯ ซึง่ในระดับหนึง่ อาจตอ้งใชข้ัน้ตอนการออกอากาศเป็นการเฉพาะ 

ในลําดับตอ่ไปอกีประมาณสองถงึสามหนา้ ผูเ้ขยีนจะไดก้ลา่วถงึบรรดาโหมดหรอืรปูแบบอืน่บา้ง 

II.10.1. วทิยโุทรพมิพ ์หรอื RTTY (Radioteletype)  

II.10.1.1. RTTY คอือะไร? 

 หากไมร่วมถงึ CW แลว้  RTTY ถอืเป็นการ

ตดิตอ่สือ่สารในโหมดดจิติอล เกา่แกท่ีส่ดุ 

ทีนั่กวทิยสุมคัรเลน่มใีชก้นัมา ซึง่แทจ้รงิ

แลว้ CW กถ็อืเป็นโหมดดจิติอลดว้ยเชน่กนั 

RTTY ใชรั้บ/สง่ตวัอกัษร รหสัทีใ่ชก้บั 

RTTY ถกูพฒันาขึน้มาเพือ่ให ้

เครือ่งประมวลผลทีป่ระดษิฐข์ึน้ (machine) 

เป็นตวัสรา้งและถอดรหัส ในยคุกอ่น (สมยัเมือ่มกีารประดษิฐเ์ครือ่งสรา้งและถอดรหัสในการพมิพ์

ขึน้ในปี ค.ศ. 1870 หรอื พ.ศ.2413) อกัษรแตล่ะตัวทีพ่มิพใ์นแป้นพมิพข์องเครือ่งจะถกูเปลีย่นให ้

เป็นรหัสแบบ 5 บทิ (5 bit code) เริม่ตน้ดว้ย บทิเริม่ (start bit) แลว้ตามดว้ยบทิหยดุ (stop bit) 

ภายใน 5 บทิ จะสามารถผสมกนัได ้32 แบบ (2 ยกกําลงั 5 = 2x2x2x2x2) และเนือ่งจากม ีอกัษร 

26 ตัว (อกัษรตัวใหญจ่ะมใีน RTTY เทา่นัน้) รวมกบั 10 ตัวเลขและสญัลักษณ์อกีมากมาย รหัส 

Baudot สามารถใหค้วามหมายทีต่า่งกนัของอกัษรได ้2 แบบ ในแตล่ะรหสัแบบ 5 บทิ ขึน้อยู่

สถานะของเครือ่ง RTTY ทีเ่ป็นอยูข่ณะนัน้  สถานะดังกลา่วไดแ้ก ่สถานะอักษร และ สถานะ

ตัวเลข (LETTERS and FIGURES states) หากเครือ่งกําลังสง่อกัษรอยูแ่ละจําเป็นจะตอ้งสง่

ตัวเลข เริม่แรกเครือ่งก็จะสง่ดว้ยรหสั 5 บทิทีส่อดคลอ้งกบัการสง่ตวัเลข รหัสนีจ้ะกําหนดหรอืตัง้คา่

ขึน้เพือ่ใหเ้ครือ่งฯ (หรอื software) ทํางานใน สถานะตวัเลข หากเครือ่งไมไ่ดรั้บรหสัขา้งตน้ ตวั

เลขทีถ่กูสง่ตอ่มาก็จะถกูพมิพ ์(ดว้ยรหัสทีเ่ทา่กนั) ออกมาเป็นตวัอกัษร ความผดิพลาดเชน่นีเ้กดิขึน้

ไดบ้อ่ยครัง้ ทีทํ่าใหผู้รั้บ/สง่วทิย ุ(operator) ในโหมดนี ้ตระหนักกนัเป็นอยา่งด ีอยา่งเชน่ ในขณะ

รับรายงานการรับฟัง  (599 กลับถกูรับมาเป็น TOO) ในปัจจบุนั สญัญาณ RTTY เกอืบทัง้หมดจะถกู

แปลโดยเครือ่งคอมพวิเตอร ์(PC) ทีม่กีารด์เสยีง (sound card) และ software ทีถ่กูพัฒนาขึน้มา

เพือ่การนีโ้ดยเฉพาะ  
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 ในยา่นความถีว่ทิยสุมคัรเลน่ รหัส Baudot ถกูสง่โดย FSK (Frequency Shift Keying) คลืน่พาห์

ของเครือ่งสง่จะเปลีย่นหรอืเคลือ่นยา้ย (shift) ไป 170 Hz ระหวา่งเปิดและปิด (เรยีกวา่ mark 

and space ใน RTTY) ในยคุแรกของ RTTY การเคลือ่นยา้ยไป คอื 850 Hz รหัส Baudot ไมม่ี

กลไกในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ความเร็วมาตรฐานทีใ่ชใ้นวทิยสุมคัรเลน่ คอื 45 Baud เมือ่ใช ้

ความถีเ่คลือ่นยา้ย 170 Hz ความกวา้งแถบความถีท่ี ่-6dB ของสญัญาณ FSK จะเป็นประมาณ

250Hz 

 โดยที ่RTTY เป็นการเคลือ่นยา้ย (คงที)่ ของคลืน่พาห ์(carrier)  duty cycle (อตัรารอ้ยละระหวา่ง

สญัญาณทีส่ง่หรอืระบบทีทํ่างานกบัเวลาทีส่ง่) คอื 100% (เทยีบเป็นประมาณ 50% ของ CW และ 

30-60% ในแบบ SSB ขึน้อยูก่บัระดับการประมวลผลของคํา (speech processing) กรณี

หมายความวา่เราจะตอ้งไมใ่ชเ้ครือ่งสง่ (ทีม่กํีาลังสง่ 100 วัตต ์สําหรับ SSB และ CW) ออกอากาศ

ในโหมด RTTY ดว้ยกําลังสง่เกนิ 50 วตัต ์โดยเด็ดขาด (สําหรับการออกอากาศทีน่านเกนิกวา่ 2-3 

วนิาท)ี 

II.10.1.2. ความถีข่อง RTTY 

 กอ่นปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) IARU ไดจ้ดัแบง่ แถบคลืน่หรอืตารางการใชย้า่นความถ ี(band 

plan) ของวทิยสุมคัรเลน่ออกมาเป็นยา่น โดยยดึถอืตามโหมด (ชว่งความถ ีphone ชว่งความถ ีCW 

ชว่งความถ ีRTTY ฯลฯ) เนือ่งจาก band plan ทีเ่ริม่มาในปีดังกลา่วนัน้ ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของแถบ

ความกวา้งของความถีท่ีใ่ชอ้อกอากาศ (transmitted signal bandwidth) มากกวา่ บนโหมดของ

การใชง้าน Band Plan ของปี 2005 ดังกลา่ว จงึสามารถสรา้งความสบัสนใหก้บัทัง้ ผูท้ีเ่ป็น HAM 

ใหมแ่ละทีเ่ป็นมานานแลว้ได ้

 ดังนัน้ ผูเ้ขยีนจงึจัดเรยีงลําดับแถบคลืน่ทีม่กีารใชก้นัมากทีส่ดุในแตล่ะโหมด ชว่งความถีเ่หลา่นี้
อาจจะตา่งจากที ่IARU กําหนดไวเ้ล็กนอ้ย ตราบเทา่ทีผู่เ้ขยีนสามารถเปรยีบเทยีบระหวา่ง mode 
กบั bandwidth ออกมาได ้ซึง่ก็มใิชว่า่จะเป็นทีช่ดัเจนแน่นอนเสมอไป และก็มไิดห้มายความวา่ 
ตารางแสดงความถีข่า้งลา่งนี้ จะใชแ้ทนตารางกําหนดยา่นความถี ่(band plan) ของ IARU ได ้
 
160m:    1.838 – 1.840 kHz  RTTY ใน 160m มอียูใ่น     
     ความทีกํ่าหนดไวต้ามตารางนี้นอ้ยมาก  

      สหรัฐฯ: 1.800 – 1.810 MHz 
 80m:       3.580 – 3.600 kHz ญีปุ่่ น: 3.525 kHz 
 40m:   7.035 – 7.043 kHz 

 30m:        10.140 – 10.150 kHz 

 20m: 14.080 – 14.099 kHz 

 17m: 18.095 – 18.105 kHz 

 15m: 21.080 – 21.110 kHz 

 12m: 24.915 – 24.929 kHz 

 10m: 28.080 – 28.150 kHz 

 

II.10.1.3. ข ัน้ตอนเฉพาะในการออกอากาศ 

 ใชม้าตรฐานขัน้ตอนการออกอากาศทัง้หมดเชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้นแบบ Phone และ CW  

 RTTY มคีวามออ่นไหวตอ่การรบกวนจาก QRM มากทีส่ดุ (มทีกุชนดิของการรบกวน) จงึควรตอ้ง

รับ/สง่ในแบบตา่งความถี ่(split) เมือ่โดนรมุเรยีกขาน  (ด ู§ III.1) 

 บรรดารหัสควิ (Q codes) ทัง้หลาย เริม่แรกถกูพัฒนาขึน้เพือ่ใชก้บั CW ตอ่มานักวทิยสุมคัรเลน่เริม่

นํา Q codes มาใชก้บั phone มากขึน้ และไดรั้บการยอมรับกนัอยา่งแพรห่ลาย แน่นอน ผูใ้ดก็

สามารถนํา Q code เหลา่นีม้าใชก้บัโหมดดจิติอล อยา่งเชน่ RTTY และ PSK (ด ู§ II.10.2) ได ้ซึง่

ก็ยงัจะดกีวา่ทีจ่ะไปคดิคน้รหัสแบบอืน่มาใชก้นัใหม ่ทีรั่งแตจ่ะนํามาซึง่ความสบัสนทีย่ากจะ

หลกีเลีย่งไดใ้นทีส่ดุ 
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 ในโหมดดจิติอล โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ัง้หมดมคีวามสามารถทีจ่ะชว่ยสรา้งไฟลด์ว้ยขอ้ความสัน้ที่

เป็นมาตรฐาน (short prepackage standard message) ซึง่สามารถนํามาใชใ้นการตดิตอ่ (QSO) 

กนัได ้ตวัอยา่งอนัหนึง่ทีเ่รยีกกนัวา่ ชอ่ง brag tape ทีส่ามารถใสข่อ้มลูไดอ้ยา่งไมจํ่ากดัเกีย่วกบั

สถานขีองเราและ PC ทีเ่รากําลังใชอ้ยูเ่พือ่สง่เป็นขอ้มลูออกไป โปรดอยา่สง่ขอ้มลูรายละเอยีด

เหลา่นีอ้อกไป เวน้แตคู่ส่ถานจีะรอ้งขอมา ขอ้มลูทีก่ระชบัเพยีง ‘TX 100 W, and dipole’ ก็

เพยีงพอแลว้ ใหส้ง่ขอ้ความทีคู่ส่ถานเีราสนใจอยากจะทราบไปเทา่นัน้ ไมต่อ้งจบการตดิดว้ยการ

บอกเวลา จํานวน QSO ใน log ของเรา ทัง้หมดเป็นขอ้มลูทีป่ราศจากคณุคา่อนัใดทัง้สิน้ คูส่ถานเีรา

มนีาฬกิาใช ้และคงไมย่ีห่ระวา่ สถานเีราจะตดิตอ่ไดก้ี ่QSO แลว้ดว้ย จงใหค้วามสําคัญกบัความ

ตอ้งการของคูส่ถาน ีโดยการไมไ่ปบงัคับใหท้า่นเหลา่นัน้ ตอ้งมาฟังในสิง่ทีท่า่นมไิดป้รารถนาจะฟัง 

(garbage=ขยะมลูฝอย) แมแ้ตน่อ้ยเลย 

 

ลกัษณะจ าเพาะของ RTTY QSO 

 

QRL? DE PA0ZZZ 

 

QRL? DE PA0ZZZ 

 

CQ CQ DE PA0ZZZ PA0ZZZ PA0ZZZ AR 

 

PA0ZZZ DE G6YYY G6YYY K 

G6YYY DE PA0ZZZ GA (good afternoon) OM TKS FER CALL UR RST 599 599 NAME BOB BOB 

QTH ROTTERDAM ROTTERDAM HW CPI? G6YYY DE PA0ZZZ K 

 

PA0ZZZ DE G6YYY GA BOB UR RST 599 599 NAME JOHN JOHN QTH LEEDS LEEDS PA0ZZZ 

DE G6YYY K 

 

G6YYY DE PA0ZZZ TKS RPRT JOHN STN 100 W ANT 3 EL YAGI AT 18M WX RAIN PSE QSL 

MY QSL VIA BUREAU 73 AND CUL G6YYY DE PA0ZZZ K 

 

PA0ZZZ DE G6YYY ALL OK BOB QSL VIA BUREAU 73 AND TKS QSO PA0ZZZ DE G6YYY SK 

 

73 G6YYY DE PA0ZZZ SK 

 

II.10.1.4. ความถีส่ง่ทีร่ะบใุนโหมด RTTY (Nominal transit frequency in RTTY) 

 ไดม้กีารกําหนดความหมายไว ้2 แบบ มานานแลว้ดังนี:้ 

1. สญัญาณเครือ่งหมาย (mark signal) เป็นตวักําหนด ความถีท่ ีร่ะบ ุ(nominal 

frequency) ของสญัญาณ RTTY (อนัใด อนัหนึง่) 

2. สญัญาณเครือ่งหมาย จะตอ้งถกูสง่ทีร่ะดบั ความถีส่งูสดุ (highest frequency) เสมอ 

 หากไดฟั้งแลว้จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ สญัญาณใดของเสยีงทัง้สองทีไ่ดย้นิเป็น สญัญาณ

เครือ่งหมาย? คําตอบคอื หากเราฟังจากสญัญาณในแถบความถีข่า้งดา้นสงู (upper side band) 

สญัญาณเครือ่งหมาย คอื สญัญาณทีม่โีทนเสยีงสงูกวา่ (higher audio tone) และหากเป็นในแถบ

ความถีข่า้งดา้นตํา่ (lower side band) ก็จะเป็นไปในทางกลับกนั 

 ปกตสิญัญาณ RTTY จะถกูสรา้งขึน้โดยการใชว้ธิใีดวธิหีนึง่ในสามวธิทีีม่อียูใ่นเครือ่งวทิยฯุ ดังนี:้ 

1. FSK (Frequency Shift Keying) หรอื การกล้ําสญัญาณเชงิตวัเลขทางความถี ่(ขนาดของ

คลืน่พาหจ์ะไมเ่ปลีย่นแปลง สว่นทีเ่ปลีย่นแปลงคอืความถีข่องคลืน่พาห)์ ซึง่คลืน่พาหจ์ะ
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เปลีย่นไปตามการกล้ําสญัญาณ (mark or space) RTTY เป็นคลืน่แบบกล้ําความถี ่(Frequency 

Modulation) หรอื FM สําหรับเครือ่งวทิยฯุ สมยัใหมจ่ะม ีFSK ใหเ้ลอืกอยูท่ีปุ่่ มปรับโหมด เครือ่ง

วทิยฯุ ดังกลา่วจะแสดงความถีท่ีถ่กูตอ้งในหนา้จอแบบดจิติอล (เป็นความถีท่ีกํ่าหนด) โดยมขีอ้

แมว้า่ สญัญาณทีถ่กูกล้ํานัน้ (รหัส Baudot) ตอ้งมสีภาพขัว้ทีถ่กูตอ้ง (correct polarity) เรา

สามารถกลบัขัว้ได ้ไมว่า่จะโดยใช ้โปรแกรม RTTY หรอืโปรแกรมในเครือ่งวทิยฯุ เอง หรอืทัง้

สองอยา่ง (ปรับที ่normal และ reverse) หากปรับไมถ่กูตอ้ง ก็จะทําใหก้ารสง่ออกเป็นแบบ

กลับหัวกลบัหาง ได ้

2. AFSK (Audio Frequency Shift Keying): ดว้ยวธิกีารนี ้รหัส Baudot จะเปลีย่นตัวกําเนดิ

สญัญาณ ซึง่จะสรา้งโทนเสยีงขึน้มาสองแบบ แบบหนึง่สําหรับสญัลักษณ์หรอืเครือ่งหมาย 

(mark) อกีแบบหนึง่สําหรับชอ่งวา่ง (space) โทนเสยีงทัง้สองตอ้งอยูใ่น audio passband 

ของเครือ่งวทิยฯุ โปรแกรมสมยัใหม ่สําหรับ RTTY ใน PC สรา้งเสยีงทัง้สองไดโ้ดย การด์เสยีง 

(sound card) โทนเสยีงดังกลา่วจะชว่ยกล้ําสญัญาณของเครือ่งสง่ในโหมด SSB   

a. แบบ USB: ในการสง่คลืน่แบบความถีข่า้งดา้นสงู (upper side band position) จะถกู

กล้ําโดยเสยีงโทน AFSK สมมตวิา่เราสง่ทีค่วามถี ่14.090 kHz (ความถี ่Zero beat หรอื

เป็นความถีพ่าหท์ีถ่กูจํากดัใน SSB) แลว้หากเรากล้ําสญัญาณของเครือ่งสง่ดว้ยโทนเสยีง

สองเสยีง เชน่ 2,295 Hz สําหรับความถีร่ะบ ุและ 2,125 Hz สําหรับความถีช่อ่งวา่ง 

(space) สญัญาณระบจุะถกูสง่ทีค่วามถี ่14.092,295 kHz และสญัญาณชอ่งวา่งที ่

14.092,125 kHz กรณีจะสอดคลอ้งกบัความหมายทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ (ความถี่

เครือ่งหมาย  ความถีส่งูสดุ/mark  highest frequency) เมือ่สงัเกตทีห่นา้จอวทิยฯุ 

เราจะพบวา่ คลืน่ทีเ่ห็นคอื 14.090 kHz หรอือกีนัยหนึง่ก็คอื หากกล้ําสญัญาณไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง (ไมก่ลับหวักลบัหาง) และในขณะทีใ่ชค้วามถี ่2,125 Hz (ชอ่งวา่ง) และ 2,295 

(ระบ)ุ เป็นโทนเสยีงกล้ํา (modulation tones)  เราก็ก าลงัเพิม่ความถีเ่ขา้ไปใน

ความถี ่SSB  ( ความถี ่SSB ทีร่ะบ)ุ จากทีป่รากฏบนจออกี 2.295 Hz เพือ่ใหเ้ป็น

ความถีท่ีร่ะบขุอง  RTTY  

b. แบบ LSB: ในการสง่โหมดนี ้เป็นเชน่เดยีวกนักบัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ เพยีงแตค่ลืน่ทัง้

สองทีส่ง่ออกไป จะอยูตํ่า่กวา่คลืน่พาหท์ีจํ่ากดัหรอืกําหนดไว ้หากใชค้วามถี่

เชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้น SSB เป็นความถีเ่ครือ่งหมาย และความถีช่อ่งวา่ง (กําหนด = 2,295 

และ ชอ่งวา่ง = Hz 2,125 Hz) สญัญาณเครือ่งหมาย (mark signal) จะเป็น 14.090 

kHz– 2.295 Hz = 14.087,705 kHz  และ สญัญาณชอ่งวา่ง คอื 14.087,875 kHz 

เชน่นี ้ก็จะดไูมส่อดคลอ้งกบัความหมายทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ทีว่า่ สญัญาณเครือ่งหมาย 

จะตอ้งอยูท่ีร่ะดับความถีส่งูสดุเสมอ ดังนัน้ จะตอ้งกลับโทนเสยีงทีก่ล้ําใน LSB ใหส้งัเกต

ดว้ยวา่ ความถีท่ีห่นา้จอเครือ่งสง่จะเป็น 14.090 kHz!  กรณีเชน่นี ้(ทีค่วามถีเ่ครือ่งหมาย 

คอื 2,125 Hz และ ความถีช่อ่งวา่ง คอื 2,295 Hz) เรา ตอ้งลบ ความถีข่องโทนเสยีงที่

ก าหนด (subtract the frequency of the mark tone) ออกจาก ความถี ่SSB ที่

ระบ ุหรอื nominal SSB frequency (ทีเ่ห็นบนจอของเครือ่งวทิยฯุ) เพือ่ทีจ่ะใหไ้ด ้

ความถีเ่ครือ่งหมาย ของ RTTY และหากใชต้วัอยา่งเดยีวกบัขา้งบน ก็จะไดอ้อกมาเป็น:  

14.090 kHz – 2,125 kHz =  14.087,875 kHz 

 เหตใุดจงึเป็นเรือ่งสําคญัมาก ทีต่อ้งทราบ ความถีเ่ครือ่งหมาย (nominal frequency) ทีถ่กูตอ้ง? 

สมมตวิา่เราตอ้งการจะแจง้ (spot) สถาน ีRTTY ใน DX Cluster จะเป็นการดกีวา่ หากมกีารระบุ

ความถีท่ีถ่กูตอ้งทีม่ใิชท่ีตํ่่าไป 2 kHz 

 อกีเหตผุลหนึง่กค็อื เราจะตอ้งอยูภ่ายในยา่นความถีข่อง IARU ทีกํ่าหนดไวสํ้าหรับ RTTY เสมอ 

ตัวอยา่ง ความถี ่14.099 – 14.101 ไดถ้กูกําหนดไวเ้พือ่กระจายคลืน่อา้งองิ หรอื Beacon (เชน่ 

ของเครอืขา่ยของ NCDXF) กรณีหมายความวา่ หากเราออกอากาศ AFSK โดยใชค้วามถี ่2.125 

(ชอ่งวา่ง) และ 2.295 Hz (เครือ่งหมาย) เป็นการกล้ําสญัญาณเสยีงใน USB เราจะตอ้งไม่

ออกอากาศใน ความถีท่ ีป่รากฏบนจอ สงูไปกวา่ 14.099,000 – 2.95 = 14.096,705 kHz เมือ่
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พจิารณาถงึผลทีจ่ะตามมาของการใช ้ไซดแ์บนด ์(SB) จะเป็นการปลอดภยักวา่ทีจ่ะปรับความถี่

ดังกลา่วใหเ้ป็น 14.096,5 kHz 

 เหตใุดเราตอ้งใชค้วามถีส่งูเชน่นัน้ (2.125 และ 2.295 Hz) เพือ่สรา้งสญัญาณ AFSK? คําตอบ ก็

เพือ่ใหส้ามารถลดการรบกวนจากคลืน่ harmonic ของสญัญาณเสยีงไดม้ากขึน้ โดยการกําหนดให ้

harmonic ทัง้หมดตกอยูน่อก SSB passband  

 ทกุครัง้ทีเ่ป็นไปได ้ใหใ้ช ้FSK ออกอากาศในโหมด RTTY แทนทีจ่ะเป็น AFSK สว่นใหญแ่ลว้ FSK 

จะใหค้ณุภาพสญัญาณสงูกวา่ AFSK มากนัก (far superior) 

 

II.10.2. PSK31 (Phase shift keying) 

II.10.2.1. PSK31 คอื อะไร? 

 PSK31 เป็น ระบบดจิติอล (digital mode) ทีถ่กู

ออกแบบมาเพือ่ใชต้ดิตอ่สือ่สาร แบบแป้นพมิพต์อ่

แป้นพมิพ ์(keyboard-to-keyboard) ผา่นเครือ่ง

วทิยสุือ่สารฯ โหมดดังกลา่วนีจ้ะใช ้การด์เสยีงใน

คอมพวิเตอร ์เปลีย่นขอ้ความทีพ่มิพใ์หก้ลายเป็น

สญัญาณเสยีงทีถ่กูกล้ํา (modulated audio 

signal) และเปลีย่นสญัญาณเสยีง PSK31 ทีรั่บมา

ใหเ้ป็นตวัอกัษร 

 สญัญาณ PSK31 ทํางานที ่31.25 bauds (ซึง่

มากเกนิพอสําหรับขอ้ความทีพ่มิพด์ว้ยมอื) ซึง่

ตามทฤษฎแีลว้ ถอืเป็นชว่งความถีข่องคลืน่วทิยทุี่

แคบมากทีส่ดุ เพยีง 31 Hz ที ่-6 dB (ในทาง

ปฏบิตัแิลว้ชว่งความถีฯ่ จะเป็นประมาณ 80 Hz) PSK31 ไมม่คํีาสัง่ในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

(algorithm) รวมอยูด่ว้ย แตสํ่าหรับทีอ่ตัราสว่นสญัญาณตอ่สญัญาณรบกวน (S/N ratios) สงูกวา่ 

10 dB แลว้  PSK31 แทบจะไมม่ขีอ้ผดิพลาดใดทีจ่ะเกดิขึน้ไดเ้ลย (error free) ในระดับ S/N ratio 

ทีตํ่า่กวา่  PSK31 จะดกีวา่ RTTY ถงึประมาณ 5 เทา่  

 ลักษณะแตล่ะตัวของรหัส Baudot ทีใ่ชใ้น RTTY เป็นรหัสฐานสอง (binary code) ประกอบดว้ย

ตัวเลขคงที ่5 บทิ ซึง่หมายความวา่ ความยาวของรหสัแตล่ะตวัจะเทา่กนัหมด อยา่งไรก็ตาม PSK31 

ก็ใชร้หัสผันแปร (varicode) ซึง่หมายความวา่ ใช ้รหสัทีม่คีวามยาวไมเ่ทา่กนั (variable 

length) ดว้ย ตวัอยา่ง: อกัษร ‘q’ ถกูเขา้รหัสทีไ่มน่อ้ยกวา่ 9 บทิ (‘110111111’) ขณะที ่‘e’ มแีค ่

2 บทิ (‘11’) โดยเฉลีย่แลว้ อกัษร หนึง่ตัวจะใช ้6.15 บทิ อกัษรตัวเล็ก (lower case) สว่นใหญ่

ของ PSK31 จะใชบ้ทิตํา่กวา่เล็กนอ้ย เมือ่เทยีบกบัทีใ่ชก้บัตวัอกัษรใหญ ่(upper case) ดังนัน้การ

สง่ดว้ยตัวอกัษรเล็กจงึใชเ้วลานอ้ยกวา่ 

 ตา่งจาก RTTY การสง่สญัญาณ PSK31 จะไมไ่ดส้ง่โดยใช ้บทิเริม่ และ บทิหยดุ แทนทีจ่ะใชส้อง

ความถีส่ง่รหัสอยา่งทีใ่ชใ้น RTTY (ใช ้FSK) PSK31 ใชเ้พยีงความถีเ่ดยีว ทีว่ัฏภาค (phase) จะถกู

เปลีย่น (ไป 180 องศา) เพือ่สง่คลืน่เป็นระบบเชงิตวัเลขหรอืวงจรดจิติอล (logic states)  1 และ 0 

 

II.10.2.2. ความถี ่ PSK31 

ตารางแสดงชว่งความถีข่า้งลา่งมใิชเ่ป็นการเปลีย่นแปลงหรอืใหใ้ชแ้ทนตารางความถีท่ี ่IARU กําหนดไว ้

แตนํ่ามาแสดงใหเ้ห็นถงึการแบง่ชว่งความถีท่ีใ่ชก้นัในโหมด PSK31 ในปัจจบุนั: 

 

160m:  1.838 – 1.840 kHz    

80m:   3.580 – 3.585 kHz    

40m: 7.035 – 7.037 kHz (7.080 ใน Region 2) 

30m: 10.140 – 10.150 kHz 
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20m: 14.070 – 14.075 kHz 

17m: 18.100 – 18.102 kHz 

15m: 21.070 – 21.080 kHz 

12m: 24.920 – 24.925 kHz 

10m: 28.070 – 28.080 kHz 

 

II.10.2.3. การปรบัแตง่วทิยสุือ่สารส าหรบั PSK31 

PSK31 เป็นโหมดหรอืระบบดจิติอลซึง่เป็นทีน่ยิม ซึง่เราสามารถนําเอาผลเลศิของโหมดนีม้าใชใ้หเ้ป็น

ประโยชนไ์ด ้โดยสญูเสยีพลังงานนอ้ยมาก และสามารถใชก้บัสายอากาศแบบธรรมดาก็ได ้ความกวา้ง

ภายในของแถบความถีโ่หมดก็แคบมาก แตก่ารกล้ําสญัญาณเกนิขนาด (overmodulate) หรอืภาวะที่

สญัญาณเสยีงมคีวามแรงมากกวา่ขนาดของคลืน่พาหใ์นการสง่สญัญาณ กส็ามารถเกดิขึน้ไดง้า่ยมาก 

ดว้ยเชน่กนั ซึง่จะสง่ผลใหส้ญัญาณมขีนาดกวา้งขึน้มาก ดังนัน้ จงึจําเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งปรับแตง่เครือ่ง

วทิยฯุ ใหถ้กูตอ้ง กรณีมขีอ้แนะนําสองสามประการดังนี:้ 

 ใหปิ้ดสวทิซ ์audio processing และ/หรอื speech processing ไวต้ลอดเวลา 

 ตัง้เครือ่งวทิยฯุ ไวใ้นโหมด USB (LSB ก็อาจไดเ้ชน่กนั แตป่กตแิลว้จะใช ้USB) 

 ใชกํ้าลังสง่ตํา่เทา่ทีจํ่าเป็น เพือ่ใหไ้ดก้ารตดิตอ่ทีแ่น่นอน (solid QSO)  

 ใช ้oscilloscope เพือ่เฝ้าดรูปูแบบคลืน่ (waveform) ของสญัญาณทีส่ง่ออกไป รปูภาพขา้งลา่ง 

แสดงใหเ้ห็นรปูแบบคลืน่ของสญัญาณ PSK31 ทีถ่กูปรับแตง่ไวอ้ยา่งดแีลว้ ซึง่จะดคูลา้ยกบัรปูแบบ

คลืน่ two-tone test ทีใ่ชว้ดัคา่ PEP ของกําลังสง่ในโหมด SSB  

 ปกตเิมือ่ออกอากาศดว้ยกําลังสง่ 100 วัตต ์

PEP เข็มหรอืมาตรวดัทีห่นา้จอของเครือ่งวทิยุ

ฯ จะอยูท่ี ่50 วัตต ์ทัง้นีส้ญัญาณจะตอ้งไม่

กล้ํากนัเกนิขนาด (overmodulate) เครือ่ง

วทิยฯุ ทีม่กํีาลังสง่ 100 วัตต ์จะสามารถถกู

กําหนดใหส้ง่ออกดว้ยกําลังสง่ 100 วัตต ์PEP 

(ทีไ่มใ่ชค่า่เฉลีย่!) เป็นระยะเวลายาวนานได ้

(เข็มวดัวตัตแ์สดงบนหนา้ปัดที ่50 วัตต)์ ลักษณะเชน่นี ้duty cycle คอื 50% 

 เครือ่งมอืทดสอบขนาดเล็กกะทัดรัดเพือ่ใชใ้นการเฝ้าสงัเกตคณุภาพของสญัญาณทีส่ง่ออก ปัจจบุนั

มจํีาหน่ายแลว้ เชน่ PSKMETER โดย KF6VSG (www.ssiserver.com/info/pskmeter/) หรอื 

IMDmeter โดย KK7UQ (kk7uq.com/html/imdmeter.html) ขอแนะนําใหใ้ชเ้ครือ่งมอืเหลา่นี ้

หรอื oscilloscope เป็นอยา่งยิง่  

 

II.10.2.4. การรบัสญัญาณ PSK31 

 ซอฟทแ์วรบ์างชนดิ สามารถถอดรหัส PSK31 จํานวนมากมายไดพ้รอ้มกนั ดว้ยซอฟทแ์วรด์ังกลา่ว 

เราจงึสามารถมองเห็นแถบคลืน่ความถี ่(spectrum) หลากหลายบนจอ หากเราใชต้ัวกรองผา่น

เฉพาะยา่นความถี ่(passband filter) ทีก่วา้ง ในภาครับ (เชน่ 2.7 kHz) แถบสญัญาณแบบน้ําตก

บนจอ PC จะแสดงใหเ้ห็นสญัญาณทีผ่า่นมาไดท้ัง้หมด และรหัสเหลา่นี้จะถกูถอดออกมาใหเ้ห็นบน

หนา้จอ กรณีจงึเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการออกอากาศ (operating) ในแบบ เฝ้าตดิตาม/monitoring 

หรอื เมือ่ใชว้ธิ ีคน้หาแลว้ควา้ไว ้หรอื search and pounce (เปลีย่นไปมาระหวา่งบรรดาสถาน ี

ทีอ่ยูใ่นยา่นความถีนั่น้) 

 หากตอ้งการป้องกนัการกวน (noise) อยา่งเอาจรงิเอาจงั หรอื ตอ้งการเพยีงตดิตอ่บรรดาสถานี

ทัง้หลาย บนความถีอ่นัเดยีวกนัเทา่นัน้  filter ชนดิแคบสดุ (เชน่ 200 Hz) ทีอ่ยูใ่นตวัเครือ่งวทิยฯุ 

จะชว่ยใหไ้ดผ้ลออกมาดยีิง่ขึน้  (ให ้S/N ratio ทีด่กีวา่ ปราศจากการไปลดความไวของภาครับที่

เกดิจากปฏกิริยิาของ AGC ทีม่ตีอ่ความแรงสญัญาณของสถานขีา้งเคยีงในยา่นความถีท่ีกํ่าหนดให ้

http://www.ssiserver.com/info/pskmeter/)%20หรือ
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ผา่นเขา้มาในภาครับ ลดโอกาสในการกล้ําสญัญาณระหวา่งกนั ฯลฯ) กรณีจะทําใหจ้อภาพน้ําตก 

(waterfall display) แสดงใหเ้ราเห็นเพยีงสถานเีดยีว เทา่นัน้  

 
II.10.2.5. ความถีท่ ีร่ะบขุอง PSK31 

 หากเรา operate ในโหมดชว่งความถีก่วา้ง ดว้ย 

2,7 kHz bandwidth วธิทีีง่า่ยทีส่ดุคอื ใหต้ัง้

คา่ความถีใ่นเครือ่งวทิยฯุ ใหเ้ป็นตวัเลขกลมพอดี

ไว ้เชน่ 14.070,000  kHz เมือ่เลอืกสถานทีี่

ปรากฏบนแถบน้ําตก (ปกตเิราตอ้งคลกิไปทีแ่ถบ

ของสถานทีีเ่ราตอ้งการ) ไดแ้ลว้ ซอฟทแ์วร ์ก็จะ

แสดงความถีเ่สยีงทีร่ะบ ุ(nominal audio 

frequency) ทีเ่ราเลอืก เชน่ 1.361 Hz กรณีหาก

สมมตวิา่เราออกอากาศแบบ USB ความถีท่ีใ่ชส้ง่

ของสถานนัีน้ ก็จะเป็น 14.070,000 kHz + 

1.361 Hz = 14.071,361 kHz  

 

II.10.2.6. ระบบการรายงาน RSQ 

การรายงานแบบ RST ทีใ่ชก้นัมาเป็นประเพณีนัน้ โดย

แทจ้รงิ ถอืวา่ไมเ่หมาะสมมากนักทีจ่ะนํามาใชเ้พือ่ให ้

ไดค้วามหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้งในโหมดดจิติอล

อยา่งเชน่ PSK31 เป็นเหตใุหนั้กวทิยสุมคัรเลน่จํานวน

มากรายงานกนัแบบ 599 ในการ contest โดยไม่

คํานงึถงึประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิในเรือ่งการสือ่สาร การราย

ในแบบ RSQ (Readability, Strength, Quality) จงึ

ไดรั้บการปรับเปลีย่นมาจากแบบ RST เพือ่ใหไ้ด ้

ความหมายทีถ่กูตอ้งตรงตามความเป็นจรงิมากขึน้ในโหมด HF ทีเ่ป็นดจิติอล 

 RSQ  Readability: ตารางแสดงรายละเอยีด (ขา้งลา่ง) เกีย่วขอ้งกบัชว่งอตัรารอ้ยละของอกัษร

ทีรั่บได ้กรณีถอืเป็นเรือ่งทีส่อดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตัทิัว่ไปของการรายงานทีเ่ป็นตวัเลขอตัรารอ้ยละ

ระหวา่งการ QSO  

 RSQ Strength: โปรแกรมสว่นมากในโหมด HF ทีเ่ป็นดจิติอลใหช้ว่งความถีบ่นจอน้ําตกหรอืจอ

แสดงแถบสญัญาณ (spectrum) ไดก้วา้งมาก ดังนัน้ การวัดคา่ทีม่องเห็นไดข้องรอ่งสญัญาณที่

เกีย่วขอ้งกบัการรบกวน จงึมคีวามหมายมากกวา่การอา่นคา่ S-meter ซึง่เป็นการเฉลีย่คา่ความแรง

ของสญัญาณทัง้หมดทีรั่บไดใ้นชว่งความถีผ่า่น (pass band) 

 RSQ Quality: การทีก่ารกล้ําสญัญาณทีเ่ป็นรอ่งซึง่ถอืเป็นสิง่ทีไ่มพ่งึประสงค ์ปรากฏเพิม่ขึน้อยู่

บนหนา้จอน้ําตก หรอืจอแสดงแถบสญัญาณ (spectrum) ชีใ้หเ้ห็นวา่ กรณีอาจมคีลืน่รบกวน หรอื 

คลืน่ความถีท่ีแ่ตกออกมาจากความถีท่ีเ่ราออกอากาศอยู ่ทีเ่รยีกวา่ spurious emission (ซึง่

สว่นมากเกดิจากการกล้ําสญัญาณทีเ่กนิความตอ้งการ) และจะใชเ้ป็นพืน้ฐานในการวัดคณุภาพ

สญัญาณในโหมดดจิติอลได ้(สรปุในระบบนีจ้ะตอ้งรายงานเป็น RSQ วา่ 595 เมือ่สญัญาณดแีละ

แรงทีส่ดุ) 

 

Readability R5 > 95%    เขา้ใจไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

 R4 80%     ไมม่ปัีญหาในทางปฏบิตั ิพลาดบางคําในบางครัง้ 

 R3 40%     คอ่นขา้งลําบาก รับไมไ่ดห้ลายคํา 

 R2 20%    มคํีาทีแ่ตกตา่งผดิเพีย้นในบางครัง้ 

 R1 0%     รับไมไ่ดเ้ลย 
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Strength S9 แรงมาก 

 S7 แรง 

 S5 แรงปานกลาง 

 S3 ออ่น 

 S1 มเีพยีงเล็กนอ้ย 

Quality Q5 สญัญาณใสสะอาด (ไมม่สี ิง่แปลกปลอมขา้งเคยีง) 

 Q4 เห็นชดัเจน เพยีงคูเ่ดยีว 

 Q3 เห็นไดง้า่ย เพยีงคูเ่ดยีว 

 Q2 เห็นหลายคู ่

 Q1 พรา่ฟุ้งในจอแสดงชว่งความถี ่(spectrum) 

  (ทีม่า: http://www.rsq-info.net/) 

 
II.10.3. โทรทศันแ์บบกราดภาพชา้, SLOW SCAN TV (SSTV) 
 
II.10.3.1. SSTV คอื อะไร 
 ทวีแีบบกราดภาพชา้ของวทิยสุมคัรเลน่ (SSTV) คอื รปูแบบ (mode) การสง่รปูภาพ ทีส่ามารถสง่

และรับภาพนิง่ผา่นวทิยโุทรคมนาคม เป็น โทรทศันย์า่นความถีแ่คบ (Narrow band 

Television) โดยทั่วไปแลว้ การถา่ยทอด

โทรทัศนท์ีม่คีณุภาพ ตอ้งใชค้วามกวา้งแถบ

ความถี ่5 ถงึ 10 MHz และสง่ดว้ยความเร็ว 

25 หรอื 30 ภาพตอ่วนิาท ีความกวา้งแถบ

ความถีส่งูสดุของ SSTV มเีพยีงประมาณ 

2,7 kHz เทา่นัน้ (เป็นความกวา้งแถบความถี่

ของสญัญาณ SSB) สว่นการสง่ภาพ สดํีาจะ

ใชร้ะดับเสยีงที ่1.500 Hz และสขีาวใชท้ี ่

2.300 Hz ดว้ย sync pulse ที ่1.200 Hz ซึง่

ตํ่ากวา่สดํีามาก จนกระทั่ง ทําใหเ้ราไม่

สามารถมองเห็นได ้sync pulse ทีถ่กู

สง่ออกไปในตอนทา้ยของแตล่ะเสน้ มคีวาม

ยาวเทา่กบั 5ms (millisecond) และใน

ตอนทา้ยของแตล่ะกรอบภาพ (frame) มคีวามยาว 30ms  

 SSTV มใิช ่โหมดดจิติอล อยา่งเชน่ RTTY และ PSK31 แตเ่ป็นโหมดอนาลอก (analog) 

เชน่เดยีวกบั SSB ทีใ่ชก้ารกล้ําความถี ่(frequency modulation) ขณะทีท่กุคา่ความแตกตา่งของ

ความสวา่ง (brightness) ของจดุใดจดุหนึง่ในภาพจะแทนดว้ยความถีข่องเสยีงทีแ่ตกตา่งกนัไป 

สว่นสขีองภาพจะถกูสรา้งโดยการสง่คา่ความสวา่งของแตล่ะองคป์ระกอบส ี(ปกตคิอื แดง เขยีว 

และน้ําเงนิ) ไปแบบแยกและเรยีงลําดับกนั ในยา่น HF สญัญาณเสยีงดังกลา่วจะถกูป้อนเขา้ภาคสง่ 

SSB ของเครือ่งวทิยฯุ สว่นในยา่น VHF การกล้ําความถี ่(FM) ก็ถกูใชด้ว้ยเชน่กนั วธิกีารสง่ SSTV มี

แตกตา่งกนัไปถงึ 27 แบบ (บางครัง้กเ็รยีกวา่ protocols) ดว้ยกนั วธิทีีน่ยิมใชก้นัมากทีส่ดุ คอื 

Scottie One และ Martin One ซอฟทแ์วรท์ีใ่ช ้สว่นใหญส่ามารถใชส้ง่ในแบบทีต่า่งกนัได ้

 ในปัจจบุนั เราใชค้อมพวิเตอรส์ว่นบคุคล (PC) ในการถอดและสรา้งรหัส SSTV กนัอยา่งแพรห่ลาย 

โปรแกรม SSTV จะใชก้ารด์เสยีงในการสรา้งสญัญาณทีจ่ะสง่ภาพ ในขณะทีส่ญัญาณเสยีงของ 

SSTV ทีรั่บมาได ้จะถกูเปลีย่นในการด์เสยีงอนัเดยีวกนันัน้ ใหเ้ป็นขอ้มลูดจิติอล เพือ่นํามา

เปลีย่นเป็นภาพโดยโปรแกรม SSTV  

 เนือ่งจาก SSTV เป็นการสง่โทนเสยีง (tone) อยา่งตอ่เนือ่งในความถีท่ีเ่ปลีย่นแปลงและความสงู

ของคลืน่ทีค่งที ่(constant amplitude) ซึง่หมายความวา่ม ีduty cycle ในระดับ 100% สําหรับ

 

http://www.rsq-info.net/
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เครือ่งวทิยฯุ ทีม่จํีาหน่ายในตลาดทั่วไปแลว้ จะตอ้งใชกํ้าลังสง่เพยีง 50% ของกําลงัสง่สงูสดุ 

(PEP) ทีเ่ครือ่งวทิยฯุ จะใชส้ง่ SSB ได ้เชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้น RTTY ทกุประการ 

 

II.10.3.2. ความถีข่อง SSTV 

ตารางขา้งลา่งนีแ้สดงชว่งความถีท่ีใ่ชก้บั SSTV ในปัจจบุนัโดยสงัเขป แตม่ไิดห้มายความวา่ใหใ้ชค้วามถี่

ในตารางนี ้แทนชว่งความถีท่ีกํ่าหนดโดย IARU   

 80m:   3.735 +/- 5 kHz ใน LSB    

 40m: 7.035 – 7.050 kHz ใน LSB 

 30m: ใชน้อ้ยมากใน SSTV (ชว่งความถีแ่คบ) 

 20m: 14.220 – 14.235 kHz ใน USB 

 17m: ใชน้อ้ยมากใน SSTV (ชว่งความถีแ่คบ) 

 15m: 21.330 – 21.346 kHz ใน USB 

 12m: ใชน้อ้ยมากใน SSTV (ชว่งความถีแ่คบ) 

 10m: 28.670 – 28.690 MHz ใน USB 

 

II.10.3.3. การรบั/สง่ SSTV 

เพือ่ใหอ้ยูใ่นขอบเขตของกฎ และเพือ่ใหเ้ป็นพฤตกิรรมอนัดงีาม ควรสง่ภาพทีเ่กีย่วกบัวทิยสุมคัรเลน่ซึง่
เป็นงานอดเิรกชนดิหนึง่ของเราเทา่นัน้ (ภาพเพือ่การทดสอบ ภาพหรอืแบบวงจร ภาพหรอืแบบทีว่าด
ดว้ยมอื รวมทัง้บรรดาเครือ่งมอืสือ่สาร สายอากาศ ฯลฯ) หรอื ภาพธรรมชาต ิ(ทวิทศัน ์ดอกไม ้QSL 
การด์) โดยทัว่ไปแลว้ ชนดิหรอืประเภทของภาพทีจ่ะสง่ไป ควรเป็นไปตามกฎทีร่ะบไุวใ้น § II.7. 
 
หากสนใจในเรือ่ง SSTV ขอใหใ้ชเ้วลาเฝ้าตดิตามฟัง อยูบ่นความถีข่อง SSTV ใหม้าก และมัน่ทดสอบ
บรรดาซอฟทแ์วรท์ีม่อียูเ่ขา้ไว ้
 
ขอ้แนะนําบางประการในเรือ่งขัน้ตอนการออกอากาศ (operational hints): 
 กอ่นการตดิตอ่ทกุครัง้ ควรเฝ้าฟังกอ่นสกัครู ่เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ความถีท่ีจ่ะใชนั้น้ วา่งอยู ่

 จากนัน้ ใหถ้ามไป 2-3 ครัง้วา่ ‘is this frequency in use?’ (‘ความถีน่ีถ้กูใชอ้ยูห่รอืไม?่’) หากไมม่ี

สถานใีดตอบมา ก็ใหเ้ริม่การตดิตอ่ CQ ได ้(make your CQ call); 

 สิง่ทีด่อีนัหนึง่คอื ให ้CQ ถามโดยใชเ้สยีง (phone CQ) ไปกอ่นการสง่ภาพทกุครัง้เสมอ (‘CQ 

SSTV this is…’);  

 ใหแ้จง้โหมด (protocol) ทีใ่ชไ้ปเสมอ กอ่นการสง่ภาพ; 

 อยา่ขดัจังหวะ (break) ดว้ยการสง่ภาพ แตใ่หใ้ช ้ SSB (phone) แทน; 

 อยา่สง่ภาพไปใหส้ถานอีืน่ หากไมไ่ดรั้บเชญิ/

อนุญาตใหส้ง่ โดยเด็ดขาด; 

 อยา่สง่ภาพตามกนัไปเป็นชดุโดยปราศจากการ

เวน้ชว่ง โดยเด็ดขาด วตัถปุระสงคข์อง SSTV คอื

การไดต้ดิตอ่กนั (make a QSO) มใิช ่การแสดง

ชดุภาพนิง่ (slide show);  

 ใหถ้ามคูส่ถานเีราเสมอวา่ พรอ้มทีจ่ะรับภาพแลว้

หรอืยงั (กอ่นสง่ภาพ); 

 บรรดาสถานทีางไกล (DX station) มกัจะ

ตดิตอ่กนัจากตารางกําหนดการทีม่ใีหไ้ว ้ซึง่

สถานเีหลา่นัน้ไดเ้คยใชค้วามถีนั่น้ตดิตอ่กนัมา

กอ่นแลว้;  

 ถอืเป็นแบบอยา่งทีน่่ารักอนัหนึง่ ทีจ่ะแสดงสญัญาณเรยีกขานทัง้ของสถานเีราและของคูส่ถานไีวใ้น

ภาพทีส่ง่ไป; 
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 พยายามใชภ้าพทีม่คีวามคมชดัสงู (high contrast) หากภาพนัน้มอีกัษรเป็นสว่นประกอบดว้ย ก็ให ้

ใชแ้บบตัวใหญแ่ละหนา 

 

II.10.3.4. รายงานแบบ RSV ทีใ่ชใ้น SSTV 

 ในโหมด SSTV จะไมม่กีารแลกเปลีย่นการรายงานแบบ RS (phone) หรอื RST (CW) กนั แตจ่ะ

เป็นแบบ RSV-report เมือ่ V ยอ่มาจาก Video (ภาพ) และใชเ้พือ่รายงานคณุภาพของภาพ 

(Image Quality) 

 R ยอ่มาจากคําวา่ readability (1 to 5) และ S ยอ่มาจาก strength (1 to 9) เชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้น 

phone และ CW 

V = 1  มกีารรบกวนสงูมาก ภาพผดิเพีย้น บางสว่นขาดหาย 

V = 2 ภาพยงัเพีย้นมาก สญัญาณเรยีกขานบางตัวขาดหายไป 

V = 3  ภาพชดัระดับปานกลาง 

V = 4 ภาพชดัเจนด ีมเีพีย้นบา้งเล็กนอ้ย การรบกวนแทบไมม่ ี

V = 5 ภาพชดัเจนสมบรูณ์แบบ 

III. การออกอากาศข ัน้สงู (ADVANCED OPERATING) 

III.1. เมือ่ถูกรมุเรยีกขาน (PILESUPS) 

 โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้กบัตนเองไดใ้นไมช่า้ก็เร็ว หากผูนั้น้ยงัไมเ่คยถกูกระทําเชน่นีม้ากอ่น สิง่นัน้กค็อื

การถกูบรรดาหมูแ่มลงแหง่สถาน ีDX รมุลอ้มเขา้มา และแลว้ผูนั้น้ ก็จะไมส่ามารถหลกีเลีย่งการ

เผชญิกบัสถานการณ์ทีเ่รยีกวา่ ถกูรมุเรยีกขาน (pileups) ไดเ้ลย  

 

III.1.1. รมุเรยีกขานบนความถีเ่ดยีว   

 เมือ่สถาน ีDX กบับรรดาสถานทีีเ่รยีกขานมา (callers) อยูบ่นความถีเ่ดยีว (และในโหมดเดยีว) กนั  

 ขอ้ดขีองวธินีีก้ค็อื ไมเ่ปลอืงความถีช่าวบา้น (เพราะใชเ้พยีงความถีเ่ดยีวเทา่นัน้) 
 การออกอากาศทีข่าดประสทิธภิาพจะเกดิขึน้เมือ่มสีถานจํีานวนมากเรยีกขานเราเขา้มา มากนอ้ย

ขึน้อยูก่บัความชาํนาญของแตล่ะบคุคล ในทีน่ีอ้าจหมายถงึเพยีงแค ่5 สถานกีเ็ป็นได ้ภายใต ้
สถานการณ์เชน่นี ้อตัราทีจ่ะตดิตอ่กนัไดจ้ะลดลง 

 บอ่ยครัง้ การเริม่ดว้ยการใชค้วามถีเ่ดยีวหรอืการตดิตอ่ทางเดยีว (simplex) มกัจะนําไปสูก่ารรับ/สง่

แบบตา่งความถี ่(split pileups)  

III.1.2. รมุเรยีกขานแบบตา่งความถี ่

 การตดิตอ่ (QSO) ทีเ่กดิขึน้เกอืบทัง้สิน้ จะสําเร็จลงได ้เมือ่คูส่ถานอีอกอากาศบนความถีเ่ดยีวที่

ตรงกนัโดยสมบรูณ์ 

 เมือ่สถาน ีDX ตอ้งเผชญิกบั การถกูรมุเรยีกขานทีม่จํีานวนเพิม่ขึน้ แบบทีไ่มเ่คยพบมากอ่น อตัราการ

ตดิตอ่กนัไดก้จ็ะลดลง ดว้ยเหตผุลหนึง่เหตผุลใดหรอืมากกวา่ ดังนี:้ 

- การรบกวนจากบรรดาสถานทีีเ่รยีกขานสถานหีนึง่ทับซอ้นกบัสถานอีืน่ทีกํ่าลังเรยีกขานสถานนัีน้

อยูด่ว้ย 

- สถานทีีเ่รยีกขานกลบัไปยงัสถาน ีDX  จะมคีวามลําบากในการรับฟังสถาน ีDX เนือ่งจากมบีาง

สถาน ี(ทีม่ากอยูเ่หมอืนกนั) เรยีกขานทับขึน้มา ขณะทีส่ถาน ีDX กําลังขานตอบผูท้ีเ่รยีกมาอยู่

นัน้; 

- สถานทีีไ่มไ่ดย้นิหรอืไมป่ฏบิตัติามวธิกีารหรอืหลกัเกณฑท์ีส่ถาน ีDX กําหนดไว ้มจํีานวนเพิม่

มากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง  

 เพือ่ทําใหส้ถานทีีเ่รยีกขานตอบมารับฟังสถาน ีDX ได ้สถาน ีDX จะใหบ้รรดาผูท้ีร่มุเรยีกขานมานัน้: 

ไปฟังทีค่วามถีห่นึง่ ทีอ่ยูห่า่งจากความถีท่ีต่นเองใชส้ง่ (สว่นใหญ ่5 kHz หรอืมากกวา่) ผลดทีีส่ดุ
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คอื บรรดาสถานทีีเ่รยีกขานตดิตอ่มาในความถีเ่ดยีวกนั จะไมไ่ปรบกวนการสง่สญัญาณของสถาน ี

DX อกีตอ่ไป เนือ่งจากไดย้า้ยไปอยูใ่นความถีท่ีต่า่งกนัไปแลว้ 

 อยา่งไรกต็าม ปัญหาก็ยงัคงมขีึน้อกีอยูด่ ีเนือ่งจากสถาน ีDX ก็ยงัจะตอ้งรับฟังการรมุเรยีกขานบน

ความถีต่รง ทีต่นเองกําลังใชรั้บฟังอยูนั่น้ เพือ่ไลเ่รยีงขานตอบแตล่ะสถานทีีร่มุเรยีกขานตนเองอยู ่

 เพือ่เพิม่โอกาสในการขานรับสถานใีหไ้ดจํ้านวนสงูสดุ สถาน ีDX จะทําการกระจายสถานทีีร่มุเรยีก

ขานมานัน้ออกไป และจะไปรับฟังอยูใ่นชว่งความถีอ่นัหนึง่อนัใด เชน่ ‘5 to 10 up’  

 วธิกีารเชน่นี ้แน่นอน จะทําใหม้กีารใชช้ว่งความถีเ่พิม่ขึน้ เกนิความจําเป็นจากทีไ่ดกํ้าหนดไวอ้ยา่ง

เครง่ครัด ดังนัน้ เราควรใชช้ว่งความถีใ่หแ้คบทีส่ดุ เทา่ทีจ่ะกระทําได ้เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให ้

สถานอีืน่ ไดใ้ชค้วามถีย่า่นนัน้บา้ง 

 ดว้ยเหตผุลในเรือ่งความเอือ้อาทรตอ่ผูอ้ ืน่ทีต่อ้งการใชค้วามถี ่(นอกเหนอืจากสถานทีีต่อ้งการจะ

ออกอากาศทางไกล) จงึใหเ้ป็นขอ้แนะนําไวอ้นัหนึง่วา่ ควรออกอากาศแบบ split เฉพาะกรณีที ่

pileup เพิม่ขึน้มากจนเกนิทีจ่ะรับได ้หากยงัตอ้งออกอากาศในแบบความถีเ่ดยีวอยูต่อ่ไป เทา่นัน้ 

 

III.1.3. จะปฏบิตัตินเชน่ไรเมือ่มกีารรมุเรยีกขานกนัอยู?่ 

 ตอ้งไมเ่รยีกขานสถาน ีDX โดยเด็ดขาด หากยงัไมส่ามารถรับสญัญาณของสถานดีังกลา่วไดด้พีอ  

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นวา่ไดป้รับแตง่เครือ่งวทิยฯุ ของสถานเีราไวอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้ กอ่นทีจ่ะเรยีก

ขานไป 

 จงอยา่ปรับแตง่เครือ่งสง่ (tune) ของเราบนความถีท่ีม่สีถาน ีDX กําลังใชอ้ยู ่

 สายอากาศ หันไปในทศิทางทีถ่กูตอ้งตามตอ้งการแลว้หรอืไม?่ 

 ตนเอง ไดย้นิขอ้กําหนดทีใ่หต้อ้งปฏบิตัติามทัง้หมด (instructions) จากสถาน ีDX แลว้หรอืยงั? 

หากยงั กใ็หร้อฟังจนกวา่จะไดท้ราบและเขา้ใจเสยีกอ่น 

 ฟัง 

 ฟัง 

 ฟัง แลว้กทํ็าความคุน้เคยกบั ลลีาจงัหวะจะโคน ของสถาน ีDX นัน้ เสยีกอ่น 

 หากไดย้นินักวทิยสุมคัรเลน่ทีกํ่าลังหงดุหงดิ พร่ําบน่อยูบ่นความถีใ่นขณะนัน้: ใหเ้งยีบไว ้แลว้รอ

จนกวา่เหตยุุง่เหยงิจะทเุลาเบาบางลง 

ทัง้หมดทีก่ลา่วมาเป็นขอ้กําหนดทีค่วรตอ้งมใีหพ้รอ้มสรรพ กอ่นทีจ่ะเรยีกขานสถาน ีDX นัน้ไป 

III.1.4. การถกูรมุเรยีกขานบนความถีเ่ดยีวประเภทเสยีง 

จะทําเชน่ไร เราถงึจะสามารถแทรกหรอืเจาะเขา้ไปในสถานการณ์ทีม่กีารรมุเรยีกขานได?้ 

 จงอยา่เรยีกขานเขา้ไปโดยเด็ดขาด กอ่นทีก่ารตดิตอ่กนัในขณะนัน้จะจบลงอยา่งสมบรูณ์ ซึง่

หมายความวา่ ตอ้งไมม่กีารไปกดคยีท์บัสว่นทา้ย QSO ของสถานอีืน่ขณะทีส่ถานนัีน้ยงัไมห่มด

ขอ้ความโดยสมบรูณ์ หรอื ในลักษณะทีเ่รยีกวา่ tail-ending (ด ู§ III.2) 

 ก าหนดชว่งเวลาใหถ้กูตอ้งเหมาะสมกอ่น คอื จดุสําคัญแหง่ความสําเร็จ จงอยา่เรยีกขาน

ออกไปทันท ีทันควัน ใหร้อจนกวา่การรบกวนทีม่อียูใ่นความถีจ่ะจางหายไปกอ่น และสิง่ทีจ่ะตามมา

ก็คอื โอกาสแหง่ความสําเร็จในการตดิตอ่กนัไดจ้ะสงูขึน้ กรณีมใิชก่ารแขง่ขนัทีเ่ราจําเป็นตอ้งตดิตอ่

ไดเ้ป็นคนแรกและรวดเร็ว สิง่ทีสํ่าคัญคอืการเรยีกขานไปใหถ้กูจังหวะ รอจนกระทั่งสถานอีืน่ทีกํ่าลัง

ตืน่เตน้กบัการเรยีกขาน เสร็จสิน้การตดิตอ่และหมด QRM กอ่น แลว้จงึแจง้สญัญาณเรยีกขานเรา

เขา้ไป ซึง่อาจจะตอ้งใชเ้วลารอหลายวนิาท ี(5 หรอืแมอ้าจถงึ 7 วนิาท)ี 

 สถานเีราควรจะเรยีกขานอยา่งไร? ไมต่อ้งขานสญัญาณเรยีกขาน (call) ของสถาน ีDX ทีกํ่าลังจะ

ตดิตอ่ออกไป ใหแ้จง้สญัญาณเรยีกขานของเราทีค่รบถว้นไปเพยีงครัง้เดยีว เทา่นัน้ การขานเพยีง

บางสว่นถอื เป็นสิง่ผดิ (bad) ไมใ่ช ่‘zulu zulu zulu’ แตเ่ป็น ‘golf three zulu zulu zulu’ การ

ขานสญัญาณเรยีกขานไปเพยีงบางสว่นจะทําใหเ้กดิความสบัสน และทําใหข้ัน้ตอนการออกอากาศ

ยดืยาวขึน้ดว้ย 
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 เป็นเรือ่งจรงิ ทีเ่ราจะไดย้นิสถานจํีานวนมาก ขานสญัญาณเรยีกขานตนเองเพยีงบางสว่น เทา่นัน้ 

กรณีเป็นการปฏบิตัทิีไ่มด่ ี(bad practice) และผดิกฎ (illegal) ดว้ย 

 อยา่พดูเร็วหรอืชา้เกนิไป พดูออกเสยีงเป็นแบบปกต ิ(ไมต่อ้งตระโกน) 

 ส าหรบัการออกเสยีงสะกดอกัษรหรอืพยญัชนะ ใหใ้ชเ้ฉพาะ สทัอกัษรสากล เทา่น ัน้ (use 

only international spelling alphabet) (ดเูอกสารแนบหมายเลข 1) ไมต่อ้งใชภ้าษาสวยหร ู

(no fantasies!) 

- บนเสน้ทางแหง่วทิยสุือ่สารฯ เราใช ้สทัอกัษร (phonetic alphabet) หรอื การออกเสยีงสะกด

ตัวอกัษร (Alpha จนถงึ Zulu) ที ่ITU กําหนดไว ้เพือ่ป้องกนัความผดิพลาด (mistake) ระหวา่ง

การแลกเปลีย่นบรรดาตัวอกัษรและคําทัง้หลายกนั การจะบรรลถุงึเป้าหมายดังกลา่วไดนั้น้ ไดม้ี

การคดิคน้และกําหนดใหใ้ช ้เอกลกัษณ์เฉพาะ (unique) ในการออกเสยีงสะกดไวอ้ยา่ง

เหมาะสมในเชงิคณุภาพสําหรับพยญัชนะแตล่ะตัวแลว้ จงจําไวว้า่ เรามเีพยีงชดุลําดับการออก

เสยีงสะกดตวัอกัษรทัง้หมดเพยีงชดุเดยีว เทา่นัน้ และมใิชม่แีตล่ะชดุในแตล่ะภาษา! สถาน ีDX 

จะคอยฟังการออกเสยีงคําทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะเหลา่นี ้ในสถานการณ์ทีเ่อือ้องึเมือ่ถกู pileup 

หเูขาจะถกูทารณุจากการออกเสยีงสะกดตัวอกัษร (และตัวเลข) ทีไ่มใ่ชร่ะบบการออกเสยีง

ตัวอกัษร (phonetic) ทีถ่กูตอ้ง และจะเหนือ่ยลา้ยิง่ขึน้ หากนักวทิยสุมคัรเลน่ใชก้ารออกเสยีง

คําสะกดพยญัชนะแบบอืน่นอกเหนอืจากคํามาตรฐานทีกํ่าหนดใหใ้ชส้ะกด ขัน้ตอนการตดิตอ่

อาจจะขาดประสทิธภิาพยิง่ขึน้ เนือ่งจากเขาเหลา่นนัน้ กําลังใชคํ้าทัง้หลาย ทีส่ถาน ีDX ไม่

คาดคดิวา่จะไดย้นิ 

- บอ่ยครัง้มาก ในสถานการณ์แบบ pileup ทีเ่รามกัจะเห็น สถาน ีDX พลาด ค า ทีใ่ชก้ารสะกด

ตา่งจากแบบมาตรฐานไปอยา่งน่าเสยีดาย และแลว้ ก็ตอ้งมาไลเ่รยีงถามซ้ํากนัใหมอ่กีครัง้ 

ตัวอยา่งเชน่ การสะกดคําวา่ ‘Lima’ (ลี ้มะ) ซึง่มเีสยีงสะกดทีส่ัน้มากคลา้ยถกูมดีโกนตัด จนทํา

ให ้บอ่ยครัง้ จะไดย้นิคําทีเ่ป็นทางเลอืก คอื ‘London’ (ลนั ดัน) เขา้มาแทนที ่หากเมือ่สญัญาณ

ของเราออ่นลงมากหรอืถกูรบกวน สถาน ีDX อาจจะรับรู ้คําวา่  ‘Lima’ ได ้แตไ่มไ่ชคํ่าวา่ 

‘London’!  

- สถาน ีDX ไมเ่พยีงแตจ่ะกําลังฟังคําสะกดทีถ่กูตอ้งและชดัเจนทีส่ดุ เทา่นัน้ แตกํ่าลงัตอ้งการฟัง 

การออกเสยีงของคําเหลา่นัน้ และจํานวนพยางคท์ีส่ะกดออกมาดว้ย ดังนัน้ เมือ่จํานวนพยางคใ์ด

พยางคห์นึง่ของคําขาดหายไปจากการรบกวนจากธรรมชาต ิ(QRN) หรอืจากมนุษย ์(QRM) 

สถาน ีDX ทีกํ่าลังฟังอยู ่ก็จะสามารถฟ้ืนคํา (reconstruct the word) โดยการเตมิเต็มการออก

เสยีง (consonants) และ/หรอื จํานวนพยางค ์(syllables) ทีข่าดหายไปจากคํานัน้ขึน้มาไดโ้ดย

ไมย่าก (จากความคุน้เคยกบัคําสะกดมาตรฐานทีเ่ขายดึถอืตามกฎของ ITU) 

- ใชก้ารออกเสยีงค าภาษาองักฤษทีถ่กูตอ้ง เทา่น ัน้ สําหรับการสะกดคํา  เอกสารแนบ 1 ได ้

เรยีงลําดับสทัอกัษรสากลของพยญัชนะแตล่ะตัวเหลา่นัน้ไว ้เมือ่เราออกเสยีงตามสําเนยีงใน

ภาษาของตนเองซึง่แตกตา่งจากภาษาองักฤษ แน่นอน ก็ยอ่มเกดิความผดิเพีย้นในสําเนยีงทีพ่ดู

ออกไปบา้ง ซึง่เราจะไดรั้บการผอ่นปรนไปบา้งเล็กนอ้ย  

 เมือ่สถาน ีDX รับสญัญาณเรยีกขานเราไดบ้างสว่น และตอบกลับมาวา่ ‘3ZZZ you’re 59 QSL?’  

กรณีหมายความวา่: สถานทีีส่ญัญาณเรยีกขานลงทา้ยดว้ย 3ZZZ รายงานของคณุคอื 59 รับได ้

หรอืไม?่  (the station with the call ending 3ZZZ you’re 59, copy?)  

 เมือ่จะขานตอบ เราควรจะเนน้เฉพาะสว่นของสญัญาณเรยีกขานทีข่าดหายไป ‘this is _golf three, 

_golf three zulu zulu zulu, 59 QSL?’ (เครือ่งหมาย _ แสดงการเวน้ชว่งคําใหม้ากกวา่เดมิอกี

เล็กนอ้ย)  

 โดยปกตแิลว้ สถาน ีDX ควรจะขานตอบมาวา่ ‘G3ZZZ’ thanks’ เพือ่ยนืยนัความถกูตอ้งของ

สญัญาณเรยีกขานทีเ่ขารับได ้หากไมข่านตอบยนืยนัมา ใหเ้รยีกขานกลับไปอกีครัง้และถามวา่ 

‘please confirm my call G3ZZZ over’ (‘กรณุายนืยนัสญัญาณเรยีกขานของ ผม/ดฉัิน ดว้ย 

G3ZZZ เปลีย่น’) ย้ําถงึความตอ้งการในการยนืยนัสญัญาณเรยีกขานทีถ่กูตอ้งของเราเพือ่หลกีเลีย่ง
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การลง log ทีค่ลาดเคลือ่น หากยงัไมต่อบยนืยนักลบัมาอกี ก็ไมม่เีหตผุลทีจ่ะตอ้งหยดุเรยีกขานหรอื

ขอคํายนืยนั ตอ่ไปอกีจนกวา่จะไดย้นิวา่ สถานดีังกลา่วขานสญัญาณเรยีกขานเราไดถ้กูตอ้งแลว้   

 หากสถาน ีDX ขานสญัญาณเรยีกขานเรากลบัมายงัไมถ่กูตอ้ง ใหต้อบสว่นทีไ่มถ่กูตอ้งกลับไป 2-3 

ครัง้ ตวัอยา่ง: เมือ่สถาน ีDX ขานตอบมาวา่ ‘G3ZZW 59’ ใหข้านตอบไปหาสถาน ีDX นัน้วา่ ‘this 

is G3ZZZ zulu zulu zulu G3ZZZ 59’ โดยปกตแิลว้สถาน ีDX กจ็ะตอบมาวา่ ‘G3ZZZ thanks’ หรอื

คําทีค่ลา้ยกนั จงใหแ้น่ใจไวว้า่ ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งของเราไดรั้บการยนืยนัจากคูส่ถาน ีดงัทีก่ลา่วขา้งตน้  

 หากสถาน ีDX ขานตอบกลบัมาดว้ยสญัญาณเรยีกขานบางสว่นทีไ่มใ่ชข่องเรา หรอืกําลังขานตอบ

สถานอีืน่อยู ่ก็ให ้เงยีบไวแ้ละฟงัตอ่ไป เนือ่งจาก หากเรายงัเรยีกขานไปอยา่งตอ่เนือ่ง จะ

กอ่ใหเ้กดิสิง่หนึง่ส ิง่ใดขึน้ไดด้ังตอ่ไปนี:้ 

- สถาน ีDX เห็นวา่เราไมป่ฏบิตัติามวธิกีารทีส่ถาน ีDX ไดกํ้าหนดไว ้เราก็จะถกูหมายหัวอยูใ่น

บญัชดํีาของสถาน ีDX นัน้ในทีส่ดุ ซึง่หมายความวา่เราจะไมไ่ดรั้บโอกาสตดิตอ่กบัสถาน ีDX นัน้

ไดต้อ่ไปอกีไดภ้ายในสองสาม (หลาย) นาท ีทีเ่ป็นผลมาจากพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคข์องเรา 

(สถาน ีDX รักการออกอากาศ แตจ่ะไมพ่อใจเมือ่ถกูรบกวน ไมว่า่จะโดยตัง้ใจหรอืไมก่็ตาม!) 

- อกีหนทางหนึง่ สถาน ีDX อาจรายงานการรับฟัง (RS) ใหเ้ราวา่ ‘00’ ซึง่หมายถงึวา่เรากําลังถกู

มองวา่เป็น ผูฝ่้าฝืน (offender) จงึไดรั้บการแสดงออก เชน่นัน้  

 หากสถานเีรายงัคงเรยีกขานไปอยูอ่กี ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มค่วรกระทํา ในขณะทีส่ถาน ีDX กําลังพยายาม

ตดิตอ่ (is working) กบัสถานอีืน่อยู ่เราก็จะกลายเป็น QRM ของสถานนัีน้อยูเ่พยีงสถานเีดยีว และ

ตัวเราเองก็จะทําใหก้ระบวนการตดิตอ่ทัง้หมดชา้ลง ซึง่ไมเ่ฉพาะสถานดีังกลา่วจะไดรั้บความ

เดอืดรอ้นเพยีงผูเ้ดยีวเทา่นัน้ แตส่ถานเีราเองก็ตอ้งลําบากตามไปดว้ย เชน่กนั 

 หากสถาน ีDX เรยีกขานมาวา่ ‘1AB only, you are 59, over’ (‘สําหรับ 1AB เทา่น ัน้ รับฟังทา่นได ้

59 เปลีย่น’) กรณีหมายความวา่ สถาน ีDX เกดิปัญหากบับรรดาสถานอีืน่ทีข่าดวนัิยซึง่ไดเ้รยีกขาน

เขา้มาโดยไมคํ่านงึถงึกาลเทศะวา่ เป็นทขีองตนเองหรอืไม ่(สถาน ีDX จงึตอ้งเจาะจงทีจ่ะขานตอบ

เฉพาะสถาน ี1AB เทา่นัน้) 

 จงฟังอยา่งระมดัระวังวา่ สถานี DX ไมไ่ดกํ้าลังเรยีกขานแบบเจาะจงเขตหรอืภมูภิาคเป็นการเฉพาะ

อยู ่ ‘Japan only’ (‘ญีปุ่่ น เทา่นัน้’) หมายถงึ บรรดาสถานจีากประเทศอืน่นอกจาก ญีปุ่่ น ใหร้อกอ่น 

เมือ่มกีรณีเชน่นีเ้กดิขึน้ ใหเ้งยีบไว ้เวน้แตว่า่ตนเองจะอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น  

 อาจเป็นไปไดท้ีส่ถาน ีDX กําลังเรยีกขานโดยกําหนดเป็นตัวเลข (หรอืบางครัง้กําหนดเป็นบรเิวณ

หรอืพืน้ที)่ ‘listening for sixes only’ (‘ตอ้งการเฉพาะผูท้ีม่เีลข 6 เทา่นัน้’) หมายความวา่ สถาน ี

DX ตอ้งการรับฟังเฉพาะสถานทีีส่ญัญาณเรยีกขานมเีลข 6 เทา่นัน้ ทีจ่ะเรยีกขานเขา้มาได ้สถานี

อืน่ รอ เงยีบ ไวก้อ่น  

 หากเราเป็นสถานทีีใ่ชกํ้าลังสง่ตํ่า (QRP) อยา่เรยีกขานโดยใชคํ้าวา่ ‘G3ZZZ stroke QRP’ 

เนือ่งจากสถาน ีDX ก็ยุง่ยากกบัการโดนรมุเรยีกขาน (pileup) มากพออยูแ่ลว้ สถาน ีDX จงึไม่

ตอ้งการคําเฝือ ‘stroke QRP’ จงจําไวเ้สมอวา่ ในหลายประเทศสมาชกิ การใช ้‘stroke QRP’ หลัง

สญัญาณเรยีกขาน ถอืเป็นการกระทําทีผ่ดิกฎ (illegal) 

 เมือ่สถาน ีDX ตอบกลับมาดว้ยรายงานการรับฟัง (‘G3ZZZ 59’) ใหต้อบยนืยนัและรายงานกลับไป

แบบกระชบัวา่ ‘thanks, 59 also’ (or ’59  thanks’) ไมต่อ้งเพิม่สิง่อืน่เขา้ไป เพราะยงัมอีกีหลาย

สถานกํีาลังรอการตดิตอ่กบัสถาน ีDX อยู ่(อยา่ไปเยิน่เยอ้กบัสถาน ีDX นัน้) 

 

III.1.5. การถกูรมุเรยีกขานบนความถีเ่ดยีวของ CW 

 กฎทั่วไปและขัน้ตอนในการปฏบิตัดิังไดอ้ธบิายมาแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ กถ็กูนํามาใชใ้นการตดิตอ่

แบบ CW ดว้ย เชน่กนั 

 จงอยา่ขึน้ตน้การเรยีกขานดว้ยคําวา่ ‘DE DL9ZZZ’ โดยเด็ดขาด (never) DE เป็นคําเฝือทีเ่กนิ

ความจําเป็น (superfluous) และก็ไมไ่ดใ้หส้าระอะไรเพิม่เตมิ DE อาจจะหมายถงึอกัษรสองตวัแรก 

(prefix) ของสญัญาณเรยีกขานนักวทิยสุมคัรเลน่ชาวเยอรมนั กรณีจะกอ่ใหเ้กดิความสบัสนได ้
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 จงอยา่จบขอ้ความดว้ย ‘K’ โดยเด็ดขาด (K คอื เชญิสง่มาได)้ เนือ่งจากคํานีจ้ะสรา้งความสบัสนได ้

เชน่กนั หากเราสง่คําวา่ ‘K’ (ซึง่บางทีอ่าจอยูห่ลังชอ่งวา่งระหวา่งคําทีแ่คบมาก) สถาน ีDX อาจ

เขา้ใจวา่ เป็นอกัษรตัวสดุทา้ยของสญัญาณเรยีกขานเราก็ได ้ดังนัน้ตอ้งไมม่คํีาวา่ ‘K’ (ใหส้ง่เฉพาะ 

call sign เพยีงอยา่งเดยีว) 

 ฟังการ pileup แลว้พจิารณาดวูา่ เราควรจะใชค้วามเร็วเทา่ไรในการสง่ สถาน ีDX กําลังตดิตอ่กบั

สถานทีีส่ง่ชา้กวา่ หรอื เร็วกวา่ อยา่อวดฝีมอื (show off) ดว้ยการสง่ดว้ยความเร็วทีม่ากเกนิไป 

อยา่งทีบ่างครัง้ผูเ้ขยีนเคยไดย้นิมา กรณีจะยิง่ทําใหม้ผีลในทางลบ (counter productive) 

 ใน CW ‘KN’ ในตอนทา้ยของขอ้ความทีส่ง่ออกไป หมายถงึ ‘over to you only’ (‘เปลีย่นเป็นทขีอง

คณุคนเดยีวเทา่นัน้’) เมือ่สถาน ีDX สง่มาวา่ ‘W1Z? KN’ (หรอื ‘W1Z KN’) สถาน ีDX ตอ้งการฟัง

จากสถานทีีม่อีกัษร W1Z เทา่นัน้ สถานอีืน่นอกเหนอืจากนี ้ควรรอเพือ่รับการตดิตอ่ (standby) 

กอ่น 

 หากสถาน ีDX สง่มาวา่ ‘CQ NA’ หรอื ‘QRZ NA’ กรณีหมายความวา่สถาน ีDX กําลงัคน้หาสถานี

จาก อเมรกิาเหนอื เทา่นัน้ (NA = North America, SA = South America, AF = Africa, AS = 

Asia, PAC = Oceania /Pacific, EU = Europe, JA = Japan, USA = United States of 

America) ดังนัน้ ใหป้ฏบิตัติามทีส่ถาน ีDX ตอ้งการ 

III.1.6. รบั/สง่ตา่งความถีใ่นประเภทเสยีง (phone) 

หากปรากฏวา่ มสีถานจํีานวนมาก กําลังเรยีกขานบนความถีข่องสถาน ีDX หนึง่ สถาน ีDX นัน้ก็จําเป็น

จะตอ้งปรับใหเ้ป็นแบบ รบั/สง่ตา่งความถี ่(split frequency) เพือ่จะทําใหส้ามารถเพิม่อตัราการ

ตดิตอ่ขึน้ได ้แลว้เราจะตอ้งปฎบิตัอิยา่งไร? จะตอ้งทราบและกระทําสิง่ใดบา้ง เพือ่ทีจ่ะไดเ้ป็นหนึง่ใน

กลุม่ทีต่ดิตอ่กบัสถาน ีDX นัน้ไดใ้นตอนแรก ในขณะ pileups แบบ split อยู?่ 

 เริม่โดยการฟัง จากนัน้ กใ็หฟั้งมากขึน้! 

 มอียู ่2-3 สิง่ทีค่วรทราบกอ่นทีเ่ราจะเริม่เรยีกขาน: 

- สถาน ีDX เฝ้าฟังอยูท่ีค่วามถีใ่ด? สถาน ีDX เฝ้าฟังอยูบ่นความถีเ่ดยีวเทา่นัน้ หรอื บนชว่ง

ความถีห่นึง่? 

- สถาน ีDX กําลังเฝ้ารอฟังสถานใีดก็ได ้ทีเ่รยีกขานมาแบบไมเ่จาะจง (at random) หรอืไม?่ 

- ...หรอืเฉพาะบางพืน้ทีข่องโลก? 

- ...หรอืเฉพาะบางตวัเลข (ตวัเลขในสญัญาณเรยีกขาน)? 

- สถาน ีDX จะบอกไดอ้ยา่งไรวา่ ตนเองกําลังรอรับการตดิตอ่ทีค่วามถีใ่ด? ปกตสิถาน ีDX จะแจง้

ตามตัวอยา่งนี ้ ‘up’, ‘down’, ‘up 5’, down 10’, ‘listening between 200 and 210’ ฯลฯ 

 นักวทิยสุมคัรเลน่ตดิตอ่ระยะไกล (DX operator) ทีด่กีวา่ทั่วไป จะแจง้ความถีใ่นการรับฟังของ

สถานตีนเอง หลงัการได ้QSO กนัแตล่ะคร ัง้ เสมอ อยา่งไรก็ตาม ไมค่วรคาดหวังวา่ทกุสถานีจะ

ปฏบิตัติามแบบอยา่งเชน่นัน้เสมอไป ถา้สถานการณ์ทีม่ ีpileups หนาแน่นมาก operator ของสถาน ี

DX อาจจะคดิวา่สามารถเพิม่จํานวนการตดิตอ่ไดม้ากขึน้ (ลดเวลาลงได ้1 วนิาทตีอ่การตดิตอ่หนึง่

ครัง้) โดยการไมแ่จง้บรรดาสถานทีีเ่ฝ้ารอเรยีกขานตนเองอยู ่ใหท้ราบความถีท่ีต่นเองใชรั้บฟัง เมือ่

จบการ QSO แตล่ะครัง้ การกระทําเชน่นัน้จงึไมใ่ชห่ลักปฏบิตัทิีด่โีดยแท ้และยงัจะทําใหผู้ท้ีเ่พิง่เขา้

มาในความถีก่ระวนกระวายใจไดด้ว้ยเมือ่ไดย้นิสถาน ีDX ตดิตอ่จนได ้QSO เป็นจํานวนมากมายแลว้ 

แตก่ลบัมไิดข้านสญัญาณเรยีกขานของตนเองแมแ้ตค่รัง้เดยีว 

 จงใหแ้น่ใจกอ่นวา่ เราทราบชว่งความถีใ่นการรับฟังทีส่ถาน ีDX ไดกํ้าหนดไวด้แีลว้ 

 หากเราไมไ่ดอ้ยูใ่นบรเิวณหรอืพืน้ทีซ่ ึง่สถาน ีDX เจาะจงเรยีกขานอยูนั่น้ ใหผ้อ่นคลาย หา

อะไรมาดืม่ แลว้เฝ้าฟังตอ่ไปกอ่น 

 บางทสีถาน ีDX อาจจะกําลงัรับฟังเฉพาะตวัเลขทีกํ่าหนดไวอ้ยู ่หากตัวเลขสญัญาณเรยีกขานที่

สถาน ีDX ตอ้งการไมต่รงกบัของเรา ใหเ้อนหลังลง แลว้ใจเย็นไวก้อ่น… 

 หากสถาน ีDX ระบวุา่ ‘listening 14200 to 14225’ กรณีจะไมต่า่งกบัการเลน่ roulette เวน้แตเ่สยี

วา่เราไดท้ราบแน่ชดัแลว้วา่ สถาน ีDX รับฟังอยูท่ีใ่ด ดังนัน้ จงฟังตอ่ไปและคน้หาใหไ้ดแ้น่ชดักอ่น
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วา่ บรรดาสถานทีีเ่รยีกขานสถาน ีDX อยู ่ใชค้วามถีใ่ดทีทํ่าใหส้ถาน ีDX ตดิตอ่เขาเหลา่นัน้ได ้

สถาน ีDX สว่นใหญเ่ปลีย่นความถีข่ ึน้ลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปในยา่นทีกํ่าลังออกอากาศ บางสถานกี็

กระโดดขา้มไปมาคลา้ย จงิโจ ้โดยทัว่ไปแลว้โอกาสดทีีส่ดุทีเ่ราจะสามารถตดิตอ่กบัสถาน ีDX ได ้

ก็ดว้ยการเรยีกขานไปบนความถีท่ีส่งูกวา่หรอืตํา่กวา่เล็กนอ้ยจากของความถีท่ีส่ถาน ีDX ใชต้ดิตอ่

ไดก้บัสถานทีา้ยสดุ 

 พยายามใหท้ราบ วธิกีารตดิตอ่ของสถาน ีDX ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระทําได ้สถาน ีDX เป็น 

ประเภทจงิโจ ้หรอื เป็นแบบเดนิทอดน่อง? ยิง่ไดท้ราบโหมดการตดิตอ่ทีถ่กูตอ้ง (modus 

operandi) ของสถาน ีDX ไดม้ากเทา่ไรดว้ยแลว้ โอกาสในการตดิตอ่กบัสถาน ีDX ไดเ้ร็วขึน้ ก็มี

มากเทา่นัน้ 

 ใหแ้น่ใจไวว้า่ ตนเองไดท้ราบ จงัหวะลลีา (rhythm) และ รปูแบบ (pattern) ของสถาน ีDX นัน้

แลว้ นักวทิยสุมคัรเลน่ประจําสถาน ี(Operator) ทีด่ขีองสถาน ีDX จะใชร้ปูแบบทีค่งที ่ไม่

เปลีย่นแปลง (fixed pattern) ขอใหจ้บัคําทา้ยกอ่นคําวา่ listening ทีส่ถาน ีDX ออกอากาศใหไ้ด ้

เสยีกอ่น  (ปกตจิะเป็นสญัญาณรยีกขานของสถาน ีDX หรอื ‘thank you’ หรอื ‘5 UP’ ฯลฯ) 

 ทกุครัง้กอ่นจะออกอากาศ ตอ้งใหแ้น่ใจวา่บรรดาปุ่ มควบคมุของวทิยฯุ ทีจ่ะใชอ้อกอากาศไดถ้กู

ปรับแตง่ไวอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้ ไดต้ัง้การออกอากาศเป็นแบบ split ทีเ่ครือ่งฯ ไวแ้ลว้หรอืยงั? ไดต้ัง้

ความถีภ่าคสง่ไวถ้กูตอ้งแลว้หรอืไม ่ใหต้รวจซ้ํา (double check)! 

 หากพบความถีท่ีส่ถาน ีDX ตดิตอ่ไดค้รัง้ลา่สดุ ใหป้รับกลยทุธใ์หเ้ขา้กบัรปูแบบการออกอากาศของ

สถาน ีDX แลว้ขานสญัญาณเรยีกขานสถานเีราออกไป เพยีงคร ัง้เดยีว แลว้รอฟัง 

 ถา้ไมต่อบกลบัมาภายใน 1-2 วนิาท ีกเ็รยีกขานกลบัไปอกีในความถีเ่ดยีวกนั ทําแบบนีซ้ํ้าไป

จนกระทั่งสถาน ีDX ตอบใครคนใดคนหนึง่ขึน้มา (หวังวา่ใหเ้ป็นสถานเีรา) 

 หากสถาน ีDX ตอบสถานอีืน่ ให ้หยดุเรยีกขาน และเริม่คน้หาวา่สถานทีีส่ถาน ีDX ตอบไปนัน้ สง่

หรอืออกอากาศมาจากบรเิวณใด เสมอืนกบัเกม แมวไลจ่ับหนู ซึง่มแีมวใหญอ่ยูเ่พยีงตัวเดยีวและมี

หนูตวัเล็กอยูม่ากมายรวมทัง้ตัวเรา แตเ่ป็นตัวเดยีวทีแ่มวจับได ้ 

 บางครัง้ ก็เป็นเรือ่งน่าอาย ทีห่ลายคนมกัจะไดย้นิเสมอวา่ สถานบีางประเภทก็มุง่แตเ่รยีกขานแบบ

ไมห่ยดุหยอ่น แมว้า่ในขณะทีส่ถานี DX นัน้ก็กําลังตดิตอ่กบับางสถานอียู ่ดเูสมอืนวา่สถานวีทิยุ

สมคัรเลน่สว่นมากจะใชว้ธินีีก้นั ซึง่โดยความเป็นจรงิแลว้ การกระทําเชน่นัน้ก็เปรยีบเสมอืนวา่สถานี

เหลา่นัน้กําลังสรา้ง QRM และทําใหก้ารตดิตอ่ไดผ้ลชา้ลงไปกวา่ทีค่วรจะเป็นเมือ่เทยีบกบัการมวีนัิย

ขึน้อกีเล็กนอ้ย 

 บรรดานักวทิยสุมคัรเลน่ทีส่นุกและชืน่ชอบกบัขัน้ตอนการปฏบิตัทิัง้หลายทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ได ้

รวดเร็ว ก็จะกลายเป็นผูท้ีม่ชี ือ่เสยีงในการเป็นบคุคลทีไ่มเ่ห็นแกไ่ด ้ไรซ้ ึง่ความอจิฉารษิยา (non-

enviable reputation) ขัน้ตอนการปฏบิตัดิังกลา่วมาคอืสิง่ทีเ่ป็นหลกัประกนัไดด้ทีีส่ดุ ทีจ่ะทําให ้

เขาเหลา่นัน้สามารถคงอยูใ่นวงการและออกอากาศไปไดอ้กียาวนาน ขัน้ตอนดังวา่เป็นตัวอยา่ง

อนัหนึง่ทีแ่สดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ อะไรบา้งทีเ่ราไมส่มควรกระทํา  

 บางครัง้ Operator ของสถาน ีDX คนหนึง่อาจเห็นวา่บคุคลผูซ้ ึง่ไมเ่คารพกฎ ทีช่อบเรยีกขานไป

อยา่งตอ่เนือ่งไมรู่จ้บ เป็น operator ทีไ่มด่ ี(poor) จงึไดร้ายงานการรับฟัง RS ‘00’ ไปให ้เราคง

ตอ้งชว่ยกนัหวังวา่ ผูท้ีไ่ดรั้บรายงานดังกลา่วคงเขา้ใจวา่รายงานแบบนัน้หมายความวา่อะไร (ผูเ้ขยีน

ประสงคจ์ะใหเ้ห็นวา่บางครัง้ การรายงานไปเชน่นัน้ กส็มควรกระทํา ทัง้นีเ้พือ่ใหผู้ท้ีไ่มเ่คารพกฎ 

กตกิา ไดรั้บรูถ้งึส ิง่ทีต่นเองไมค่วรจะกระทําบา้ง)  

 

III.1.7. การรมุเรยีกขานบนความถีแ่บบ split ใน CW 

 โดยทั่วไป กฎ กตกิา และขัน้ตอนการปฏบิตั ิดังทีอ่ธบิายมาแลว้ สําหรับการรับ/สง่ตา่งความถีใ่นการ

ตดิตอ่แบบ phone และแบบ simplex ใน CW ก็ยงัคงถกูนํามาใช ้(สาํหรับ split CW) 

 สถาน ีDX แสดงใหเ้ราทราบไดอ้ยา่งไร วา่กําลัง operate แบบ split อยู?่ ในการหมดขอ้ความแต่

ละครัง้สถาน ีDX จะสง่ขอ้ความ ดังตัวอยา่งตอ่ไปนี:้ ‘UP’, ‘DWN’, ‘UP 5’, ‘DWN 10’, ‘QSX 3515’, 
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‘UP 10/20’ การบอกเพยีง  ‘UP’ หรอื  ‘DWN’ ปกตจิะหมายความวา่ สถาน ีDX จะรอฟังอยูท่ี ่

ความถีท่ีส่งูหรอืตํา่กวา่ทีใ่ชอ้อกอากาศอยูข่ณะนัน้ 1-2 kHz  

 จะเป็นการดทีีส่ดุ หากเราสามารถสง่และรับ (ฟัง) ในขณะเดยีวกนัได ้ซึง่เราสามารถกระทําใหไ้กล ้

เคยีงกบัสิง่ทีเ่ราตอ้งการดังวา่ได ้โดยการออกอากาศแบบ full break-in (เรยีกวา่ QSK ดว้ย

เชน่กนั) ขณะทีเ่ป็น full break-in เราจะสามารถฟังบรรดาคําวา่ ดทิ และ ดา ระหวา่งคําของเราที่

กําลังสง่ไปได ้กรณีหมายความวา่ เราสามารถไดย้นิสถาน ีDX สง่สญัญาณในเสีย้ววนิาทเีดยีวกนักบั

ชอ่งวา่งระหวา่งคําทีเ่รากําลงัสง่ไป อยา่งไรก็ตาม มไิดห้มายความวา่เครือ่งวทิยฯุ (และเครือ่งขยาย

กําลังสง่) ทัง้หมดจะมกีารตดิตัง้วงจรประมวลผลสําหรับ QSK ไว ้นอกจากนัน้ เรายงัสามารถ

ออกอากาศ (work) แบบ semi break in (break in แบบชา้กวา่) ไดด้ว้ยเชน่กนั ซึง่เครือ่งวทิยฯุ 

จะเปลีย่นสลับจาก การสง่ไปเป็นการรับและจากการรับเป็นการสง่ ระหวา่งคําหรอืแมก้ระทั่งตัวอกัษร 

สว่นเวลาในการหน่วงของแตล่ะคํา/อกัษร สามารถปรับแตง่ใหเ้หมาะกบัความตอ้งการ (ชอบ) ของ

แตล่ะบคุคลได ้full break-in คอืขอ้ไดเ้ปรยีบในการป้องกนัขอ้ผดิพลาดจากการเรยีกขานกนั 

(calling) ในขณะทีม่กีารรมุเรยีกขานแบบรับ/สง่ตา่งความถี ่(split frequency pileups) อกีทัง้ยงัจะ

ชว่ยป้องกนัหรอืหลกีเลีย่งมใิหม้กีารสง่สญัญาณทีไ่มต่อ้งการออกไปโดยมไิดต้ัง้ใจดว้ยในขณะที่

สถาน ีDX กําลังออกอากาศอยู ่ปัญหาทัง้หลายทีไ่ดส้าธยายมาขา้งตน้กเ็นือ่งจากเราตอ้งการฟังวา่ 

สถาน ีDX กําลังสง่ขอ้ความใดมา ใชห่รอืไม?่ 

 

III.2. การทบัซอ้นขอ้ความตอนทา้ย (TAIL ENDING) 

 

 การทับซอ้นขอ้ความตอนทา้ย (Tail ending) คอือะไร? บคุคลทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น นักเหยยีบหาง (tail 

ender) คอืผูท้ีพ่ยายามเอาชนะการแขง่ขนั โดยการออกอากาศใหไ้ดเ้ร็วยิง่กวา่เงาของตนเอง (เป็น

สาํนวนเปรยีบเปรยวา่ จะใหเ้ร็วกนัไปถงึใหนกนั) เขาคอืผูเ้ฝ้าฟังสถานทีีกํ่าลังตดิตอ่กบัสถาน ีDX 

อยูใ่นขณะนัน้ดว้ย และเพยีงเสีย้ววนิาทกีอ่นทีส่ถานนัีน้จะพดูคําวา่ เปลีย่น กบัสถาน ีDX  ตนเองก็

จะรบีขานสญัญาณเรยีกขานออกไป ซึง่โดยปกตจิะกลบคําวา่ เปลีย่น เสยีครึง่หนึง่ ผูนั้น้คอืผูท้ีกํ่าลัง

เหยยีบลงบนหางของคําดังกลา่ว (is stepping on its tail) 

 ขอกลา่วอยา่งจรงิจังและเขม้งวดวา่ การทับซอ้นขอ้ความสว่นทา้ย (tail ending) ถอืเป็นการกระทํา

ทีฝ่่าฝืนกฎ ระเบยีบอกีดว้ย เนือ่งจากผูก้ระทํามเีจตนาจงใจออกอากาศทับซอ้นสถานอีืน่ ดังนัน้จงึ

เป็นการรบกวนสถานนัีน้ (เป็น QRM) 

 ในหลายกรณี ไมเ่พยีงแตจ่ะทับเฉพาะขอ้ความสว่นทา้ยเทา่นัน้ แตไ่ดก้ดทับขอ้ความเกอืบทัง้หมด  

 การออกอากาศเชน่นี ้นอกจากจะเป็นสิง่ทีไ่มส่ภุาพอยา่งยิง่แลว้ ยงัถอืวา่เป็นการกระทําทีก่า้วรา้ว 

(aggressive) อยา่งมากอกีดว้ย ความเห็นทีม่รีว่มกนัคอื จงอยา่ไดก้ระทําเยีย่งนัน้เลย 

 

 

 

บรรดาผูเ้รยีกขานไมรู่จ้บ (THE ENDLESS CALLERS)  

 

ถกูตอ้งแลว้ บคุคลประเภทนีย้งัมอียู ่และมมีากดว้ย  เขาเหลา่นัน้เพยีงตอ้งการจะตดิตอ่กบัสถานทีีห่า

ยากอนัใหมใ่หไ้ดเ้ทา่นัน้ ไมว่า่จะดว้ยวธิใีดก็ตาม ทีต่นเองสามารถจะกระท าได ้เป็นบคุคลทีไ่มเ่คย

นกึถงึหวัอกของสถานอีืน่แมแ้ตน่อ้ย จะทําการออกอากาศแบบตอ่เนือ่ง คลา้ยกบัสถานวีทิยกุระจายเสยีง 

และจะไมรั่บฟังผูใ้ดทัง้ส ิน้ บอ่ยครัง้ ไมว่า่ใครกต็าม จะไดย้นิสถาน ีDX ขานตอบสถานปีระเภทนีม้าสอง

สามครัง้ แตก่็ไมไ่ดรั้บการตอบรับ สถานปีระเภทนีจ้ะไมไ่ดย้นิสถาน ีDX ใดเลย เนือ่งจากตนเอง (แทบ

จะ) ไมไ่ดรั้บฟังใครทัง้สิน้ และอาจเป็นเพราะวา่ ตนเองมสีถาน ี‘จะเขน้อ้ย’ พลิกึ (typical ‘alligator’ 

station) การเรยีกขานสถาน ีDX ดคูลา้ยวา่จะเป็นเสมอืนงานอดเิรกของตนเอง ไมใ่ชเ่พือ่การตดิตอ่กบั

สถาน ีDX อยา่งแทจ้รงิ 
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ทัง้หลายเหลา่นี ้จะไมก่ลายเป็นเรือ่งเลวรา้ยและน่าเบือ่หน่ายเลย หากมนุษยป์ระเภทนี ้ไมไ่ปกอ่ใหเ้กดิ 

QRM อนัมากมายกบัสถานอีืน่จากการกระทําทีห่นา้สมเพศเยีย่งนัน้ สิง่ทีเ่ขาไดก้ระทําลงไปก็คอื การ

รบกวนทีป่ราศจากสิง่แปลกปลอมเจอืปน ธรรมดา น่ันเอง  

 

การเรยีกขานตอ่เนือ่งแบบไรจ้ดุจบ เป็น เครือ่งพสิจูนท์ีไ่รข้อ้กงัขาในพฤตกิรรมของบคุคลทีค่ดิวา่

ตนเองส าคญัเลศิล า้กวา่ผูอ้ ืน่ (ultimate proof of egoistic behavior): เป็นเรือ่งทีน่่าอบัอาย ไร ้

ซ ึง่เกยีรตแิละความเคารพนับถอื สําหรับเหลา่มนุษยท์ีป่ฏบิตัเิยีย่งนี ้ 

 

 

III.3. การไปออกอากาศในสถานที ่ท ีห่ายาก (DXPEDITIONS)  

 นักวทิยสุมคัรเลน่จํานวนมากทีค่อยเฝ้าตดิตอ่สถานใีนประเทศทีห่ายาก หรอื ในบรเิวณทีไ่มค่อ่ยมี

นักวทิยสุมคัรเลน่อาศัยอยู ่หรอื ไมม่อีาศัยอยูเ่ลย ณ ทีนั่น้ 

 ตัวบง่ชีห้รอืสิง่ทีใ่ชกํ้าหนดวา่ บรเิวณใดเป็น ประเทศ หรอื จะเป็นการเหมาะสมกวา่ถา้จะเรยีกวา่ 

บรเิวณ/จดุ (entity) ทีถ่กูกําหนดขึน้โดย DXCC (DX Century Club) องคก์รซึง่ออก

ประกาศนยีบตัรรางวลั DXCC (DXCC Award) ดไูดท้ี ่www.arrl.org/awards/dxcc/. 

 นักวทิยสุมคัรเลน่ทีเ่ป็นนักสะสมประเทศใหม ่จะพยายามและชอบทีจ่ะตดิตอ่กบั entity แตล่ะที ่(ซึง่

ปัจจบุนัมอียูท่ัง้หมดประมาณเกอืบ 340 แหง่) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน band และ mode ทีต่า่งกนัไป 

สิง่เหลา่นีเ้ปรยีบเสมอืน กฬีาทีเ่รยีกวา่ DXpeditions สว่นรายการใหญข่องการออกอากาศ

ประเภทนีจ้ะถกูจดัขึน้โดยกลุม่นักวทิยสุมคัรเลน่ทีไ่ปกนัเป็นคณะ บางครัง้มจํีานวนถงึหนึง่โหล

เดนิทางไปยงัสถานทีท่ีห่ายาก แลว้ใชเ้วลาทัง้วันทัง้คนืออกอากาศ บางครัง้อาจจะใชเ้วลาทัง้สิน้

หลายสปัดาห ์

 รายการ DXpeditions ใหญบ่างรายการ สามารถตดิตอ่กนัไดม้ากกวา่ 100,000 QSO จากการใช ้

เวลาเพยีง 1 หรอื 2 สปัดาห ์สําหรับใน DXpeditions ทีม่นัีกวทิยปุระจําสถานหีลายคน (multi-

operator DXpedition) จะมกีารออกอากาศพรอ้มกนัหลายสถานใีนยา่นความถีแ่ละโหมดทีต่า่งกนั

ไป  

 หากตอ้งการจะทราบวา่ ขณะนีม้ ีDXpeditions ทีไ่หนบา้ง และทีกํ่าลังจะมขีึน้ทีใ่ด และทีม่ไีปแลว้

นัน้ สามารถเขา้ไปคน้หาไดท้ี ่ng3k.com/Misc/adxo.html.   

 ระหวา่งการ DXpeditions ความถีย่า่นวทิยสุมคัรเลน่ (HF) ในบางยา่นหรอืชว่งความถี ่(band) อาจ

คับคั่ง ดังนัน้ผูท้ีอ่อกอากาศ  DXpeditions ในขณะนัน้ ควรคํานงึถงึความรับผดิชอบตอ่ผูอ้ ืน่ทีอ่ยูบ่น

ยา่นความถีท่ัง้หมดดว้ยเสมอ และตอ้งไมร่กุล้ําความถีห่ลักของยา่น (band) นัน้ เพือ่ใชใ้นกจิกรรม

ใดก็ตาม ทีไ่มไ่ดม้นัีกวทิยสุมคัรเลน่ทกุสถานเีขา้มามสีว่นดว้ย (มมีารยาท) 

 การตดิตอ่กบัสถาน ีDXpeditions โดยปกตแิลว้ตอ้งเป็นแบบกระชบั คลา้ยกบัการตดิตอ่ขณะแขง่ขนั 

(contest): แลกเปลีย่นสญัญาณเรยีกขานและรายงานการรับฟังกนั เทา่นัน้  

 การตดิตอ่กบั DXpeditions เกอืบทัง้หมดจะเป็นในรปูแบบรับ/สง่ตา่งความถี ่(split mode) 

 คณุภาพและความชํานาญของ operator ประจําสถาน ีDXpeditions ถกูชีว้ัดจากจํานวนยา่นความถี่

ทัง้หมดทีใ่ชอ้อกอากาศ ในแบบรมุเรยีกขานตา่งความถี ่(split pileups)  

 ขณะที ่DXpeditions รายการสําคญักําลังดําเนนิการอยู ่จะมนัีกวทิยสุมคัรเล่นจําไมน่อ้ยออกมา

กระทําตนเสมอืนวา่ ขา้ฯ ไดถ้กูรอ้งขอใหม้าปฏบิตัหินา้ทีสํ่าคญัพเิศษใหล้ลุว่งไปอยา่งสมบรูณ์โดย

แสดงตนเป็น ตํารวจความถี’่ (frequency cop) โปรดกรณุาอยา่หลงกระทําตนใหเ้ป็นบคุคลประเภท

นัน้อกีรายหนึง่เลย เพราะเราทา่นทัง้หลายมตํีารวจประเภทนีม้ากมายอยูแ่ลว้ (ด ู§ III.10) 

 บคุคลอกีประเภทหนึง่ สว่นใหญจ่ะมากดว้ย ความหงดุหงดิ ไมไ่ดด้ังใจ ดเูสมอืนวา่จะมคีวามสนุกใน

การกอ่กวน DXpeditions ทีต่นเองไดต้ัง้ใจไว ้บคุคลประเภทนีกํ้าลังสรา้ง การรบกวนแบบต ัง้ใจ 

หรอื deliberate QRM (DQRM) หากเราพบกบัเหตกุารณ์เชน่นี ้ขอใหว้างเฉยไว ้อยา่ตอบโต ้

http://www.arrl.org/awards/dxcc/
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แลว้บคุคลผูนั้น้จะเลกิราไปเองเมือ่ไมม่ผีูใ้ดใหค้วามสนใจหรอืตอบโต ้ในบางครัง้ ก็เป็นเรือ่งยากอกี

เชน่กนัทีเ่ราจะวางเฉยอยูไ่ด ้ แตก่ารเขา้ไปตอ่คํากบับคุคลประเภทนีจ้ะยิง่ทําใหเ้หตกุารณ์วุน่วายที่

เป็นอยูข่ณะนัน้เลวรา้ยลงไปอกี (ด ู§ III.11) ฉะนัน้ หากมัน่ใจวา่ไดท้ราบตวัตนผูก้ระทํา 

(DQRMers) คนใด คนหนึง่แลว้ ก็ใหพ้จิารณารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการไปยงัหน่วยงานทีกํ่ากบั

ดแูลเรือ่งใบอนุญาตวทิยสุมคัรเลน่ตอ่ไป  

 เมือ่ตอ้งการขอ้มลูเกีย่วกบั DXpeditions กรณุาอยา่สอบถามกนับนความถีท่ีกํ่าลังใชอ้อกอากาศ 

DXpeditions อยูข่ณะนัน้ ขอใหไ้ปคน้หาใน เวปไซท ์หรอืในหนังสอื DX Bulletins ทีส่ามารถพบ

รายละเอยีดไดท้ัง้หมด: ตัง้แต ่ทีอ่ยูเ่พือ่สง่บตัรยนืยนัการตดิตอ่ ความถีท่ีใ่ช ้นักวทิยปุระจําสถาน ี

และ หมายเลขโทรศัพทต์ดิตอ่ (ถา้มแีละใช)้ ของบคุคลทีเ่ป็นผูจั้ดการหรอืทีเ่ป็นประชาสมัพันธ ์

(pilot stations) ของ DXpedition  

 Pilot stations คอืบคุคลทีจ่ัดการดา้นประชาสมัพันธแ์ละรับการตดิตอ่ของ DXpedition หาก

ตอ้งการทราบขอ้มลูบางอยา่งทีไ่มส่ามารถคน้หาไดจ้ากเวปไซท ์กใ็หส้ง่อเีมลไ์ปสอบถาม pilot 

station บคุคลดังกลา่วอาจจะชว่ยได ้

 ตอ้งไมถ่ามคําถามบนความถีท่ี ่DXpeditions กําลังใชอ้อกอากาศอยู ่อยา่งเชน่ ‘QSL MGR’ หรอื 

‘PSE SSB’ หรอื ‘QSY 20M’ ฯลฯ โดยเด็ดขาด (never) และจะเป็นการดยีิง่ขึน้ หากจะไมไ่ปใช ้

ความถีข่องสถานเีหลา่นัน้เลย ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม (บนสมมตฐิานวา่ ในขณะนัน้มกีารตดิตอ่แบบ

รับ/สง่ตา่งความถีอ่ยู)่ 

III.4. DX NETS 

 ในยคุทีย่งัมไิดม้กีารใชอ้นิเตอรเ์น็ตกนัอยา่งแพรห่ลายในสงัคมวทิยสุมคัรเลน่ ขอ้มลูของ DX Nets 

(DX Information Nets) ไดถ้กูสง่ออกอากาศบนความถีว่ทิยสุมคัรเลน่ในหลายยา่น การ

ออกอากาศเป็นประจําวัน ทําใหท้ราบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีกํ่าลังจะเกดิและทีไ่ดกํ้าหนดไว ้

ลว่งหนา้ เป็นเวลาหลายปีมาแลว้ทีเ่ครอืขา่ยดังกลา่วถกูทดแทนโดยระบบสารสนเทศหลายชนดิ

ผา่นทาง radio package และอนิเตอรเ์น็ท  

 นอกเหนอืจาก DX nets ทีม่ปีระโยชนแ์ลว้ ยงัม ีDX net ในรปูแบบอืน่อกีหนึง่ชนดิทีม่เีป้าหมายเพือ่

ชว่ยสถานทีัง้หลายในการตดิตอ่ทางไกล (to work DX) การตดิตอ่ DX โดยใช ้DX net ก็คอืการ

ตดิตอ่ทางไกลแบบมตีวัชว่ย (assisted category) หรอืแบบทีไ่ดรั้บการชว่ยเหลอื น่ันเอง 

 DX net หลายแหง่สว่นใหญเ่กดิขึน้เพือ่จะเพิม่ความสําคญั (ego) ใหก้บัผูท้ีทํ่าหนา้ทีค่วบคมุ DX 

net เหลา่นัน้ (control operators)  

 ตอ่ไปนีเ้ป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ โดยปกต ิมกีารปฏบิตัเิชน่ไร ในเรือ่งนี:้ 

- สถานคีวบคมุขา่ย หรอื ทีเ่รยีกวา่ สถานแีมข่า่ย (Master of Ceremony) จะเรยีกขานสถานทีี่

ตอ้งการตดิตอ่ DX ทีเ่ฝ้ารออยูใ่นความถีข่อง DX net 

- สว่นใหญแ่ลว้ สถานแีมข่า่ยจะขอใหส้ถานทีีร่ออยูเ่รยีกขานเขา้มาดว้ยอกัษรทา้ยของสญัญาณ

เรยีกขาน เทา่นัน้ ซึง่ถอืเป็นการปฏบิตัทิีข่ดัตอ่กฎ กตกิา ในเรือ่งการแสดงตวัตนทีป่ระเทศ

สมาชกิสว่นใหญไ่ดกํ้าหนดใหถ้อืปฏบิตั ิจากนัน้ผูค้วบคมุหรอืแมข่า่ยก็จะจดัลําดบักอ่นหลัง เมือ่

รวบรวมไดท้ัง้หมดแลว้ ก็จะขานสง่ไปยงัสถาน ีDX ทลีะสถาน ีเพือ่ทําการตดิตอ่กนัเรยีง

ตามลําดับไป ถา้การตดิตอ่ดงักลา่วไมสํ่าเร็จ นายสถานจีะยนิดเีขา้มาชว่ยเหลอื (ตัง้แตก่ารชว่ย

แจง้วา่ ‘…SS station, call again…’ (แปลวา่ ‘...สถานทีีล่งทา้ยดว้ย SS เรยีกขานใหมอ่กีครัง้

...’) รวมไปถงึการชว่ยรายงานผลการรับฟัง ใหด้ว้ยถงึครึง่หนึง่: ‘…you have the readability 

correct, but the signal strength is better than what you said…’ (‘...รายงานความชดัเจน

ของทา่นถกูตอ้ง แตค่วามแรงของสญัญาณดกีวา่ทีท่า่นแจง้มา...’) บอ่ยครัง้ทีน่ายสถาน ี(MC) 

จะพดูสง่ขอ้ความใหเ้สยีครึง่หนึง่ของการตดิตอ่ (QSO) จงึไมใ่ชเ่รือ่งแปลกทีบ่างครัง้เรามกัได ้

ยนิการพดูเชงิเยา้เลน่กนัวา่ ‘make one more guess…’ (‘เดาใหอ้กีสกัครัง้ซ…ิ’) 
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 เป็นทีช่ดัเจนวา่ เราจะไดเ้ห็นสิง่ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ไดน้อ้ยมากใน การแขง่ขนัตดิตอ่ทางไกลทีเ่ป็น

จรงิเป็นจงั (real sport of DXing) บรรดาผูร้ว่มแขง่ขนัทางไกล (DXers) ทีเ่อาจรงิเอาจัง และ

สถาน ีDX ทีม่ากดว้ยประสบการณ์ หากเป็นไปได ้จะอยูห่า่งจาก  DX net ในทกุกรณี  

 การใช ้DX net ทีก่ลา่วมาแลว้ ถอืวา่มใิชส่ถานที ่สําหรับนักวทิยสุมคัรเลน่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูเ้รือ่งกฬีา

ของการแขง่ขนัตดิตอ่ทางไกล (sport of DXing) หรอื ไดเ้รยีนรูว้ธิทีีจ่ะปรับปรงุสถาน ีหรอื เพิม่พนู

ความสามารถในการตดิตอ่ของตนเองไดเ้ลย  

 

 

 

III.5. การใชส้ญัญาณเรยีกขานเพยีงบางสว่น (THE USE OF PARTIAL CALLS)  

 

 ผูเ้ขยีนไดก้ลา่วถงึเรือ่งนีม้ากอ่นแลว้ และเนือ่งจากสิง่นีเ้ป็นเรือ่งเกีย่วกบันสิยัทีไ่มด่ ี(bad habit) 

และเป็นสิง่ทีช่ ีใ้หเ้ห็นถงึ คณุภาพทีด่อ้ยของการปฏบิตัใินการออกอากาศของนักวทิยสุมคัรเลน่ 

ผูเ้ขยีน จงึขอกลับมากลา่วถงึเรือ่งนีอ้กีครัง้ 

- ใน DX net สว่นใหญ ่ผูค้วบคมุหรอืนายสถาน ี(MC) จะเรยีกขานสถานทีีไ่ดข้ ึน้บญัชรีอไว ้

(callers) ดว้ยอกัษร 2 ตวัสดุทา้ยของสญัญาณเรยีกขานของผูนั้น้ แทจ้รงิแลว้ไมไ่ดเ้ป็นผลด ี

และยงัเป็นการกระทีฝ่่าฝืนกฎของประเทศสมาชกิเกอืบทัง้หมดอกีดว้ย (ควรแจง้สญัญาณเรยีก

ขานใหค้รบถว้นตามทีไ่ดรั้บอนุญาตมา)  

- ผูค้วบคมุสถานใีหเ้หตผุลในแง่ทีว่า่ ตนเองไมต่อ้งการทีจ่ะรับทราบสญัญาณเรยีกขานเต็มของ

สถานทีีเ่รยีกขานเขา้มา จงึไมเ่รยีกขานแบบเต็มในการออกอากาศ ทัง้ทีจ่ะไดเ้ป็นหนทางทีจ่ะทํา

ใหส้ถาน ีDX ไดท้ราบสญัญาณเรยีกขานของสถานทีีกํ่าลังจะไดส้ทิธเิรยีกขานสถาน ีDX ไดก้อ่น

ในขณะนัน้เลย กรณีคลา้ยวา่จะเป็นความคดิทีเ่ลศิหร ูแตแ่ทจ้รงิ ฟังไมเ่ขา้ทา่เลย  

- ผูค้วบคมุสถานสีามารถทีจ่ะใชส้ญัญาณเรยีกขานทีค่รบถว้นเพือ่ลงในรายการใหถ้กูตอ้งได ้ซึง่

หมายความวา่ ถา้สถาน ีDX ในขณะนัน้ ทราบสญัญาณเรยีกขานของสถานทีีจ่ะเรยีกขานเขา้มา

ไดก้อ่นแลว้ ก็จะเป็นการดยีิง่ขึน้สําหรับตัวสถาน ีDX เอง 
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- ในแบบหลังนี ้เมือ่ผูค้วบคมุสถานเีรยีกขานสถานทีีอ่ยูใ่นบญัชรีอเรยีกขาน สถาน ีDX ก็สามารถ

จะใชอ้กัษรเพยีง 2 ตัวเรยีกขานได ้และ ไมถ่อืวา่ผดิกฎ เนือ่งจากกฎไดกํ้าหนดไวใ้หนั้กวทิยุ

สมคัรเลน่ตอ้งระบตุนเองดว้ยสญัญาณเรยีกขานทีค่รบถว้น แตม่ไิดห้า้มใหข้านสญัญาณเรยีกขาน

ผูอ้ ืน่แบบไมค่รบทัง้หมดทกุตัวอกัษร 

ตัวอยา่ง: 

 MC เรยีกขาน: ‘Stations ZK1DX, check in please’ (‘สถาน ีZK1DX เขา้มาไดค้รับ’) 

 OH9ZZZ แจง้สญัญาณเรยีกขาน (เต็ม): ‘OH9ZZZ’ 

 หากตอ่มาภายหลัง ตามขัน้ตอน เมือ่ MC จะเรยีกขาน OH9ZZZ   ก็เพยีงพดูวา่ ‘station 

with ZZ at the end of call, make your call’ (‘สถานทีีล่งทา้ยดว้ย ZZ เรยีกขานเขา้มา

ได’้) 

 OH9ZZZ จงึเรยีกขาน สถาน ีDX : ‘this is OH9ZZZ, Oscar hotel nine zulu zulu zulu 

calling ZK1DX your are 55 over’ (‘จากสถาน ีOH9ZZZ ออสการ ์โฮเทล นายน ์ซลูู ซลู ู

ซลู ูเรยีกขาน ZK1DX รับทา่นได ้55 เปลีย่น’) 

 ฯลฯ  

ไมม่แีบบอืน่ทีง่า่ยไปกวา่นีแ้ลว้ และทัง้หมดก็เป็นขัน้ตอนการปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง ไมฝ่่าฝืนกฎแต่

อยา่งใดดว้ย 

 นักวทิยสุมคัรเลน่บางรายกเ็ริม่ใชก้ารขานแบบสองตวัอกัษรดว้ยเชน่กนั นอกเหนอืจากทีม่ใีชก้นัใน 

DX nets เชน่ ใน DX pileup 

 นอกจากจะทําผดิกฎแลว้ ยงัจะทําใหข้าดประสทิธภิาพอกีดว้ย เพราะเหตใุดร?ึ 

- คณติศาสตรแ์บบงา่ยจะชว่ยอธบิายได ้สมมตุวิา่สญัญาณเรยีกขานเราม ี6 ตัวอกัษร (รวมตวัเลข) 

และถา้ขานสง่ไปแค ่2 ตัว กเ็ทา่กบัวา่ อยา่งนอ้ยการรับสญัญาณเรยีกขานของเราจะนอ้ยลงไป

ถงึสามเทา่ จากถา้เราแจง้ไปตามจรงิทีม่อียู ่6 ตวั 

- สญัญาณเรยีกขานเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ การใชเ้พยีงแคส่องตวัทําใหผ้ดิเพีย้นไปจากความเป็น

เอกลักษณ์ของตนเองมาก กรณีหมายความวา่ วธิกีารขานเชน่นัน้ จะยิง่นําไปสูค่วามสบัสน (เมือ่

มหีลายสถานใีชส้ญัญาณเรยีกขานแคส่องตวัเรยีกขานมาพรอ้มกนั) 

- หากสถาน ีDX รับสญัญาณเรยีกขานสองตวัทีเ่ราขานไปได ้(โดยหวังวา่ขณะนัน้จะมเีพยีงเราผู ้

เดยีวทีใ่ช ้call sign เพยีงสองตัวในการเรยีกขาน) สถาน ีDX ก็ยงัคงตอ้งถามสญัญาณเรยีกขาน

ของเราทีเ่หลอืใหค้รบถว้น อกีอยูด่ ีกรณีเป็นเรือ่งทีทํ่าใหเ้สยีเวลาอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ในเมือ่

สามารถรับอกัษรสองตัวได ้สถานดีังกลา่ว ก็มโีอกาสทีจ่ะรับไดต้วัอกัษรทัง้หกได ้เชน่กนั 

ทัง้หมดกต็อ้งใชเ้วลาเพิม่ขึน้ สรา้งความสบัสน และ เพิม่โอกาสในการเกดิ QRM ดว้ย 

 

ขอ้สรปุ (Conclusion): จงอยา่สง่สญัญาณเรยีกขานเพยีงบางสว่น น่าอบัอายมากนักหรอื กบัสญัญาณ

เรยีกขาน (call or call sign) ทีต่นเองไดรั้บอนุญาตมา? ฉะนัน้ ขาน call sign ใหค้รบตลอดเวลา จง

ภมูใิจในสญัญาณเรยีกขานของตนเองเสมอ! (be proud of it!) ภายใตส้ถานการณ์แบบใดกต็าม 

หากมผีูข้อใหเ้ราแจง้ call sign เพยีง 2 ตวั จงขานกลบัไปดว้ย call sign ทีค่รบถว้น และอาจจะแจง้

สถานนัีน้ไปดว้ยวา่ เราไมส่ามารถปฏบิตัติามทีเ่ขาขอมาได ้เนือ่งจากจะเป็นการกระทําทีผ่ดิกฎ ระเบยีบ 

 

III.6. DX CLUSTERS 
 

ปัจจบุนั DX Cluster ไดเ้ขา้มาแทนที ่DX information nets ทีใ่ชก้นัในอดตี ทัง้ในระดับทอ้งถิน่และใน

ระดับสากล อยา่งขวา้งขวาง 

 

III.6.1 วตัถปุระสงคห์ลกั 

 สถาน ีDX ใดทีกํ่าลังออกอากาศอยูข่ณะนี ้และบนความถีใ่ด? 

 DX Cluster เป็นสว่นหนึง่ของเครอืขา่ยระดับสากล ทีก่ระจายขอ้มลูแบบเป็นปัจจบุนั (real time)  
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 เป็นการสือ่สารระบบสองทาง (two-way system): 

- การป้อนขอ้มลู (Spotting): ป้อนขอ้มลู DX ทีน่่าสนใจเพือ่วา่ผูอ้ ืน่จะไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู

เหลา่นัน้ได ้

- การใชป้ระโยชนข์อ้มลูทีป้่อน (Using spots): เราใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูสถาน ีDX ทีเ่ราสนใจ 

 

III.6.2. ป้อนขอ้มูลของผูใ้ด?   

 ของสถาน ีDX ทีห่ายาก ทีบ่รรดานักลา่ DX กําลังตามหากนัอยู ่ตัวอยา่งอนัหนึง่: 14025 ZK1DX 

QSX UP5 

 จงอยา่ไดป้้อนขอ้มลูทีป่ราศจากมลูคา่เพิม่เขา้ไป และกไ็มค่วร spot สถานแีบบธรรมดาทั่วไปดว้ย 

ตัวอยา่งไดแ้ก ่สถานจีากประเทศทีม่กีจิกรรมมากมายอยา่งเชน่ W F G ON ฯลฯ เวน้แตว่า่มเีหตผุล

อนัควร ทีจ่ะทําใหก้าร spot มคีา่ขึน้ เราสามารถ spot อยา่งเชน่ W6RJ จากยโุรป ที ่160m 

เนือ่งจากเราไมค่อ่ยไดต้ดิตอ่ W6 จากยโุรปบน 160m ทกุวัน 

 กอ่นทีจ่ะ spot สถาน ีDX  อนัดับแรกใหต้รวจสอบกอ่นวา่ ไมม่ผีูอ้ ืน่ ทีเ่พิง่ได ้spot สถานทีีเ่รากําลัง

จะป้อนขอ้มลูเขา้ไป 

 ระวังขอ้ผดิพลาดจากการพมิพข์องผูท้ี ่spot เขา้มา บางครัง้ก็มกีารนําเอาสญัญาณเรยีกขานทีไ่ม่

ถกูตอ้งมาลง log ของตนเอง เนือ่งจาก operator ผูนั้น้ไดต้ดิตอ่กบัสถานทีีแ่มแ้ตต่นเองก็ยงัไมไ่ด ้

ยนิสญัญาณเรยีกขานมากบัหเูลย แตก่็ยงั หลับหหูลับตา บนัทกึสญัญาณเรยีกขานทีไ่ดถ้กู spot ผดิ

ไวใ้น DX cluster ลงใน log ของตนเอง 

 

III.6.3. มขีอ้มลูแบบใดอยูบ่า้ง จะน าออกมาใชไ้ดอ้ยา่งไร 

 ขอ้มลูดา้นกจิกรรม: เมือ่เขา้ไปใน DX spots แลว้ spot จะปรากฏบนจอแบบอตัโนมตั ิเรยีงลําดับ

กอ่นหลังตามเวลา เราสามารถเลอืก spot ตามยา่นความถี ่(band) ได ้(เชน่ sx/dx on 20m  จะ

แสดง สถานทีีถ่กูป้อนขอ้มลูไว ้10 สถานสีดุทา้ย ในยา่นความถี ่20m sx/dx 25 on 20m  ก็จะ

แสดงเฉพาะ 25 สถานสีดุทา้ย ในยา่นฯ 20m) โดยสญัญาณเรยีกขาน หรอื by call (เชน่ sh/dx 

ZK1DX, หรอื sh/dx ZK1DX 20 ) หรอืแบบ ผสมกนัระหวา่ง ยา่นความถีแ่ละสญัญาณเรยีก

ขาน (เชน่ sh/dx ZK1DX 20 on 15m)  

 WWV (ดไูดท้ี ่https://en.wikipedia.org/wiki/WWV_%28radio_station%29),  Solar Flux 

Index: (หรอื ดชันกีารกระจายคลืน่ทีเ่ป็นผลมาจากบรรดาปรากฏการณ์ทัง้หลายทีเ่กดิขึน้บนพืน้ผวิ

ของดวงอาทติย ์ทีกํ่าหนดโดย WWV ซึง่เป็นสญัญาณเรยีกขานของ United States National 

Institute of Standards and Technology's -NIST)  คําสัง่ทัว่ไปคอื  sh/wwv หรอื sh/wcy   

 ขอ้มลู QSL: ใน DX Clusters สว่นมาก เราจะสามารถดงึขอ้มลู QSL ออกมาใชไ้ด ้โดยใชคํ้าสัง่ 

sh/qsl cal (สญัญาณเรยีกขาน) ถา้ไมม่คํีาสัง่นี ้ก็ใหพ้มิพ ์SH/DX call 25 เขา้ไป เราจะได ้spot 25 

ครัง้สดุทา้ยของสถานทีีเ่ราพมิพส์ญัญาณเรยีกขานเขา้ไปนัน้ ออกมา และจะเป็นไปไดส้งูมากทีห่นึง่

ในนัน้จะมขีอ้มลูรายละเอยีด QSL ของสถานทีีเ่รากําลังคน้หาปรากฏอยูใ่นชอ่ง commentary field 

ความเป็นไปไดท้างทีส่ามคอื พมิพ ์SH/DX call QSL ซึง่จะแสดง spot 10 อนัสดุทา้ยสําหรับสถานี

นัน้ออกมา โดยคําวา่ QSL หรอื via จะปรากฏใหเ้ห็นใน commentary field  

- บาง DX Cluster อาจจะไมม่คํีาสัง่ทัง้หมดดังทีก่ลา่วมา กรณีเราสามารถเขา้ไปคน้หาขอ้มลู QSL 

ทางอนิเตอรเ์น็ต (ผา่นทาง internet search engine) ได ้

- สิง่ทีถ่อืวา่เป็นการปฏบิตัทิีด่ ีคอื ให ้spot สถานทีีเ่ราตอ้งการขอ้มลู QSL ดว้ยการพมิพคํ์าวา่ 

QSL info please (ขอขอ้มลู QSL ดว้ยครับ/คะ่) ลงในชอ่ง commentary field วัตถปุระสงค์

ของชอ่ง commentary field มไีวเ้พือ่ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนเ์พิม่เตมิเกีย่วกบัสถาน ีDX  แต่

ไมใ่ชช่อ่งทางทีม่ไีวเ้พือ่การสอบถาม 

- คําสัง่ทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ อาจแตกตา่งกนัไปบา้งเล็กนอ้ย ขึน้อยูก่บัซอฟทแ์วรข์องแตล่ะ DX 

Cluster ขอใหเ้ขา้ไปดใูนไฟลช์ว่ยเหลอื (help file) ของ DX Cluster นัน้ๆ เมือ่มขีอ้สงสยั  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/WWV_%28radio_station%29
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_of_Standards_and_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_of_Standards_and_Technology
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III.6.4. เมือ่ม ีspot ใหมข่ ึน้มา: ประเทศใหมส่ าหรบัตนเอง ท าอยา่งไรด?ี  

 อยา่เรยีกขานสถาน ีDX ไปโดยไมด่ตูามา้ตาเรอื 

 ใหแ้น่ใจกอ่นวา่ ตนเองรับสญัญาณจากสถานนัีน้ไดช้ดัเจนเพยีงพอ ตรวจสอบดว้ยวา่สญัญาณเรยีก

ขานทีถ่กู spot มานัน้ ถกูตอ้งหรอืไม ่

 ใหแ้น่ใจกอ่นวา่ ตนเองทราบและเขา้ใจถงึวธิกีารทีส่ถานี DX ไดกํ้าหนดไว ้กอ่นทีจ่ะเรยีกขาน

ออกไป (ความถีท่ีส่ถาน ีDX ใชรั้บ สถาน ีDX ตดิตอ่กบัทกุสถาน ีหรอืเจาะจงตวัเลข หรอื ตามพืน้ที่

ทางภมูศิาสตร?์) 

 ใชว้ธิทีีอ่ธบิายไวใ้น § III.1. (pileups) ขอใหท้กุทา่นโชคด ี

 

III.6.5. สิง่ท ีไ่มค่วรปฏบิตัใิน DX Cluster 

 Spot ตนเอง (Self spotting) 

- สิง่นัน้คอือะไร? คอืการโฆษณาตนเองใหช้าวโลกไดรั้บรู ้โดยการไปพดูวา่ ตนเองอยูท่ีน่ี ่บน

ความถีน่ี ้ชว่ยเรยีกขานมาหน่อยนะ 

- จงึไมต่อ้งมคํีาอธบิาย เพราะสิง่นี ้มใิชส่ ิง่ทีใ่ชถ้อืปฏบิตักินัในวงการวทิยสุมคัรเลน่ ถา้ตอ้งการ

ตดิตอ่บนความถี ่กเ็รยีกขาน CQ ไป หรอืไมก่ข็านตอบเมือ่มสีถานอีืน่เรยีกขาน CQ มา 

- การ spot ตนเองในการแขง่ขนั (contest) จะทําใหถ้กูลงโทษ ตัดออกจากการแขง่ขนั 

(disqualification) ดว้ย 

 

 Spot ตนเอง ทีน่า่รงัเกยีจ (Disgusted spotting) 

- ตัวอยา่งเชน่: เมือ่ตนเองตดิตอ่ไดก้บัสถาน ีDX สถานหีนึง่ ทีส่ภุาพน่ารักทีข่านตอบ CQ กลับมา 

และหลังหมดขอ้ความกนัแลว้ ตนเองก็ spot สถานนัีน้ตามความถีท่ีไ่ดต้ดิตอ่กนั แมว้า่หลังจาก

หมดขอ้ความกนั สถานดีังกลา่วจะลงความถีไ่ปแลว้ก็ตาม การ spot แบบนี ้มไิดใ้หส้ ิง่ทีม่ ี

ประโยชนอ์นัใด กบับรรดานักวทิยสุมคัรเลน่ DX เลย แตใ่นขณะเดยีวกนั กลับจะไปดงึใหนั้กวทิยุ

สมคัรเลน่จํานวนมากมายเขา้มาในความถีท่ีต่นเองกําลัง CQ อยู ่โดยหวังวา่จะทําใหไ้ด ้QSO 

ทางไกลกบัสถานอีืน่เพิม่ขึน้อกีตอ่ไป การกระทําเชน่นี ้จะทําใหส้ถาน ีDX เหลา่นัน้ เสยีอารมณ์

หรอืรอ้นเป็นไฟขึน้ได ้ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 การแสดงความภมูใิจ (Bragging) 

- การ spot มใิชก่ารไปโพนทะนาใหช้าวโลกรูว้า่ ตนเองรูส้กึปลืม้ปีตอิยา่งลน้เหลอื: อยา่ spot 

สถาน ีDX  (ทีไ่ดถ้กู spot มาหลายครัง้แลว้กต็าม) ดว้ยขอ้ความ:  I finally did it… (และแลว้ใน

ทีส่ดุ ขา้ฯ กทํ็าได.้..) ลักษณะเชน่นี ้ผูนั้น้ไมไ่ดแ้จง้ขอ้มลูของสถาน ีDX แตอ่ยา่งใดเลย แต่

เพยีงเป็นการแสดงความดใีจและบอกชาวโลกใหรู้ว้า่ ตนเองปราบปลืม้มากขนาดใหนเทา่นัน้... 

ความสงบเสงีย่มเป็นคณุธรรมทีด่ ีจงจดจําไว ้

 

 Spot ใหเ้พือ่น 

- เมือ่เพือ่นเรยีกขาน CQ อยูซ้ํ่าแลว้ ซ้ําเลา่ แตก่็ไมม่สีถานใีดขานตอบมา ตนเองอยากใหเ้พือ่น

ไดรั้บการตอบสนองบา้ง ก็เลย spot ใหเ้พือ่นไป ทัง้ทีส่ถานเีพือ่นเองก็ไมไ่ดเ้ป็นสถาน ีDX แต่

อยา่งใด จงอยา่กระทําเชน่นัน้ เนือ่งจากไมว่า่เพือ่นคนนัน้หรอืแมแ้ตต่นเองก็ตาม จะไมไ่ดรั้บการ

ยอมรับนับถอืในสายตาของสงัคมนักวทิยสุมคัรเลน่ดว้ยกนัเลย 

 

 การเป็นเชยีรห์ลดีเดอร:์ 

- บคุคลทีช่อบ spot สถานทีีเ่ป็นพรรคพวกกนัหรอืสถานทีีต่นเองชอบ ขณะมกีารแขง่ขัน กระทํา

ตนเยีย่งผูช้ว่ยเหลอืทีค่อยดนัทา้ยจักรยานทีอ่ยูร่ะหวา่งการแขง่ขนัประเภทเสอืภเูขา การกระทํา

เชน่นี ้ถอืวา่บคุคลนัน้ขาดความยตุธิรรมและไรซ้ ึง่น้ําใจนักกฬีา  
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 สง่ spot ทีเ่ป็นขอ้ความสว่นบคุคล 

- ตอ้งตระหนักไวเ้สมอวา่ การ spot แตล่ะครัง้ ขอ้ความแตล่ะขอ้ความใน DX Cluster  จะถกูสง่ไป

ยงัเพือ่นนักวทิยสุมคัรจํานวนนับพันคนทัว่โลก DX Cluster ไดถ้กูเชือ่มโยงเขา้กบัอนิเตอรเ์น็ตมา

นานหลายปีแลว้ และ DX Cluster ในประเทศใด ประเทศหนึง่ ก็ไมไ่ดเ้ป็นแบบเฉพาะทอ้งถิน่อกี

ตอ่ไป เชน่กนั แตไ่ดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ในเครอืขา่ยของสงัคมโลกไปแลว้  

- นับเป็นเรือ่งทีไ่มค่อ่ยจะดงีามนักที ่การ spot บางประเภทก็เป็นเรือ่งสว่นตวัเสยีมากกวา่ ดัง

ตัวอยา่งตอ่ไปนี:้ HA7xx สง่ spot ไปวา่: VK3IO on 1827 พรอ้มดว้ยขอ้ความ QRV???  ซึง่จะ

เห็นไดว้า่ ไมใ่ชข่อ้ความของการ spot แตเ่ป็นขอ้ความสว่นตวั (ทีไ่ดพ้มิพล์งใน commentary 

field)  

- อกีตวัอยา่งหนึง่ก็คอื: UA0xxx spots ZL2yyy on 3.505 kHz และเพิม่คําวา่ ur 339, my RST 

449? Pse confirm (โปรดยนืยนั) บคุคลผูน้ีกํ้าลังแสดงความเขลาออกมา ชือ่เสยีงของตนเอง 

ในหมูผู่ท้ีกํ่าลัง DX อยู ่จะถกูทําลายไปสิน้! 

 

 การใช ้ DX Cluster เป็นชอ่งสนทนาไปท ัว่โลก 

- เมือ่ใช ้TALK function (ฟังชัน่ในการสง่ขอ้ความสนทนา) เราสามารถสง่ขอ้ความสว่นบคุคล

ไปยงัเพือ่นนักวทิยสุมคัรเลน่คนอืน่ไดใ้น DX Cluster ทอ้งถิน่ DX Cluster บางอนัม ีTalk 

function ทีค่ลา้ยกนั ซึง่ทําใหเ้ราสามารถพดูคยุแบบสว่นตัวกบัผูท้ีกํ่าลังใช ้DX Cluster อืน่อยู่

ได ้แน่นอน ทัง้นีท้ัง้นัน้ กต็อ้งขึน้อยูก่บัวา่ Cluster เหลา่นีไ้ดม้กีารเชือ่มโยงกนัอยูห่รอืไม ่(โดย 

เชน่ วทิยสุือ่สาร หรอื อนิเตอรเ์น็ต) 

- Announce Full (To All) หรอืเป็นการสง่ขอ้ความเพือ่ใหท้คุนไดเ้ห็น เป็นเรือ่งทีแ่ตกตา่งจาก

ทีก่ลา่วมาแลว้โดยสิน้เชงิ ขอ้ความใดทีถ่กูสง่โดยวธินีี ้จะถกูสง่ไปยงัผูรั้บทัว่โลกในทกุ DX 

Cluster ทีเ่ชือ่มโยงกนัอยูเ่ป็นจํานวนนับพันคน ณ เวลานัน้ จงระมดัระวงัใหม้ากไว ้เมือ่ใช ้

ฟังชัน่นี ้การสง่ขอ้ความแบบ ขอ้ความTo All สว่นใหญ ่เป็นการตัง้ใจทีจ่ะสง่ไปใหเ้พยีงบคุคล

เดยีวเป็นการเฉพาะ แตก่ลับเป็นการไปบงัคบัใหบ้คุคลอืน่อกี 9,999 คน จําเป็นตอ้งอา่นขอ้ความ

ทีไ่มม่คีวามหมายใดตอ่เขาเหลา่นัน้เลยดว้ย (เพราะความผดิพลาด) ตวัอยา่ง: ขอ้ความแบบ To 

All จาก ON4xx อา่นแลว้จะเป็นวา่ ON4xx, good morning Frans ตัวอยา่งอกีอนัหนึง่คอื To 

All de DF0xx: wir warten auf K3714 ไมว่า่ขอ้ความดงักลา่วจะหมายความวา่อยา่งไรก็ตาม 

ยงัมตีัวอยา่งทีค่ลา้ยคลงึกนัเชน่นี ้ใหเ้ห็นอกีมากมายนับพัน  

- ตอ้งไมใ่ชฟ้งัช ัน่ Announcement Full เป็นชอ่งสนทนาโดยเด็ดขาด รวมทัง้ไมใ่ช ้

ชอ่งทางนีเ้พือ่การถกเถยีงกนั หรอื ทําใหผู้ใ้ดบางคนเสยีหนา้โดยเด็ดขาดดว้ยเชน่กนั เนือ่งจาก 

ชาวโลกกําลังจับตามองเราอยู!่  

- จงสง่เฉพาะขอ้ความทีน่่าสนใจสําหรับคนสว่นใหญท่ีเ่ป็นนักตดิตอ่ทางไกล (DXers) ตัวอยา่ง: 

เราสามารถแจง้หรอืประกาศวา่ DXpedition เพิง่เปลีย่นยา่นความถี ่หรอื เปลีย่นความถี ่หรอื จะ

ไปอยูท่ีค่วามถีใ่หน เวลาใดบา้ง ฯลฯ  

- กฎทั่วไปคอื: ขอ้ความสําหรับทกุคน To All messages ควรเป็นเรือ่งทีท่กุคนสนใจอยา่งแทจ้รงิ 

ถา้ขอ้ความใดทีไ่มไ่ดเ้ป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นความสนใจของทกุคน (หรอืทีค่นสว่นใหญส่นใจ) จงอยา่ได ้

สง่ขอ้ความนัน้ไปโดยใชช้อ่งทาง To All ฟังชัน่  

 ใชส้ญัญาณเรยีกขานของบคุคลอืน่ใน DX Cluster 

เป็นทีป่รากฏใหเ้ห็นอยูเ่สมอวา่ บคุคลทีม่อีาการป่วยทางจติบางราย จะใชส้ญัญาณเรยีกขานของ

ผูอ้ ืน่ spot เขา้ไปใน DX Cluster แลว้ก็กระทําในสิง่ทีน่่ารังเกยีจจนไมม่ผีูใ้ดสามารถรับได ้กรณีถอื

วา่เลวรา้ยยิง่กวา่การออกอากาศโดยไมแ่สดงตวัตนเสยีอกี ซ้ํารา้ย ยงัจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่

ชือ่เสยีงของนักวทิยสุมคัรเลน่ผูเ้ป็นเจา้ของสญัญาณเรยีกขานนัน้ โดยไมรู่ต้ัวอกีดว้ย 

ตอ้งไมต่อบโตอ้ะไรลงไปใน DX Cluster ทัง้สิน้ เมือ่เราตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์เชน่นี ้
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III.7. ชอ่งทางการตดิตอ่ทางไกล  

 

 ตารางกําหนดยา่นความถีข่อง IARU ถอืเป็นสญัญาสภุาพบรุษุอนัเป็นทีย่อมรับกนัอยา่งแพรห่ลาย

ทัว้โลก ทีนั่กวทิยสุมคัรเลน่รอ้ยละ 99 ยดืถอืปฏบิตักินั 

 ตารางกําหนดยา่นความถีด่ังกลา่ว ไดจั้ดลําดบัชอ่งทางอยา่งเป็นทางการไว ้2 ชอ่งทาง โดยมกีาร

ตกลงกนัไวว้า่ จะใหเ้ป็นสทิธขิองการตดิตอ่ทางไกล (DX contacts) เป็นอนัดับแรกกอ่น 

 

III.7.1. ชอ่งทางการตดิตอ่ทางไกลในยา่น HF 

 ปัจจบุนั นักวทิยสุมคัรเลน่มชีอ่งทางในการตดิตอ่อยู ่3 ชอ่งทาง ในสหภาพวทิยสุมคัรเลน่ระหวา่ง

ประเทศ เขต 1 หรอื IARU R1 (ยโุรป อฟัรกิา และ ตะวนัออกกลาง): 3.500-3.510 kHz 

(CW), 3.755-3.800 kHz (SSB) และ 14.190-14.200 kHz (SSB) ใน IARU R2 (อเมรกิา

เหนอืและใต)้  ผูเ้ขยีนนับไดอ้ยู ่6 ชอ่งทาง: 1.830-1.840 kHz (CW), 1.840-1.850 kHz 

(SSB), 3.500-3.510 kHz (CW), 3.775-3.800 kHz (SSB), 7.000-7.025 kHz (CW), 

7.175-7.200 kHz (SSB) และ 14.000-14.025 kHz (CW) 

 ชอ่งทางของการตดิตอ่ทางไกล (DX) ในยา่น 80m: ณ เวลาเทีย่งวัน คลืน่นีส้ามารถใชไ้ดใ้นบรเิวณ

ทอ้งถิน่ (local traffic) หรอืประเทศใกลเ้คยีง เนือ่งจากคลืน่ยา่นนีแ้พรก่ระจายไปไดไ้มไ่กลใน

ชว่งเวลาดังกลา่ว แตก่็ควรตระหนักไวด้ว้ยวา่ แมห้ลังเทีย่งวันไปแลว้เพยีงเล็กนอ้ยกต็าม การตดิตอ่

แบบทอ้งถิน่ในชอ่งทาง DX นี ้สามารถไปรบกวนสถานอีืน่ทีอ่ยูห่า่งออกไป 1,000 ถงึ 2,000 

กโิลเมตรไดใ้นทศิทางของ terminator (เสน้ทีแ่บง่ระหวา่งซกีโลกดา้นทีส่วา่งและดา้นทีม่ดื) 

ตัวอยา่ง: ณ เวลา 13.00 UTC ชว่งกลางฤดหูนาวของประเทศเบลเยีย่มซึง่เป็นเวลากอ่นทีต่ะวันจะ

ตกดนิ 3 ชัว่โมง ณ เวลานัน้ แทบจะเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีเ่ราจะสามารถตดิตอ่สถาน ีDX จากประเทศ

เบลเยีย่มได ้แตส่ญัญาณของสถานจีากเบลเยีย่ม ก็สามารถไดย้นิไดอ้ยา่งชดัเจนไปถงึแถบ

สแกนดเินเวยี ทีม่รีะยะหา่งออกไปเพยีง 1,000 ถงึ 2,000 กม. ซึง่ ณ บรเิวณนัน้ ตะวนัไดล้ับฟ้าไป

หลายชัว่โมงแลว้ แมว้า่ ณ เวลานัน้ สถานเีบลเยีย่มอาจจะไมไ่ดย้นิสถาน ีDX จากแถบ

สแกนดเินเวยีก็ตาม สถานใีนเบลเยีย่มจงึสามารถกลายเป็น QRM ตอ่บรรดาสถานอีืน่ทีอ่ยูใ่กลก้บั

บรเิวณทีพ่ระอาทติยกํ์าลังจะตกดนิในขณะนัน้ได ้ สรปุ: จงหลกีเลีย่งการใชย้า่นความถีแ่ถบนี ้

ตลอดเวลา เวน้แตว่า่เราเองตอ้งการออกอากาศแบบ DX  

 ขณะกําลังมกีารออกอากาศ สถาน ีDXpeditions มสีทิธใินการใชย้า่นความถี ่20m ทีเ่ป็น DX 

window (ชว่งความถีสํ่าหรับ DXpedition ยา่น 20m) ดังทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ไดอ้ยา่งเต็มที ่

ภายใตส้ภาวการณ์เชน่นี ้สถานอีืน่ทัง้หมดควรเวน้ความถีใ่นชว่งนีใ้หว้า่งไว ้และปฏบิตัติอ่กนัดว้ย

ความมน้ํีาใจตามสญัญาสภุาพบรุษุของ IARU ชอ่งทางทีเ่รยีกวา่ 20m DXpedition window ถกู

กําหนดไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ซึง่เป็นผลจากปัญหาทีเ่กดิขึน้โดย IT9 สถานหีนึง่  

 นอกจากชอ่งทางทีเ่ป็นทางการนีแ้ลว้ ก็ยงัมชีอ่งทางแบบไมเ่ป็นทางการ (de facto) ดังนี:้ 

- ใน SSB: 28.490-28.500, 21.290-21.300, 18.145, 14.190-14.200, 7.045 และ 1.845 kHz 

- ใน CW: 5 kHz ของแตล่ะยา่น และ 28.020-28.025, 24.895, 21.020-21.025, 18.075, 

14.020-14.030 และ 1.830-1.835 kHz 

- ใน RTTY: ± 28.080, ± 21.080 และ ± 14.080 kHz  

 หลกีเลีย่งการตดิตอ่กบัสถานทีอ้งถิน่ (local contacts) ในชอ่งทางดังกลา่วขา้งตน้ทัง้หมด 

เนือ่งจากเป็นชว่งความถีท่ีใ่ชค้น้หาสถาน ีDX ทีน่่าสนใจ  

 

III.7.2. ส าหรบั VHF-UHF ดตูารางกําหนดความถีอ่ยา่งเป็นทางการของ IARU ไดท้ี:่ 

http://www.iaru.org/bandplans.html  

 

 

http://www.iaru.org/bandplans.html
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III.8. ข ัน้ตอนการออกอากาศเฉพาะส าหรบั VHF และความถีท่ ีสู่งกวา่ 

 

 วธิกีารและขัน้ตอนการออกอากาศในยา่นความถีน่ีต้ัง้อยูบ่นหลกัการเดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นยา่นความถี ่

HF 

 การ QSO ผา่นการแพรก่ระจายเคลือ่นในบรรยากาศชัน้ลา่งสดุหรอื Tropospheric propagation 

(ในทอ้งถิน่ หรอืผา่นอณุหภมูทิีผ่กผัน) บนความถีย่า่น 50, 144 และ 430 MHz นัน้ ใชข้ัน้ตอนการ

ปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้นยา่น HF ทกุประการ ทีแ่ตกตา่งกนักค็อื เราใชช้อ่งเรยีกขานเป็นการเริม่

การตดิตอ่ เมือ่ตดิตอ่กนัไดแ้ลว้กจ็ะยา้ยไปใชค้วามถีอ่ ืน่ของยา่นนัน้ตอ่ไป (เชน่ ประเทศไทยใช ้

145.000 MHz สาํหรับยา่น 2m) 

 QTH-locator: ในยา่นความถี ่VHF และทีส่งูกวา่ จะใชก้ารกําหนดตําแหน่งทีเ่รยีกวา่ locator (หรอื 

grid square locator) ในการระบสุถานทีอ่อกอากาศ หรอื QTH-locator และมกีารใชคํ้าวา่ 

Maidenhead locator ดว้ย QTH-locator คอื ชดุของจดุตดั (coordinates) แบบไมส่ลับซบัซอ้น 

(เชน่ JO11) ซึง่จะทําใหผู้ใ้ชร้ะบบนีส้ามารถคน้หาทศิทางและระยะทางของสถานทีีกํ่าลังตดิตอ่อยู่

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 ยงัมขีัน้ตอนออกอากาศเฉพาะอืน่ ในยา่นความถี ่VHF และทีส่งูกวา่อกีดังนี:้  

- การตดิตอ่สือ่สารผา่นดาวเทยีมวทิยสุมคัรเลน่ 

- การตดิตอ่สือ่สารแบบสะทอ้นผวิดวงจันทร ์(EME QSOs)  

- การสะทอ้นผา่นหางดาวตก (Meteor scatter QSOs) 

- การตดิตอ่ผา่นแสงขัว้โลกเหนอื-ไต ้(Aurora QSOs) 

- โทรทัศนว์ทิยสุมคัรเลน่แถบความถีก่วา้ง (ATV- wideband amateur television) 

 การลงในรายละเอยีดในเรือ่งเหลา่นี ้จะทําใหเ้ป็นการออกนอกเรือ่งของคูม่อืเลม่นี ้ทัง้นี ้ไมว่า่กรณี

ใดก็ตาม พฤตกิรรมในการออกอากาศก็ยงัคงตัง้อยูบ่นหลักการทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น § I.2 

III.9. สถานการณ์แหง่ความขดัแยง้ 

 

ดังไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ใน § I.2 วา่ แทจ้รงิแลว้เราทัง้หลาย (เหลา่นักวทิยสุมคัรเลน่นับหลายแสนคนทั่ว

โลก) เลน่สนุก อยูก่บักจิกรรมงานอดเิรกอนัหนึง่ในสนามผนืเดยีวกนัคอื คลืน่วทิยบุนอากาศ (the ether) 

ในบางครัง้ จงึทําใหเ้กดิความขดัแยง้อยา่งทีม่อิาจหลกีเลีย่งได ้คําถามกค็อื เราจะรับกบัสถานการณ์

ดังกลา่วไดอ้ยา่งไร? พฤตกิรรมของนักวทิยสุมคัรเลน่บนความถี ่ควรตัง้อยูบ่นพืน้ฐานแหง่ สามญัส านกึ 

(common sense) การวางตวัหรอืการปฏบิตัติอ่กนัในทางทีด่ ี(good manners) และ การ

เคารพใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั (mutual respect) 

 กฎขอ้ที ่1 จงอยา่กระท าหรอืใชว้าจาในสิง่ทีเ่ราไมป่ระสงคใ์หเ้พือ่นทีแ่สนดขีองเรา หรอื

ผูอ้ ืน่ในโลก ไดย้นิไดฟ้งัดว้ย 

 ปัญหาคอื การออกอากาศ โดยปราศจากการแสดงตวัตน (พีแ่หลม) นัน้ กระทําไดง้า่ย ผูท้ี่

ตอ้งการจะกระทําเยีย่งนัน้ เพยีงเพือ่สรา้งความเสยีหายใหก้บัผูอ้ ืน่ ถอืเป็นบคุคลทีไ่รค้า่ในการเป็น

นักวทิยสุมคัรเลน่ 

 ขอจงอยา่ไดค้ดิทีจ่ะสง่สญัญาณรบกวนการออกอากาศของสถานอีืน่โดยเด็ดขาด (never ever) 

ดว้ยเหตทุีก่ารรบกวนเยีย่งนัน้ เป็นกระทําทีม่ไิดแ้สดงตวัตน เป็นการบง่บอกใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน

วา่ บคุคลผูก้ระทํา เป็นพวกขีข้ลาดตาขาว (cowardliness)  

 ไมม่ขีอ้แกต้วัใดสําหรับพฤตกิรรมเยีย่งนี ้แมเ้ราจะเห็นวา่สถานทีีถ่กูกระทําสมควรไดรั้บการรบกวน

เชน่นัน้กต็าม 

 ดังนัน้ ในบางครัง้อาจจะมสีถานการณ์ซึง่เราคดิวา่ตอ้งกระทําสิง่ใดสิง่หนึง่ลงไป เพือ่ใหเ้กดิความ

ถกูตอ้ง? บางทกีารกระทําดงักลา่วอาจจะถกูตอ้ง แตจ่งไตรต่รองใหร้อบคอบเสยีกอ่นวา่ สิง่ใดทีจ่ะ 

เพิม่คณุคา่ ใหก้บังานอดเิรกของพวกเรา ของตัวเราเอง และตอ่ชือ่เสยีงของตนเอง กอ่นทีจ่ะเริม่

กระทําหรอืกลา่วสิง่ใดออกไป 
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 จงอยา่เปิดการ อภปิราย บนความถีด่ว้ยเหตทุีว่า่ อาจมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะทําใหม้สีถานอีืน่เขา้

มารว่มวงดว้ย และมติรภาพทีเ่กดิขึน้ในชว่งแรกของการสนทนาอาจจะพังทลายลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ฉะนัน้ ตอ้งไมนํ่าความขดัแยง้สว่นตวัมาพดูบนความถี ่จงนําขอ้โตแ้ยง้ทัง้หลายไปพดูคยุกนัทาง

โทรศัพท ์ทางอนิเตอรเ์น็ต หรอื เมือ่พบกนัเป็นการสว่นตัว  

 

III.10. ผูคุ้ม้กฎ (ต ารวจบนความถี)่ 

 

 บรรดาผูคุ้ม้กฎ (cops) คอื วา่ที ่ตํารวจความถี ่(frequency police) ทีแ่ตง่ตัง้ตนเองขึน้มา เป็นผูซ้ ึง่

คดิวา่ตนเองจําเป็นตอ้งทําใหนั้กวทิยสุมคัรเลน่ทีม่ขีอ้ผดิพลาด ไดป้ระพฤตตินใหถ้กูตอ้งตาม

ครรลอง บนความถีแ่ละใน spot ทัง้หลายทีม่อียู ่

 ในบางครัง้ ก็มคีวามจําเป็นอยูม่ากเชน่กนัทีผู่ท้ีก่ระทําผดิกฎ อยา่งตอ่เนือ่ง (เชน่ ผูท้ีเ่รยีกขาน

แบบตอ่เนือ่งในความถีท่ีใ่ชส้ง่ของสถาน ีDX ทีอ่อกอากาศแบบ split อยู)่ ควรไดรั้บการบอกกลา่ว

วา่ เขาเหลา่นัน้กําลังสรา้งปัญหา แต่ถงึกระนัน้ก็มอียูห่ลายหนทางทีส่ามารถนํามาใชบ้อกกลา่ว... 

 ครัง้แลว้ครัง้เลา่ที ่ผูเ้ขยีน พบวา่ผูคุ้ม้กฎทีแ่ทรกเขา้มามกัจะกอ่ใหเ้กดิความสบัสนวุน่วายมากมาย

และสรา้งความเสยีหายมากกวา่สถานทีีผู่คุ้ม้กฏตอ้งการ ใหก้ระทําเพือ่ความถกูตอ้งเสยีอกี 

 

III.10.1 ชนดิของผูคุ้ม้กฎ 

 ผูคุ้ม้กฎสว่นใหญ ่(Most cops) มคีวามตัง้ใจด ีและจะละเวน้การใชภ้าษาทีห่ยาบคาย จะรักษาความ

สภุาพ และมกัประสบความสําเร็จในความพยายามทีจ่ะทําใหค้วามถีเ่พือ่การตดิตอ่ทางไกล (DX) 

วา่งลงได ้ 

 ผูคุ้ม้กฎบางรายมคีวามตัง้ใจด ีแตโ่ดยการใชภ้าษาและการปฏบิตัทิีไ่มเ่หมาะสม (bad language 

and manners) จงึไมส่ามารถบรรลผุลในการทําใหค้วามถีนั่น้ วา่งลงได ้ผูคุ้ม้กฎประเภทนี ้มกัจะ

สรา้งความสบัสนวุน่วายขึน้ แทนทีจ่ะทําใหเ้กดิความสงบสนัต ิ

 สําหรับประเภททีส่าม จะประกอบดว้ยเหลา่ผูท้ีต่อ้งการใชภ้าษารนุแรง ดว้ยตอ้งการสรา้งความ

วุน่วาย ภาษาทีใ่ชแ้ละวธิกีารปฏบิตัขิองผูคุ้ม้กฎประเภทนีจ้ะโนม้นําใหบ้รรดาเพือ่นผูคุ้ม้กฎดว้ยกนั

พากนัเขา้มาตกัเตอืนตอ่การกระทําทีไ่มเ่หมาะสมของตนเอง ผลทีไ่ดก้ค็อื เกดิสถานการณ์แหง่

ความวุน่วายโกลาหล ไปดว้ยกนัทัง้หมด 

จงอยา่แสดงปฏกิริยิาตอบโตอ้นัใด เมือ่ไดย้นิผูคุ้ม้กฎประเภทใดกต็ามทีส่ถาปนาตนเองขึน้มา คนใดคน

หนึง่กําลังปฏบิตักิารอยู ่ใหถ้อยหา่งออกมาและละความสนใจไปจากทา่นทัง้หลายเหลา่นัน้เสยีใหห้มด

สิน้ กรณีเป็นหนทางเดยีวทีจ่ะทําใหผู้ม้อีทิธฤิทธิเ์หลา่นัน้สงบสตอิารมณ์ลงได ้

 

III.10.2 สิง่ใดท าใหผู้คุ้ม้กฎปรากฏตวัขึน้ 

 ผูคุ้ม้กฎจะปรากฏตัวขึน้บนความถีข่องสถาน ีDX และของ DXpedition ทีห่ายาก โดยปกตใินขณะที่

กําลังมกีารตดิตอ่กนัอยูแ่บบ split  

 เหตทุีทํ่าใหม้นุษยป์ระเภทนีป้รากฏตัวขึน้กค็อื เมือ่ operator คนใดคนหนึง่ลมืตัง้ฟังชัน่ split ใน

เครือ่งวทิยฯุ แลว้เริม่เรยีกขานสถาน ีDX โดยใชค้วามถีท่ีส่ถาน ีDX ใชส้ง่ (transmitted 

frequency) น่ันคอื เวลาที ่ผูคุ้ม้กฎ จะเริม่ ลั่นไกปืน/บรภิาษ ออกมา 

 

III.10.3. ผูท้ ีค่วรใหอ้ภยั (The good sinners…) 

 นักวทิยสุมคัรเลน่จํานวนไมน่อ้ย เพยีงแตไ่มท่ราบถงึวธิกีารออกอากาศทีถ่กูตอ้ง ภายใตส้ภาพการณ์

หลายอยา่งทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้มใิชเ่พราะไมต่อ้งการจะเป็น operator ทีด่ ีแตเ่พราะความไมรู่ ้จงึ

ทําใหต้นเองตอ้งเรยีนรูด้ว้ยการลม้และลกุ เหตผุลกเ็นือ่งมาจากวา่ เธอทัง้หลายเหลา่นัน้ ไมเ่คย

ไดรั้บการเรยีนรูใ้นสิง่ทีถ่กูตอ้งมากอ่น บคุคลประเภทนีจ้งึถอืเป็น ผูก้ระท าผดิทีค่วรใหอ้ภยั 

(good sinner) 
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 ความผดิพลาดเป็นเรือ่งปกตขิองมนษุย ์(Errare humanum est หรอื to err is human): 

แมแ้ตผู่ท้ีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น ผูเ้ชีย่วชาญ ก็ยงัผดิพลาดได ้ไมม่มีนุษยแ์มเ้พยีงคนเดยีวทีส่มบรูณ์แบบ (No 

single human being is perfect) ทกุคนในบางครัง้ ก็ไปออกอากาศในชอ่ง VFO ทีผ่ดิ (หมายถงึ

ในชอ่งความถีส่ง่ของสถาน ีDX ทีต่ัง้แบบ split ไว)้ ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะขาดความระมดัระวัง อาจ

เป็นเพราะเหนือ่ยลา้หรอืโดนรบกวนสมาธ ิทัง้หลายทัง้ปวง นักวทิยสุมคัรเลน่กเ็ป็นเพยีงปถุชุนคน

หนึง่ เชน่กนั 

 สิง่แรกทีค่วรพจิารณา เมือ่เกดิสถานการณ์ทีข่อ้ผดิพลาดของใครบางคนตอ้งไดรั้บการแกไ้ข คอื จะ

มวีธิสีง่ขอ้ความใหผู้น้ ัน้ทราบ ไดอ้ยา่งไร 

 เมือ่ใครคนใดคนหนึง่ไดรั้บคําสัง่เพือ่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งจากผูคุ้ม้กฎทีบ่รภิาษออกมาวา่ ‘up you idiot’ 

(‘ขยบัขึน้ไป ไอบ้ือ้’) บางครัง้เรากอ็ดไมไ่ดท้ีจ่ะตอบโตไ้ปใน spot ดว้ยคําวา่ ‘have you never 

made a mistake, you arrogant cop?’ (‘แลว้ผูย้ ิง่ใหญอ่ยา่งเอ็ง ไมเ่คยทําผดิมาบา้งร ึไอบ้า้

อํานาจ?)  

 กระนัน้ก็ด ีจงอยา่ไดต้อบโตอ้อกไปเชน่นัน้ เพราะสิง่ทีจ่ะไดต้ามมาอาจจะตรงกนัขา้มกบัทีเ่รา

ตอ้งการ (รังแตจ่ะทําใหผู้ย้ ิง่ใหญข่องขึน้) 

 

III.10.4. …และผูท้ ีไ่มค่วรใหอ้ภยั (…and the bad sinners) 

 นักวทิยสุมคัรเลน่บางราย ดเูหมอืนวา่จะสขุใจเมือ่ไดแ้สดงนสิยัทีส่ดุทรามของตนเองในการ

ออกอากาศ กรณีตอ้งใชห้ลกัทีว่า่ ถา้ยงักระทําซ้ําตอ่อกีใหถ้อืวา่เป็น พวกปีศาจ หรอื 

Perseverare diabolicum (to persist is devilish) ทีม่าจากสภุาษิตลาตนิ ซึง่แปลวา่ ‘การ

กระทําความผดิเป็นธรรมดาของมนุษย ์แตก่ารกระทําความผดิทีซ้ํ่าซาก เป็นการกระทําของปีศาจ’ 

 เป็นทีป่รากฏใหเ้ห็นวา่ บคุคลทีช่อบกอ่กวนประเภทนี ้มจํีานวนเพิม่มากขึน้เป็นลําดบั ซึง่เป็นพวกทีม่ี

ความสขุอยูก่บัการสรา้งความยุง่ยากใหก้บัชวีติความเป็นอยูข่องนักวทิยสุมคัรเลน่ทีเ่ป็นคนดี

ทัง้หลาย (well behaved operators) เป็นมนุษยป์ระเภททีพ่ยายามทกุวถิทีางเพือ่กอ่กวนสถานทีี่

ตดิตอ่ทางไกล (DXers) ในบางกรณีบคุคลจําพวกนีก้ค็อื นักวทิยสุมคัรเลน่ทีม่คีวามหงดุหงดิไมไ่ด ้

อยา่งใจ จากการไมป่ระสบความสําเร็จในการตดิตอ่ทางไกล ซึง่เป็นผลมาจากการขาดความรูแ้ละ

ดอ้ยซึง่สตปัิญญา แลว้กลายเป็นผูท้ีต่อ้งการจะระบายอารมณ์ทีห่งดุหงดิไปยงับรรดาเพือ่นทีป่ระสบ

ความสําเร็จ 

 บางครัง้ ผูเ้ขยีนไดเ้ห็นการใชว้าจาทีห่ยาบคายและลามกทีส่ดุ จากมนุษยป์ระเภทนี ้

 สิง่ทีม่นุษยเ์หลา่นีต้อ้งการกค็อื ใหผู้อ้ ืน่ตอบโตต้นเอง เพือ่ใหเ้กดิความวุน่วายโกลาหลขึน้บนความถี ่  

 คําแนะนําทีด่:ี จงอยา่ตอบโต ้เมือ่ไดเ้ผชญิกบัเหตกุารณ์ดังกลา่ว หากไมม่ผีูใ้ดตอบโต ้มนุษยร์า้ย

เหลา่นีก้็จะหายไปเองจากการทีไ่มผู่ใ้ดสนใจ (ด ู§ III.11 ประกอบดว้ย) ถา้หากมัน่ใจวา่ ไดท้ราบ

ตัวตนของบคุคล ผูซ้ ึง่ต ัง้ใจสรา้ง QRM ไดเ้ป็นทีแ่น่ชดั ก็ใหพ้จิารณารายงานอยา่งเป็นทางการไป

ยงัหน่วยงานทีกํ่ากบัดแูลวทิยสุมคัรเลน่ (authorities) ตอ่ไป 

 ตอ้งไมต่อบโต ้ผา่นทาง DX Cluster ไมว่า่จะเป็น cluster ใหนกต็าม ซึง่แน่นอนเป็นธรรมดา ทีใ่น

ขณะเดยีวกนั บรรดาพวกจติวปิรติเหลา่นัน้ ก็คงคอยเฝ้ามอง DX Cluster ทัง้หลายอยูด่ว้ย เชน่กนั 

 

III.10.5. เราตอ้งการจะเป็นผูคุ้ม้กฎอกีผูห้นึง่หรอืไม?่ 

 เมือ่เราพบวา่มผีูอ้ ืน่กระทําผดิรา้ยแรง หรอื ผดิซ้ําซาก จงจําไวว้า่ ทีผ่า่นมาตัวเรากเ็คยกระทําผดิ

มาแลว้เชน่กนั จรงิหรอืไม?่ จงอดทนและใหอ้ภยั 

 หากจําเป็นตอ้งการจะบอกกลา่วบางสิง่บางอยา่ง (เพือ่แกไ้ขสิง่ผดิทีเ่กดิอยูป่ระจําโดยบคุคลผูนั้น้) 

ใหใ้ชว้าจาไปในลักษณะทีเ่ป็นมติรและเป็นไปในทางบวก โดยไมทํ่าใหบ้คุคลนัน้ตอ้งไดอ้าย หรอื 

ฟังแลว้ไมทํ่าใหบ้คุคลนัน้ รูส้กึวา่ ตนเองเป็นผูด้อ้ยปัญญาหรอืไรซ้ ึง่ความสําคัญ ถา้ ON9XYZ 

ออกอากาศผดิพลาดซ้ํากนัหลายครัง้บนความถีใ่นฟังชัน่ VFO ก็ใหแ้จง้ไปวา่ ‘9xyz up please’ 

(‘9xyz ขยบัขึน้ไปหน่อย นะครับ/คะ’) ไมใ่ช ่‘up you idiot’ (‘ขยบัขึน้ไป ไอโ้ง’่) การทําใหผู้อ้ ืน่

ไดรั้บความอบัอายขายหนา้ มไิดนํ้ามาซึง่คณุคา่ทีง่อกเงยกบัถอ้ยคําทีผู่นั้น้ไดส้ง่ออกไปแมแ้ตอ่ยา่ง
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ใดเลย กรณีเพยีงแสดงใหท้ราบถงึบางสิง่บางอยา่งในตวัตนของบคุคลทีกํ่าลังกระทําใหผู้อ้ ืน่ไดอ้าย

อยูเ่ทา่นัน้ (สาํเนยีงสอ่ภาษา กริยิาสอ่สกลุ) 

 จงตระหนักไวเ้สมอวา่ การเขา้ไปสอดแทรก (ดว้ยความประสงคด์)ี อาจจะนํามาซึง่การรบกวนที่

มากกวา่ขอ้ผดิพลาด ทีเ่รากําลังตอ้งการจะเขา้ไปแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง! 

 กอ่นทีจ่ะแสดงบทเป็น ผูคุ้ม้กฎ ควรคดิทบทวนดใูหด้ ีพจิารณาวา่หนทางใดทีก่ารกระทําของเราจะมี

ผลไปในทางบวก หากเห็นวา่ จําเป็นจะตอ้งกระทําเชน่นัน้ ใหข้ยบัลิน้มว้นไปมาสกัสามครัง้กอ่นทีจ่ะ

เดนิหนา้ตอ่ไป (สาํนวนเป็นนัยวา่ คดิใหล้ะเอยีดรอบคอบเสยีกอ่น) 

 สภุาพและสรา้งสรรคไ์วเ้สมอ  

 หากตอ้งการจะบอกกลา่วผูใ้ดบางคนทีกํ่าลังออกอากาศในความถีท่ีไ่มถ่กูตอ้ง ใหร้ะบสุญัญาณเรยีก

ขานสถานนัีน้ไวด้ว้ยเสมอ หาไมแ่ลว้สถานดีังกลา่วจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ เรามขีอ้ความถงึเขา? 

ดังนัน้ ใชคํ้าวา่ ‘9XYZ up please’ ไมใ่ช ่‘up please’ หรอื ‘up up up up’ 

 หากตนเองเป็นสถาน ี9xyz ก็ไมต่อ้งเกรงวา่จะเป็นการอบัอายขายหนา้จนเกนิไป ความผดิพลาด

เป็นเรือ่งธรรมดาของมนุษย ์การขอโทษของเราจะยิง่ทําใหเ้กดิ QRM เพิม่ขึน้ (กรณีเป็นการแนะวา่ 

หากเราโดนตกัเตอืนมาก็ไมต่อ้งรูส้กึอบัอายขายหนา้จนเกนิไปและไมจํ่าเป็นตอ้งขอโทษหรอืแสดง

ความเสยีใจใดๆ ออกไป เพราะถอืวา่เป็นขอ้ผดิพลาดทีใ่หอ้ภยักนัได ้ดังนัน้ จงึไมค่วรตอ่ความยาว

สาวความยดื เพราะจะกลายเป็นการเพิม่ QRM เขา้ไปอกี) 

 จงอยา่ลมืวา่ผูคุ้ม้กฎทกุทา่น ทีก่ระทําตนเยีย่งตํารวจอยูนั่น้ ก็กําลังกระทําผดิหรอืฝ่าฝืนกฎระเบยีบ

อยูด่ว้ยเชน่กนั: เราเคยไดย้นิตํารวจบนความถีห่นา้ใหน ระบตุัวตน ตามทีค่วรจะตอ้งกระทําบา้ง

หรอืไม?่  

 อกีแนวคดิหนึง่: มผีูคุ้ม้กฎทีด่คีนเดยีว ถอืเป็นเรือ่งทีย่อมรับกนัได ้แตถ่า้มถีงึสองคน คงจะแออดั

เกนิไป  

 

III.10.6. จะปฏบิตัตินเชน่ไรทา่มกลางขบวนผูคุ้ม้กฎ 

เมือ่เป็น DXer แลว้ จะทราบไดอ้ยา่งรวดเร็ววา่ ตวัเราจะไดห้ลายสิง่หลายอยา่งมากมายกวา่ จากการที่

ไมเ่ขา้ไปขอ้งเกีย่วกบับรรดาผูคุ้ม้กฎทัง้หลาย พยายามเปลีย่นวกิฤตใิหเ้ป็นโอกาส จงฟงัตอ่ไป (วลนีี้

เป็นคําทีม่หศัจรรยอ์กีเชน่กนั) ทา่มกลางเสยีงทีต่ระโกนบรภิาษไปยงัสถาน ีDX อยูนั่น้ และในหลายครัง้ 

ขณะทีผู่คุ้ม้กฎกําลังมคีวามเพลดิเพลนิ อยูก่บัการกน่ดา่ เราจะสามารถลง log กบัสถาน ีDX ได ้(แอบ

โป่งยงิเสอื)  

 

III.11. เคล็ดลบัส าหรบัสถาน ีDX และนกัวทิยสุมคัรเลน่ประจ าสถาน ี

DXPEDITION 
บางท ีในอกีไมช่า้ไมน่าน เราอาจจะไดอ้อกอากาศอยูอ่กีฟากหนึง่ในสถานการณ์แบบ pileup อาจจะได ้

ทําหนา้ที ่operator ของ DXpedition ซึง่ถอืเป็นความใฝ่ฝันของนักวทิยสุมคัรเลน่จํานวนมาก สําหรับผูท้ี่

คดิจะเอาจรงิเอาจังในเรือ่งนีแ้ลว้ ผูเ้ขยีนมขีอ้แนะนําและวธิกีารอยูห่ลายประการทีส่ามารถนําไปใชอ้ยา่ง

ไดผ้ล หากตอ้งการจะเป็น operator ทีไ่ดรั้บความสําเร็จ และสิง่ทีจ่ะกลา่วตอ่ไปนีค้อื เคล็ดลับบาง

ประการ:  

 แจง้ call sign ของตนเองหลังจบการตดิตอ่ทกุการตดิตอ่ หาก call sign เรายาว (เชน่ 

SV9/G3ZZZ/P) ใหข้านไปทกุ 2-3 QSO เป็นอยา่งนอ้ย  

 หากเมือ่ตดิตอ่แบบ simplex และไมส่ามารถรับสญัญาณเรยีกขานสถานอีืน่ไดช้ดัเจนพอ (เนือ่งจาก

หลายสถานเีรยีกขานเขา้มาในความถีพ่รอ้มกนั) ใหเ้ปลีย่นการรับ/สง่ไปเป็นแบบ split และแจง้ใหผู้ ้

ทีเ่รยีกขานสถานเีราอยูใ่นขณะนัน้ ทราบโดยทัว่กนั ตอ้งไมล่มืแจง้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่อยูใ่น

ยา่นความถีตํ่า่ทีส่ญัญาณจากสถาน ีDX ซึง่อยูไ่กลออกไปจะเบาบางมาก สถานขีองเราจะถกูกลบ

ทับรับฟังไมไ่ดเ้ลย อยา่งงา่ยดาย เพยีงดว้ยความแรงมากกวา่เราแค ่50 dB เทา่นัน้ สําหรับสถาน ี

DX ทีห่ายากดว้ยแลว้ split คอืคําตอบสดุทา้ย 
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 กอ่นทีจ่ะเปลีย่นไปเป็น split mode ตรวจสอบดกูอ่นวา่ ความถีท่ีต่อ้งการใชฟั้ง (use for listening) 

นัน้วา่งอยูจ่รงิ 

 ถา้ใชแ้บบ split ใหบ้อกกลา่วออกไป หลงัจบการตดิตอ่ (QSO) แตล่ะคร ัง้ ตวัอยา่ง แบบ CW: 

‘UP 5, UP 5/10 QSX 1820’ ฯลฯ แบบ SSB: ‘listening 5 up, listening 5 to 10 up, listening 

on 14273, up 5, down 12’ ฯลฯ 

 จงอยา่แจง้การออกอากาศแบบ split แบบหา่งครัง้ (‘every now and then’) ซึง่อาจทําใหค้วาม

หนาแน่นหรอืจํานวนของสถานทีีร่อเรยีกขาน (pile) อยูล่ดลง และสรา้งความความสบัสนวุน่วายขึน้

บนความถีท่ีเ่รากําลังใชส้ง่อยูท่ีย่ากจะหลกีเลีย่งได ้รวมทัง้ยงัจะทําใหย้า่นความถีท่ีใ่ช ้split นัน้

ขยายกวา้งออกไปเกนิจากทีต่อ้งการ กรณีถอืเป็นวธิปีฏบิตัทิีไ่มเ่หมาะสมในทกุแงข่องมมุมอง  

 ใน CW แบบ split ควรปรับไปฟังอยา่งนอ้ยที ่2 kHz เหนอื (หรอืตํ่ากวา่) ความถีท่ีเ่ราใชส้ง่ 

(transmit frequency) เพือ่หลกีเลีย่งการรบกวนทีม่ตีอ่สญัญาณจาก key clicks ทีเ่กดิจากบรรดาผู ้

ทีเ่รยีกขานเขา้มา (callers) ปกตกิาร split เพยีง 1 kHz ทีน่ยิมใชก้นัอยูนั่น้ ถอืวา่ไมเ่พยีงพอ  

 ใน SSB อยา่งนอ้ยควรเป็น 5 แตท่ี ่10 kHz จะเหมาะสมกวา่ สญัญาณบางสถานทีีเ่รยีกขานมา 

บางครัง้กก็วา้งมาก ทําใหเ้กดิการฟุ้งกระจายเขา้มาในความถีท่ีเ่ราใชส้ง่ออกไดอ้ยา่งมากมาย 

 หากเราเป็นสถาน ีDX ออกอากาศแบบ split ในยา่น 80m (window of 80m) ทีกํ่าหนด (ใน 

Region 1: 3.50-3.51 kHz แบบ CW หรอื 3.775-3.800 kHz แบบ phone) ใหร้บัฟงั pileup 

นอกยา่นทีก่ าหนดเพือ่การออกอากาศแบบ DX (listen for the pileup outside the DX 

window) หากออกอากาศ เชน่ ที ่3.795 ใหฟั้ง pileup ที ่3.775 kHz (แบบ CW เหนอืขึน้ไป

3.510 kHz) 

 รักษาชอ่งทางในการรับฟัง (listening window) ใหแ้คบทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระทําได ้เพือ่หลกีเลีย่งการ

ไปรบกวนบรรดาผูใ้ชค้วามถีย่า่นอืน่อยูใ่นขณะนัน้ 

 ในแบบ SSB หากรับสญัญาณเรยีกขานของคูส่ถานไีดเ้พยีงบางสว่น ใหข้านตอบกลับไปดว้ย

สญัญาณเรยีกขานทีรั่บมาไดนั้น้ แลว้รายงานการรับฟังไปพรอ้มเลย เชน่ ‘Yankee Oscar 59’ (‘แยง

กี ้ออสการ ์หา้เกา้’) จงอยา่พดูวา่ ‘Yankee Oscar, again please’ (‘แยงกี ้ออสการ ์ขออกีครัง้ 

ครับ/คะ่’ รับประกนัไดเ้ลยวา่ การตอบไปแบบนัน้ จะทําใหบ้รรดา Yankee Oscar ทีม่อียูท่ัง้หมด หู

ผึง่! ขณะเมือ่เราไดร้ายงานคําวา่ 59 ไปดว้ยแลว้ ก็เสมอืนวา่เราตดิตอ่ไดค้รึง่หนึง่แลว้ (half of the 

QSO) และก็จะไมทํ่าใหบ้รรดาสถานอีืน่ทีร่ออยู ่เรยีกขานซอ้นเขา้มาดว้ย (disorderly callers)  

 กรณีเชน่เดยีวกนั ในแบบ CW ไมต่อ้งสง่เครือ่งหมายคําถามตอ่ทา้ยไป (เชน่รับไดม้าเพยีง 3TA) 

เครือ่งหมายคําถามจะไปลั่นไกใหค้รึง่หนึง่ของบรรดาสถานทีี ่pileup อยู ่ทะลกัเขา้มาหาเราทันท ี

ดังนัน้ ใหส้ง่คําวา่ ‘3TA 599’ ไป และ ไมใ่ช:่ ‘?3TA 599’  ตอ้งไมส่ง่เครือ่งหมายคําถามไปดว้ย 

โดยเด็ดขาด (never) เมือ่เกดิสถานการณ์ pileup  

 สิง่ทีจ่ะกลา่วตอ่ไปนี ้สามารถใชไ้ดก้บัทกุโหมด: หากครัง้แรกเรารับ call sign ไดม้าไมค่รบ ตอ่มา

รับไดค้รบแลว้ก็ขาน call sign ทีค่รบนัน้กลับไป เพือ่วา่สถานนัีน้ จะไดแ้น่ใจวา่ตดิตอ่กบัเราได ้

สมบรูณ์แลว้ (worked you) และนําไปลง log ตอ่ไป ตวัอยา่ง: สมมตวิา่ในครัง้แรก รับ call sign 

ไดไ้มค่รบ เพยีง: ‘3TA’ ใหต้อบกลับไปวา่ ‘3TA 599’ (ในประเภทเสยีง เป็น ‘3TA 59’) สถานนัีน้ก็

จะยนืยนักลับมาวา่ ‘TU DE OH   OH3TA 599’ (ประเภทเสยีงก็จะเป็น Oscar Hotel, Oscar Hotel 

Three Tango Alpha you’re 59 QSL?) หากไปขานตอบยนืยนัสถานดีังกลา่วดว้ยเพยีงคําวา่ ‘QSL 

TU’ (ประเภทเสยีง: QSL thank you)  OH3TA ก็จะไมส่ามารถแน่ใจไดว้า่ เราตดิตอ่กบัเขาได ้

สมบรูณ์แลว้ (you worked him) ดังนัน้ ใหย้นืยนัไปวา่: ‘OH3TA TU’ หรอื ‘OH3TA thanks’ 

 เมือ่รับ (copy) สญัญาณเรยีกขานบางสว่นไดแ้ลว้ ยดึโยงอยูก่บัสถานนัีน้อยา่ใหส้ถานอีืน่เบยีดเขา้

มาได ้เราเป็นเจา้ของความถีห่รอืผูเ้ป็นนาย (boss) อยูใ่นขณะนัน้ แสดงใหบ้รรดาสถานเีหลา่นัน้ได ้

รับรูว้า่ เราเทา่นัน้ มใิชผู่อ้ ืน่ ทีจ่ะเป็นผูต้ัดสนิวา่ จะลง log กบัสถานใีด สถานทีี ่pileup อยู ่มกัจะ

ขาดวนัิย แตบ่อ่ยครัง้ สภาพดังกลา่วกเ็กดิจากการที ่operator ของสถาน ีDX (สถานทีีเ่รยีกขาน 

CQ DX) ไมใ่ชส้ทิธใินการควบคมุ หากสถาน ีDX เหลา่นัน้สงัเกตเห็นไดว้า่ เรากําลงัยดึโยงอยูก่บั
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สถานทีีรั่บ call sign ไดม้าบางสว่นอยู ่และยงัไม ่(วา่ง) ถงึทเีขาทีจ่ะเรยีกขานเขา้มา เหลา่สถาน ี

DX ทีร่มุเรยีกขานมา ก็จะหยดุรอและแสดงความมวีนัิยมากขึน้ใหเ้ห็นเอง 

 หากเราหยดุและละทิง้สถานทีีรั่บ call sign ไดม้าไมค่รบ แลว้ไปขานรับสถานใีดสถานหีนึง่ทีเ่สยีง

ดัง แตไ่รซ้ ึง่วนัิยเขา้ ก็เทา่กบัวา่ ไปยอมใหส้ถานบีาตรใหญนั่น้ เป็นผูบ้รหิารความถีแ่ทนเรา ณ เวลา

นัน้ ปัญหาก็จะเกดิกบัเราทันท ีในหลายกรณี ความยุง่เหยงิไมเ่ป็นระเบยีบเกดิขึน้กเ็พราะดว้ยเหตุ

ทีว่า่ operator ไมแ่สดงสทิธแิละใชอํ้านาจตามกฎ หรอืไมย่นืหยดัและยดึโยงกบักฎเกณฑท์ีต่นเอง

ไดว้างไว ้(ไมห้ลักปักเลน หรอื พวกมากลากไป)  

 หากสถานทีี ่call sign ไมค่รบ ไมข่านตอบกลบัมา หรอื หายไป จงอยา่เรยีกสถานซี ึง่ขาดวนัิยใดที่

ไดส้รา้งปัญหาในชว่งสดุทา้ยหลายนาททีีผ่า่นมา ใหเ้รยีก CQ ตอ่ แลว้ขยบัขึน้หรอืลง สองสาม 

kHz เพือ่ใหเ้ป็นชอ่งรับฟัง จงอยา่สรา้งความพงึพอใจใหก้บับคุคลทีเ่ราตราหนา้ไวแ้ลว้วา่ เป็น

พวกขาดวนิยั จงแสดงใหบ้รรดาพวกทีช่อบแหกกฎไดเ้ห็นวา่ การเรยีกขานแบบขาดการเคารพซึง่

กฎ กตกิา เป็นเรือ่งทีไ่รค้า่ (useless) ไมคู่ค่วรทีจ่ะตอบสนอง 

 เมือ่เรากลับไปเรยีกขาน (ตอบสนอง) สถานทีีอ่ยูใ่น pileup (เชน่ JA1ZZZ) และไดล้ง log กนัไว ้

แลว้ ในบางครัง้ สถานนัีน้กย็งัคงเรยีกขานเราอยูอ่กี เนือ่งจากไมไ่ดย้นิทีเ่รารายงานการรับฟังไปให ้

จงอยา่เรยีกขานกลับไปดว้ยคําวา่ ‘JA1ZZ. You are in the log’ (‘ทา่นอยูใ่น log ผม/ดฉัินแลว้’ -

ในประเภทเสยีง) หรอื ‘JA1ZZZ QSL’ (ใน CW) แตใ่หเ้รยีกขานเขากลบัไปอกีคร ัง้ พรอ้ม

รายงานการรบัฟงัไปอกี แทจ้รงิแลว้ สถานนัีน้ตอ้งการรายงานการรับฟังจากสถานเีรามากกวา่ 

(จงึไดเ้รยีกขานเรามาอกีครัง้) 

 จงปฏบิตัติาม รปูแบบมาตรฐาน (standard pattern) อยูต่ลอดเวลาในการออกอากาศ ตวัอยา่ง 

(สมมตวิา่ตัวเราคอื ZK1DX):  

ZK1DX 5 to 10 up  → เราไดย้นิ ON4XYZ เรยีกขานมา 

ON4XYZ 59  → เรารายงานการรับฟังใหไ้ป 

QSL ZK1DX 5 to 10 up → เรายนืยนั บอกตวัตน แลว้เรยีกขานตอ่ 

 หากรักษารปูแบบทีเ่หมอืนกนัเชน่นีไ้วต้ลอดเวลา ผูท้ี ่pileup อยูก่็จะทราบไดว้า่ ขณะทีเ่ราแจง้ไปวา่ 

‘5 to 10 up’ เราพรอ้มแลว้ ทีจ่ะรับการเรยีกขานตอ่จากสถานทีีร่ออยูต่อ่ไป ใหค้งไวซ้ ึง่รปูแบบอนั

เดยีวกนั ความเร็วทีเ่ทา่กนั จงัหวะทีค่ลา้ยคลงึกนั เชน่นีแ้ลว้ ทกุสถานกี็จะทราบเองไดว้า่ ควรจะ

เรยีกขานเราเขา้มาเมือ่ใด คลา้ยกบัการทํางานของนาฬกิา  

 หากบรรดาพวก pileup ยงัคงขาดวนัิยอยู ่ก็ไมต่อ้งตืน่เตน้มากกบัปรากฏการณ์ดังกลา่ว และหาก

สภาวการณ์ยงัไมด่ขี ึน้ ก็ใหเ้ปลีย่นไปใชโ้หมดหรอืยา่นความถีอ่ ืน่เสยี แตต่อ้งแจง้ใหส้ถานเีหลา่นัน้

ทราบกอ่นทีจ่ะเปลีย่นความถีไ่ป 

 จงเยอืกเย็นไวเ้สมอ อยา่ไดไ้ปแสดงสิง่ใดทีจ่ะทําใหผู้ท้ี ่pileup อยู ่ไดอ้าย ทัง้หลายทัง้ปวง สิง่ที่

ควรและตอ้งกระทําเพือ่ใหส้ถานเีหลา่นัน้ทราบคอื ขณะนี ้เราเป็นเจา้ของความถีอ่ยู ่เราเป็นคน

กําหนดกฎเกณฑ ์เราคอืผูม้สีทิธขิาด 

 อยา่กระทําการตดิตอ่กนัในแบบทีเ่รยีกวา่ call sign 2 ตัว หากเมือ่ไดย้นิเชน่นัน้ กใ็หแ้จง้กลับไปวา่ 

เราตอ้งการ call sign ทีค่รบถว้นเทา่นัน้ 

 หากออกอากาศในแบบ split mode แลว้ปรากฏวา่ หลายสถานรัีบเราไดไ้มค่อ่ยด ีกรณีเป็นไปได ้

มากทีค่วามถีท่ีกํ่าลังใชส้ง่อยูนั่น้ มปัีญหาจากการรบกวน (interference) หากปัญหายงัคงตอ่ไป 

สําหรับในโหมด SSB ใหล้องเปลีย่นความถีภ่าคสง่ไปสกั 5 kHz พรอ้มบอกกลา่วกบับรรดาเหลา่ 

pileup ในขณะนัน้กอ่นดว้ย สว่นในแบบ CW เปลีย่นไปเพยีง 0.5 kHz ก็พอ 

 ในโหมด CW ความเร็วในการสง่ 40 คําตอ่นาท ี(40 WPM) เป็นความเร็วสงูสดุทีใ่ชก้นัสําหรับการ

รับ/สง่ทีร่าบเรยีบอยา่งตอ่เนือ่งใน HF ยา่นตํ่า (40-160m) และจะเป็นการดยีิง่ขึน้ หากจะลด

ความเร็วลงสกัเล็กนอ้ย (20-30 WPM ขึน้อยูก่บัสภาวการณ์)  

 แจง้กบับรรดาผูท้ี ่pileup ใหท้ราบถงึแผนหรอืกําหนดการของตนเองอยูเ่สมอ จะหยดุออกอากาศ 

(QRT) เมือ่ใด ก็แจง้ไป เมือ่จะหยดุพกั กบ็อกกลา่ว: ‘ORX 5’ (‘QRX 5 นาท’ี ‘standby’) หากจะ

เปลีย่นยา่นความถี ่กป็ระกาศไปดว้ยเชน่กนั 
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 ถา้ตอ้งการจะให ้pileup ลดความหงดุหงดิลง และเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยขึน้ รวมทัง้ทําใหค้วามถีท่ีใ่ช ้

สง่อยูว่า่งลง (clear) วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากสดุคอื ทําใหส้ถานทีีร่มุเรยีกขานอยูนั่น้มคีวามพงึพอใจ 

ทําใหบ้รรดาเพือ่นของเราเหลา่นัน้ทราบวา่ เรากําลังกระทําสิง่ใดอยู ่เรารับทราบแลว้วา่สถานี

เหลา่นัน้ (อาจยกเวน้หนึง่หรอืสองสถาน)ี กําลังตอ้งการตดิตอ่กบัเรา สถานเีรากําลังขึน้หมอ้ (Hot)! 

 Operator ของสถาน ีDX บางครัง้ตดิตอ่ (work)โดยการกําหนดตวัเลข หรอื กําหนดพืน้ทีข่องคู่

สถาน ีกรณีหมายความวา่สถาน ีDX จะตอบรับเฉพาะสถานทีีม่ตีวัเลขในสว่นหนา้ (prefix) ของ call 

sign ทีต่นเองไดกํ้าหนดไวเ้ทา่นัน้ ตามสถติแิลว้ วธิกีารนีจ้ะทําให ้pileup เบาบางลงไดถ้งึ 10 เทา่ 

 จงหลกีเลีย่งใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระทําได ้สําหรับการตดิตอ่ (work) แบบกําหนดตัวเลข เพราะเป็น

ระบบทีไ่มด่มีากนักเทา่ไร 

 หากตอ้งการใชว้ธิกํีาหนดตัวเลขเพือ่เรยีกขานตดิตอ่ ก็ใหใ้ชก้ตกิาดังตอ่ไปนี:้ 

- เมือ่เริม่การตดิตอ่แบบกําหนดตวัเลขไปแลว้ ใหไ้ลเ่รยีงตวัเลขตามลําดบัจนครบ 1 รอบ หากเรา

ไปหยดุ (QRT) ครึง่ทางระหวา่งลําดับเลขเขา้แลว้ หรอื เปลีย่นมาใชแ้บบการสุม่ตวัเลข กลางคัน 

ตัวเรากกํ็าลังจะกลายเป็นผูส้รา้งความสบัสนวุน่วายเสยีเอง 

- จงอยา่ลมืโดยเด็ดขาดวา่ ขณะทีใ่ชก้ารตดิตอ่แบบกําหนดตวัเลขอยูนั่น้ รอ้ยละ 90 ของ DXers 

กําลังเฝ้าสงบรอ ขบเล็บนิว้มอืของตนเองอยู!่ สถาน ีDX เหลา่นัน้เฝ้าฟังเราอยูอ่ยา่งใจจดใจจอ่

และนับอยา่งละเอยีดวา่ เราตดิตอ่แตล่ะตัวเลขไดก้ีส่ถานแีลว้ และใหม้ัน่ใจไดเ้ลยวา่ operator 

บางสถานจีะอดใจไมไ่หว หากเรายงัไปไมถ่งึตวัเลขของเขาในภายในระยะเวลาทีค่วรจะเป็น 

- ใหข้ึน้ตน้การเรยีงลําดับดว้ยเลข 0 เสมอ แลว้เพิม่ขึน้ทลีะเลขเรยีงลําดบักนัไป โดยไมม่ตีัวแทรก 

บรหิารใหง้า่ยเขา้ไว ้ 

- อยา่กําหนดตัวเลขทีเ่ป็นการสุม่ (random): อนัแรก 0 จากนัน้ 5 แลว้ก็ 8 ตามดว้ย 1 ฯลฯ เนือ่ง

การจัดลําดับเชน่นัน้ จะทําให ้เพือ่นที ่pileup อยูห่งดุหงดิ หากเราเรยีงลําดับตัวเลขไปอยา่ง

ปกต ิสถานทีัง้หลายเหลา่นัน้ ก็จะกะเกณฑไ์ดว้า่เมือ่ใดจะถงึทขีองตนเอง การใชว้ธิสีุม่ตัวเลขจะ

ทําใหผู้ท้ีร่ออยูก่ระวนกระวาย รอ้นรนใจไดอ้ยา่งมากมายกา่ยกอง เลยทเีดยีว 

- ใหต้ดิตอ่อยา่งมากทีส่ดุ 10 สถานใีนแตล่ะตัวเลข และใหแ้น่ใจไวเ้สมอวา่ จํานวนสถานทีีไ่ดข้อง

แตล่ะตวัเลขมจํีานวนใกลเ้คยีงกนั หากสามารถจัดการใหไ้ดน้าทลีะ 5 สถาน ีกเ็ทา่กบัวา่เราจะใช ้

เวลาประมาณ 20 นาทตีอ่รอบ กรณีหมายความวา่ บางสถานอีาจจะตอ้งหยดุรอ อกีประมาณ 20 

นาท ีกวา่จะวนกลับมาถงึทขีองตนเองอกีครัง้ ซึง่ถอืวา่นานมากพอควรเลยทเีดยีว เวลาทีต่อ้งรอ

คอยโดยเฉลีย่ทั่วไป จะอยูป่ระมาณ 10 นาท ีแลว้ก็จงอยา่ลมืดว้ยวา่ ภาวะของการแพรก่ระจาย

คลืน่ (propagation) ในระยะเวลา 20 นาท ีหรอืแมแ้ตเ่พยีง 10 นาทกี็ตาม สามารถทําใหส้ภาพ

การตดิตอ่เปลีย่นแปลงไปไดม้าก 

- บอกกลา่วบรรดาสถานทีี ่pileup อยูเ่สมอ ถงึจํานวนสถานทีีกํ่าหนดไว ้เพือ่ทีเ่ราจะตดิตอ่ดว้ยใน

แตล่ะตวัเลข และแจง้ขอ้มลูนีซ้ํ้าทกุครัง้หลังจบการตดิตอ่ไดแ้ตล่ะ call sign  

 วธิกีารทีใ่ชเ้รยีกขานแบบกําหนดตัวเลขจาก call sign นัน้ ไมน่ยิมใชใ้น CW 

 เทคนคิทีด่กีวา่ ทีส่ามารถทําใหส้ถาน ีpileup ทัง้หลายเบาบางลงไดบ้า้งเล็กนอ้ย กค็อื การ work 

แบบกําหนดทวปี และ แบบตามพืน้ทีท่างภมูศิาสตร ์การตดิตอ่แบบนีจ้ะเป็นการเปิดโอกาสทีม่ากกวา่

ใหก้บัสถานทีีอ่ยูห่า่งไกลออกไปของโลกทีส่ญัญาณมกัจะออ่น และอากาศเปิดใหเ้ป็นเวลาไมม่าก

นัก 

 กรณีเรากําหนดทวปีเพือ่การตดิต่อ ซึง่หมายความวา่ เราตอ้งการจะใหส้ถานใีนพืน้ทีท่ีร่ะบไุปเทา่นัน้ 

ทีค่วรจะขานตอบเรามา ตวัอยา่ง: หากเราตอ้งการจะ work เฉพาะสถานใีนอเมรกิาเหนอื ใหเ้รยีก

ขานไปดังนี ้‘CQ North America ONLY’ หรอืใน CW: ก็เป็น ‘CQ NA’  

 ใชเ้ทคนคิอนันีเ้ป็นหลกัเพือ่ใหเ้ขา้ถงึพืน้ทีข่องโลกทีม่สีภาพการแพรก่ระจายคลืน่ไมด่ ี(bad) และมี

อากาศเปิดใหเ้ราเป็นแบบครัง้คราว (สัน้) 

 หากเราใชเ้ทคนคิอนันีเ้พราะเหตวุา่ pileup เกดิความหนาแน่นมากเกนิไป กใ็หส้บัเปลีย่นหมนุเวยีน

ไปมาอยา่งรวดเร็ว ระหวา่งทวปีหรอืพืน้ที ่กฎหัวแมม่อื (rule of thumb) ทีด่กีค็อื ไมว่า่ผูใ้ดก็ตาม 

ไมค่วรเรยีกขานเพยีงพืน้ทีเ่ดยีวเกนิกวา่ 15 นาท ีถงึสงูสดุไมเ่กนิ 30 นาท ี
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 ใหแ้จง้บรรดาเพือ่นที ่pileup อยู ่ทราบถงึแผนการของเรา แจง้ไปวา่เราจะเปลีย่นพืน้ทีอ่ยา่งไร และ

ใหส้ถานทีี ่pileup ปฏบิตัติามแผนทีเ่ราวางไว ้

 ใหเ้ปลีย่นกลับมา work แบบไมเ่จาะจงพืน้ที ่ใหเ้ร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระทําได ้เมือ่อากาศเปิด 

 ควรหลกีเลีย่งการใชเ้ทคนคิทัง้สองทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระทําได ้เวน้แตก่รณี

ทีเ่รากําลังคน้หาพืน้ทีท่ีย่ากลําบากในการเขา้ถงึ เทา่นัน้ 

 ปัญหาหลกัของการใชว้ธิกีารแบบเจาะจง (selective method) ก็คอื วธินีีจ้ะทําใหนั้กวทิยสุมคัรเลน่

สว่นใหญน่ั่งรอและเกดิความเครยีด และพวกทีเ่ครยีดเหลา่นีเ้อง จะกลายเป็นผูคุ้ม้กฎทีเ่กบ็กดได ้

อยา่งงา่ยดาย ยิง่หากเราปิดสถาน ี(QRT) ไปกอ่นทีจ่ะถงึททีีเ่ป็นตวัเลขของทา่นทัง้หลายเหลา่นัน้

ดว้ยแลว้ ใหเ้ชือ่ขนมกนิไดเ้ลยวา่ ชือ่ของเราจะถกูตระโกนเรยีก (called names) ในความถีท่ีใ่ชส้ง่

อยูนั่น้ อยา่งอือ้องึโดยมติอ้งสงสยั 

 ผูเ้ขยีนเคยไดเ้ห็น DX operator บางรายทีพ่ยายามจะ work แบบเจาะจงประเทศมาแลว้  เห็นวา่

ควรหลกีเลีย่งวธิกีารนีใ้นทกุโอกาส ดว้ยเหตผุลทีไ่ดเ้คยประสพมาดังนี:้ วธินีีจ้ะทําให ้DXers รอ้ยละ 

99 ทีต่อ้งการจะตดิตอ่กบัสถานเีรา ตอ้งเฝ้ารอ จงึขอรับประกนัไดเ้ลยวา่ ทันใดนัน้ ในเวลาเพยีงชัว่

อดึใจ ความวุน่วายจะเกดิขึน้ทันท ี 

 จงระวังไวด้ว้ยวา่ เมือ่จะใชว้ธิเีจาะจงแบบนีก้บัเพือ่นเรา หรอื กบัสถานใีนประเทศเราเอง ใหใ้ชอ้ยา่ง

ระมดัระวังและอยา่ใหเ้ป็นการโจง่แจง้เกนิไป ทางทีด่แีลว้ อยา่ใชเ้ลยจะดกีวา่  

 ถงึตอนนี ้ผูเ้ขยีนไดลํ้าดับเรือ่งราวมาแลว้หลายประเด็น ทัง้หมดเกีย่วขอ้งกบับรรดาขัน้ตอนของการ

ออกอากาศ โดยมุง่เป้าไปยงัการคน้หาสถาน ีDX ใหไ้ดอ้ยา่งสนุกสนานสําหรับผูท้ีเ่ปรยีบเสมอืน

นายพรานตามลา่สถาน ีDX และ DXpedition ดังเป็นทีท่ราบกนัดอียูแ่ลว้วา่ การใหค้วามรูแ้ละการ

ฝึกอบรม ใหก้บั operator ทัง้สองกลุม่ จะชว่ยปรับปรงุการ operate และทําใหเ้ขาเหลา่นัน้ สามารถ

กา้วไปพบกบัสถานการณ์แบบ ชนะกบัชนะ (win win situation) ในทัง้สองเรือ่งได:้ เหนอืกวา่และ

สนุกสนานมากวา่ ในโลกของการ DX (DXing world)  

- ณ เวลาหนึง่หรอืเวลาใดทีผ่า่นมา พวกเราเกอืบทัง้หมด ไดเ้คยเผชญิกบัสถานการณ์ทีเ่หลา่

ผูส้รา้ง QRM (QRMers) ไดป้รากฏตัวออกมาเพือ่ทําลายความสนุกสนานเพลดิเพลนิของบรรดา

นายพราน DX นับหลายพันคนทีกํ่าลังรืน่รมยอ์ยู ่สถานจํีาพวกนีจ้ะสรา้ง QRM ขึน้ในความถี่

ภาคสง่ของสถาน ีDX ไมว่า่จะดว้ยการไมข่านสญัญาณเรยีกขานตนเองกด็ ีหรอื ขอยมืสญัญาณ

เรยีกขานของสถานอีืน่มาใชแ้สดงพฤตกิรรมทีไ่รซ้ ึง่จรยิธรรมก็ด ีสิง่เหลา่นี ้โดยแทจ้รงิแลว้ ถอื

เป็น เรือ่งของจรยิธรรม หรอื ethical issue (ด ู§ I.2.5) เป็นเรือ่งของคําวา่ ด ี(good) และ 

เลว (bad) มใิชเ่รือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัขัน้ตอนการออกอากาศ (operating procedures)  และ

ผูส้รา้ง QRM ประเภทนีจํ้านวนมาก จะไมส่ามารถถกูขดัเกลาตนเองไดด้ว้ยการศกึษาและการ

ฝึกอบรม 

- การรบกวนทีเ่กดิจากความจงใจของมนุษย ์หรอื D(eliberate)QRM เกดิจากคนสว่นนอ้ยทีน่ยิม

ความรนุแรงในสงัคมทีม่าตรฐานแหง่คณุธรรมในระดับหนึง่ตกหลน่หายไป การกระทําของบคุคล

เหลา่นี ้ก็เป็นเพยีงการแสดงใหเ้ห็นถงึระดับความเห็นแกต่ัวทีเ่พิม่ขึน้อยา่งคงเสน้คงวา เรา

ทัง้หลาย ดว้ยโชคทีไ่มด่นัีก จงึดเูหมอืนวา่ จะไดเ้ห็นสิง่เหลา่นีไ้ดใ้นทกุระดับของสงัคมปัจจบุนั  

- หากเราไดรั้บความเดอืดรอ้นจาก DQRM ก็ใหเ้ปลีย่นความถีไ่ปเล็กนอ้ย เชน่ 500 Hz ใน CW 

เป็นตน้ ใหส้ง่สญัญาณเรยีกขานเราไปแลว้ตามดว้ยเสยีง ดทิ (DIT) ตอ่กนัไปขณะทีเ่ราเปลีย่น

ความถีไ่ปอยา่งชา้ๆ เพือ่ทีบ่รรดาเพือ่นที ่pileup อยูจ่ะไดเ้ขา้ใจวา่เรากําลังทําอะไรอยู ่หรอื ใน

ประเภทเสยีง ปรับขึน้หรอืลงไป 5 kHz หลังจากไดแ้จง้ QSY ไปแลว้ โดยไมต่อ้งบอกเหตผุล 

(วา่เหตใุดเราถงึหลกีไป) 

- จงอยา่ไปแสดงออกวา่ เราไดรั้บความเดอืดรอ้นจาก DQRM ดังทีป่รากฏใหเ้ห็น บอ่ยครัง้มาก ที่

คนจํานวนนอ้ยพวกนี ้ทีส่รา้ง DQRM ขึน้ จะเลกิลาไปเอง เมือ่ไมม่ผีูใ้ดใหค้วามสนใจ หรอือกีนัย

หนึง่ เมือ่ไมม่ผีูใ้ดใสใ่จการยัว่ยขุองตนเอง ดังนัน้ จงอยา่ไปสนใจใหค้วามสําคญักบัมนุษย์

ประเภทนี:้ ยดึถอืกฎขอ้นีไ้ว ้
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มผีลบงัคบัทางกฎหมายหรอืไม?่ (LEGALLY BINDING?)  

 

ขัน้ตอนของการปฏบิตัทิีแ่สดงใหเ้ห็นเป็นลําดับมาทัง้หมดในเอกสารฉบบันี้ มขีอ้ผกูพันทางกฎหมายหรอืไม?่ 

สว่นใหญเ่กอืบทัง้หมดแลว้ ไมม่ขีอ้ผกูพัน ตวัอยา่งเชน่: กฎหรอืระเบยีบของเกอืบทกุประเทศสมาชกิ กําหนดไว ้

วา่ ผูใ้ดกต็าม ควรตอ้งขานสญัญาณเรยีกขานทกุ 5 (บางประเทศ 10) นาท ีกฎนีม้ขี ึน้ไว ้เพือ่ใหส้ถานคีวบคมุ

ขา่ย (monitoring stations) และหน่วยงานทีม่หีนา้ทีกํ่ากบัดแูลวทิยสุมคัรเลน่ (control authorities) สามารถ

ทราบถงึตัวตนของผูท้ีกํ่าลังออกอากาศอยูไ่ด ้สว่นการกําหนดไวท้กุ 5 นาท ีเป็นตวัเลขขัน้ตํ่าทีกํ่าหนดไวใ้นกฎ

หรอืระเบยีบ แตใ่นแงข่องการปฏบิตัทิีด่ ี(good practice) และ ตามทีน่ยิมถอืปฏบิตักินัมา (sound custom) 

รวมทัง้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประสทิธภิาพและการปฏบิตัทิีด่ตีอ่กนั  ‘การปฏบิตัใินการออกอากาศทีถ่กูตอ้ง’ (‘correct 

operating practice’) ในทีน่ี ้บอกใหเ้ราทราบวา่ ใหร้ะบตุัวตนในแตล่ะ QSO ดว้ยเชน่กนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

หากมกีารตดิตอ่กนัแบบกระชบั เชน่ ขณะทีอ่ยูร่ะหวา่ง contest หรอืออกอากาศแบบ pileup  บรรดาขัน้ตอน

วธิกีารออกอากาศทัง้หลายเหลา่นี ้ควรตอ้งใหม้กีารยดึถอืปฏบิตัใินสงัคมวทิยสุมคัรเลน่อยา่งทั่วถงึ เพือ่ใหเ้รา

สามารถไดร้ืน่รมยก์บังานอดเิรกชนดินี ้ดว้ยความเขา้ใจใหม้ากทีส่ดุ (in best understanding) 

 

ตัวอยา่งทีค่ลา้ยคลงึกนั ซึง่เกีย่วขอ้งกบัแผนหรอืตารางกําหนดยา่นความถีข่องสหภาพวทิยสุมคัรเลน่ระหวา่ง

ประเทศ (IARU Band Plan) ทีป่ระเทศสมาชกิสว่นใหญ ่ก็มไิดนํ้าไปบงัคับใชเ้ป็นกฎหมาย แตก่ป็รากฏเป็นที่

ชดัเจนวา่ ตารางดังกลา่วถกูใชเ้พือ่ ใหก้ารอาศัยอยูร่ว่มกนัในยา่นความถีท่ีม่ผีูค้นเป็นจํานวนมาก เป่ียมดว้ย

ความสขุสําราญยิง่ขึน้  

 

การละเลยไมป่ฏบิตัติาม ขัน้ตอนวธิกีารออกอากาศ ทีไ่ดก้ลา่วมาทัง้หมดในเอกสารฉบบันี ้อาจจะไมทํ่าใหเ้รา 

ตอ้งเขา้ไปอยูใ่นเรอืนจําได ้แตจ่ะสง่ผลใหเ้กดิการปฏบิตัใินการออกอากาศทีไ่มด่ไีมง่ามกบัตนเองไดอ้ยา่ง

แน่นอน 
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เอกสารแนบ 1: การออกเสยีงสะกดและสทัอกัษรสากล (International spelling and phonetic 

Alphabet) 

อกัษร สทัอกัษร การออกเสยีง อกัษร สทัอกัษร การออกเสยีง 
A Alpha al fah          (อลั ฝ่า) N November no vemm ber (นา เฟวม เบอะ) 

B Bravo bra vo         (บรา่ โฟว) O Oscar oss kar          (ออส กา้) 
C Charlie  tchar li           (ทชา่ ล)ี P Papa pah pah  (ปา ป้า) 

D Delta del tha           (เดว ทา่) Q Quebec kwe bek  (คว ึเบ็ค) 
E Echo ek o            (เอค โอ)้ R Romeo ro me o  (โร ้ม ีโอ) 

F Foxtrot fox trot          (ฟอกซ ทรอท) S Sierra si er rah  (ซ ิเอยี รา่) 
G Golf golf                  (กอฟ) T Tango tang go  (แทง้ โก)้ 
H Hotel ho tell         (โฮ เท็ล) U Uniform you ni form    (หย ูน ิฟอม) 

I India in di ah          (อิน๊ ด ิอา้) V Victor vik tor  (วคิ เทอ่) 

J Juliette djou li ett   (ดจ ูล ิเอ็ท) W Whiskey ouiss ki  (ออูสิ กี)้ 

K Kilo ki lo                (คี ้โล)  X X-ray ekss re  (เอ็คซะ เร) 

L Lima li ma               (ลี ้มา่) Y Yankee yang ki  (แยง คี)่ 

M Mike ma ik             (มา ไอค) Z Zulu zou lou  (ซุอ ูล)ู 

 



 

                       Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur   74 
 

เอกสารแนบ 2: รหัสควิ (The Q code) 
 

รหสั              แบบเป็นค าถาม         แบบเป็นค าตอบ หรอื ขอ้ความ 

QRG ความถีท่ีถ่กูตอ้งคอือะไร? ความถีท่ีถ่กูคอื ... 

QRK ความชดัเจนสญัญาณของผม/ดฉัิน  

เป็นเชน่ไร? 

รับไดช้ดัเจนระดบั 1: ไมด่เีลย 2: ไมด่นัีก                 3: ดี

พอสมควร 4: ด ี5: เยีย่มมาก 

QRL ยุง่อยูห่รอืไม?่ มทีา่นใดใชค้วามถีอ่ยูบ่า้ง? กําลังยุง่อยู ่ความถีม่คีนใชอ้ยูค่รับ/คะ่ 

QRM ทา่นถกูรบกวนดว้ยสิง่ใดหรอืไม?่ ผม/ดฉัินถกูรบกวน 1: ไมม่เีลย 2: มเีล็กนอ้ย  

3: มปีานกลาง 4: มมีาก 5: มหีนักมาก 

QRN ทา่นประสบปัญหาเกีย่วกบั 

สภาพอากาศอยูห่รอืไม?่ 

ผม/ดฉัินมปัีญหากบัสภาพอากาศ 1: ไมม่เีลย 

2: มเีล็กนอ้ย 3: มปีานกลาง 4: มมีาก  

5: มหีนักมาก 

QRO ผม/ดฉัิน ควรเพิม่กําลังสง่หรอืไม?่  เพิม่กําลังสง่ดว้ย ครับ/คะ่ 

QRP ผม/ดฉัิน ควรลดกําลังสง่หรอืไม?่ ลดกําลังสง่ดว้ย ครับ/คะ่   

QRS ผม/ดฉัิน ควรลดความเร็วการสง่? ลดความเร็วการสง่ดว้ย ครับ/คะ่ 

QRT ผม/ดฉัิน ควรหยดุออกอากาศหรอืไม?่ ปิดสถานขีองคณุเสยี      

QRU ทา่นมอีะไรสําหรับผม/ดฉัิน หรอืไม?่ ผม/ดฉัินไมม่สี ิง่ใดสําหรับคณุ ครับ/คะ่ 

QRV ทา่นพรอ้มหรอืยงั? ผม/ดฉัินพรอ้มแลว้ ครับ/คะ่ 

QRX ทา่นจะเรยีกขานผม/ดฉัิน อกีเมือ่ใด? ผม/ดฉัินจะเรยีกขานกลบัมาอกีเมือ่ ...หมายรวมถงึ:          

รอ เฝ้าฟัง ดว้ย 

QRZ ทา่นใดเรยีกขานผม/ดฉัิน? ... เรยีกขานทา่นอยู ่

QSA ความเขม้สญัญาณของผม/ดฉัิน 

เป็นเชน่ไร? 

ความเขม้ระดบั 1: ไมด่เีลย 2: ไมด่ ี 

3: ดพีอสมควร 4: ด ี5: เยีย่มมาก                  

QSB สญัญาณของผม/ดฉัิน  

จางหายไปหรอืไม?่  

สญัญาณของทา่น จางหาย         

QSL ทา่นสามารถรับขอ้ความ 

ไดค้รบถว้นหรอืไม?่ 

รับขอ้ความไดค้รบถว้น ยนืยนั   

QSO ทา่นตดิตอ่ (ผม/ดฉัิน) มาไดห้รอืไม?่ ผม/ดฉัินสามารถตดิตอ่ (ทา่น) ได ้ครับ/คะ่ 

QSX ทา่นไปรับฟังที ่...ไดห้รอืไม?่ ผม/ดฉัินรับฟังอยูท่ี ่... 

QSY ผม/ดฉัินจะเริม่ออกอากาศ ความถีอ่ ืน่ไดห้รอืไม ่ เริม่ออกอากาศอยูท่ี ่... รวมทัง้: เปลีย่น 

ความถีไ่ป (ยงั ...)  

QTC ทา่นมขีอ้ความถงึผม/ดฉัินหรอืไม?่ ผม/ดฉัินมขีอ้ความอนัหนึง่ถงึทา่น 

QTH สถานขีองทา่นอยูบ่รเิวณใด   

(เสน้รุง้เสน้แวงใด หรอื บรเิวณใด)? 

สถานขีองผม/ดฉัินตัง้อยูท่ี ่เสน้รุง้ที ่... 

เสน้แวงที ่... หรอื บรเิวณ ... (เชยีงใหม ่ขอนแกน่) 

QTR ขอทราบเวลาทีถ่กูตอ้งแน่นอน? เวลาทีถ่กูตอ้งแน่นอนคอื ... 
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เกีย่วกบัผูเ้ขยีน 

จอหน์ (John) ON4UN ไดถ้กูชกัจงูเขา้มา

สมัผัสโลกแหง่ความมหศัจรรยข์องวทิยุ

สมคัรเลน่โดยคณุลงุของเขา แกสตัน 

(Gaston) ON4GV ขณะทีม่อีายเุพยีง 10 

ขวบเทา่นัน้ 10 ปีใหห้ลัง เขาก็ไดรั้บสญัญาณ

เรยีกขาน ON4UN ความสนใจของจอหน์ ใน

เรือ่งเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร ์ไดช้กันําให ้

เขากลายมาเป็นวศิวกร และไดใ้ชเ้วลา

ทัง้หมดในอาชพี คลกุคลอียูใ่นโลกของการ

สือ่สาร ระหวา่งนัน้ เขายงัคงไวซ้ ึง่กจิกรรมใน

ยา่นความถีอ่ยูต่ลอดเวลา ทําใหจ้อหน์ม ี

contact เกอืบครึง่ลา้นอยูใ่น log ของตนเอง 

ในปี ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) 1 ปีหลังจาก

ไดรั้บสญัญาณเรยีกขาน จอหน์ ไดม้สีว่นรว่ม

ในการ contest เป็นครัง้แรกใน รายการ UBA CW Contest และเขากช็นะการแขง่ขนั สิง่นี ้เป็นจดุเริม่ตน้

ของเวลาเกอืบ 50 ปีทีอ่ยูใ่นวงการวทิยสุมคัรเลน่ ทีส่ว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกบัการ contest และ DXing ใน

ยา่นความถีตํ่า่ของ HF ในยา่น 80m จอหน์ ไดรั้บจํานวนประเทศทีย่นืยนัการตดิตอ่ทั่วโลกสงูสดุ ของ 

DXCC (ไดรั้บรางวลัอนัดบั 1 DXCC 80m ดว้ยจํานวนกวา่ 355 ประเทศทีต่อบยนืยนัมา) และในยา่น 

160m ไดค้ะแนนสงูสดุสําหรับประเทศทีอ่ยูน่อกสหรัฐอเมรกิาดว้ยจํานวนมากกวา่ 300 ประเทศทีต่อบ

ยนืยนั จอหน์ ยงัเป็นสถานแีรกของโลกทีไ่ดรั้บรางวัลทีสํ่าคญั 5B-WAZ อกีดว้ย  

 

ในปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) จอหน์ ยงัไดเ้ป็นตวัแทนประเทศเบลเยีย่ม เขา้รว่มแขง่ขนัในรายการ 

WRTC (World Radio Team Championship) ที ่ซานฟรานซสิโก (San Francisco) กบั แฮรี ่ON9CIB 

ผูเ้ป็นเพือ่น WRTC เปรยีบเสมอืนการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกของวทิยสุมคัรเลน่ 

  

ความโดดเดน่ในชวีติการเป็นนักวทิยสุมคัรเลน่ของ จอหน์ คอื การมชีือ่ใหเ้ป็นบคุคลใน CQ Contest 

Hall of Fame ในปี 1977 (พ.ศ. 2520) และ CQ DX Hall of Fame ในปี 2008 (พ.ศ. 2551) รางวัล

เกยีรตยิศ เหลา่นี ้ในขณะนัน้ มนีอ้ยมากทีนั่กวทิยสุมคัรเลน่ทีไ่มใ่ชค่นสญัชาตอิเมรกินัจะไดรั้บ จอหน์ ได ้

เขยีนหนังสอืเทคนคิทีเ่กีย่วกบังานอดเิรกชนดินีข้องพวกเราไวม้ากมายซึง่สว่นมากไดรั้บการตพีมิพโ์ดย 

ARRL (American IARU Society- American Radio Relay League) ทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วกบั สายอากาศ 

การแพรก่ระจายคลืน่ วธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบั HF ความถีย่า่นตํา่ เขายงัเขยีนหนังสอืเกีย่วกบัซอฟทแ์วร์

ของสายอากาศและเสา (tower) จอหน์ ยงัไดร้ว่มกบั รคิ (Rik) ON7YD ในฐานะผูป้ระพันธร์ว่มของ UAB 

handbook สําหรับ HAREC-license (หนังสอืคูม่อืการสอบ) ในปี 1963 (พ.ศ. 2506) ขณะทีย่งัอายนุอ้ย

อยู ่เขามสีว่นเกีย่วขอ้งกบักจิการของสมาคมวทิยสุมคัรเลน่ และไดรั้บมอบหมายใหดํ้ารงตําแหน่ง

ผูจ้ัดการฝ่าย HF ของ UBA ในชว่งสัน้ๆ อกีดว้ย และทีผ่า่นมา จอหน์ ยงัไดดํ้ารงตําแหน่งนายกสมาคม

วทิยสุมคัรเลน่ UBA ในปี 1998 (พ.ศ. 2541) และ 2007 (พ.ศ. 2550) 

 

จอหน์ ไดผ้สมผสานประสบการณ์และความเชีย่วชาญของเขากบัของเพือ่นรุน่นอ้งคอื มารค์ ON4WW 

มาใชเ้ขยีนคูม่อื จรยิธรรมและขัน้ตอนวธิปีฏบิตัสิาํหรับนักวทิยสุมคัรเลน่ เลม่นี ้ซ ึง่มเีอกลกัษณ์เฉพาะ จดุ

เริม่ของการเขยีนคูม่อืเลม่นีเ้กดิจาก ความสําเร็จทีม่อียูม่ากมายของ ON4WW ในการเขยีนบทความ 

เรือ่ง Operation Practice (วธิปีฏบิตัใินการออกอากาศ) ซึง่ไดถ้กูผนวกไวใ้นหนังสอืคูม่อืของ UBA 

HAREC บทความเรือ่ง Operation Practice ถกูแปลเป็นภาษาตา่งๆ มากกวา่ 15 ภาษาในเวปไซท ์ของ

มารค์เอง (Mark’s Website) และไดถ้กูตพีมิพ ์เป็นจํานวนมากในวารสารทีเ่กีย่วกบัวทิยสุมคัรเลน่ทั่วโลก 
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มารค์ (Mark) ON4WW กเ็ชน่กนั มอีายเุพยีงแค ่

10 ขวบ เทา่นัน้ ขณะทีเ่ขาถกูแมลงแหง่วทิยุ

สมคัรเลน่ตอ่ยเขา้ (bitten by the radio bug) 

สญัญาณเรยีกขานอนัแรกของ มารค์ คอื ON4AMT 

ไดรั้บอนุญาตเมือ่ปี 1988 (พ.ศ. 2531) จากนัน้

สองสามปีตอ่มา ก็ไดข้อเปลีย่นเป็น ON4WW 

มารค์ สนใจการ contest เป็นการเฉพาะ มาตัง้แต่

เริม่แรกของการเป็นนักวทิยสุมคัรเลน่ ซึง่อาจจะ

เป็นเหตผุลหนึง่สําหรับความสนใจพเิศษของเขาที่

ตอ้งการจะใหม้ขีัน้ตอนการปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งบน

ความถี ่ในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) เขาไดพ้บ

กบั ON4UN และ หลังจากไดพ้บกนัอกีไมก่ีค่รัง้ที่

บา้นของจอหน์ มารค์กก็ลายเป็น บคุคลแหง่ CW 

และกลายเป็นกําลังบคุลากรทีเ่พิม่ขึน้ สําหรับยา่นความถีท่ีย่ากของ HF: 80m และ 160m ในชว่งกลาง

ศตวรรษที ่19 มารค์ กลายเป็นบคุคลสําคัญในในสถาน ีOTxT contest ในคลับทอ้งถิน่ (club TLS) ของ 

UBA ซึง่เป็นคลับทีใ่ชแ้ขง่ขนั สถานตีัง้อยูใ่นบา้นของ ON4UN ในชว่งเวลาดังกลา่ว คลับนี ้ไดรั้บรางวัล

ที ่1 ในการการแขง่ขนั (multi-single) ทั่วโลก ถงึ 3 ครัง้ และ ชนะที ่1 ของทวปียโุรป หลายครัง้ใน

รายการ COWW contest  

 

ในปี 1995 (พ.ศ. 2538) มารค์ ไดไ้ปทํางานที ่สหประชาชาต ิและเดนิทางไปปฏบิตัหินา้ที ่ในประเทศ

รวึัลดา้ (Rwanda) ในปีตอ่ๆ มา เขาถกูสง่ไปปฏบิตัภิารกจิขององคก์ารสหประชาชาตใินหลายประเทศ

ของทวปีแอฟรกิาใต ้และในแตล่ะครัง้ทีอ่ยูใ่นประเทศเหลา่นัน้ เขาก็จะออกอากาศในยา่นความถีต่า่งๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในยา่น 160m และ 80m (9X4WW S07WW EL2WW ฯลฯ) หลังจากนัน้ เขาก็ยงั

ไปปรากฏตัวออกอากาศที ่ปากสีถาน (AP2ARS) และ อฟักานสิถาน (YA5T) รวมทัง้ อรัีก 

(YI/ON4WW) ดว้ย สญัญาณเรยีกขานอืน่ทีม่ารค์ใชใ้นชว่งเวลานัน้ คอื JY8WW J28WW 

9K2/ON4WW ภารกจิสดุทา้ยกบัสหประชาชาตขิองมารค์คอื ทีป่ระเทศแกมเบยี (Gambia) ในปี ค.ศ. 

2003 (พ.ศ. 2546) ใชส้ญัญาณเรยีกขาน C5WW 

 

ในปี 2000 (พ.ศ. 2543) มารค์ ตอ้งการใหค้วามฝันของเขาเป็นจรงิในการไป DXpedition รายการใหญ ่

สกัครัง้หนึง่ แรงจงูใจนีทํ้าใหม้ารค์ ไดเ้ป็นสว่นหนึง่ของ FO0AAA expedition ทีเ่กาะคลปิเปอรต์ัน 

(Clipperton Island) ในมหาสมทุรปาซฟิิก ทีท่มีนักวทิยสุมคัรเลน่ประจําสถาน ีสามารถตดิตอ่ไดถ้งึ 

75,000 QSOs ในเพยีงแค ่6 วัน และในปีเดยีวกนันัน้เอง เขาก็ไดเ้ป็นสว่นหนึง่ของ A52A DXpedition 

ที ่ประเทศภฐูาน (Bhutan) และเป็นตวัแทนประเทศเบลเยีย่ม รว่มกบั ปีเตอร ์ON6TT เขา้รว่มการ

แขง่ขนัในรายการ WRTC  ณ ประเทศสโลเวเนยี ไดค้ะแนนสงูสดุทัว่โลกในประเภท SSB สองปีตอ่มา 

ในปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ทมีเดยีวกนันี ้กไ็ดเ้ป็นตวัแทนไปแขง่ขนั WRTC ทีป่ระเทศฟินแลนด ์ 

 

ตลอดระยะเวลาหลายปี มารค์ไดรั้บประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิปีฏบิตัใินการออกอากาศอยา่งมากมาย 

มารค์ไดอ้อกอากาศตดิตอ่กนัมาเป็นระยะเวลาทีย่าวนาน ใน pileup ทัง้สองแบบ เป็นการเฉพาะ อกีทัง้

ยงัไดเ้ห็นวธิแีละขัน้ตอนปฏบิตัใินเรือ่งดังกลา่วมามากมาย ทัง้ทีเ่คยเป็นและยงัคงเป็นพลังทีช่ว่ยใหม้กีาร

ปรับปรงุ เรือ่งนีไ้ดอ้ยา่งมหนัต ์ สง่ผลใหม้กีารตพีมิพบ์ทความของเขา เรือ่ง Operation Practice และ มี

สว่นชว่ยใหเ้อกสารฉบบันีถ้กูตพีมิพไ์ดอ้ยา่งละเอยีดลออตามมา 

 

______________ 
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ขอ้ความจากผูแ้ปล (Translator Note and Acknowledgement): 

แรงบนัดาลใจทีทํ่าให ้ผูแ้ปล ในฐานะผูเ้รยีนรูค้นหนึง่ อทุศิเวลาและสตปัิญญาเพือ่

แปลและเรยีบเรยีงเอกสารเรือ่ง ‘จรยิธรรมและขัน้ตอนการออกอากาศของนักวทิยุ

สมคัรเลน่’ (‘Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur’) ฉบบั

นี ้ก็เนือ่งจาก เห็นวา่จะเป็นประโยชนม์าก สําหรับนักวทิยสุมคัรเลน่ชาวไทย ผูท้ี่

ตอ้งการเพิม่พนูความรูแ้ละพัฒนาตนเอง แตม่ขีอ้จํากดัในเรือ่งภาษาองักฤษ 

ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาของ ผูแ้ปล ในการเป็นนักวทิยสุมคัรเลน่ (ไดรั้บใบ

ประกาศนยีบตัรพนักงานวทิยสุมคัรเลน่ขัน้ตน้ เมือ่ปลายปี พ.ศ. 2531 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2533 จงึไดรั้บ

ใบอนุญาตฯ พรอ้มสญัญาณเรยีกขาน และปัจจบุนัไดรั้บประกาศนยีบตัรพนักงานวทิยสุมคัรเลน่ US FCC 

Amateur Extra และขัน้สงูของไทย) พบวา่ ตนเอง ยงัตอ้งการความรูแ้ละประสบการณ์อกีมาก ที่

เกีย่วกบัขัน้ตอน วธิกีารออกอากาศ รวมทัง้ จรยิธรรม (นอกเหนอืจากเรือ่งเทคนคิอืน่) โดยเฉพาะการ

ออกอากาศยา่น HF ในโหมดทีน่ยิมใชก้นั แตด่ว้ยขอ้จํากดัของแหลง่ขอ้มลูทีเ่ป็นภาษาไทย ทําใหต้อ้ง

พยายามแสวงหาความรู ้จากเอกสาร หนังสอื ตําราของตา่งประเทศ เป็นสว่นใหญ ่และพบวา่ คูม่อืเลม่นี ้

เป็นพืน้ฐานทีม่ปีระโยชนก์บัตนเองอยา่งยิง่ เนือ่งจากเนือ้หาสาระในเลม่ ไดต้อบขอ้สงสยัของผูแ้ปลและ

ใหค้วามกระจา่งขึน้มากในหลายเรือ่งทีสํ่าคญั จงึอยากแบง่ปันใหเ้พือ่นนักวทิยสุมคัรเลน่และผูท้ีส่นใจ 

ไดม้โีอกาสและความสะดวกในการศกึษาหาความรูจ้ากเอกสารฉบบันีด้ว้ยตนเองบา้ง  

สําหรับผูแ้ปลเอง ขณะอยูบ่นความถีย่า่น HF จะรูส้กึเสมอืน ตนเองไดเ้ขา้ไปอยูใ่นสงัคมอกีแหง่หนึง่ ทีม่ ี

วัฒนธรรม มวีถิแีหง่การปฏบิตัติน คา่นยิม ฯลฯ ทีต่า่งออกไป ทําใหต้อ้งตระหนัก ระมดัระวังในเรือ่ง

พฤตกิรรมและการวางตน การรักษามารยาท การปฏบิตัติามธรรมเนยีม ประเพณี ฯลฯ ใหถ้กูตอ้ง 

สอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมนัน้ 

คําพังเพยไทยทีว่า่ ‘เขา้เมอืงตาหลิว่ ตอ้งลิว่ตาตาม’ ก็เป็นอกีเหตหุนึง่ทีทํ่าใหผู้แ้ปลเอง ตอ้งการคน้หา

แนวทางทีค่วรปฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง เหมาะสม เพือ่วา่ ตนเองจะไดเ้ขา้กบัสงัคมนัน้ไดอ้ยา่งกลมกลนื โดย

ปราศจากอปุสรรค ไรข้อ้ครหา เป็นทีย่อมรับ และไมถ่กูตราหนา้วา่เป็น ‘แกะดํา’ และยงัเชือ่วา่ การมี

ระเบยีบ วนัิย ปฏบิตัติามกฎ กตกิา มารยาท ของสงัคม ถอืเป็นการรักษาวัฒนธรรมอนัดงีาม อนัหนึง่ และ

จะสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัประเทศได ้ไมม่ากก็นอ้ย 

ดังนัน้ ความรูจ้ากเอกสารฉบบันี ้ผูแ้ปลเชือ่วา่ นอกจากจะมสีว่นชว่ยใหนั้กวทิยสุมคัรเลน่ไทยทีม่าใหม ่

หรอืทีกํ่าลังจะกา้วเขา้มาวงการนี ้สามารถเห็นแนวทางทีจ่ะกา้วขึน้ไปบนเวทโีลกได ้ดว้ยความมัน่ใจ และ

สงา่งามแลว้ ยงัจะชว่ยใหไ้ดเ้ขา้ใจ วทิยสุมคัรเลน่ตามหลกัสากล และเป็นการเพิม่โอกาสใหก้บันักวทิยุ

สมคัรเลน่ไทยไดเ้ขา้ถงึแหลง่ขอ้มลู องคค์วามรู ้ประสบการณ์ทีม่ปีระโยชนแ์ละน่าเชือ่ถอืได ้อกีชอ่งทาง

หนึง่ดว้ย  

ความรูแ้ละประสบการณ์ของผูเ้ขยีนทัง้สองทีถ่า่ยทอดไวใ้นเอกสารฉบบันี ้ยงัใหข้อ้เท็จจรงิเชงิประจักษ์ที่

สําคญัอนัหนึง่ดว้ยวา่ ความขดัแยง้บนความถีใ่นหมูนั่กวทิยสุมคัรเลน่ทัว่โลก สว่นใหญม่สีาเหตมุาจาก 

การฝ่าฝืนกฎ หรอื การไมป่ฏบิตัใิหถ้กูตอ้งตามขัน้ตอน ทีเ่กดิจาก ความไมรู่ ้(ignorance) หรอืรูแ้ตย่งัไม่

เพยีงพอ ซึง่เป็นตวับง่ชีใ้หเ้ห็นเป็นนัยวา่ หากนักวทิยสุมคัรเลน่ทัง้หลายไดท้ราบ ไดเ้ขา้ใจ และปฏบิตั ิ

ตามวธิกีารขัน้ตอนทีถ่กู มมีารยาท รักษาจรรยาบรรณ ดํารงไวซ้ ึง่จรยิธรรมของการเป็นนักวทิยสุมคัรเลน่

ไดเ้พยีบพรอ้ม ถกูตอ้งและเขา้ใจตรงกนัแลว้ บรรดาปัญหาความขดัแยง้ ความไมเ่ขา้ใจกนัจากการปฏบิตั ิ

ทีม่แีละเป็นอยูใ่นแตล่ะแหง่ ทีม่ากนอ้ยแตกตา่งกนัไป นอกจากจะไมเ่พิม่ขึน้แลว้ ยงัจะบรรเทาเบาบาง

ลงไดด้ว้ย และในทีส่ดุ สงัคมวทิยสุมคัรเลน่ รวมทัง้ของไทยเราดว้ย ก็จะกลายเป็นสงัคมทีน่่าอยู ่มผีูค้น

ทีต่อ้งการความสขุสําราญ เขา้มาใชพ้ืน้ทีเ่พิม่มากขึน้ สง่ผลใหพ้ืน้ทีแ่หง่งานอดเิรกอนัวเิศษ ทีม่อียูเ่พยีง
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ผนืเดยีว ทีเ่ป็นของเราทกุคน ทีเ่ราทกุคนสามารถเขา้มาใช ้และเขา้มามคีวามสขุรว่มกนัได ้จะเป็นอาณา

บรเิวณทีม่แีตค่วามน่าอยู ่ความรืน่รมย ์และมเีกยีรต ิ 

ดว้ยการเป็นนักวทิยสุมคัรเลน่ทีม่ากดว้ยความรู ้ประสบการณ์ และมผีลงานมายาวนาน อนัเป็นทีป่ระจักษ์

ตอ่สายตาในสงัคมวทิยสุมคัรเลน่ของโลกของผูเ้ขยีน เอกสารฉบบันี ้จงึไดรั้บความเห็นชอบจากสหภาพ

วทิยสุมคัรเลน่ระหวา่งประเทศ (IARU) ใหเ้ป็นเอกสารแนะนําในเรือ่งจรยิธรรมและขัน้ตอนในการ

ออกอากาศ ดังนัน้ ขอ้สงสยัในความน่าเชือ่ถอื การนําไปใชอ้า้งองิและถอืปฏบิตั ิจงึไมจํ่าเป็นตอ้ง

กลา่วถงึ 

ขอมอบคําขอบคณุจากใจจรงิใหก้บั  John, ON4UN และ Mark, ON4WW ผูเ้ขยีนทัง้สองทา่น ดว้ย

ความซาบซึง้ ทีไ่ดก้รณุาอนุญาตใหแ้ปลและเรยีบเรยีงเอกสารฉบบับนีเ้ป็นภาษาไทย อกีทัง้ ยงัเป็นผู ้

นําเสนอ ใหค้ณะกรรมการ IARU เห็นชอบ ใหนํ้าเอกสารทีแ่ปลฉบบันี ้บรรจไุวใ้นเวปไซทท์ีเ่กยีวขอ้งของ 

IARU หากปราศจากความเอือ้เฟ้ือ การสนับสนุน และการอนุญาต จากผูเ้ขยีนทัง้สอง การแปลและเรยีบ

เรยีงเอกสารฉบบันี ้ยอ่มเป็นไปไมไ่ด ้ดังทีป่รากฏใหเ้ห็น และในโอกาสนี ้ใครข่อขอบคณุ เจา้หนา้ทีผู่ท้ี่

สว่นมสีว่นเกีย่วขอ้งของ IARU ทกุทา่น ดว้ยเชน่กนั  

ขอขอบคณุ Don, G3BJ, G5W, President IARU Region I ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบในเรือ่งนี ้

ในสว่นของ IARU ซึง่ไดใ้หค้วามสนใจ ใหคํ้าแนะนํา และกรณุาเสนอความชว่ยเหลอื โดยการนําภาพวาด

และรปูภาพจากตน้ฉบบั มาประกอบไวใ้นเอกสารทีแ่ปลเป็นไทยฉบบันี ้ดว้ยตนเอง เพือ่ใหเ้อกสารทีแ่ปล 

มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ มติรจติและความเอือ้เฟ้ือ ทีม่อบใหใ้นครัง้นี ้คงมอิาจถกูลบเลอืนจากความทรงจํา

ของผูแ้ปลได ้ 

นอกจากนัน้ คําขอบคณุ ยงัมไีปถงึ Dr. Barry, ZL1DD, XU7AEL ชาวนวิซแีลนด ์และ Bob, HS0ZIA, 

N6BK ชาวสหรัฐฯ ทีพํ่านักอยูใ่นจังหวดัเชยีงใหม ่ผูซ้ ึง่เป็นทัง้ เจา้ของภาษา และนักวทิยสุมคัรเลน่

อาวโุสทีม่ากดว้ยประสบการณ์ ทีไ่ดก้รณุาใหค้วามกระจา่งในความหมายของคําศัพทเ์ฉพาะ รวมทัง้

ศัพทเ์ทคนคิภาษาองักฤษบางคํา ทีไ่มม่คํีาจํากดัความปรากฏอยูใ่นพจนานุกรมไทย และหรอืในเอกสาร

อืน่ทีส่ามารถนําอา้งองิได ้คําอธบิายของทา่นทัง้สอง ทําใหผู้แ้ปลเขา้ใจความหมายของคําเหลา่นัน้ และ

สามารถนํามารอ้ยเรยีงเป็นคําไทย มคีวามหมายถกูตอ้งตามทีค่วรจะเป็น 

Pat, HS5QAD, KD0RFV (หรอืโอ)๋ เพือ่นนักวทิยสุมคัรเลน่ขัน้กลาง และ ผูส้ ือ่ขา่วทอ้งถิน่จังหวดั

เชยีงใหม ่ผูซ้ ึง่รับอาสาตรวจความถกูตอ้งดา้นภาษาไทย และอา่นรา่งแปลเพือ่ทดสอบความเขา้ใจใน

ถอ้ยคําทีแ่ปล ดว้ยความเต็มใจและมติรภาพอนัดทีีม่ตีอ่กนั เป็นผลใหเ้อกสารฉบบันี ้เกดิความถกูตอ้ง

สมบรูณ์ในหลักภาษาไทยเพิม่ขึน้ จงึขอไดรั้บคําขอบคณุจากใจของผูแ้ปลไวด้ว้ย เชน่กนั  

ในฐานะสมาชกิผูห้นึง่ ใครข่อขอบคณุ Dr. Jack, HS1FVL, AF1VL นายกสมาคมวทิยสุมคัรเลน่แหง่

ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ ์ทีใ่หก้ารสง่เสรมิ สนับสนุนการแปล และแสดงเจตนจํ์านงทีจ่ะชว่ย

เผยแพรเ่อกสารฉบบันี ้

ทา้ยสดุนี ้ตอ้งขอบคณุเพือ่นนักวทิยสุมคัรเลน่ทัง้ไทยและตา่งประเทศทกุทา่น (ทีม่อิาจนําชือ่มาระบไุด ้

ทัง้หมดในทีน่ี)้ รวมทัง้สมาชกิในครอบครัวของผูแ้ปลเอง ผูซ้ ึง่เป็นกําลังใจและสนับสนุนงานแปลชิน้นี ้

เมือ่ไดท้ราบ  

กระนัน้ก็ด ีขอ้ผดิพลาด อนัอาจเกดิจากการพมิพ ์ความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นในขอ้ความและศัพทเ์ฉพาะ

บางคํา หากมปีรากฏ ผูแ้ปล ขอนอ้มรับขอ้บกพรอ่งดังกลา่วไวแ้ตผู่เ้ดยีวโดยดษุณี และยนิดรัีบฟัง ขอ้

แกไ้ข ขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ความคดิเห็นในทกุกรณี โดยสง่ไดท้ี ่sakulneya@yahoo.com  

mailto:sakulneya@yahoo.com
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ในทางกลับกนั ประโยชนแ์ละความดทีัง้หลายทีพ่งึม ีผูแ้ปล ขอมอบใหเ้พือ่นนักวทิยสุมคัรเลน่ชาวไทย

ทกุทา่น ทกุสถาน ีดว้ยความจรงิใจ 

ขอใหผู้อ้า่นทกุทา่นโชคด ีมคีวามสขุ สนุกกบัวทิยสุมคัรเลน่ ครับ 

ธรีเดช สกลุณียา ผูแ้ปลและเรยีบเรยีง 

Dave, HS1LCI, W1LCI, Translator. 

20th July 2016.  

----------------- 

หมายเหต:ุ  

1. เพือ่ความเหมาะสมในการสือ่ความหมายและอรรถรสในการอา่น คําวา่ You หรอื you สว่นใหญ่

จะถกูแปลเป็นคําวา่ ‘เรา’ You should…หมายถงึ เราควรจะ…รวมทัง้คําวา่ we ดว้ย ทีเ่ป็นคํา

สรรพนามแทน หรอื หมายถงึ พวกเรา ชาวเรา หรอื ตนเอง เป็นตน้  

2. การแปลและเรยีบเรยีงจะใหม้คีวามหมายสอดคลอ้งกบัสํานวนโวหารในตน้ฉบบัมากทีส่ดุ และใช ้

คําทับศัพทเ์ทา่ทีจํ่าเป็น สว่นคําศัพทแ์ละหรอืวลใีด ทีย่งัไมม่คํีาแปลเป็นทีช่ดัเจนในพจนานุกรม

หรอืหนังสอือืน่ จะคดัลอกคําภาษาองักฤษมาวางไวใ้นวงเล็บหลังคําหรอืวลทีีแ่ปลเป็นภาษาไทย 

เพือ่ใหท้ราบคําทีม่า และใหค้งไวซ้ ึง่ความหมายของคําและประโยคเดมิ  

3. กรณีตอ้งอธบิายเพิม่เตมิจากขอ้ความตน้ฉบบัเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ โดยผูแ้ปลเอง จะพมิพไ์ว ้

เป็น ตัวอกัษรเอยีงสเีขยีว อยูใ่นวงเล็บ  

4. ในหลายประโยค และ/หรอื วล ีมคํีาวา่ กรณี นําหนา้ เชน่ กรณีแสดงวา่ .....คําวา่ กรณี ในทีน่ี ้

เป็นคําเชือ่ม หรอื คําคณุศัพท ์ทีห่มายถงึ เนือ้ความ หรอื ความหมาย หรอื คําอธบิาย ทีไ่ดก้ลา่ว

หรอือา้งองิไว ้ในประโยคหรอืวรรคกอ่น เพือ่ใหเ้กดิความกระชบั 

5. เอกสารฉบบันีไ้ดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิ ์ผูใ้ดจะนําเอกสารนีไ้ป วจิารณ์ คดัลอก 

เผยแพร ่อา้งองิ ตพีมิพ ์เพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ เวน้แตก่รณีมใิชเ่พือ่การคา้ ขอไดโ้ปรดอา่นและทํา

ความเขา้ใจเงือ่นไขและขอ้กําหนดทีร่ะบไุวใ้นหนา้ 2 ของเอกสารตน้ฉบบัและหรอืฉบบัแปลกอ่น 

ผูแ้ปลขอปฏเิสธความรับผดิชอบและการมสีว่นรว่ม ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทีเ่กดิจากมผีูห้นึง่ผูใ้ด

ใชป้ระโยชนจ์ากเอกสารทีแ่ปลเป็นภาษาไทยฉบบันีไ้ปโดยมไิดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขทางกฎหมาย

ทีผู่เ้ขยีนแจง้ไว ้ 

6. IARU โดยคณะกรรมการบรหิาร เห็นชอบใหเ้อกสารคูม่อืฉบบันีเ้ป็นเอกสารขอ้แนะนําเกีย่วกบั 

จรยิธรรมและขัน้ตอนในการออกอากาศ เมือ่ปี พ.ศ. 2551 (The guide was accepted by the 

IARU Administrative Council in 2008 as the recommended manual covering the 

subject of ethics and operational procedures.) สามารถ download เอกสารตน้ฉบบั 

(ภาษาองักฤษ) ไดจ้าก http://www.arrl.org/files/file/DXCC/Eth-

operating-EN-ARRL-CORR-JAN-2011.pdf ซึง่เป็นชอ่งทางหนึง่ 

---------------------------  

http://www.arrl.org/files/file/DXCC/Eth-operating-EN-ARRL-CORR-JAN-2011.pdf
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