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จรรยาบรรณของนกัวทิยสุมคัรเลน่ 

 

 
นกัวทิยสุมคัรเลน่คอืผูท้ ี ่
 

มเีมตตาและเห็นใจกนั (CONSIDERATE)… ไมอ่อกอากาศ ในลักษณะจงใจ 
เพือ่บัน่ทอนความสขุของผูอ้ ืน่ 

 

รกัและภกัด ี(LOYAL)... แสดงความภกัด ีใหก้ าลังใจ และเกือ้หนุน เพือ่นนักวทิยสุมคัรเลน่ ชมรม 
สมาคมทอ้งถิน่ สมาคมทีเ่ป็นตัวแทนของประเทศตนเองในเวทสีากล 
 

มหีวักา้วหนา้ (PROGRESSIVE)... ด ารงไวซ้ ึง่สถานวีทิยขุองตนเองใหท้ันสมยั 
สรา้งและประกอบขึน้เป็นอยา่งดแีละมปีระสทิธภิาพ มวีถิแีหง่การปฏบิตัใินการออกอากาศ 
อยูเ่หนอืสิง่ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยีตอ่ตนเอง 

 

ปฏบิตัติอ่กนัฉนัมติร (FRIENDLY)... สง่สญัญาณชา้ลงดว้ยความอดทน เมือ่ถกูรอ้งขอ; 

ใหแ้นวคดิและค าปรกึษากบัผูม้าใหมด่ว้ยความเป็นกนัเอง; มเีมตตาชว่ยเหลอื 
ใหค้วามรว่มมอืและเอือ้อาทรกนั เพือ่ประโยชนข์องผูอ้ ืน่ ทัง้หมดนีค้อื เครือ่งหมายแหง่ความมนี ้าใจ 
ของนักวทิยสุมคัรเลน่ 

 

มสีมดลุ (BALANCED)... วทิยสุมคัรเลน่เป็นงานอดเิรกชนดิหนึง่ 
ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิอปุสรรคตอ่หนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีม่ตีอ่ 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   

I.1 ยนิดตีอ้นรบั   

นักวทิยสุมคัรเลน่สว่นมาก รวมทัง้นักวทิยสุมคัรเลน่ทีต่อ้งการประสบความส าเร็จ 
ทีก่ าลังอา่นคูม่อืเลม่นีอ้ยู ่คอื ผูท้ีอ่าจจะใหมต่อ่วงการฯ และทีผ่า่นมาจนถงึปัจจบุนั 
ผูม้าใหมเ่กอืบทัง้หมด มกัจะถกูปลอ่ยใหอ้ยูบ่นความถี ่และไดรั้บการชว่ยเหลอืเพยีงนอ้ยนดิ 
หากจะมอียูบ่า้ง โดยปราศจากการชีแ้นะในเรือ่งแนวทางและวธิกีาร ทีช่ดัเจน หรอื การใหค้วามรู ้
การสอน ในเรือ่งทีจ่ะตอ้งถอืปฏบิตัแิละประพฤตอิยา่งไร ขณะก าลังออกอากาศ 
เราพอจะนกึภาพออกกนัหรอืไม ่ขณะเมือ่ถกูปลอ่ยใหข้บัขีร่ถยนตอ์ยูบ่นถนนทีม่กีารจราจรคับคั่ง 
โดยปราศจากผูท้ีค่อยชีแ้นะวา่ ควรจะขบัขีอ่ยา่งไร หรอื ควรจะประพฤต ิปฏบิตัเิชน่ไร บนถนน?  
เหตกุารณ์เชน่นัน้ ดเูหมอืนวา่ จะท าใหต้วัเราเองรูส้กึประหมา่หวาดหวั่นไดไ้มน่อ้ยเลยทเีดยีว ฉันใด 
การขึน้ไปอยูบ่นความถี ่โดยทีม่ไิดม้กีารเตรยีมตวัใหพ้รอ้มมากอ่น เพือ่สมัผัสกบัประสบการณ์อนัน่าพศิวง 
ก็สรา้งความประหมา่หวาดหวั่น และท าใหต้ัวเราขาดความมัน่ใจได ้เชน่กนั ฉันนัน้ กระนัน้ก็ด ี
จงอยา่ไดต้ระหนกตกใจไป เราทกุคน ตา่งก็เคยผา่นการขบัขีร่ถยนตค์รัง้แรกบนถนนมาแลว้ดว้ยกนั 
ทัง้นัน้ และ เมือ่แรกเริม่ นักวทิยสุมคัรเลน่ทกุคน ก็เคยเป็นเด็กใหมใ่นวงการนีม้าแลว้ ดว้ยกนัทัง้นัน้ 
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ยนิดตีอ้นรับ เขา้สูโ่ลกแหง่วทิยสุมคัรเลน่ ยนิดตีอ้นรับ เขา้สูย่า่นความถีว่ทิยสุมคัรเลน่ของพวกเราทกุคน 
เอกสารฉบบันี ้จะชว่ยใหเ้ราทัง้หลาย มคีวามสนุกสนานกบังานอดเิรกทีม่หัศจรรยน์ีม้ากขึน้ ตัง้แตเ่ริม่แรก 
จงอยา่ลมืวา่ วทิยสุมคัรเลน่เป็นงานอดเิรกชนดิหนึง่ และค าวา่ งานอดเิรก โดยความหมายแลว้ คอื 
สิง่ทีจ่ะท าใหเ้ราไดรั้บความสนุกสนาน! 

ผูท้ีอ่า่นไมค่วรท าใหต้นเองรูส้กึเบือ่หน่ายหรอืทอ้แท ้เมือ่พบกบับรรดากฎ กตกิา 
ทีป่รากฏอยูใ่นคูม่อืเลม่นี ้แลว้คดิวา่ 
สิง่นัน้จะท าใหค้วามสขุหรอืความพงึพอใจของตนเองบนความถีล่ดลง กฎ กตกิาเหลา่นี ้งา่ยตอ่การเขา้ใจ 
และจะกลายเป็น วนัิย/จรรยาบรรณ (code of conduct) ทีต่ดิตัวไปไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยอตัโนมตั ิ
กบันักวทิยสุมคัรเลน่ผูม้จีติใจอนัดงีาม ทกุทา่น  

คูม่อืเลม่นีม้สีามสว่น ประกอบดว้ย: 

I. บทน า (Introduction) 

เหตใุดตอ้งมคีูม่อืเลม่นี ้ 
 
II. การออกอากาศโดยท ัว่ไป (General Operating) 

สว่นนีส้ามารถใชไ้ดก้บันักวทิยสุมคัรเลน่ทกุทา่น ไมว่า่จะตดิตอ่กนัดว้ยวธิใีดกต็าม 
(สนทนากนัแบบยาวตอ่เนือ่ง คน้หาสถานทีางไกล การแขง่ขนั)  

 
III. การออกอากาศข ัน้สงู (Advanced Operating) 

สว่นนีค้รอบคลมุ เรือ่งทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตอ่ทางไกล (DXing): 
แบบโดนรมุเรยีกขาน (pileup) การใช ้DX Cluster DX nets 
การเป็นนักวทิยสุมคัรเลน่ประจ าสถานอีอกอากาศในประเทศ/พืน้ทีท่ีห่ายาก 
สถานการณ์ทีม่คีวามขดัแยง้ 

I.2. จรรยาบรรณของวทิยสุมคัรเลน่ 

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

ตา่งกส็นุกอยูก่บัวทิยสุือ่สาร กบัคลืน่เดยีวกนับนอากาศ (สนามของเรา) เราไมเ่คยอยูโ่ดดเดีย่ว 

นักวทิยสุมคัรเลน่ทัง้หมดเป็น พวกพอ้งเรา เป็นพีน่อ้งเราทัง้ชายและหญงิ เป็นเพือ่นเรา 

จงปฏบิตัติอ่กนัดว้ยความถกูตอ้งและเหมาะสม รูจ้กักาลเทศะ มเีมตตา ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 

 อดทน อดกล ัน้: นักวทิยสุมคัรเลน่ทกุคน ไมจ่ าเป็นจะตอ้งมคีวามเห็นตรงกบัเราเสมอไป 

และความคดิเห็นของเราก็อาจใชว่า่จะ ดทีีส่ดุ เสมอไป เชน่กนั ควรเขา้ใจไวว้า่ 
ยงัมผีูอ้ ืน่ทีอ่าจเห็นตา่งจากเรา ไมว่า่ในเรือ่งใดกต็าม จงอดกลัน้ไว ้
โลกนีม้ไิดเ้ป็นเฉพาะของเราคนเดยีว 

 สภุาพออ่นโยน: จงอยา่ใชภ้าษาทีห่ยาบคาย หรอื ภาษารนุแรง บนความถี ่โดยเด็ดขาด 
การกระท าเยีย่งนัน้ มไิดบ้ง่บอกสิง่ใด ทีเ่กีย่วกบับคุคลผูถ้กูกระท าเลย 
แตจ่ะแสดงใหเ้ห็นถงึพฤตกิรรมของบคุคลผูท้ีก่ระท า ไดม้ากมาย (ส าเนยีงสอ่ภาษา กริยิาสอ่สกลุ) 
จงควบคมุตนเองไวต้ลอดเวลา 

 เขา้ใจสถานการณ์: โปรดเขา้ใจไวว้า่ ทกุคนมใิชจ่ะฉลาดปราดเปรือ่ง เปรยีบเสมอืนดั่งมอือาชพี 
หรอื ดั่งผูเ้ชีย่วชาญ อยา่งเชน่ตัวเราเอง ดังนัน้ หากจะกระท าสิง่ใดลงไป 
ก็ขอใหเ้ป็นไปในทางบวก (เราจะชว่ยไดอ้ยา่งไร ท าใหถ้กูตอ้งไดอ้ยา่งไร สอนไดอ้ยา่งไร) 
มากกวา่จะเป็นไปในทางลบ (เกรีย้วกราด ท าใหผู้อ้ ืน่ไดอ้าย)  
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I.2.2. อนัตรายจากความขดัแยง้ 
มพีืน้ทีบ่รเิวณแหง่เดยีวทีเ่ราเพลดิเพลนิกนัอยู ่คอื บนอากาศ: เมือ่ไดช้ือ่วา่เป็น 
นักวทิยสุมคัรเลน่แลว้ ทกุคนตอ้งการเลน่เกมส ์หรอื ฝึกซอ้มกฬีาทีเ่ป็นของตนเอง แตท่ัง้หลายทัง้ปวง 
เราทกุคนถกูก าหนดใหเ้ลน่อยูใ่นสนามแขง่ขนัเดยีวกนัเทา่นัน้: น่ันคอื ยา่นความถีว่ทิยสุมคัรเลน่ 
การทีม่ผีูเ้ลน่หรอืนักกฬีานับแสนอยูใ่นสนามแขง่เพยีงสนามเดยีว บางครัง้ 
จงึอาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่งกนัขึน้ได ้

ตัวอยา่งอนัหนึง่: ทันใดนัน้เอง เราก็ไดย้นิสถานอีืน่เรยีกขาน CQ บนความถี ่ทีเ่ราก าลังออกอากาศอยู ่
หรอื ก าลังสนทนากบัสถานอีืน่อยู ่(ความถีท่ีเ่ราไดใ้ชอ้อกอากาศมาระยะหนึง่แลว้) เหตกุารณ์เชน่นี ้
เป็นไปไดห้รอืไม?่ ทัง้ทีเ่ราไดอ้ยูบ่นความถีท่ีว่า่งสนทิ มากวา่ครึง่ชัว่โมงแลว้กต็าม!  เป็นไปได ้
แน่นอน ทีส่ถานดีังกลา่วอาจคดิวา่ เราเขา้มาลว่งล ้าความถี ่ของเขา ก็ได ้บางท ี
เราอาจจะอยูใ่นบรเิวณทีค่ลืน่ความถีล่งมาไมถ่งึ ทีข่า้มเราไป (skip) หรอื 
สภาพการแพรก่ระจายคลืน่ (propagation) มกีารเปลีย่นแปลงไป (จงึท าใหเ้ราไมไ่ดย้นิ) 

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

พรอ้มทัง้ชกัจงูใหเ้ขาเหลา่นัน้ ปฏบิตัติามกฎ กตกิาทีม่ ีความขดัแยง้สว่นใหญเ่กดิจาก 
การขาดความรู ้(ignorance) มนัีกวทิยสุมคัรเลน่จ านวนไมน่อ้ยทีย่งัไมท่ราบ กฎ กตกิา ดพีอ 

 คูม่อืเลม่นี ้จัดท าขึน้เพือ่เตมิเต็มในสว่นทีข่าดดังกลา่ว และมุง่เนน้ไปที ่
การหลกีเลีย่งความขดัแยง้ในทกุรปูแบบ เป็นหลกั 

 
I.2.4. หนว่ยงานดา้นคณุธรรม 
 ในประเทศสมาชกิสว่นใหญ ่หน่วยงานทีก่ ากบัดแูลวทิยสุมคัรเลน่ 

ไมไ่ดใ้หค้วามส าคญัมากในรายละเอยีดวา่ นักวทิยสุมคัรเลน่ไดป้ฏบิตักินั เชน่ไรบา้งบนความถี ่
ตราบเทา่ทีเ่ขาเหลา่นัน้ไดก้ระท าตามกฎ/ระเบยีบพืน้ฐานทีว่างไว ้

 สงัคมแหง่วทิยสุมคัรเลน่ไดช้ือ่วา่ เป็นองคาพยพ ทีม่กีารควบคมุและดแูลกนัเองเป็นสว่นใหญ ่
(largely self policing) ซึง่หมายความวา่ มกีารควบคมุตนเอง (self discipline) 
ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานแหง่ จรรยาบรรณ กระนัน้ก็ด ีมไิดห้มายความวา่ 
สงัคมวทิยสุมคัรเลน่จ าเป็นจะตอ้งม ี
หนว่ยงานผูคุ้ม้กฎเพือ่ท าหนา้ทีด่งักลา่วเป็นของตนเองโดยเฉพาะ! 

 
I.2.5. จรรยาบรรณ (The code of conduct) 
อะไรคอื ความหมายของค าวา่ จรรยาบรรณ? จรรยาบรรณ คอื ชดุของกฎ/ระเบยีบ 
ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัจรยิธรรม รวมทัง้ความเอือ้อาทรกนัในการออกอากาศ (operational 
considerations) ดว้ย 

 จรยิธรรม (Ethics): จะก าหนดทศันคต ิ(attitude) ของบคุคล ก าหนดพฤตกิรรม (behaviour) 

ของตัวเราในฐานะนักวทิยสุมคัรเลน่ จรยิธรรมตอ้งมคีวบคูก่บัคณุธรรม (moral) 

จรยิธรรมคอืหลักการของคณุธรรม 

ตัวอยา่ง: จรยิธรรมบอกเราวา่ จงอยา่เขา้ไปรบกวนการออกอากาศของสถานอีืน่ สิง่นีค้อื 
กฎแหง่คณุธรรม ตอ้งไมด่ ารงตนอยูเ่ยีย่ง ผูไ้รซ้ ึง่คณุธรรม ดว้ยการทจุรติในการแขง่ขนั 

 กฎทีใ่ชถ้อืปฏบิตั ิ(Practical rules): ในการควบคมุเรือ่งของพฤตกิรรมนัน้ มมีากวา่ จรยิธรรม 
นักวทิยสุมคัรเลน่ยงัมกีฎทีต่ัง้อยูบ่น ความเห็นอกเห็นใจกนัในการออกอากาศ (operational 

considerations) และ การถอืปฏบิตัแิละนสิยั ของตัวนักวทิยสุมคัรเลน่เองดว้ย 
เพือ่หลกีเลยีงความขดัแยง้ นักวทิยสุมคัรเลน่จ าตอ้งม ีกฎ/ระเบยีบไว ้เพือ่ใชถ้อืปฏบิตับินความถี ่
เนือ่งจากการตดิตอ่กนับนความถีเ่ป็นกจิกรรมหลักอนัหนึง่ของเรา เราจงึไดพ้ดูถงึ 
บรรดากฎ/ระเบยีบทีม่ไีวเ้พือ่ใชถ้อืปฏบิตั ิ(practical rules) และ แนวทางปฏบิตั ิ
(guidelines) เพือ่ควบคมุสิง่ทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรมดว้ย บรรดาขัน้ตอนการออกอากาศ 
(operating procedures) ทีใ่ชก้นัสว่นใหญ ่(เชน่ จะท าการตดิตอ่อยา่งไร เรยีกขานเชน่ไร 

ออกอากาศทีใ่ด QRZ แปลวา่อะไร จะใชร้หัส Q อยา่งไร? ฯลฯ) 
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คอืองคป์ระกอบสว่นหนึง่ของแนวทางเหลา่นัน้ การเคารพตอ่ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ
จะเป็นหลักประกนัทีจ่ะท าใหเ้กดิสมรรถนะและประสทิธผิลสงูสดุในการตดิตอ่ 
และเป็นกญุแจส าคญัในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ได ้ขัน้ตอนอนัเป็นทีป่ระจักษ์เหลา่นี ้
เกดิจากการทีผู่เ้ขยีนไดใ้ชป้ฏบิตัอิยูเ่ป็นประจ า ทกุวัน ตลอดระยะหลายปีทีผ่า่นมา 
และเป็นผลมาจากเทคโนโลยทีีถ่กูพัฒนาไปอยา่งตอ่เนือ่งดว้ย 

  I.2.6. คูม่อืเลม่นี ้
 คูม่อืเลม่นี ้เขยีนขึน้เพือ่อทุศิใหก้บั จรรยาบรรณของนักวทิยสุมคัรเลน่ 

องคป์ระกอบหลักของคูม่อืจงึประกอบดว้ย 
ขัน้ตอนปฏบิตัใินการออกอากาศทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของหลกัคณุธรรม 
ซึง่เป็นรากฐานส าคญัส าหรับพฤตกิรรมทัว่ไป ดังทีไ่ดอ้ธบิายมาแลว้ขา้งตน้ 

 ความรูเ้กีย่วกบั จรรยาบรรณนกัวทิยสุมคัรเลน่ เป็นเรือ่งส าคัญส าหรับนักวทิยสุมคัรเลน่ 
เชน่เดยีวกนักบั ความรูท้ีเ่กีย่วกบับรรดากฎและระเบยีบของประเทศตนเอง 
และความรูพ้ืน้ฐานทางไฟฟ้า อเีลกโทรนกิส ์สายอากาศ การกระจายคลืน่ ความปลอดภยั ฯลฯ 

 คูม่อืเลม่นีม้วีัตถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กวทิยสุมคัรเลน่ ไดคุ้น้เคยกบัจรรยาบรรณบนความถี ่
ไมว่า่จะเป็นนักวทิยรุน่เกา่ หรอื ผูม้าใหม ่หรอื ผูท้ีก่ าลังจะกา้วเขา้มาสูว่งการนี ้

 นับถงึปัจจบุนั เอกสารทีม่รีายละเอยีดมากมายเชน่นี ้ยงัมเิคยมกีารจัดท ามากอ่น 
และความรูอ้ยา่งละเอยีดในเรือ่งจรรยาบรรณ ก็ยงัมเิคยไดรั้บการบรรจไุวใ้นหลักสตูรการอบรม 
และน าไปออกเป็นขอ้สอบ เพือ่รับใบอนุญาตนักวทิยสุมคัรเลน่ มากอ่นเลยดว้ยเชน่กนั 
สิง่นีบ้ง่บอกถงึเหตผุลอนัหนึง่ทีว่า่ เหตใุดเราจงึไดเ้ห็น ความลม้เหลวในการสรา้งมาตรฐาน 
การปฏบิตัทิีฝ่่าฝืน การละเมดิ จรรยาบรรณบนความถี ่ของนักวทิยสุมคัรเลน่ ซ า้แลว้ซ ้าเลา่ 

 การสอนหรอืการใหค้วามรูก้บับรรดาผูม้าใหม ่และการทดสอบความรูโ้ดยการสอบ 
ถอืเป็นสิง่ทีท่กุคนคาดหวังวา่ 
จะชว่ยลดระดับความจ าเป็นในการเขา้ไปสรา้งความถกูตอ้งบนความถีล่งได ้
และจะท าใหค้วามถีซ่ ึง่เป็นพืน้ทีข่องนักวทิยสุมคัรมคีวามดงึดดูมากขึน้ตอ่ทกุคน 
อนัจะท าใหก้ารเกรีย้วกราดกนั การรบกวนกนั การตะโกนใสก่นัอยา่งทีเ่ป็นอยู ่
กลายเป็นเพยีงอดตีความทรงจ าทีไ่มพ่งึประสงคไ์ปได ้ในไมช่า้ไมน่าน 

 นักวทิยสุมคัรเลน่ทีก่ระท าผดิพลาด ในเรือ่งขัน้ตอนการออกอากาศ 
สว่นใหญเ่กดิจากการทีเ่ขาเหลา่นัน้ไมเ่คยไดรั้บการเรยีนรู ้(การสัง่สอน) 
ในเรือ่งการปฏบิตัตินทีถ่กูตอ้ง และแทบจะไมเ่คยไดรั้บการอบรม ฝึกฝน (training) 

ในเรือ่งนีม้ากอ่นเลย เราจงึไมค่วรไปต าหน ิวา่กลา่วเขา 
แตค่วรใหค้วามรูแ้ละฝึกฝนเขาเหลา่นัน้แทน 

 คูม่อืเลม่นี ้ครอบคลมุ ขัน้ตอน การปฏบิตัใินการออกอากาศ ในเกอืบทกุรปูแบบ (mode) 

ทีม่ใีชก้นัอยูท่ัง้หมด (SSB CW RTTY และ PSK)  

 

II. การออกอากาศโดยท ัว่ไป 

 

II.1. ภาษาของนกัวทิยสุมคัรเลน่ 
 ค าวา่ ham (แฮม) หมายถงึ นักวทิยสุมคัรเลน่  
 ในฐานะ ham เราทกัทายและเรยีกกนัดว้ย ชือ่หนา้ (หรอืชือ่เลน่) เราไมเ่รยีก นาย (mister) 

นางสาว (miss) นาง (misses) หรอื เรยีกนามสกลุ (family name) การเรยีกชือ่กนัเชน่นี ้
ก็ถอืเป็นสิง่ทีถ่กูตอ้งส าหรับ การตดิตอ่สือ่สารแบบใชล้ายลักษณ์อกัษร ระหวา่งนักวทิยสุมคัรเลน่ 
ดว้ยเชน่กนั 

 มารยาทของนักวทิยสุมคัรเลน่ไดบ้ญัญัตไิวว้า่ เราจะทักทายกนั หรอื 
สง่ความปรารถนาดใีหก้นัและกนั โดยค าวา่ ‘73’ (ไมใ่ช ่best 73 หรอื many 73) 

และไมใ่ชด่ว้ยค าวา่ ดว้ยความจรงิใจ (sincerely) หรอื ดว้ยแบบอืน่โดยใชค้ าทีค่ลา้ยคลงึกนั  
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 หากทา่นใด ไดเ้คยเป็นนักวทิยยุา่นประชาชน (CB operator) มากอ่น 
ใหล้บค าศัพทท์ีเ่คยใชใ้นวทิยยุา่นประชาชนออกจากความทรงจ าใหห้มด 
แลว้มาเรยีนรูภ้าษาของวทิยสุมคัรเลน่ (ค าศัพทเ์ฉพาะ/แสลง) 
ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของสงัคมวทิยสุมคัรเลน่ ทกุคนถกูคาดหวังวา่ ตอ้งทราบ ค าเฉพาะ 
ทีใ่ชแ้ทนค าอธบิาย และกลุม่ค าผสม 
ซึง่จะชว่ยใหเ้ราไดรั้บการยอมรับจากสงัคมวทิยสุมคัรเลน่อยา่งเต็มภาคภมู ิ

 ระหวา่งการออกอากาศตดิตอ่กนั จงใชร้หสัควิ (Q code) ใหถ้กูตอ้ง (เอกสารแนบ 2) 

หลกีเลีย่งสิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิความดอ้ยประสทิธภิาพจากการใช ้Q code ทีม่ากจนเกนิไป 
ส าหรับการตดิตอ่สือ่สารประเภทเสยีง (phone) 
เราควรใชก้ารสือ่ความตามมาตรฐานทั่วไปทีท่กุสถานสีามารถเขา้ใจได ้ปัจจบุนั Q code 

บางค าไดก้ลายเป็นค ามาตรฐานในการสือ่ขอ้ความกนัไปแลว้ 
แมแ้ตใ่นการออกอากาศประเภทใชเ้สยีง (phone) อยา่งเชน่ 

The QRG   ความถี ่
QRM   การรบกวน 

QRN   การรบกวนจากชัน้บรรยากาศ (การรบกวนทางไฟฟ้า) 
A QRP   เด็กนอ้ยคนหนึง่ 

Going QRT  ลงความถี ่หยดุออกอากาศ 

Being QRV  พรอ้มออกอากาศ พรอ้มรับการตดิตอ่ 

QRX   รอสกัครู ่รอฟัง (standby)  
QRZ   ผูใ้ดเรยีกขานผม/ดฉัิน 

QSB   สญัญาณจางหาย 

QSL (card)  บตัรหรอืการด์ทีใ่ชย้นืยนัการตดิตอ่ 

QSL   ผม/ดฉัิน ยนืยนัขอ้ความ 

A QSO   การตดิตอ่กนัหนึง่ครัง้ 
QSY   เปลีย่นความถีไ่ปยงั 

QTH     บรเิวณทีต่ัง้สถาน ี(เมอืง หมูบ่า้น) 
 ยงัมกีารใชข้อ้ความแบบสัน้หรอืกระชบัอืน่อกีจ านวนหนึง่ ทีม่าจากค าทีใ่ชก้นัใน CW 

เชน่เดยีวกบัการใช ้Q code ซึง่ถอืเป็นเรือ่งปกตไิปแลว้ใน phone (ด ู§ II.9.28.) อยา่งเชน่ 73 88 

OM (old man) YL (young lady) ฯลฯ 

 ใหใ้ชส้ทัอกัษร หรอื การออกเสยีงสะกดพยญัชนะแบบสากล (International spelling 

alphabet) ทีม่อียูเ่พยีงชดุเดยีวและเป็นแบบเดยีวเทา่นัน้ ใหถ้กูตอ้ง (ด ูเอกสารแนบ 1) 
หลกีเลีย่งการใชภ้าษาสวยหร ู(fantasies) ซึง่ฟังแลว้น่าขบขนั หรอื ฟังอาจดดูใีนภาษาของตนเอง 
แตผู่ท้ีต่ดิตอ่กบัสถานเีรา ฟังไมอ่อกหรอืไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีเ่ราก าลังบอกกลา่วอยูนั่น้… 
จงอยา่ออกเสยีงสะกดค าของอกัษรใหแ้ตกตา่งกนั ในประโยคเดยีวกนั ตวัอยา่งเชน่: ‘CQ from 

ON9UN, oscar november nine uniform november, ocean nancy nine united nation…’  
 ภาษาทีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลายในวทิยสุมคัรเลน่ โดยมติอ้งสงสยั คอื ภาษาองักฤษ 

ดังนัน้หากสถานใีดจะตดิตอ่กบับรรดานักวทิยสุมคัรเลน่ทั่วโลก ก็ใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจกนัไวว้า่ 
นักวทิยสุมคัรเลน่สว่นมากเกอืบทัง้หมดใช ้ภาษาองักฤษ ในการตดิตอ่กนั 

จงึไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งอธบิายวา่ คูส่ถานใีดก็ตามทีใ่ชภ้าษาตา่งจากภาษาองักฤษ เมือ่จะตดิตอ่กนั 
ก็จะเปลีย่นมาใชภ้าษากลาง อนันี ้

 การตดิตอ่ในแบบรหัสมอรส์ (CW) นัน้ เป็นไปไดต้ลอดเวลาทีคู่ส่ถาน ี
ไมต่อ้งใชภ้าษาแมข่องตนเอง แมแ้ตเ่พยีงค าเดยีว  

 เป็นทีช่ดัเจนวา่ งานอดเิรกชนดินี ้
เราสามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอือนัวเิศษในการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศได ้ขณะอยูบ่นความถี ่
เราจะไดพ้บกบั บรรดาผูท้ีเ่ต็มใจคอยชว่ยเหลอืเรือ่งภาษาทีใ่หมส่ าหรับเรา อยูเ่สมอ 
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II.2. ฟงั 
 นักวทิยสุมคัรเลน่ทีด่ ีควรเริม่ดว้ยการฟังไวใ้หม้าก 

 เราสามารถเรยีนรูไ้ดม้ากมายจากการฟัง แตท่ัง้นีต้อ้งระมดัระวังไวด้ว้ยวา่ ไมใ่ชท่ัง้หมดทีเ่ราไดย้นิ 
ไดฟั้ง บนความถีจ่ะเป็นตัวอยา่งทีด่เีสมอไป  และแน่นอน 
เราจะไดเ้ห็นการออกอากาศทีไ่มถ่กูตอ้งตามขัน้ตอนมากมาย เชน่กนั 

 หากตนเองยงัคงออกอากาศอยูเ่ป็นประจ า (active) จงปฏบิตัตินใหเ้ป็น แบบอยา่งทีด่ ี
ในการออกอากาศ และขอใหป้ฏบิตัติามขอ้แนะน าทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นคูม่อืเลม่นี ้

  
II.3. ขานสญัญาณเรยีกขานของตนเองใหถ้กูตอ้ง 
 แทนทีจ่ะขาน สญัญาณเรยีกขาน หรอื อกัษรเรยีกขาน ทัง้หมดทีต่นเองม ี

นักวทิยสุมคัรเลน่จ านวนไมน่อ้ย ใชว้ธิขีาน สญัญาณเรยีกขานของตนเอง แบบสัน้หรอืยอ่ 
(short) 

 จงขานสญัญาณเรยีกขานให ้ครบถว้น เพยีงวธิเีดยีว เทา่นัน้ เพือ่ระบตุวัตนของเรา 
เมือ่เริม่การตดิตอ่ ค าแรก ใหล้ะเวน้การการเรยีกเพยีงชือ่ (name) ทัง้ของตนเองและของคูส่ถาน ี
(เชน่ Hello Mike, this is Louis…สวัสดไีมค ์นีห่ลยุส ์นะ)  

 ระบตุัวตนเราดว้ยสญัญาณเรยีกขานที ่ครบถว้น ไมใ่ชแ่คเ่พยีงแคส่ว่นทา้ย (suffix) เทา่นัน้ 
การขานเฉพาะอกัษรสว่นทา้ยถอืเป็นการกระท าทีผ่ดิ กฎ/ระเบยีบ 

 ระบตุัวตนของเราใหบ้อ่ยเขา้ไว’้ 
   

II.4. เป็นสุภาพชนเสมอ 
 จงอยา่ใชค้ าพดูทีร่นุแรงและหยาบคาย รกัษาความสภุาพ นอบนอ้ม และ ออ่นโยน 

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

 จอรช์ เบริน์นาด ชอร ์(George Bernard Shaw) ครัง้หนึง่ เคยเขยีนเป็นส านวนไวว้า่: 
ไมม่คีวามส าเร็จใดทีไ่ดม้าอยา่งงา่ยดายเทา่กบัการใชค้วามสภุาพออ่นโยน และ 
ไมม่กีารลงทนุใดทีใ่หผ้ลก าไรมากไปกวา่นีแ้ลว้ (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 ่สว่นสถานปีระจ าที ่
(fixed station) ควรละเวน้การตดิตอ่ผา่นสถานทีวนสญัญาณ 

 หากตอ้งการจะใชส้ถานทีวนสญัญาณขณะทีก่ าลังมผีูใ้ชอ้ยู ่ใหร้อจนกวา่ผูท้ีใ่ชอ้ยูนั่น้ 
ทิง้จังหวะการตดิตอ่เสยีกอ่น แลว้คอ่ยแจง้สญัญาณเรยีกขานเราเขา้ไป 

 กรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิขึน้ หรอื เหตอุนัตรายตอ่ชวีติ ใหใ้ชเ้พยีงค าวา่ ‘เบรก’ (‘break’) หรอื 
จะเป็นการดกีวา่ ดว้ยค าวา่ ‘เบรก เบรก เบรก’ (‘break break break’) 
และจะเป็นการเหมาะสมมากยิง่ขึน้ หากจะใชค้ าวา่ ‘เบรก เบรก เบรก มเีหตดุว่น’ (‘break break 

break with emergency traffic’) 
 ขณะทีใ่ชส้ถานทีวนสญัญาณ ควรเวน้คยี ์(pause) จนกระทั่งสญัญาณพาห ์(carrier) 

หรอืเสยีงหางคยีห์มดลงกอ่น หรอื เมือ่เสยีงบิ๊บ (beep) ดังขึน้ ตามแตก่รณี 
เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณกดทบักนั (ออกอากาศพรอ้มกนั) 
และเพือ่เปิดโอกาสใหส้ถานอีืน่สามารถตดิตอ่เขา้มาไดบ้า้ง การเวน้คยี ์
ปกตจิะชว่ยใหต้ัวควบคมุจังหวะเวลา (timer) เริม่ตัง้คา่เวลาใหมไ่ด ้การท างานของเครือ่งฯ 
จะไมถ่กูตัด (time-out)  
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 จงอยา่เขา้ไปครอบครองความถีบ่นสถานทีวนสญัญาณเพยีงผูเ้ดยีว สถานทีวนสญัญาณมไีว ้
มใิชเ่พยีงเพือ่ส าหรับเราหรอืเพือ่นเราเทา่นัน้ ใหร้ะลกึไวเ้สมอวา่ 
สถานอีืน่ก็ตอ้งการใชส้ถานทีวนสญัญาณดว้ยเชน่กนั จงชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 

 ณ เวลาใด เวลาหนึง่ จงใชส้ถานทีวนสญัญาณใหส้ัน้ทีส่ดุ (อยา่ยดืเยือ้)  
 สถานทีวนสญัญาณมไิดม้ไีวเ้พือ่คอยใชบ้อกภรรยา/คนรัก (XYL) 

วา่ตนเองก าลังจะกลับบา้นเพือ่ไปรับประทานอาหารกลางวัน 
จงึขอใหเ้ธอชว่ยเตรยีมส ารับไวร้อสามใีหพ้รอ้ม...ใหใ้ชส้ถานทีวนสญัญาณสนทนากนัในเรือ่งกจิการ
วทิยสุมคัรเลน่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรรดาเทคนคิการสือ่สารทางวทิยโุทรคมนาคม เป็นหลกั  

 อยา่แทรก (break) เขา้ไประหวา่งการสนทนาขณะทีม่กีารตดิตอ่กนัอยู ่เวน้แตเ่สยีวา่ 
เรามสี ิง่ส าคญัทีจ่ะเพิม่เตมิ ความไมส่ภุาพจากการขดัจังหวะกนับนความถีนั่น้ 
ก็มติา่งจากการพดูขดัคอเวลาอยูต่อ่หนา้กนัสกัเทา่ไรนัก 

 การขดัหรอืสอดขึน้มากลางคัน (ทะลกุลางปลอ้ง) โดยไมร่ะบตุัวตน เป็นสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง 
และในหลักการแลว้ ถอืเป็นการสรา้งการรบกวนทีฝ่่าฝืนกฎ/ระเบยีบดว้ย (illegal interference)  

 หากจ าเป็นตอ้งใชส้ถานทีวนสญัญาณอยูเ่ป็นประจ า 
ใหพ้จิารณาชว่ยเหลอืสนับสนุนเพือ่ใหส้ถานทีวนสญัญาณนัน้ สามารถใชง้านไดต้อ่เนือ่งตลอดไป 

 

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

 เราสามารถเรยีกขานกนัแบบทั่วไป (เรยีกขาน CQ) ตอบการเรยีกขาน CQ จากสถานอีืน่ หรอื 
เรยีกขานสถานทีีเ่พิง่หมดขอ้ความกนัไป สว่นทีน่อกเหนอืออกไป มดีังนี ้... 

 ในการสนทนากนั สถานใีด (call sign) จะเป็นผูเ้ริม่กอ่น? สิง่ทีถ่กูคอื: ‘W1ZZZ from G3ZZZ’ หรอื 
‘W1ZZZ จาก G3ZZZ’ (เราคอื G3ZZZ สว่น W1ZZZ คอืสถานทีีเ่ราเรยีกขาน) ดังนัน้ 
ใหข้านสญัญาณเรยีกขานของสถานทีีเ่ราจะตดิตอ่ดว้ยกอ่น 
แลว้จงึตามดว้ยสญัญาณเรยีกขานของเรา  

 ควรจะขานสญัญาณเรยีกขานบอ่ยเพยีงใด? กฎของประเทศสมาชกิสว่นใหญ ่ก าหนดไวว้า่: 

ในตอนเริม่และตอนจบของการออกอากาศ ทัง้นีต้อ้งไมต่ ่ากวา่ทกุ 5 นาท ี 
โดยใหถ้อืวา่ขอ้ความแบบสัน้แตต่อ่เนือ่งหลายครัง้ตดิตอ่กนั (หลาย เปลีย่น หรอื overs) 
เป็นการออกอากาศ (QSO) หนึง่ครัง้ เทา่นัน้ ในมมุมองของผูบ้ญัญตักิฎนีข้ ึน้มา ส าหรับการแขง่ขนั 
(contest) ขอ้ก าหนดนีไ้มถ่อืเป็นเรือ่งเครง่ครัดส าหรับการขานสญัญาณเรยีกขานทกุ QSO 

สว่นการใหข้านฯ ทกุ 5 นาท ีเป็นเรือ่งทีห่น่วยงานซึง่มหีนา้ทีค่วบคมุไดก้ าหนดไว ้
เพือ่ใหง้า่ยตอ่การรับรูว้า่ สถานใีดก าลังออกอากาศอยู ่อยา่งไรก็ตาม 
จากการมองในมมุของหลักปฏบิตัใินการออกอากาศแลว้ การปฏบิตัทิีด่แีบบเดยีว (only good 

procedure) คอื ขานทกุคร ัง้ของการตดิตอ่ (ดขูอ้ความทีอ่ธบิายไวใ้นหนา้ 67) 

 การหยดุหรอืปลอ่ยคยีใ์หว้า่ง: เมือ่คูส่ถานปีลอ่ยคยีเ์พือ่เปลีย่นใหเ้ราตอบกลับ 
จะถอืเป็นนสิยัทีด่ตีดิตวัเราไป หากจะเวน้คยีไ์วส้กั 1 วนิาทกีอ่นทีจ่ะออกอากาศตอ่ 
เพือ่จะไดท้ราบวา่ มผีูใ้ดประสงคจ์ะเขา้มารว่มสนทนา หรอื จะใชค้วามถีห่รอืไม ่

(เปิดโอกาสใหส้ถานอีืน่แทรกเขา้มาไดเ้มือ่เขามคีวามจ าเป็น) 
 ออกอากาศสัน้หรอืยาวด?ี แบบสัน้ จะเป็นทีต่อ้งมากกวา่ แบบยาว 

เนือ่งจากจะท าใหคู้ส่ถานมีคีวามสะดวกมากขึน้ในการตอ่ขอ้ความหรอืแสดงความคดิเห็นกบัเรือ่งทีเ่ร
าก าลังสนทนากนัอยู ่

 

II.7. สนทนาเรือ่งอะไรบนความถีว่ทิยุสมคัรเลน่ 
 

 หัวขอ้หรอืประเด็นทีจ่ะสนทนาสือ่สารกนั ควรเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบังานอดเิรกวทิยสุมคัรเลน่ 
วทิยสุมคัรเลน่เป็นงานอดเิรกทีเ่กีย่วขอ้งกบั เทคนคิในการสือ่สารดว้ยวทิยโุทรคมนาคม ในวงกวา้ง  
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(broad sense of term) ไมค่วรใชว้ทิยสุมคัรเลน่เพือ่สง่รายการกบัขา้วทีต่อ้งซือ้ (shopping list) 
ส าหรับอาหารมือ้เย็น...   
 
เรือ่งบางหัวขอ้ทีต่อ้ง ละเวน้โดยเด็ดขาด (no no) ในการออกอากาศบนความถีว่ทิยสุมคัรเลน่: 
 ศาสนา 
 การเมอืง 

 ธรุกจิ (พดูเรือ่งอาชพีตนเองได ้แตต่อ้งไมใ่ชก่ารเสนอขายสนิคา้) 
 แสดงการไมย่อมรับ การไมเ่คารพ ตอ่บคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึง่ (ชนชาต ิศาสนา เชือ้สาย เพศ ฯลฯ) 
 เรือ่งข าขนัใตส้ะดอื (bath room humor): เรือ่งข าขนัใดทีเ่ราไมค่ดิจะเลา่ใหล้กูหลานอาย ุ10 

ขวบฟังแลว้ละก ็จงอยา่น ามาออกอากาศบนความถี ่
 บรรดาเรือ่งอืน่ใดทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบังานอดเิรกวทิยสุมคัรเลน่  
 

II.8. ท าการตดิตอ่สือ่สารประเภทเสยีง 
 
II.8.1. จะเรยีกขาน CQ อยา่งไร? 
บางครัง้ กอ่นออกอากาศ เราควรปรับแตง่เครือ่งวทิยฯุ (หรอืเครือ่งปรับคา่สายอากาศ หรอื antenna 
tuner) การปรับแตง่ (tune) เมือ่เริม่แรก หากจ าเป็น ควรใชก้บั dummy load (แทนสายอากาศ) 
การปรับแตง่อยา่งละเอยีด สามารถกระท าไดบ้นความถีท่ีว่า่งอยู ่ดว้ยการใชก้ าลังสง่ในระดับต ่า 
หลังไดส้อบถามบนความถีไ่ปกอ่นแลว้วา่ มผีูใ้ดใชค้วามถีอ่ยูห่รอืไม?่ (is this frequency in use?) 
จากนัน้ 
 ควรจะกระท าสิง่ใด เมือ่เริม่แรกสดุ? 

 ใหต้รวจสอบดวูา่จะใชย้า่นความถีใ่ดเพือ่ใหค้รอบคลมุระยะและทศิทางทีต่อ้งการ 
ตารางแสดงความถีท่ีใ่ชไ้ดด้ทีีส่ดุ (MUF Charts) จะชว่ยคาดการณ์ใหไ้ดว้า่ 
การแพรก่ระจายคลืน่ยา่น HF จะเหมาะสมเมือ่ใด    

 แลว้ดวูา่ชว่งใดของยา่นความถี ่ทีก่ าหนดใหใ้ชต้ดิตอ่สือ่สารประเภทเสยีง (phone) 
ควรมตีารางก าหนดยา่นความถีใ่นการออกอากาศของ IARU (band Plan) ตดิไวท้ีโ่ต๊ะวทิยฯุ 
ของตนเองอยูเ่สมอ (ของไทย ใชต้ามประกาศ กสทช. ฯ ทีม่ผีลบงัคับใช)้ 

 ใหจ้ าใหข้ึน้ใจวา่ การออกอากาศแบบ SSB (single side band) ทีต่ า่กวา่ 10 MHz จะเป็น LSB 

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

 เมือ่ออกอากาศแบบ USB บนความถีท่ีร่ะบ ุ(suppressed carrier) อนัใดอนัหนึง่ 
การกระจายคลืน่จะตอ้งขยายเพิม่ออกไปดา้นบนอยา่งนอ้ย 3 kHz สว่นใน LSB จะกลับกนั 
ความถีท่ีอ่อกอากาศไปนัน้ จะต ่ากวา่ทีเ่ห็นบนหนา้จอ 3 kHz กรณีหมายความวา่: 

ตอ้งไมอ่อกอากาศ LSB บนความถีท่ีต่ า่กวา่ 1.843 kHz (1.840 kHz 

คอืความถีต่ ่าสดุของสว่นความถีข่า้งทีถ่กูจ ากดัไว)้; ไมอ่อกอากาศ LSB ต า่กวา่ 3.603 kHz หรอื 
USB สงูกวา่ 14.347 kHz ฯลฯ โดยเด็ดขาด 

 แลว้ท าอยา่งไรตอ่? 
 ณ ขณะนี ้เราพรอ้มทีจ่ะเริม่ฟังไดแ้ลว้ โดยใชเ้วลาสกัระยะหนึง่ บนยา่นความถีห่รอืความถี ่

ทีต่อ้งการจะใชต้ดิตอ่... 
 หากรูส้กึวา่ความถีนั่น้วา่ง ก็ใหส้อบถามกอ่นวา่ ความถีนั่น้มผีูใ้ดใชอ้ยูห่รอืไม ่(‘anyone using 

this frequency?) หรอื (‘is this frequency in use?’) บา้งกใ็ช ้(‘is this frequency clear?’) 
ซึง่แบบหลังนี ้อาจท าใหส้บัสนได ้เนือ่งจากค าถามดังกลา่ว มไิดห้มายความวา่ 
เมือ่ความถีน่ีถ้กูเลกิใช ้(clear) โดยสถานใีด สถานหีนึง่แลว้ ความถีนั่น้จะวา่งลงจรงิ ดังนัน้ 
ใหช้ว่ยกนัคน้หากอ่นวา่ ยงัมสีถานอีืน่ทีย่งัคงใชค้วามถีน่ีอ้ยูอ่กีหรอืไม ่โดยการถามวา่ ‘anyone 

using this frequency?’ หรอื ‘is this frequency in use’  
 หากไดเ้ฝ้าฟังอยูเ่ป็นระยะเวลาหนึง่แลว้ ความถีท่ีเ่ห็นวา่น่าจะวา่งลงโดยปราศจากขอ้สงสยัแลว้ 

เหตใุดจงึยงัตอ้งสอบถามไปอกีวา่ มผีูใ้ดใชค้วามถีน่ีอ้ยูห่รอืไม?่ (is this frequency in use?) 

ทีต่อ้งถามอกี กเ็นือ่งจากวา่ อาจมสีถานทีีอ่ยูใ่นบรเิวณทีก่ารกระจายคลืน่ลงมาไมถ่งึ หรอื 
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ขา้มไป (skip zone) ก าลังออกอากาศในความถีเ่ดยีวกบัสถานเีราอยู ่กรณีหมายความวา่ 
สถานเีราจะไมไ่ดย้นิสถานดีงักลา่ว (และสถานดีังกลา่วก็ไมไ่ดย้นิเราเชน่กนั) 
เนือ่งจากอยูไ่กลเกนิไปส าหรับการแพรก่ระจายคลืน่บนพืน้ผวิโลก (ground wave) 
และใกลก้นัเกนิไปส าหรับการกระจายคลืน่ผา่นชัน้บรรยากาศไอโอโนสเฟียร ์สว่นยา่น HF 

ทีส่งูขึน้ไป โดยปกต ิลักษณะเชน่นี ้จะเป็นการชีใ้หเ้ห็นวา่ 
สถานเีหลา่นัน้อยูห่า่งจากเราไปประมาณสองสามรอ้ยกโิลเมตรเทา่นัน้ เมือ่ไดถ้ามไปเชน่นัน้แลว้ 
คูส่ถานขีองเขาอาจไดย้นิ แลว้ตอบมา (วา่ก าลังใชค้วามถีอ่ยู)่ 
แตห่ากเราออกอากาศไปโดยมไิดไ้ตถ่ามกอ่น เราก็จะกลายเป็น QRM 

ไดอ้ยา่งนอ้ยกก็บัหนึง่สถานทีีก่ าลังใชค้วามถีนั่น้อยู ่
 หากความถีไ่มว่า่ง สถานทีีก่ าลังใชค้วามถีอ่ยูจ่ะตอบกลบัมาเองวา่ ‘yes’  (‘ใช’่) 

หรอือยา่งสภุาพขึน้วา่ ‘yes, thank you for asking’  (‘ใช ่ครับ/คะ่ ขอบคณุทีส่อบถามมา’)  
กรณีเราตอ้งหาความถีใ่หมใ่นการ 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’ ค าวา่ ‘…and standing by for any call’ ก็ใชไ้ดเ้ชน่กนั 

 พดูใหช้ดัถอ่ย ชดัค า ออกเสยีงค าทัง้หลายใหถ้กูตอ้งอยูเ่สมอ 

 ขานสญัญาณเรยีกขานของตนเองออกไป 2 ถงึมากสดุ 4 ครัง้ ระหวา่งการ CQ 

 จงใชก้ารสะกดค าแทนพยญัชนะตามมาตรฐานสากล หรอื สทัอกัษรสากล 
(ในการสะกดสญัญาณเรยีกขานของเรา) หนึง่หรอืสองครัง้ระหวา่งการ CQ 

 การ CQ แบบกระชบัตดิตอ่กนัหลายครัง้ จะดกีวา่ แบบครัง้เดยีว แตย่ดืยาว 
 ตอ้งไมจ่บการ CQ ดว้ยค าวา่ ‘over’ (‘เปลีย่น’) เชน่ดังตวัอยา่งนี ้‘CQ CQ G3ZZZ golf three zulu 

zulu zulu calling CQ and standing by. Over’ ค าวา่ ‘Over’ แปลวา่ ‘over to you’ 
(‘เปลีย่นเป็นทคีณุ’) เมือ่จบการเรยีกขาน CQ แลว้ 
เรายงัไมส่ามารถจะเปลีย่นไปใหผู้ใ้ดพดูตอ่ไดท้ัง้นัน้ ทัง้นี ้ก็เนือ่งจากวา่ 
เรายงัตดิตอ่ผูใ้ดไมไ่ดแ้มแ้ตส่ถานเีดยีว! (แลว้จะมผีูใ้ดมารับไมโครโฟนจากเราไปได ้จรงิหรอืไม?่) 

 ตอ้งไมล่งทา้ย CQ ดว้ยค าวา่ ‘QRZ’ เพราะ ‘QRZ’ แปลวา่ ‘ผูใ้ดเรยีกขานผม/ดฉัินมา?’ 
ในเมือ่เป็นทีช่ดัเจนอยูแ่ลว้วา่ ยงัไมป่รากฏวา่ มผีูใ้ดทีเ่รยีกขานเรามากอ่นทีจ่ะเริม่ CQ 

แมแ้ตค่นเดยีวเลย! วธิลีงทา้ย CQ ทีผ่ดิโดยสิน้เชงิ มดีังนี:้ ‘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 

ในแตล่ะคร ัง้ ดว้ยการแจง้ความถีท่ีต่นเองตอ้งการรับฟัง ตวัอยา่งเชน่: ‘…listening 5 to 10 up’ 
หรอืดว้ย ‘…listening 14295’ ฯลฯ การกลา่วเพยีง ‘listening up’ หรอื ‘up’ นัน้ ไมเ่พยีงพอ 
เนือ่งจาก การกลา่วเชน่นัน้ มไิดบ้ง่บอกวา่ตนเองจะไปรับฟังอยูท่ีค่วามถีใ่ด 
วธิกีารตดิตอ่แบบนีเ้รยีกวา่ การรับ/สง่ตา่งความถี ่(split frequency)  

 หากตอ้งการจะออกอากาศดว้ยวธิ ีsplit frequency  ใหต้รวจสอบกอ่นเสมอวา่ 
ความถีท่ีต่อ้งการใชรั้บฟัง วา่งอยูจ่รงิเชน่เดยีวกบัความถีท่ีจ่ะใชเ้รยีกขาน CQ หรอืไม ่

 การออกอากาศดว้ยค าวา่ ‘CQ from Victor Romeo two Oscar Portable’ 
เป็นสิง่ทีข่าดความชดัเจน อาจเป็นไดท้ัง้ VR2OP เรยีกขาน CQ โดยใชส้ทัอกัษร (phonetic) ทีผ่ดิ 
หรอืสถาน ีVR2O/p ขณะเรยีกขาน CQ อยู ่แลว้ละเลยการใชค้ าวา่ ‘stroke’ กเ็ป็นได ้
กรณีจงึเป็นการใชค้ าทีท่ าใหเ้กดิความสบัสนไดม้ากมาย ใหใ้ชค้ าวา่ ‘stroke’ ไวเ้สมอ 
เมือ่เราเป็นสถานปีระเภทพกพา (portable) หรอืสถานเีคลือ่นที ่(mobile) ฯลฯ 
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II.8.2. ‘CQ DX’ หมายถงึอะไร? 
 หากตอ้งการตดิตอ่กบัสถาน ีDX หรอืสถานทีีอ่ยูโ่พน้ทะเล ใหเ้รยีกขานวา่ ‘CQ DX’ 
 DX คอือะไร? 

 ในยา่น HF: คอื สถานทีีอ่ยูต่า่งทวปี หรอื ของประเทศทีม่กีจิกรรมวทิยสุมคัรเลน่อยูอ่ยา่งจ ากดั 
(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...’)  
 จงเอือ้อาทรกนัเสมอ: บางครัง้ อาจมสีถานหีนึง่สถานใีด 

ของประเทศหรอืทอ้งถิน่ใกลเ้คยีงทีย่งัใหมอ่ยู ่ขานตอบมา หลังจากทีเ่ราเรยีกขาน CQ DX ไป 
และเราอาจจะเป็นประเทศใหมส่ าสถานนัีน้ก็ได ้
แลว้เหตใุดจงึไมข่านรับไปแบบรวบรัดสกัหน่อยหรอื? (ผูเ้ขยีนกลา่วเป็นนัยวา่ 
ควรขานตอบไปเพือ่เป็นการรักษาน ้าใจและเอือ้อาทรกนั แมว้า่ผูเ้รยีกขานเขา้มานัน้ 
จะไมไ่ดป้ฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่ราก าหนดไว ้ก็ตาม) 

 
II.8.3. เรยีกขานสถานหีนึง่เป็นการเฉพาะ 
 เมือ่ตอ้งการจะเรยีกขานสถาน ีDL1ZZZ ผูซ้ ึง่ไดนั้ดหมายกนัไว ้(schedule, rendez-vous) แบบนี ้

คอืค าทีค่วรจะตอ้งเรยีกขานออกไป: ‘DL1ZZZ, DL1ZZZ this is G3ZZZ calling on sked and 

listening for you’ (‘DL1ZZZ, DL1ZZZ นีค่อื G3ZZZ เรยีกขานตามนัด และก าลังรอฟังทา่นอยู’่) 
 ถงึแมว้า่การเรยีกขานเชน่นัน้ จะเป็นแบบเจาะจงก็ตาม หากมบีางสถานขีานตอบหรอืเรยีกขานเขา้มา 

ก็ขอใหค้งความสภุาพไว ้โดยรายงานการรับฟังกลับไปอยา่งรวบรัดและแจง้สถานนัีน้ไปวา่ ‘sorry, I 

have a sked with DL1ZZZ…’ (‘ขออภยั ผม/ดฉัินมนัีดเรยีกขานกบั DL1ZZZ อยู…่’) 
 
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 ดว้ยค าวา่ ‘over’ (§ II.8.1) 

เมือ่สถานใีดสถานหีนึง่ขานตอบ CQ มา แสดงวา่สถานนัีน้ ตอ้งการสง่ไมโครโฟนกลับใหเ้รา 
(ขอค าตอบจากเรา) ซึง่หมายความวา่ สถานทีีข่านตอบ CQ มานัน้ 
สามารถจบขอ้ความของเขาดว้ยค าวา่ ‘over’ ได ้(เปลีย่นเป็นทเีรากดคยีพ์ดูบา้ง) 

 หากมสีถานใีดตอบ CQ มา สิง่แรกทีเ่ราตอ้งกระท าคอื ขานสญัญาณเรยีกขานของสถานนัีน้กอ่น 
(แลว้ตามดว้ยของเรา) จากนัน้ รายงายงานการรับฟัง แลว้แจง้ชือ่ และสถานทีอ่อกอากาศ (QTH-

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

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

ทีห่นา้จอเครือ่งวทิยฯุ). My QTH is London and my name is john’ (ไมใ่ช ่‘ชือ่สว่นตัว’ หรอื 
‘เรือ่งของสว่นตัว’ หรอื ‘ชือ่แรกของเรา’; ในทีน่ีจ้ะไมม่ชี ือ่ทีเ่ป็น ชือ่จรงิ หรอื ชือ่เลน่ แตเ่ป็น 
ชือ่ของนักวทิยสุมคัรเลน่ ทีต่ัง้ขึน้เพือ่เป็นเอกลักษณ์ในการ QSO (หรอืทีน่ยิมเรยีกวา่ handle 

name) ‘How do you copy me? W1ZZZ from G3ZZZ. Over’ 
 ถา้เราขาน (ตอบ) สถานทีีก่ าลังเรยีกขาน CQ (หรอื QRZ) อยู ่

ใหข้านสญัญาณเรยีกขานของสถานนัีน้ ไปเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ และจะเป็นการดยีิง่ขึน้ 
ถา้ไมต่อ้งขานออกไปเสยีเลย ทัง้นีเ้นือ่งจากผูท้ีก่ าลังออกอากาศอยูข่ณะนัน้ 
ยอ่มทราบสญัญาณเรยีกขานของตนเองดอียูแ่ลว้ ในการแขง่ขนั (§ II.8.6) 

จะตอ้งไมข่านสญัญาณเรยีกขานของสถานดีังกลา่วนัน้เลย 

 ในการตดิตอ่สือ่สารประเภทเสยีง คูส่ถานจีะแลกรายงานการรับฟังกนั รายงานความชดัเจนของเสยีง 
(Readability) และความแรงหรอืความเขม้ของสญัญาณ (Strength)  
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 ดังทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้วา่ จะตอ้งไมใ่ช ้รหัสควิ (Q Code) 

มากจนเกนิความจ าเป็นในการตดิตอ่สือ่สารประเภทเสยีง แตห่ากจะตอ้งการใช ้จงใชใ้หถ้กูตอ้ง 
QRK คอื ความชดัเจนของสญัญาณเชน่เดยีวกนักบั R ในระบบรายงานแบบ RS สว่น QSA หมายถงึ 
ความแรงหรอืความเขม้ของสญัญาณ เชน่เดยีวกบั S ในรายงาน RS 

 สิง่เดยีวทีแ่ตกตา่งกนัก็คอื ชว่งของ S ในรายงานแบบ RS มตีัง้แตร่ะดบั 1 ถงึ 9 สว่น QSA 

เริม่จากระดบั 1 ไปถงึ 5 เทา่นัน้ 

 ดังนัน้ ตอ้งไมร่ายงานไปวา่ ‘you’re QSA 5 and QRK 9’ (ซึง่บางครัง้เราจะไดย้นิ) 
แตห่ากตอ้งการใช ้Q Code ก็ใหใ้ชว้า่ ‘you’re QRK 5 and QSA 5’ แน่นอน และจะงา่ยขึน้ 
ถา้จะใชเ้พยีงวา่ ‘you’re 5 and 9’ สว่นใน CW การใช ้QRK และ QSA 

แทบจะไมห่ลงเหลอือยูอ่กีตอ่ไปแลว้ สว่นใหญใ่ชร้ายงานแบบ RST แทน (§ II.9.6) 

 

ความชดัเจน ความแรงของสญัญาณ 

R1 รับไมไ่ด ้ S1 สญัญาณเบาบางรับเกอืบไมไ่ด ้

R2 รับเกอืบไมไ่ด ้ S2 สญัญาณออ่นมาก 

R3 รับไดล้ าบาก S3 สญัญาณออ่น 

R4 รับไดไ้มม่ปัีญหา S4 สญัญาณมาดปีานกลาง 

R5 รับไดส้มบรูณ์แบบ S5 สญัญาณมาดพีอสมควร 
  S6 สญัญาณมาด ี

  S7 สญัญาณมาแรงพอควร 
  S8 สญัญาณมาแรง 

  S9 สญัญาณมาแรงมาก 

 
 การใชค้ าวา่ ‘over’ (‘เปลีย่น’) ในตอนทา้ยของการหมดขอ้ความคอืสิง่ทีแ่นะน าใหถ้อืปฏบิตั ิ

แตก่็ไมถ่งึกบัจ าเป็นมากนัก เนือ่งจาก ในทางปฏบิตั ิการตดิตอ่กนัในแตล่ะ QSO 

อาจจะมกีารกดคยีห์รอืเปลีย่นสลับไปมาบอ่ยครัง้ ‘Over’ ยอ่มาจาก ‘over to you’  
 เมือ่สญัญาณไมค่อ่ยแรงนัก และ หากความชดัเจนของสญัญาณก็ไมด่สีมบรูณ์แบบเชน่กนั 

เราก็สามารถสะกดชือ่ของเราและขอ้มลูอืน่ได ้ตัวอยา่งเชน่: ‘My name is John spelled juliett, 

oscar, hotel, november…’ อยา่พดูวา่ ‘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 
สถานดีังกลา่วอาจตอ้งการใหเ้ป็นเพยีงการตดิตอ่กนัในแบบกระชบั จงึแคท่กัทายแลว้ก็บอกลาไป 
(มขีอ้ความสนทนาดว้ยเทา่ทีจ่ าเป็น) 

 ใชศ้ัพทเ์ฉพาะทาง (terminology) ใหถ้กูตอ้ง เมือ่อธบิายเรือ่งสถานขีองตนเอง ตอ้งไมบ่อกวา่ ‘I 
am working with 5 whisky…' (ผม/ดฉัินก าลังออกอากาศดว้ยก าลังสง่ 5 วสิกี)้ 
ส ิง่นีม้ใิชค้ ามาตรฐานของวทิยสุมคัรเลน่ พดูใหง้า่ย เพยีงวา่ ‘I am running 5 watts’ 
(ผม/ดฉัินก าลังออกอากาศ 5 วัตต)์  

 แมว้า่ ในระหวา่งการตดิตอ่กนับนความถีท่ีย่ดึถอืปฏบิตักินัมา อยา่งไมค่อ่ยจะถกูตอ้งนัก 
(stereotype QSO) บอ่ยครัง้ เราจะเห็นวา่ ขอ้สนทนากนัในเรือ่งเทคนคิจะถกูพัฒนาขึน้ 
และมกีารแลกเปลีย่น ผลการคน้ควา้ ทดสอบ ทดลองกนั 
คลา้ยกบัการสนทนากนัในงานพบปะสงัสรรค ์(eyeball conversations) และ ถอืเป็นสิง่มปีระโยชน ์
ทีค่วรคา่น ามากลา่วถงึดว้ยวา่ มติรภาพทีม่ากมาย ทีถ่กูหลอ่หลอมใหเ้กดิขึน้ 
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เป็นผลมาจากการตดิตอ่กนับนความถี ่(radio contacts) ของบรรดานักวทิยสุมคัรเลน่ (hams) 
งานอดเิรกชนดินีค้อื ผูส้รา้งสะพานตวัจรงิ เชือ่มระหวา่ง 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’ 
(‘โปรดยนืยนัการตดิตอ่ดว้ย ผม/ดฉัิน จะจัดสง่การด์ผา่นไปทาง QSL Bureau 

และกรณุาสง่การด์ของคณุ ใหผ้ม/ดฉัินดว้ย นะครับ/คะ’) QSL คอื 
แผน่กระดาษรายงานการตดิตอ่ทีม่ขีนาดเทา่ไปรษณียบตัร (post card)  

 QSL การด์ อาจสง่ใหผู้รั้บโดยตรงทางไปรษณีย ์หรอื สง่ผา่น QSL Bureau (หน่วยจัดสง่ QSL 

การด์) เกอืบในทกุสงัคมของวทิยสุมคัรเลน่ทีเ่ป็นสมาชกิของ IARU จะมกีารแลกเปลีย่น QSL 

การด์กนัส าหรับสมาชกิ บางสถาน ีQSL กนั โดยผา่น ผูจ้ดัการ QSL ซึง่เป็นผูรั้บหนา้ทีใ่นการจัดสง่ 
QSL cards ทางไปรษณียใ์หก้บันักวทิยสุมคัรเลน่ 
ส าหรับรายละเอยีดเรือ่งนีส้ามารถคน้ดไูดใ้นหลายเว็บไซตท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 จรยิธรรม (ethics) ก าหนดใหนั้กวทิยสุมคัรเลน่ ควรเต็มใจในการแลกเปลีย่น QSL การด์กนั 
โดยปราศจากการเรยีกรอ้งเงนิทอง เวน้แต ่คา่ไปรษณียากร กรณีสง่ตรง (บางราย แนบมาพรอ้มกบั 
QSL card เป็นธนบตัร ดอลลา่สหรัฐ หรอืทีเ่รยีกวา่ Green stamp) 

 เพือ่จบหรอืยตุ ิQSO (การตดิตอ่): ขอใหแ้จง้ไปวา่ ‘W1ZZZ, this is G3ZZZ signing with you 

and listening for any other calls’ (‘W1ZZZ, ผม/ดฉัิน G3ZZZ 
ขอจบการตดิตอ่กบัคณุและขอรับฟังการเรยีกขานจากสถานอีืน่ตอ่ไป’) 
หรอืหากเราคดิจะหยดุออกอากาศดว้ย กใ็หต้อ่ดว้ยค าวา่ ‘…and closing down the station’ 
(‘...และขอปิดสถาน’ี) 

 อาจเพิม่ค าวา่ ‘out’ ในตอนทา้ยกอ่นหยดุออกอากาศ 
ซึง่เป็นการบง่บอกวา่สถานเีราขอหยดุออกอากาศ และจงอยา่ใชค้ าวา่ ‘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) 
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II.8.5. การสลบัไปมาอยา่งรวดเร็ว 
 หากไดส้มัผัสกบัการสนทนาทีต่อบโตก้นัไปมาแบบฉับไว ทีเ่ป็นการออกอากาศแบบกระชบั 

ก็ไมจ่ าเป็นตอ้งระบตุวัตน (identify) ในทกุครัง้ทีม่กีาร over (เปลีย่น) 
แตจ่ะตอ้งขานสญัญาณเรยีกขานอยา่งนอ้ยทกุ 5 นาท ี(ในบางประเทศ ทกุ 10 นาท)ี 
รวมทัง้ขณะเมือ่ เริม่ตน้และจบ การ QSO ดว้ย 

 เราสามารถเปลีย่นใหคู้ส่ถานโีตต้อบกบัเรา ดว้ยการใชค้ าธรรมดาวา่ ‘over’ ซึง่แปลวา่ 
เรายืน่ไมโครโฟนใหคู้ส่ถานเีพือ่ขานตอบเรา กรณีจะท าใหเ้ร็วยิง่ขึน้ดว้ย 
หากจะหยดุชัว่ขณะแทนการกลา่วค าวา่ เปลีย่น หากหยดุเกนิ 1 หรอื 2 วนิาท ี
คูส่ถานกี็จะทราบไดเ้อง (วา่เราเปลีย่น) และจะกดคยีอ์อกอากาศตอ่ไป  

 

II.8.6. ออกอากาศอยา่งไรในการแขง่ขนัประเภทใชเ้สยีง  
 การแขง่ขนัวทิยสุมคัรเลน่ หรอืทีเ่รยีกวา่ Contest 

เป็นค าทีใ่ชส้ าหรับการแขง่ขนัวทิยสุมคัรเลน่ในหมูนั่กวทิยสุมคัรเลน่ (ทัว่โลก)  
 การแขง่ขนั (contest) คอือะไร? คอื เรือ่ง เกีย่วกบัการแขง่ขนัของวทิยสุมคัรเลน่ (Ham Radio)  

 เหตใุดตอ้งมกีารแขง่ขนักนั? เนือ่งจาก จะท าใหส้ามารถวัดสมรรถนะ (performance) 

ของสถานแีละสายอากาศ รวมทัง้สมรรถนะของบคุคลผูนั้น้ ในฐานะนักวทิยปุระจ าสถาน ี

(Operators) ดว้ย  ดังเชน่ ทีช่าวองักฤษผูห้นึง่ไดก้ลา่วเป็นส านวนไวว้า่ The proof of pudding is 

in the eating  ซึง่มคีวามหมายวา่ สิง่เดยีวทีจ่ะใชพ้สิจูนค์ณุภาพของสิง่ของได ้กค็อื 
เมือ่ไดท้ดลอง ไดใ้ช ้หรอื ไดส้มัผัสดกูอ่นแลว้ เทา่นัน้ (ซึง่ถา้แปลตามตวัอกัษร ก็จะเป็นวา่ 
เครือ่งตรวจพสิจูนข์นมพดุดงิอยูท่ีก่ารรับประทาน) 

 จะเป็นนกัแขง่ขนัทีด่ไีดอ้ยา่งไร? ผูแ้ขง่ขนัระดับแชมป์ 
จะเริม่ตน้จากการแขง่ขนัในระดับทอ้งถิน่กอ่น เชน่เดยีวกบัทีใ่ชถ้อืปฏบิตักินัในกฬีาทกุประเภท 
ผูท้ีจ่ะเป็นผูช้นะเลศิการแขง่ขนั (champion) ได ้ก็ตอ้งผา่นการฝึกซอ้มมาอยา่งโชกโชนกอ่น  

 มกีารแขง่ขนักนัมากหรอืไม?่ การแขง่ขนัมทีกุสปัดาห ์หนึง่ปีมมีากกวา่ 200 รายการ 
แตจ่ะมเีพยีง 20 รายการ เทา่นัน้ ทีเ่ป็นรายการส าคญัในระดับสากล 
(เทยีบไดเ้หมอืนกบัการแขง่ขนัรถฟอรม์ลุา่วัน: F-1)  

 ปฏทินิการแขง่ขนั (Contest Calendar) ดไูดจ้าก    

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

 ในรายการแขง่ขนัเกอืบทัง้หมด 
ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัตอ้งตดิตอ่ใหไ้ดจ้ านวนสถานมีากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระท าได ้เชน่ กบัประเทศ (หรอืรัฐ 
จังหวดั หรอืโซน ฯลฯ) ทีแ่ตกตา่งกนัไปเทา่ทีจ่ะเป็นไปได:้ เงือ่นไขดังกลา่วจะเป็น ตวัคณู 
(Multipliers) ทีจ่ะน าไปประกอบกบัจ านวนสถานทีีต่ดิตอ่ไดใ้นการคดิคะแนน 
ทีผู่เ้ขา้รว่มแขง่ขนัจะไดรั้บ การแขง่ขนัรายการใหญร่ะดบัสากล จะใชเ้วลา 24-48 ชัว่โมง 
การแขง่ขนัยอ่ยบางรายการอาจใชเ้วลาและสิน้สดุลง เพยีง 3-4 ชัว่โมง เทา่นัน้ 
การแขง่ขนัจงึมใีหเ้ลอืกหลากหลาย  

 การแขง่ขนัจัดขึน้ในความถีต่ัง้แตย่า่น HF จนถงึ SHF  

 จะไมม่กีารแขง่ขนัในยา่นความถีท่ีเ่รยีกวา่ WARC bands ไดแ้ก ่10 18 และ 24 MHz 

เนือ่งจากในยา่นความถีด่ังกลา่วมชีว่งความถี ่(band width) ทีใ่ชไ้ด ้แคบมาก 
การแขง่ขนัในยา่นความถีด่ังกลา่ว จะท าใหม้คีวามแออดัมากเกนิไป เป็นผลใหเ้กดิความไมส่ะดวก 
และอาจสรา้งความร าคาญใจใหก้บัผูอ้ ืน่ทีป่ระสงคจ์ะใชค้วามถีใ่นยา่นนี ้ในขณะนัน้ดว้ย  

 ในการแขง่ขนัใดก็ตาม การตดิตอ่ทีจ่ะท าใหไ้ดค้ะแนน (valid QSO) 

จะตอ้งมกีารแลกเปลีย่นสญัญาณเรยีกขาน (call sign) การรายงานการรับฟัง 
และบอ่ยครัง้ทีก่ าหนดใหแ้ลกเปลีย่นเลขล าดับการตดิตอ่ (Serial number หรอื Radio Zone, 

Locator, อาย ุฯลฯ)  

http://www.ng3k.com/Contest/index.html
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 การออกอากาศแขง่ขนั (CQ contest) จะเกีย่วขอ้งกบั ความเร็ว ประสทิธภิาพ และ 
ความถกูตอ้งแมน่ย า ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะตอ้งแจง้ 
เฉพาะในสิง่ทีถ่กูก าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครัดและถกูตอ้งเทา่นัน้ กรณีมใิชเ่วลาทีจ่ะตอ้งมาแสดงภมูวิา่ 
เป็นผูม้กีารศกึษาด ีและ การใชค้ าวา่ thank you (ขอบคณุ) 73, see you later (แลว้พบกนัใหม)่ 

ฯลฯ ลว้นเป็นค าพดูทีท่ าใหเ้สยีเวลาโดยเปลา่ประโยชนท์ัง้ส ิน้ 

 ส าหรับผูท้ีย่งัใหมต่อ่การแขง่ขนั 
ขอแนะน าใหไ้ปรว่มสงัเกตการณ์หรอืพบปะกบัผูเ้ขา้แขง่ขนัในขณะทีก่ าลังมกีารแขง่ขนักนัอยู ่
เราสามารถเริม่ในกา้วแรกของการแขง่ขนั โดยเขา้ไปมสีว่นรว่มในสมาคม/ชมรม ในทอ้งถิน่ของเรา 
ขณะทีม่กีารแขง่ขนั เชน่ Field Day Contest  

 หากเมือ่ไดต้ดัสนิใจจะลองลงแขง่ขนัเป็นครัง้แรก ใหเ้ริม่ตน้ดว้ยการฟังกอ่นประมาณครึง่ชัว่โมง 
(ยิง่นานยิง่ด)ี เพือ่ใหท้ราบวา่ สิง่อนัเป็นเป็นปกต ิหรอื 
พืน้ฐานทีผู่เ้ขา้แขง่ขนัพงึตอ้งปฏบิตัอิยูเ่ป็นปกต ิ(routine) เป็นอยา่งไร ในแบบใดบา้ง 
คน้หาวธิปีฏบิตัทิีถ่กูตอ้งเพือ่ใหเ้กดิความรวดเร็วในการตดิตอ่ จงตระหนักไวเ้สมอวา่ 
ทัง้หลายทัง้ปวง ทีเ่คยไดย้นิมาทัง้หมด นัน้ ใชว่า่จะเป็นตัวอยา่งทีด่เีสมอไป มอียู ่2-3 ตัวอยา่ง 
(ทีเ่ป็นเรือ่งไมถ่กูตอ้ง) ทีผู่เ้ขยีนเห็นวา่ เป็นขอ้ผดิพลาดทีม่อียูเ่ป็นประจ า ซึง่จะไดก้ลา่วตอ่ไป  

 ตัวอยา่งในการใชค้ าอนัหนึง่ ทีถ่อืวา่มปีระสทิธภิาพสมบรูณ์ส าหรับการแขง่ขนัคอื ‘G3ZZZ, Golf 

Three Zulu Zulu Zulu Contest’ เรยีกขานไป 2 ครัง้เสมอ โดยออกค าสะกดเต็มของอกัษร 
หรอืทีเ่รยีกวา่ โฟเนตกิ (phonetic) หรอื สทัอกัษร หนึง่ครัง้ เวน้แตว่า่ ก าลังโดนรมุเรยีกขานอยู ่
(pile up) กใ็หข้านสญัญาณเรยีกขานสถานเีราไปเพยีงครัง้เดยีว 
โดยไมต่อ้งตามดว้ยการสะกดแบบโฟเนตกิทกุครัง้ไป กไ็ด ้(forget about spelling it out every 

time) เหตทุีต่อ้งลงทา้ยดว้ยค าวา่ contest (ออกเสยีงวา่ คนั เทสท)ึ ในการ CQ แขง่ขนั 
ก็เนือ่งจากวา่ หากมสีถานใีดสถานหีนึง่ปรับเปลีย่นความถีผ่า่นเขา้มา แลว้ไดย้นิเขา้ 
สถานดีังกลา่วจะไดท้ราบวา่ ขณะนีก้ าลังมกีารออกอากาศแขง่ขนักนัอยูใ่นความถีน่ี ้
หากไมจ่บดว้ยค าวา่ contest เพราะเห็นวา่เป็นสิง่ไมส่ าคญัแลว้ 
สมมตวิา่เมือ่มสีถานหีนึง่ผา่นเขา้มาในความถีแ่ละไดย้นิเขา้ (โดยแทนทีเ่ราจะจบดว้ยค าวา่ 
contest) โดยสถานนัีน้ตอ้งการจะลง Log กบัสถานทีีเ่รยีกขาน contest อยู ่แตไ่มท่ราบวา่สถาน ี
contest อยูนั่น้ ก าลังออกอากาศแบบใด เป็นแบบทัว่ไป หรอื แบบเขา้รว่มแขง่ขนั สถานดีังกลา่ว 
ก็จะตอ้งรอการเรยีกขานของสถาน ีcontest อกีรอบหนึง่ 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่สถานทีีต่นเองไดย้นิครัง้แรก ออกอากาศแบบใด 
ซึง่เป็นการท าใหเ้สยีเวลาโดยใชเ่หต ุเหลา่นี ้จงึเป็นเหตผุลวา่ เหตใุดจงึตอ้งลงทา้ยดว้ยค าวา่ 
contest ขณะที ่CQ แขง่ขนั  

 สถานทีีเ่รยีกขานเขา้มาควรแจง้สญัญาณเรยีกขานของตนเองเพยีงครัง้เดยีวดว้ยเชน่กนั  
ตัวอยา่งเชน่ ‘golf three x-ray x-ray x-ray’ หากสถานทีีก่ าลังเรยีกขาน contest 

ไมข่านตอบกลับไปภายในหนึง่วนิาท ีสถานนัีน้กค็วรจะเรยีกขานกลับไปอกีเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ 
(just once)  

 แตถ่า้เมือ่รับฟัง (copy) สญัญาณเรยีกขานสถานนัีน้ได ้เรา (ผู ้CQ contest) 

จะตอ้งตอบกลับไปทันทวีา่ ‘G3XXX 59001’ หรอืแมแ้ตแ่บบสัน้และเร็วกวา่นัน้: ‘G3XXX 591’ 
(ควรตรวจสอบกอ่นวา่ มกีารอนุญาตใหแ้จง้แบบกระชบัโดยตดัเลขศนูยข์า้งหนา้ออกไดห้รอืไมด่ว้ย) 
ในการแขง่ขนัสว่นใหญ ่คูส่ถานตีอ้งแลกเปลีย่นรายงานสญัญาณแบบ RS (เชน่ 59) 

และเลขล าดับการตดิตอ่ (serial number เชน่ 001 หรอื 1) เพยีงเทา่นีก้ถ็อืวา่ 
เป็นการสิน้สดุการตดิตอ่ทีส่มบรูณ์ ครบถว้นแลว้ สว่นอืน่นอกจากนี ้
ถอืวา่ไมจ่ าเป็นตอ้งบอกกลา่วเพิม่เตมิ (ใหเ้สยีเวลา) 

 หากสถานเีรา (G3ZZZ) รับสญัญาณเรยีกขานสถานนัีน้ไดบ้างสว่น (เชน่ ON4X..) 

ใหต้อบกลบัไปดังนี ้‘ON4X 59001’ อยา่ตอบไปวา่ ‘QRZ ON4X’ หรอือยา่งอืน่ ในขณะทีเ่รารับ 
(สญัญาณเรยีกขานบางสว่น) ของสถานนัีน้ไดแ้ลว้ ใหเ้ดนิหนา้ตอ่ไปกบัสว่นทีรั่บมาได ้นัน้เลย 
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การกลา่วค าอืน่ทีน่อกเหนอืจากนี ้จะท าใหเ้สยีเวลาไปโดยเปลา่ประโยชน ์
และดว้ยการเป็นนักวทิยสุมคัรเลน่ประจ าสถานทีีด่ ี(Being a good operator) ON4XXX 

ก็จะตอบกบัมาหาสถานเีราดว้ยขอ้ความวา่ ‘ON4XXX x-ray x-ray x-ray, you are 59012’ 
(‘โอเอ็นโฟร ์เอกซ ์เอกซ ์เอกซ.์.. เอกซเรย ์เอกซเรย ์เอกซเรย,์ รายงานของคณุคอื 59012’) โดย 
“ย ้า" สญัญาณเรยีกขานสว่นทีถ่กูตอ้งครบถว้นกลบัมาใหเ้รา 

 จงอยา่ไปพดูวา่ ‘ON4XXX please copy 59001’ หรอื ‘ON4XXX copy 59001’ 
ซึง่ถอืเป็นค าทีใ่ชไ้มไ่ด ้(bad) พอกนัทัง้สองแบบ (equally bad) ค าวา่ ‘please copy’ หรอื ‘copy’ 
ไมไ่ดใ้หค้วามหมายอะไร (ทีเ่ป็นประโยชน)์ เพิม่ขึน้เลย  

 ดว้ยการเป็นผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัทีม่ปีระสบการณ์ ON4XXX ก็จะตอบกลับมาวา่: ‘59012’ 
และหากรับการรายงาน (copy report) ของเราไมไ่ด ้เขาก็จะขาน (กลับ) มาวา่ ‘report again’ 
หรอื ‘please again’ (‘รายงานอกีครัง้’ หรอื ‘ขอใหมอ่กีครัง้ ครับ’) 

 ทัง้หมดหมายความวา่ ไมว่า่จะเป็นค าวา่ ‘thanks 59012’ หรอื ‘QSL 59012’ ‘roger 59012’ 
สว่นใหญม่กัจะเป็นค าพดูทีเ่กดิจาก ผูท้ีย่งัขาดประสบการณ์ในการแขง่ขนั (less experienced 

contesters) ทัง้สิน้ 

 สว่นเหลอืทีต่อ้งเดนิหนา้ตอ่ไปก็คอื ยตุหิรอืจบการตดิตอ่ โดยใหใ้ชค้ าวา่ ‘thanks G3ZZZ contest’ 
(ค าวา่ thanks สัน้กวา่ thank you -แตม่คีวามหมายเชน่เดยีวกนั) 
ดว้ยการขานแบบนีเ้ราจะไดส้ามสิง่ (ทีถ่กูตอ้งชดัเจน) พรอ้มกนั คอื (1) ไดจ้บการตดิตอ่ (ดว้ยค าวา่ 
thanks) (2) ไดแ้จง้สญัญาณเรยีกขานของเราใหส้ถานทีีก่ าลังรอตดิตอ่เราอยูท่ราบ (G3ZZZ) และ 
(3) ได ้CQ ตอ่ (ดว้ยค าวา่ contest) ...ทีส่ดุแหง่ประสทิธภิาพก็จะบงัเกดิ… 

 จงอยา่จบการตดิตอ่ดว้ยค าวา่ ‘QSL QRZ’ เพราะเหตใุด? ค าวา่ ‘QSL QRZ’ 
มไิดบ้อกอะไรทีเ่กีย่วกบัตวัเราเลย 
และเนือ่งจากเราตอ้งการใหผู้ท้ีเ่ขา้มาในความถีท่ีเ่ราใชอ้อกอากาศอยู ่
ไดท้ราบในตอนทา้ยของขอ้ความ (QSO) วา่เราคอืใครและก าลัง CQ เพือ่การแขง่ขนัอยู ่มใิชร่?ึ 

ดังนัน้ ใหจ้บขอ้ความดว้ยค าวา่ ‘thanks G3ZZZ contest’ (หรอื ‘QSL G3ZZZ contest’) 
หรอืหากเรารบีมากก็แจง้เพยีงวา่ ‘G3ZZZ contest’ 
(แบบนีอ้าจน าไปสูค่วามสบัสนหรอืความไมเ่ป็นมติรตอ่กนัได)้ ‘QSL’ หมายความวา่ ผม/ดฉัิน 
ยนืยนัขอ้ความความ จงอยา่ขานค าวา่ ‘QRZ’ เพราะเป็นค าทีม่คีวามหมายวา่ ‘who call me’ 
(‘ทา่นใดก าลังเรยีกขานผม/ดฉัิน’) เวน้แตเ่สยีวา่ ขณะนัน้ 
มหีลายสถานเีรยีกขานเขา้มาพรอ้มกนัขณะทีเ่ราขานตอบ G3XXX ไป 

 แน่นอน อาจจะมกีารใชค้ าพดูทีม่แีบบอยา่งแตกตา่งกนัออกไปบา้ง แต่ทีส่ าคญัในเรือ่งนีก้็คอื 
ความเร็ว ประสทิธภิาพ ความถกูตอ้งแมน่ย า และการใช ้Q code ทีถ่กูตอ้ง  

 นักวทิยสุมคัรเลน่ประจ าสถานแีขง่ขนั (contest operators) สว่นมาก 
มกัใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึการตดิตอ่หรอืลง log ดังนัน้ ควรทดสอบอยา่งละเอยีดรอบคอบ 
และทดลองใชโ้ปรแกรมเหลา่นัน้เสยีกอ่น เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ สามารถใชง้านไดจ้รงิในวนัแขง่ขนั  

 นอกเหนอืจากการเรยีกขาน CQ ในการแขง่ขนั เพือ่ใหไ้ดจ้ านวนการตดิตอ่จ านวนมากสดุแลว้ 
เรายงัสามารถคน้หาสถานอีืน่ในยา่นความถีท่ัง้หลาย (bands) ทีใ่ชแ้ขง่ขนัเพือ่เพิม่ ตัวคณู 
(multipliers) หรอื คน้หาสถานทีีเ่รายงัไมเ่คยตดิตอ่ไดม้ากอ่น ในแบบทีเ่รยีกวา่ 
ตามลา่แลว้รบีตะครบุไว ้(search and pounce) แลว้จะกระท าไดอ้ยา่งไร? สิง่แรก 
ตอ้งใหแ้น่ใจกอ่นวา่ ความถีข่องเราและของสถานนัีน้ตรงกนัอยา่งสมบรูณ์ หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ Zero 

beat (ดทูีฟั่งชัน่ RIT) เสยีกอ่น จากนัน้เรยีกขานไปโดยขานสญัญาณเรยีกขานเราเพยีง คร ัง้เดยีว 
และตอ้งไมเ่รยีกขาน เชน่นี ้‘DL1ZZZ from G3ZZZ’ เนือ่งจาก DL1ZZZ ทราบสญัญาณเรยีกขาน 
ตนเอง ดอียูแ่ลว้ และ ก็ทราบดอีกีเชน่กนัวา่ สถานเีราก าลังเรยีกขาน เขา 
เนือ่งจากเราก าลังเรยีกขานอยูบ่นความถีข่องเขา   

 ดังนัน้ ขอใหข้านสญัญาณเรยีกขานของเราเพยีงครัง้เดยีว 
หากสถานทีีเ่ราเรยีกไปยงัไมต่อบมาภายใน 1 วนิาท ีก็เรยีกขานกลับไปอกี (เพยีงครัง้เดยีว) ฯลฯ  
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ตวัอยา่งการตดิตอ่ในการแขง่ขนัประเภทใชเ้สยีง 

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 หมดขอ้ความ ระบตุวัตน แลว้ CQ contest ตอ่)  

 ระหวา่งการแขง่ขนัรายการใหญร่ะดบัสากลทีส่ าคญั (CQWW, WPX, ARRL DX, CQ-160m 

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

ทัง้หมดตามที ่IARU ก าหนดไว ้การแขง่ขนัสว่นมาก มกัเกดิขึน้นอกยา่นความถี ่160m และ 40m 

เนือ่งจากเป็นยา่นความถีท่ีแ่คบมาก นับวา่เป็นสิง่ด ีทีนั่กวทิยสุมคัรเลน่จ านวนหลายพันคน 
ตัง้ใจเขา้มาใชย้า่นความถีท่ีเ่ราม ีกนัอยา่งหนาแน่น ในชว่งทีม่กีารแขง่ขนั 
ซึง่ถอืเป็นเรือ่งดใีนแงท่ีว่า่ มนัีกวทิยสุมคัรเลน่ไดเ้ขา้มาใชส้ทิธิใ์นความถีย่า่นทีพ่วกเราตอ้งการ 
(จะใชป้ระโยชนห์รอืจะเสยีมนัไปด)ี ดังนัน้ ความไมส่ะดวกทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว 
จากเหตกุารณ์พเิศษเชน่นี ้ควรมองกนัดว้ยทศันคตทิีเ่ป็นบวกไว ้จะเป็นการดทีีส่ดุ 

II.8.7. การใชค้ าวา่ QRZ ทีถ่กูตอ้ง 

 ‘QRZ’ หมายถงึ ‘who call me?’ ('ผูใ้ดเรยีกขานผม/ดฉัิน') ไมม่าก ไมน่อ้ย ไปกวา่นี.้.. 
 การใช ้‘QRZ’ ทีเ่ป็นอมตะทีส่ดุ (most classical use) กค็อื กลา่วค านีห้ลังจากเมือ่ CQ 

ไปแลว้มคีนขานตอบมา แตเ่ราไมส่ามารถรับ สญัญาณเรยีกขาน (calls) ของสถานนัีน้ไดเ้ลย กรณี 
(QRZ) จงึหมายความวา่ ‘I am sorry, I heard you calling me, but could not get your call.  

Please call again’ ('ขอโทษดว้ย ผม/ดฉัิน ไดย้นิทา่นเรยีกขานมา 
แตรั่บฟังสญัญาณเรยีกขานทา่นไมไ่ดเ้ลย กรณุาเรยีกขานมาใหม ่นะครับ/คะ') 

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

frequency?’ ('มทีา่นใดอยูใ่นความถีบ่า้งหรอืไม'่) หรอื ทีผ่ดิเพีย้นไปยิง่กวา่นัน้ ‘please call me’ 
('กรณุาเรยีกขานผม/ดฉัิน มาดว้ย') 

 หากสถานใีดกต็ามเขา้มาในชอ่งความถีท่ีว่า่งและตอ้งการตรวจสอบวา่ ความถีนั่น้วา่ง หรอื 
มผีูใ้ดใชอ้ยู ่หรอืไม ่ก็ไมค่วรใชค้ าวา่ ‘QRZ’ เพือ่สอบถาม ใหใ้ชเ้พยีงค าวา่ ‘Is this frequency in 

use?’ (‘มทีา่นใดก าลังใชค้วามถีน่ีอ้ยู ่บา้งหรอืไม?่’) 
 เมือ่ตอ้งการทราบสญัญาณเรยีกขานของสถานทีีไ่มข่านหรอืไมร่ะบตุวัตน (call sign) ทัง้ทีผู่นั้น้ 

ไดอ้อกอากาศมานานพอควรแลว้ก็ตาม (ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มค่วรกระท าอยา่งยิง่) 
เราก็สามารถสอบถามสถานนัีน้ได ้ดว้ยขอ้ความวา่ 'your call please' หรอื 'please identify’ 
(‘ขอทราบสญัญาณเรยีกขานทา่นหน่อย ครับ/คะ่’ หรอื ‘โปรดระบตุัวตนดว้ยครับ/คะ่’) 
แลว้กต็อ้งตามดว้ยสญัญาณเรยีกขานเราดว้ย หา้มละเลยโดยเด็ดขาด 
เพราะเราจ าเป็นตอ้งระบตุวัตนเราดว้ยเชน่กนั (ตามกฎ/ระเบยีบ) 

 ‘QRZ’ ไมไ่ดแ้ปลวา่ ‘call me please’ (‘กรณุาเรยีกขานผม/ดฉัิน’) ปัจจบุนั 
เราจะไดย้นิกนัมากขึน้อยูเ่ป็นนติย ์ส าหรับ การเรยีกขาน CQ แลว้ตามดว้ย ค าวา่ ‘QRZ’ ดังนัน้ เวลา 
CQ จงอยา่ตอ่ทา้ยดว้ยค าวา่ QRZ หลังจบประโยค เพราะจะฟังไมเ่ขา้ทา่ (not make sense) และ 
ผดิอยา่งมากดว้ย จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร ทีเ่ราจะไดย้นิ หรอื มผีูใ้ดเรยีกขานเขา้มา 
ในขณะทีเ่รากดคยีเ์รยีกขาน CQ อยู ่และเพิง่จะปลอ่ยคยี ์(PTT) ไป ประเดีย๋วนีเ้อง 
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 อกีประการหนึง่ ทีใ่ช ้‘QRZ’ กนัผดิ ก็คอื ในขณะทีเ่ราก าลัง CQ contest อยูนั่น้ 

เกดิมสีถานหีนึง่เปลีย่นความถีเ่ขา้มา แลว้เพยีงจับใจความตอนทา้ยของ CQ 

โดยไมไ่ดย้นิสญัญาณเรยีกขานเรา แตก่ลับมาถามวา่ ‘QRZ’ ซึง่ผดิอยา่งมาก 
ในเมือ่ยงัไมม่ผีูใ้ดไปเรยีกขานสถานนัีน้ไปเลย (แลว้กลบัถามมาเราไดอ้ยา่งไรวา่ สกัครู ่
ผูใ้ดเรยีกขานผม/ดฉัิน มา) ซึง่ทีถ่กูแลว้ เขาควรจะรอใหเ้รา CQ อกีครัง้กอ่น แน่นอน ใน CW 

ก็ไมค่วรเป็นเชน่นีด้ว้ย เชน่กนั  

 การใชค้ าทีค่ลา้ยกนัซึง่ฟังดแูลว้ น่าขนั แตก่ผ็ดิ อกีเชน่กนั คอื ‘QRZ is this frequency in use?’ 
(‘ทา่นใดเรยีกขานผม/ดฉัินมา มผีูใ้ดใชค้วามถีน่ีอ้ยูห่รอืไม?่’) หรอื ‘QRZ the frequency’ 
(น่าจะหมายถงึ ทา่นใดเรยีกขานผม/ดฉัิน บนความถีน่ี)้ แทนทีจ่ะเป็น 'is this frequency in use?' 

(‘มทีา่นใดก าลังใชค้วามถีน่ีอ้ยู ่บา้งหรอืไม?่’) 
 อกีกรณีหนึง่ทีม่กัใช ้ ‘QRZ’ ผดิ กนัอยา่งแพรห่ลาย: 'CQ DX CQ this is UR5ZZZ QRZ DX' 

ทีถ่กูก็เพยีงพดูแคว่า่ 'CQ DX CQ this is UR5ZZZ calling CQ DX and listening' ก็เพยีงพอแลว้ 
 ยงัมอีกีกรณีหนึง่ทีผ่ดิ ก็คอืค าวา่ 'Give me your QRZ' เพือ่ตอ้งการใหห้มายความวา่ ‘give me 

your call’ (‘แจง้สญัญาณเรยีกขานของทา่น ใหผ้ม/ดฉัิน ทราบดว้ย’) เป็นทีเ่ห็นชดัเจน 
ดังทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ทัง้หมดขา้งตน้วา่ การใช ้QRZ ทีผ่ดิ มกัโยงใยกบัสญัญาณเรยีกขาน (call 

sign) ดังนัน้ ขอความกรณุาใหใ้ชค้ านี ้ในความหมายเพยีงหนึง่เดยีวทีม่เีทา่นัน้ คอื ‘who call me’ 
('ทา่นใดเรยีกขานผม/ดฉัิน มา')  

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

อยูเ่สมอ ทีม่ใิชเ่พือ่แจง้วา่ เขาพลาดการรับฟังในครัง้แรกจากสถานทีีร่มุเรยีกขานอยู ่
แตเ่พยีงจะแจง้ใหท้ราบวา่ 
ในขณะนีต้นเองพรอ้มจะตอบรับการเรยีกขานใหมแ่ลว้จากบรรดาสถานทีีร่มุเรยีกขานอยู ่การใช ้
‘QRZ’ ในลักษณะเชน่นี ้กถ็อืวา่ ไมถ่กูตอ้งโดยแท ้(not quite correct) ดว้ยเชน่กนั  

ตัวอยา่ง: 

CQ ZK1DX ZK1DX ก าลังเรยีกขาน CQ  

ON4YYY you’re 59 ON4YYY เรยีกขาน ZK1DX พรอ้มรายงานการรับฟัง 

QSL QRZ ZK1DX ZK1DX ยนืยนั รายงานทีไ่ดรั้บ (‘QSL’) และเพิม่ค าวา่ ‘QRZ’ 
ในกรณีนีห้มายความวา่ 
‘ผมพรอ้มรอรับฟังอกีครัง้จากสถานทีีไ่ดเ้รยีกขานผมมากอ่นหนา้นี ้
มากกวา่ทีจ่ะหมายถงึ สกัครูใ่ครเรยีกขานผมมา?’ 
ซึง่เป็นความหมายทีแ่ทจ้รงิของ ‘QRZ’ แมว้า่เราอาจจะเห็นวา่ 
เขาอาจจะไดย้นิสถานอีืน่เรยีกขานมากอ่นหนา้นี ้ดังนัน้ จงึใชค้ าวา่ 
‘QRZ’ ได ้กต็าม การใช ้‘QRZ’ แลว้ตามดว้ย ‘ZK1DX’ ถอืวา่ 
ไมใ่ชว่ธิทีีใ่หป้ระสทิธภิาพสงูสดุอยา่งแน่นอน 

 

สิง่ทีเ่ราไดย้นิไดฟั้งกนัมากกวา่นี ้ซ ึง่ถอืเป็นเรือ่งทีผ่ดิโดยสิน้เชงิ อกีดว้ยเชน่กนั: 

… 

QSL QRZ  ในกรณีนี ้ZK1DX ไมไ่ดบ้ง่บอกเลยวา่ตนเองเป็น  

 สถานใีด สถานทีีก่ าลังรมุเรยีกขานตอ้งการทราบวา่  
 สถานทีี ่DX อยูนั่น้ คอื สถานใีด (ใชห่รอืไม?่)  

สิง่ทีถ่กูตอ้งและมปีระสทิธภิาพสงูสดุมดีังนี:้ 
…  
QSL ZK1DX ZK1DX ยนืยนั รายงานทีไ่ดรั้บโดยการพดูค าวา่ ‘QSL’ 

แลว้ตามดว้ยสญัญาณเรยีกขานของตนเอง 
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ซึง่ถอืเป็นการสง่สญัญาณบอกใหผู้ท้ีก่ าลังรมุเรยีกขาน 
ใหเ้รยีกขานเขา้มาได ้ 

 

II.8.8. ตรวจสอบคณุภาพในการออกอากาศ  
 

 

 เราไดป้รับแตง่วทิยสุือ่สารของเราใหเ้หมาะสม แลว้หรอืยงั 
เราไดต้ัง้คา่อตัราขยายของไมโครโฟนไวท้ีร่ะดบัไมส่งูเกนิไป 
แลว้หรอืไม?่  

 ระดับความเร็วในการประมวลผลสญัญาณเสยีงไมส่งูเกนิไป 
หรอืไม?่ ใหม้รีะดับ background noise level 

อยา่งนอ้ยควรต า่กวา่ 25dB จากระดับเสยีงสงูสดุ (voice 

peak level) ของเรา กรณีหมายความวา่ เมือ่เราหยดุพดู 
output level ของเครือ่งวทิยฯุ จะตอ้งมคีา่ต า่กวา่ 300 

เทา่ของก าลังสง่สงูสดุ (peak power) ขณะเราเปลง่เสยีงพดู 

 ใหส้อบถามเพือ่นนักวยิสุมคัรเลน่ในทอ้งถิน่หรอืบรเิวณใกลเ้คยีงวา่ เสยีงออกอากาศ จากสถานเีรา 
พรา่ ฟุ้งกระจาย (splatter) หรอืไม ่

 การม ีoscilloscope ตอ่เขา้กบัสว่นทีส่ญัญาณถกูสง่ออก ซึง่จะท าใหเ้ราเห็นรปูแบบของคลืน่ (flat 

topping) ได ้คอืระบบการเฝ้าสงัเกตแบบตอ่เนือ่ง ทีด่ทีีส่ดุ  

 

II.9. ศลิปะของระบบโทรเลข (CW, รหสัมอรส์) 

 รหัสมอรส์ คอื รหัสทีใ่ชส้ าหรับการสง่ตวัอกัษร ตวัรหัสถกูก าหนดขึน้โดยเสยีงโทน (audio tone) 

ทีส่ัน้ยาว เรยีงตามล าดับกนัไป ชว่งเสยีงสัน้ เรยีกวา่ ดทิ (DIT) ชว่งเสยีงยาว เรยีกวา่ ดา (DAH) 

เสยีง ดา จะยาว เป็น 3 เทา่ของเสยีง ดทิ บอ่ยครัง้ 
มกีารเรยีกทีไ่มถ่กูตอ้ง เป็น ดอท (DOTs) และ แดชเชส 
(DASHES) ซึง่จะท าใหเ้รานกึถงึสิง่ทีเ่ป็น ภาพ มากกวา่ เสยีง  

 รหัสมอรส์ ไมใ่ช ่ล าดบัของ DOTs และ DASHES ทีถ่กูเขยีนขึน้ 
แมว้า่เริม่แรกในชว่งศตวรรษที ่19 จะถกูเขยีนเป็น DOTs และ 
DASHES ลงบนแถบกระดาษทีไ่หลเลือ่นไปอยา่งตอ่เนือ่ง กต็าม 
แตห่ลังจากนัน้ไมน่าน นักพมิพโ์ทรเลขกค็น้พบวา่ 
การคดัลอกโทรเลขโดยการฟังเสยีงแตล่ะค า (buzz) 

จากเครือ่งพมิพจ์ะงา่ยกวา่การอา่นบนแถบกระดาษทีพ่มิพจ์ากเครือ่ง ดังนัน้ อกัษร ‘R’ 
จงึไมใ่ชเ่ครือ่งหมาย สัน้ ยาว สัน้ หรอื DOTs DASHES DOTs หรอื .-. แตเ่ป็นเสยีง ดทิ ดา ดทิ 
(DIT DAH DIT )       

 อกัษร R ในบางภาษา จะถกูเขยีนเป็น ดทิ ดา ดทิ (DIT DAH DIT) 
ขณะทีอ่กีภาษาหนึง่เขยีนเป็น ด ิดา ดทิ (DI DAH DIT) 
สิง่ทีผู่เ้ขยีนพยายามจะท าใหเ้กดิความชดัเจนขึน้ คอื ใหม้เีพยีงเสยีงสัน้ (DI หรอื DIT) 
กบัเสยีงยาว (DAH) เทา่นัน้ การมเีพยีงแคส่องเสยีง แตใ่ชค้ าสามค าอาจท าใหส้บัสนได ้ดังนัน้ 
ผูเ้ขยีน จงึขอใชเ้พยีงเสยีง DIT กบั DAH เทา่นัน้ในคูม่อืเลม่นี ้

 CW จะใชร้หัสควิ (Q Codes) อกัษรยอ่ (abbreviation) 
และอกัษรผสมทีเ่ป็นสญัลักษณ์หรอืเครือ่งหมายแทนความหมาย (prosign) อยา่งมากมาย 
(intensive) สิง่เหลา่นี ้
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ถอืเป็นหนทางลดัอนัหลากหลายทีจ่ะท าใหก้ารตดิตอ่สือ่สารเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ 

 โดยปกต ิบรรดานักวทิยสุมคัรเลน่จะใชค้ าวา่ CW ส าหรับระบบโทรเลข (telegraphy) ค าวา่ CW 

กอ่ก าเนดิมาจากค าวา่ Continuous Wave (คลืน่ตอ่เนือ่ง) แมว้า่ โดยความเป็นจรงิ CW 
ไดก้า้วหนา้ไปไกลเกนิจากการเป็นคลืน่ตอ่เนือ่งแลว้กต็าม แตแ่ทจ้รงิ CW 

ก็เป็นคลืน่ตอ่เนือ่งทีไ่ดรั้บการการขดัจังหวะโดยจังหวะของรหัสมอรส์ อยา่งตอ่เนือ่งเสยีมากกวา่ 
นักวทิยสุมคัรเลน่จะใชค้ าวา่ มอรส์ (Morse) และ CW  ในความหมายทีท่ดแทนกนั 
(interchangeably)  

 ทีค่วามกวา้งแถบคลืน่ลบ 6 ดบี ี(-6dB bandwidth) ของสญัญาณ CW ทีม่รีปูทรงคลืน่ทีเ่หมาะสม 
จะท าใหส้ามารถสง่ขอ้ความในอตัราความเร็วค าตอ่นาท ี(WPM) ได ้เป็น 4 เทา่ตัว โดยประมาณ 
ตัวอยา่งเชน่ CW ทีส่ง่ดว้ยความเร็ว 25 ค าตอ่นาท ีจะใชค้วามถี ่100 เฮริตซ ์(ที ่-6dB) 

ของแถบคลืน่ (spectrum) ความถีท่ีต่อ้งใชส้ง่สญัญาณ SSB ครัง้หนึง่ (2.7 kHz) นัน้ 
สามารถรองรับการสง่สญัญาณ CW ไดม้ากกวา่หนึง่โหล (a dozen)! 

 แถบความถีภ่ายในทีแ่คบของ CW สง่ผลใหม้อีตัราสว่นสญัญาณตอ่สญัญาณรบกวน (noise-to-

signal ratio) ทีด่กีวา่มาก ภายใตส้ภาวะทีไ่มเ่อือ้อ านวย 
เมือ่เทยีบกบัสญัญาณทีใ่ชแ้ถบความถีท่ีก่วา้งกวา่ อยา่งเชน่ SSB 

(ความกวา้งแถบคลืน่ทีม่ากกวา่จะมพีลังการรบกวนมากกวา่ความกวา้งแถบความถีท่ีแ่คบกวา่) 
และน่ันก็เป็นเหตผุลหนึง่ ทีก่ารตดิตอ่ทางไกล (DX) ภายใตส้ภาพทีไ่มเ่อือ้อ านวย  (เชน่ 
การออกอากาศตดิตอ่ทวปีอืน่ทีค่วามถี ่160 เมตร และการสง่คลืน่สะทอ้นจากผวิดวงจันทร-์ EME) 
การรับ/สง่แบบ CW จะถกูน ามาใชเ้สยีเป็นสว่นใหญ ่

 ความเร็วขัน้ต ่าทีต่อ้งใชใ้นการรับ เพือ่ใหส้ามารถออกอากาศตดิตอ่ดว้ยรหัสมอรส์ ไดอ้ยา่งคงที ่
- 5 ค าตอ่นาท ีจะท าใหเ้ราไดรั้บประกาศนยีบตัรในแบบผูเ้ริม่ตน้ แตจ่ะตดิตอ่ไดไ้มม่าก เวน้แตว่า่ 

ตดิตอ่ในชอ่งความถีท่ีม่กีารสง่แบบชา้เป็นพเิศษ หรอื special QRS frequencies (QRS 

แปลวา่ ลดความเร็วในการสง่หรอืสง่ใหช้า้ลง) ความถีท่ีก่ าหนดใหส้ง่แบบชา้ดังกลา่ว 
สามารถตรวจสอบจากแผนผังหรอืตารางก าหนดความถีข่องสหภาพวทิยสุมคัรเลน่ระหวา่งประเ
ทศ (IARU Band Plan) ได ้

- 12 ค าตอ่นาท ีคอืความเร็วต า่สดุ แต่นักวทิยสุมคัรเลน่ประจ าสถาน ี(operator) 

ทีม่ปีระสบการณ์สงูสว่นใหญม่กัจะตดิตอ่กนัดว้ยความเร็วที ่20-30 ค าตอ่นาท ี(WPM) 

และอาจสงูกวา่นี ้ 
 ไมม่สีตูรลบัอืน่ใดในการสรา้งสรรคศ์ลิปะของ CW นอกจาก: ฝึกฝน ฝึกฝน ฝึกฝน เทา่นัน้ 

เชน่เดยีวกนักบัการเลน่กฬีา 

 CW เป็นภาษาชนดิหนึง่ทีม่คีณุลักษณะเฉพาะ เป็นภาษาซึง่ใชก้นัในทกุประเทศทั่วโลก! 

II.9.1. คอมพวิเตอรใ์นฐานะผูช้ว่ยของเรา? 

 เราจะไมไ่ดเ้รยีนรู ้CW ไดม้าก ดว้ยการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่ชว่ยถอดรหัส CW  

 กระนัน้ก็ด ีก็เป็นทีย่อมรับกนัส าหรับการสง่รหสั CW ดว้ยคอมพวิเตอร ์ซึง่โดยปกตใินการแขง่ขนั 
เราก็จะใชโ้ปรมแกรมลง log (logging program) กนั 

 ส าหรับผูม้าใหม ่(ผูเ้ริม่ตน้) อาจจะตอ้งใช ้โปรแกรมถอดรหัส CW ในการชว่ยถอดค าให ้

อยา่งไรกต็าม หากตอ้งการเรยีนรู ้รหัสฯ อยา่งจรงิจัง จะตอ้งถอดรหัสเหลา่นัน้โดย หแูละสมอง 
ของเราเอง 

 โปรแกรมถอดรหสั CW จะท างานไดด้กี็เฉพาะในสภาพทีม่กีารรับ/สง่ทีส่มบรูณ์เทา่นัน้ 

หแูละสมองของเราจะท างานไดเ้หนอืกวา่มาก เนือ่งจาก 
รหัสมอรส์มไิดถ้กูพัฒนาขึน้มาเพือ่ใหรั้บหรอืสง่ไดแ้บบอตัโนมตั ิ

อยา่งเชน่ทีเ่ป็นอยูใ่นระบบของรหัสดจิติอล (RTTY, PSK ฯลฯ)  
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 นกัวทิยสุมคัรเลน่ CW (CW operators) จ านวนมากมายใชค้ันเคาะแบบอเิลคทรอนคิส ์
(electronic keyer) ทีม่แีผน่คันเคาะแบบใบพาย (paddle) แทนทีจ่ะเป็นคันเคาะแบบดัง้เดมิ 
ทีต่อ้งใชม้อืกดสรา้งจังหวะเพยีงอยา่งเดยีวในการสง่รหสัมอรส์ กรณีจงึงา่ยขึน้ยิง่กวา่นัก 
เมือ่เราสง่รหัสมอรส์ดว้ยคันเคาะแบบอเิลคทรอนคิส ์เทยีบกบั แบบใชม้อืเคาะ 

II.9.2. การเรยีกขาน CQ  

 ควรจะตอ้งกระท าสิง่ใดบา้ง เมือ่เริม่แรก? 
- ใหเ้ลอืกวา่จะใชย้า่นความถีใ่หน ทีม่กีารแพรก่ระจายคลืน่ไดด้ ี(good propagation) 

ในทศิทาง (path) ทีเ่ราตอ้งการใหค้รอบคลมุในขณะนัน้? MUF Charts รายเดอืน 
ทีต่พีมิพใ์นวารสารและทีป่รากฏอยูใ่นเว็บไซทว์ทิยสุมคัรเลน่หลายแหง่ 
จะเป็นประโยชนม์ากในเรือ่งนี ้

- ใหต้รวจสอบดวูา่ ชว่งความถีต่รงไหนบา้งทีถ่กูแบง่ไวใ้หใ้ชอ้อกอากาศแบบ CW 

ซึง่สว่นใหญแ่ลว้ก็จะอยูท่ีต่น้ยา่น (band) หรอืจะขอค าแนะน าเรือ่ง IARU Band Plan 

ในเวปไซทข์อง IARU ก็ได ้(ส าหรับประเทศไทย ดจูาก ประกาศคณะกรรมการ กสทช. 
เรือ่งหลักเกณฑก์ารอนุญาตและก ากบัดแูลกจิการวทิยสุมคัรเลน่ ทีม่ผีลบงัคบัใช)้ 

- ขอใหเ้ฝ้าฟังดสูกัพักหนึง่กอ่นในชอ่งความถีท่ีเ่ราตอ้งการจะใช ้เพือ่ใหท้ราบวา่ 
ความถีนั่น้วา่งลง หรอื มผีูใ้ดใชอ้ยูห่รอืไม ่

- แลว้ท าอะไรตอ่อกี? 

- หากเห็นวา่ความถีนั่น้ ดเูสมอืนจะวา่งลงแลว้ กใ็หส้อบถามไปวา่ ความถีว่า่งอยูห่รอืไม ่
โดยสง่ค าวา่ ‘QRL?’ ไปอยา่งนอ้ย 2 ครัง้ หา่งกนัครัง้ละ 2-3 วนิาท ีการสง่เพยีงค าวา่ ‘?’ ไป 
ถอืเป็นวธิกีารทีไ่มเ่หมาะสม เครือ่งหมายค าถามหมายถงึ ‘I asked a question’ (‘ผม/ดฉัิน 
ขอถามค าถาม’) ปัญหาก็จะเกดิขึน้ทันท ีเพราะวา่ กอ่นหนา้นี ้เรายงัไมไ่ดถ้ามอะไรไปเลย 

- ‘QRL?’ (ทีม่เีครือ่งหมายค าถามอยูด่ว้ย) หมายความวา่ ‘is this frequency in use?’ 
(‘ความถีน่ีถ้กูใชอ้ยูห่รอืไม?่’)  

- จงอยา่สง่ค าวา่ ‘QRL? K’ ไป ซึง่บางครัง้เราคงเคยไดย้นิไดเ้ห็นมาบา้ง กรณี แปลวา่ ‘is this 

frequency in use? Over to you’ (‘ความถีน่ีถ้กูใชอ้ยูห่รอืไม ่เปลีย่น’) 
เมือ่เรายงัไมไ่ดย้นิสถานใีดตอบหรอืเรยีกขานมาเลย แลว้จะไปเปลีย่นใหผู้ใ้ดตอบมาได ้
ใชห่รอืไม?่ เพยีง ‘QRL?’ เทา่นัน้ คอืสิง่ทีถ่กูตอ้งแลว้  

- หากปรากฏวา่มเีพือ่นใชค้วามถีอ่ยู ่เพือ่นก็จะขานตอบเรามาเองวา่ ‘R’ (roger=ทราบ) ‘Y’ 
(yes=ม)ี หรอื ‘R QSY’ หรอื ‘QRL’ ‘C’ (I confirm=ยนืยนั) ฯลฯ 

- ‘QRL’ (ทีไ่มม่เีครือ่งหมายค าถาม) หมายความวา่ ความถีถ่กูใชอ้ยู ่
กรณีเราตอ้งไปหาความถีอ่ ืน่ใช ้

 และหากพบวา่มคีวามถีว่า่งอยู?่ 
 ใหเ้รยีกขาน CQ ค าถาม แลว้จะกระท าเชน่ไร? 
 ใหส้ง่ค าวา่ CQ ไปดว้ยความเร็วเทา่กบัทีเ่ราตอ้งการรับ 

จงอยา่ไดส้ง่สญัญาณไปดว้ยความเร็วทีเ่กนิความสามารถในการรับของตนเอง 

 ‘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 

you’) ฯลฯ กรณีหมายความวา่ เราควรจบ CQ ดว้ยค าวา่ ‘AR’ และจะไมจ่บดว้ย ‘K’ เด็ดขาด 

เนือ่งจาก ไมม่ผีูใ้ดอยูใ่นความถีท่ีเ่ราจะไปเปลีย่นใหเ้ขาตอบเรามาไดใ้นขณะนัน้ (จรงิหรอืไม?่) 
 อยา่จบ CQ ดว้ยค าวา่ ‘AR K’  เนือ่งจากมนัหมายถงึ ‘end of message over to you’ 

(‘หมดขอ้ความแลว้ ขอใหค้ณุตอบกลับมาได’้) 
ในเมือ่ยงัไมม่ผีูใ้ดทีเ่ราจะเปลีย่นใหอ้อกอากาศตอ่ได ้ดงันัน้ จงึขอใหจ้บขอ้ความ CQ ดว้ยค าวา่ 
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‘AR’ ในทางปฏบิตัทิีเ่ป็นเรือ่งจรงิ เรามกัจะไดย้นิค าวา่ ‘AR K’ กนัอยูเ่สมอบนความถี ่
แตน่ั่นมใิชว่ธิกีารทีเ่หมาะสมทีพ่งึจะกระท า 

 การใชค้ าวา่ ‘PSE’ ของค าวา่ CQ (เชน่ ‘CQ CQ de… PSE K’) ซึง่หลายทา่นเห็นวา่ เป็นการสภุาพ 
แตแ่ทจ้รงิ ก็มใิชส่ ิง่ทีจ่ าเป็นเทา่ไรนัก กรณีมไิดใ้หม้ลูคา่เพิม่ (value added) ขึน้เทา่ไร 
นอกจากนัน้แลว้ การใชค้ าวา่ ‘K’ ยงัถอืเป็นสิง่ไมถ่กูตอ้งเสยีดว้ยซ ้า ใชแ้บบธรรมดาลงทา้ย CQ 

ดว้ยค าวา่ ‘AR’ ก็เพยีงพอแลว้ 

 สง่ CQ ไป 2 ถงึ 4 ครัง้ และอยา่ใหม้ากกวา่นี้!  
 จงอยา่สง่ CQ ทีย่ดืยาวตอ่เนือ่งแบบไมรู่จ้บ และใหร้ะบ ุสญัญาณเรยีกขาน 

เราไปเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ ในตอนทา้ย การคดิวา่การขาน CQ 

แบบยาวแลว้จะเพิม่โอกาสในการตอบสนอง ถอืเป็นเรือ่งทีเ่ขา้ใจผดิ แทจ้รงิแลว้ 
กลับจะสง่ผลในทางตรงกนัขา้ม เสยีดว้ยซ ้า สถานทีีเ่ฝ้าฟังเราอยู ่
เธอก าลังสนใจและอยากทราบสญัญาณเรยีกขานของเรา มากกวา่ค าวา่ CQ CQ CQ... 

อยา่งยดืยาวแทบจะไมม่จีดุจบแบบนัน้ ถกูตอ้งหรอืไม?่ 
 จะเป็นการดยีิง่ขึน้อกี หากสง่ค าวา่ CQ แบบกระชบัไป (‘CQ CQ de F9ZZZ F9ZZZ AR’) 

แตบ่อ่ยครัง้ขึน้ แทนการสง่แบบยดืยาวตอ่เนือ่ง ซ ้าแลว้ซ ้าเลา่ (CQ QC QC… -15 ครัง้- de F9ZZZ 

CQ CQ CQ … -อกี 15 ครัง้- de F9ZZZ AR’)  
 หากขาน CQ แลว้ตอ้งการจะรับ/สง่แบบ split (รับจากความถีท่ีต่า่งจากทีใ่ชส้ง่) กใ็หร้ะบ ุ

ความถีท่ีเ่ราใชรั้บในการขาน CQ แตล่ะคร ัง้ ตวัอยา่งเชน่ การลงทา้ย CQ ดว้ยค าวา่ ‘UP 5/10 หรอื 
UP 5 หรอื QSX 1822 …’ (ซึง่หมายถงึ เราจะรับฟังทีค่วามถี ่1.822 kHz) ‘QSX’ แปลวา่ 
‘เราจะรอเฝ้าฟังอยูท่ี ่....’ 

II.9.3. อกัษรเครือ่งหมายทีใ่ชแ้ทนขอ้ความ (Prosigns) 

 Prosigns (ยอ่ใหส้ัน้ลงเพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งหมายทีใ่ชใ้นการรับ/สง่ขอ้ความ) คอื เครือ่งหมาย 

(symbol) ทีถ่กูก าหนดขึน้ ประกอบดว้ยอกัษร (ภาษาองักฤษ) 2 ตวั 
เรยีงกนัโดยปราศจากชอ่งวา่งระหวา่งกลาง หรอื ไมม่กีารเวน้วรรค  

 ‘AR’ ทีใ่ชใ้นการจบหรอืลงทา้ยขอ้ความของ CQ เป็นค ายอ่ หรอื เป็นเครือ่งหมายทีใ่ชแ้ทนขอ้ความ 
(prosign) เชงิขัน้ตอน 

 Prosign อืน่ทีม่กัใชก้นัอยูเ่ป็นประจ า 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 

เนือ่งจากอกัษรทัง้สองของรหัสดังกลา่ว มชีอ่งวา่งระหวา่งอกัษร ขณะเมือ่ถกูสง่ไป 

II.9.4. การเรยีกขาน ‘CQ DX’ 
 เพยีงสง่ ค าวา่ ‘CQ DX’ แทนทีจ่ะเป็น ‘CQ’ และถา้ตอ้งการจะรับสญัญาณ DX 

จากพืน้ทีห่รอืภมูภิาคใดเป็นการเฉพาะ ก็ใหเ้รยีกขานดังนี ้‘CQ JA CQ JA I1ZZZ I1ZZZ JA AR’ 
(เรยีกขานสถานจีากประเทศญีปุ่่ น) หรอื ‘CQ NA CQ NA…’ (เรยีกขานสถานทีีอ่ยูใ่นอเมรกิาเหนอื) 
ฯลฯ หรอือาจจะท าให ้CQ DX 

ชดัเจนยิง่ขึน้โดยเพิม่ขอ้ความเขา้ไปเพือ่ใหเ้ห็นวา่เราไมต่อ้งการสถานจีากยโุรปวา่: ‘CQ DX CQ 

DX I1ZZZ I1ZZZ DX NO EU AR’ กไ็ดเ้ชน่กนั แตก่็จะท าใหด้คูลา้ยเป็นการกา้วรา้วอยูบ่า้ง 

 เราสามารถก าหนดทวปีไดเ้ชน่กนั: NA = North America, SA = South America, AF = Africa, 

EU = Europe, OC = Oceana 
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 แมก้ระทั่งวา่ อาจมสีถานใีนทวปีเดยีวกนัเรยีกขานเรามาก็ตาม 
ควรแสดงความมนี ้าใจและรักษามารยาทไวเ้สมอ สถานดีังกลา่วอาจยงัใหมอ่ยู ่ก็เป็นได ้
ใหข้านตอบไปแบบรวบรัด แลว้กล็ง log สถานนัีน้ไว ้
เพราะสถานเีราอาจจะเป็นประเทศใหมส่ าหรับสถานนัีน้ก็ได!้ 

II.9.5. การเรยีกขานเฉพาะสถานทีีต่อ้งการ  
 ใหส้มมตวิา่ เราตอ้งการจะเรยีกขาน DL0ZZZ สถานซี ึง่ไดน้ดัหมาย (sked) กนัไวก้อ่นแลว้ 

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

G3ZZZ KN’ ใหจ้ าไวว้า่ การจบดว้ยค าวา่ ‘KN’ นัน้ หมายความวา่ 
เราไมต่อ้งการใหใ้ครอืน่ขึน้มาขานตอบเรา (นอกจากสถานทีีเ่ราเรยีกขานไป เทา่นัน้) 

 หากแมว้า่ ขณะทีเ่ราก าลังเรยีกขานแบบเจาะจงสถานอียู ่เกดิมสีถานอีืน่ไดย้นิเขา้ 
แลว้ขึน้มาเรยีกขานเรา 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  ตอ้งไมข่านสญัญาณเรยีกขานของสถานทีีเ่ราก าลังตอบไปนัน้ มากกวา่ 1 ครัง้ 

ถา้ไมข่านเลยได ้ก็จะเป็นการดทีีส่ดุ (เราตอ้งเชือ่วา่ผูท้ี ่CQ อยูนั่น้ ทราบดอียูแ่ลว้วา่ 
สญัญาณเรยีกขานของตนเอง คอือะไร) 

 สถานทีีเ่รยีกขานเรามา ควรจบหรอืลงทา้ยขอ้ความดว้ยค าวา่ ‘AR’ หรอื ‘K’ หรอืไม?่ ค าตอบ ก็คอื 
การจบดว้ยค าท ัง้สองแบบนี ้ใชไ้ดท้ ัง้คู ่ ‘AR’ แปลวา่ ‘สิน้สดุหรอืหมดขอ้ความ’ (‘end of 

message’) ขณะที ่‘K’ แปลวา่ ‘เปลีย่นเป็นทขีองคณุ’ (‘over it to you’) แมว้า่ 
แบบหลังจะดเูป็นการมองในแงบ่วกอยูบ่า้งเล็กนอ้ยกต็าม เนือ่งจากสถานทีีเ่ราตดิตอ่อยูด่ว้ยนัน้ 
อาจจะขานตอบสถานอีืน่ตอ่ก็ได.้.. 

 กระนัน้ก็ด ียงัมเีหตผุลทีด่อียูอ่กีเชน่กนัในการใช ้‘AR’ หรอื ‘K’ ค าวา่ ‘AR’ เป็น prosign (ด ู§ 

II.9.3) ที ่‘A’ กบั ‘R’ อยูต่ดิกนัโดยปราศจากชอ่งวา่ง แตห่ากสง่ดว้ยตวั ‘K’ แทนทีจ่ะเป็น ‘AR’ 
และถา้อกัษร ‘K’ เกดิถกูสง่ไปโดยอยูต่ดิกบัสญัญาณเรยีกขานของเรา จะดว้ยเหตใุดก็ตาม 
กรณีอาจท าใหเ้กดิการเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่น โดยผูรั้บอาจเขา้ใจวา่  ‘K’ คอื 
อกัษรตัวทา้ยสดุของสญัญาณเรยีกขานเราได ้เหตกุารณ์แบบนีเ้กดิขึน้อยูเ่สมอ ดังนัน้ การจบดว้ย 
‘AR’ จะท าใหเ้กดิความผดิพลาดไดย้ากขึน้ เนือ่งจาก ‘AR’ ไมใ่ชต่ัวอกัษร (เป็นเครือ่งหมาย) 
การไมจ่บดว้ยค าใดเลย (ไมว่า่จะเป็น‘AR’ หรอื ‘K’ ก็ตาม) พบไดบ้อ่ยครัง้ 
จะไมก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่ขอ้ผดิพลาดดังกลา่ว 

 สมมตวิา่เราตอ้งการตอบสถาน ีW1ZZZ ทีก่ าลังเรยีกขานเราอยู ่สามารถกระท าไดด้งันี:้ ‘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 ้
เป็นเวลาทีต่อ้งจบดว้ย ‘K’ แลว้ เพราะวา่ ‘K’ แปลวา่ เปลีย่นเป็น ทคีณุพดู และคณุในทีน่ี ้กค็อื 
W1ZZZ  

 ตอ้งไมจ่บขอ้ความโดยใชค้ าวา่ ‘AR K’: เนือ่งจากค านีแ้ปลวา่ ‘สิน้สดุหรอืหมดขอ้ความ เปลีย่น 
(ใหท้า่นสง่)’ คอ่นขา้งชดัเจนอยูแ่ลว้วา่ เมือ่ขานค าวา่ เปลีย่น 
ก็หมายความวา่เราหมดขอ้ความทีจ่ะสง่ในชว่งนีแ้ลว้ จงึเปลีย่นใหคู้ส่ถานสีง่มาบา้ง 
กรณีจงึไมจ่ าเป็นตอ้งใชค้ าแบบขา้งตน้ ใหจ้บขอ้ความของเราระหวา่งการตดิตอ่ดว้ยค าวา่ ‘K’ (หรอื 
‘KN’ เมือ่จ าเป็น ด ู§ II.9.10) เป็นเรือ่งจรงิ ทีบ่อ่ยครัง้ เรามกัจะไดย้นิการใช ้ ‘AR K’ ซึง่ถอืวา่ 
ไมถ่กูตอ้ง  

 เหตผุลทีท่ าใหเ้กดิการใช ้ทีไ่มเ่หมาะสม ของบรรดาค าทัง้หลาย อนัไดแ้ก ่‘AR’ ‘K’ ‘KN’ ‘AR K’ 
หรอื ‘AR KN’ เป็นเพราะเหตวุา่ นักวทิยสุมคัรเลน่ประจ าสถาน ี(operator) 
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ไมท่ราบความหมายทีแ่ทจ้รงิของ prosign หรอื ของค าเหลา่นัน้ จงึขอใหเ้ราทา่นทัง้หลาย 
ใชใ้หถ้กูตอ้งดว้ย นะครับ! 

 ผูเ้ขยีนไดอ้ธบิายมาแลว้วา่ ไมม่คีวามจ าเป็นจะตอ้งใชค้ าวา่ ‘PSE’ (please =กรณุา/โปรด) 
ในการลงทา้ย CQ: แลว้ก็ตอ้ง ไมไ่ปใชร้ว่มกบัค าวา่เปลีย่น (over) ดว้ย ดังนัน้ ตอ้งไมม่ ี‘PSE K’ 
หรอื ‘PSE KN’ ใชใ้หง้า่ยเขา้ไว ้โดยการตัดค าวา่ ‘PSE’ ทิง้ไปเถดิ ไดโ้ปรด (please) 

 บนความถี ่HF (และทีส่งูกวา่) ถอืเป็นธรรมเนยีมทีต่อ้งมกีารแลกเปลีย่นสถานทีอ่อกอากาศ หรอื 
ต าแหน่งทีต่ัง้ของสถานทีีใ่ชอ้อกอากาศอยูใ่นขณะนัน้ (QTH-locator) 

ซึง่เป็นรหัสแสดงทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรข์องสถานขีองนักวทิยสุมคัรเลน่ (ตัวอยา่ง: JM12ab)  

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

Strength หรอืความแรงของสญัญาณ (1-9) ตามล าดับ 
ซึง่ใชส้ าหรับการตดิตอ่แบบสญัญาณเสยีงพดูหรอื phone signal (ด ู§ II.8.4) สว่น T (1-9) 

ในการรายงานสญัญาณ ยอ่มาจาก Tone ทีบ่ง่บอกถงึความสะอาดของเสยีงจากสญัญาณ CW 

ซึง่ควรจะมเีสยีงคลา้ยกบัคลืน่ไซนบ์รสิทุธิ ์(pure sine wave) ทีป่ราศจากการรบกวนอนัใด 

 การก าหนดความสดใสของเสยีงโดยคา่ T ทีแ่ตกตา่งกนัไปนัน้ ดัง้เดมิ 
เกดิในยคุตน้ของวงการวทิยสุมคัรเลน่ ทีม่กีารยอมรับกนัในเรือ่ง การวดัความสะอาดของเสยีง CW 

โดยมไิดม้กีฎหรอืขอ้บงัคบัใดก าหนดไว ้ 
 ตารางทีแ่สดงขา้งลา่ง ไดจ้ดัเรยีงล าดบัระดับเสยีง CW (tone) ทีม่อียูล่า่สดุ ตพีมิพไ์วเ้มือ่ปี 1995  

หรอื พ.ศ. 2538, (ทีม่า: W4NRL)    

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

T2 ความถี ่AC หยาบ ระคายหมูาก 

T3 ความถี ่AC หยาบพอไดย้นิ เขา้ทีเ่ขา้ทางแตไ่มถ่งึกบัถกูกรองออก 

T4 หยาบอยูบ่า้ง มกีารกรองพอฟังรูไ้ด ้

T5 เขา้ทีเ่ขา้ทาง มกีารกรองไดบ้า้ง แตย่งัมกีารกล ้าสญัญาณอยูม่าก 

T6 เสยีงถกูกรอง การกล ้าสญัญาณยงัมพีอควร 
T7 เสยีงเกอืบสะอาด การกล ้าสญัญาณเบาบางลง 

T8 เสยีงเกอืบสมบรูณ์ การกล ้าสญัญาณมนีอ้ยมาก 

T9 เสยีงสมบรูณ์ ไมไ่ดย้นิการกล ้าสญัญาณใดเลย 

 ในทางปฏบิตัแิลว้ นักวทิยสุมคัรเลน่ ใชร้ะดับเสยีง T เพยีงไมก่ีร่ะดับเทา่นัน้ 

ในความหมายหรอืค าจ ากดัความทีส่อดคลอ้งกบัสภาพเทคโนโลยใีนปัจจบุนั: 

- T1:  สญัญาณ CW กล ้ากนัอยา่งหนัก มกีารรบกวนแบบไฟฟ้า   

   กระแสสลับ (AC) มาก (หมายถงึการออกอากาศดว้ยสญัญาณทีไ่ม ่ 

   มคีณุภาพ!) 

- T5:  รับฟังเสยีงรบกวนจากไฟฟ้ากระแสสลับได ้(บอ่ยครัง้เกดิจากภาค  

   จา่ยไฟกระแสตรงของเครือ่งวทิยฯุ ขาดความสมบรูณ์) 
- T7 – T8: มสีญัญาณกวนเล็กนอ้ยจากองคป์ระกอบของไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 

- T9:  เสยีงสมบรูณ์ เป็น sine waveform ทีป่ราศจากการรบกวน 

 ในปัจจบุนั สญัญาณทีด่อ้ยคณุภาพของ CW ทีพ่บกนัเป็นประจ า 
สว่นมากเกดิจากสญัญาณทีม่าจากความถีท่ีก่ระชากขึน้หรอืลง หรอืทีเ่รยีกวา่ chirp และ 
ทีม่ากไปกวา่นัน้ กค็อื สญัญาณรบกวนทีค่ลา้ยกบัการท างานของคันเคาะ หรอืทีเ่รยีกวา่ key 

clicks (ด ู§ II.9.25) 

 นานมาแลว้ ทีปั่ญหาเรือ่ง Chirp และ key clicks ถอืเป็นสิง่ปกตขิองสญัญาณ CW: 

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

สญัญาณม ีkey clicks ในปัจจบุนั มนัีกวทิยสุมคัรเลน่จ านวนนอ้ยมากทีจ่ะทราบวา่ C และ K 
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ทีใ่สไ่วใ้นรายงานสญัญาณการรับฟัง ยอ่มาจากอะไร ดังนัน้ ควรสง่ดว้ยค าเต็ม ‘CHIRP’ หรอื ‘BAD 

CHIRP’ และ ‘CLICK’ หรอื ‘BAD CLICKS’ ในรายงานการรับฟังซึง่จะเป็นการดกีวา่ 

 วธิกีาร อนัเป็นทีน่ยิมใชก้นัในการจบขอ้ความอยา่งสภุาพและนิม่นวล กค็อื: ‘…TKS (thanks-

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

G3ZZZ SK’  ค าวา่ ‘SK’ เป็น prosign ทีห่มายความวา่ ‘หมดขอ้ความหรอืยตุกิารตดิตอ่’ (‘end of 

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

และไมใ่ช ่‘VA’ ทีม่ตีพีมิพไ์วใ้นบางที ่(การสง่ค าวา่ SK ตดิกนัโดยไมม่วีรรคตอน 
จะท าใหเ้สยีงออกมาเชน่เดยีวกนักบัการสง่ค าวา่ VA) 

 จงอยา่สง่ค าวา่ ‘…AR  SK’ เพราะจะฟังแลว้ ไมเ่ขา้ทา่เลย เมือ่เราไปบอกวา่ ‘สิน้สดุการสง่ + 
หมดขอ้ความ’   ในเมือ่ กป็รากฏเป็นทีช่ดัเจนอยูแ่ลว้วา่ หลังหมดขอ้ความกนัแลว้ 
เรากห็ยดุสง่สญัญาณไปดว้ยโดยปรยิาย หลายทา่นมกัจะไดเ้ห็นการใช ้ ‘…AR  SK’ 
อยูเ่ป็นเนอืงนติย ์ ทวา่ AR เป็นค าเฝือ ดังนัน้ ขอใหล้ะเวน้ค าดังกลา่วเสยี 

 เมือ่จบการสนทนาหรอืการตดิตอ่ (end of QSO) แลว้ ตอ้งการจะปิดสถานดีว้ย 
เราควรสง่ค าเหลา่นีไ้ป: ‘…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 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 
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 รหัสทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจบหรอืสิน้สดุการออกอากาศโดยสรปุ 

 

รหสั  ความหมาย    การใช ้

 AR  สิน้สดุการออกอากาศ  เมือ่ส ิน้สดุ CQ และ เมือ่ส ิน้สดุ    

     การเรยีกขานสถานหีนึง่ (1) 

  K  เปลีย่นเป็นทหีรอืตาคณุพดู เมือ่ส ิน้สดุขอ้ความแตล่ะครัง้     

     (2) และ เมือ่ส ิน้สดุการเรยีก    

     ขานสถานใีดสถานหีนึง่ (1) 

 KN  เปลีย่นเป็นทคีณุเทา่นัน้ พดู เมือ่จบขอ้ความ 

 AR K หมดขอ้ความ+เปลีย่นใหค้ณุ        ไมใ่ช ้  

AR KN หมดขอ้ความ+เปลีย่นใหค้ณุ        ไมใ่ช ้                                                
 เทา่นัน้  

 SK  สิน้สดุการตดิตอ่ (สิน้สดุQSO) เมือ่ส ิน้สดุการตดิตอ่  
AR SK หมดขอ้ความ+สิน้สดุการตดิตอ่  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 

ค าวา่เปลีย่น (over) ทีต่ดิตอ่กนัหลายครัง้ 

 

II.9.7. การใชค้ าวา่ ‘BK’ 
 ‘BK’ (break ) ใชใ้นกรณีทีม่กีารสลบัการตดิตอ่กนัแบบรวดเร็วระหวา่งคูส่ถาน ี

โดยไมร่ะบสุญัญาณเรยีกขานกนัเมือ่หมดขอ้ความแตล่ะครัง้ ใชเ้สมอืนแทน ค าวา่ ‘over’ (‘เปลีย่น’) 
ของการรับ/สง่ประเภทใชเ้สยีง (phone)  

 ตัวอยา่ง: W1ZZZ ตอ้งการทราบชือ่ของ G3ZZZ ขณะก าลังตดิตอ่กนัอยู ่จงึสง่ขอ้ความ:  ‘…UR 

NAME PSE BK’ ไป จากนัน้ G3ZZZ ก็รบีตอบมาทันทวีา่: ‘BK NAME JOHN JOHN BK’ 
 ค าวา่ เบรก (break) ดังกลา่วขา้งตน้ แสดงดว้ยเครือ่งหมาย ‘BK’ และ 

การเริม่สง่ขอ้ความของคูส่ถานกี็จะขึน้ตน้ดว้ยเครือ่งหมาย ‘BK’ ดว้ยเชน่กนั แตอ่ยา่งไรก็ตาม BK 

แบบหลัง ก็ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ไปทกุครัง้ 

II.9.8. ถงึอยา่งไรก็ยงัเร็วกวา่ 
 บอ่ยครัง้ ทีไ่มม่กีารใชร้หัส ‘BK’ กนั นักวทิยสุมคัรเลน่ กใ็ชว้ธิเีวน้การหยดุสง่สญัญาณชัว่ขณะ 

(ในโหมด break in 
ซึง่เป็นโหมดทีจ่ะท าใหเ้ราสามารถฟังสญัญาณระหวา่งค าหรอืเครือ่งหมายทัง้หลายได)้ 

เพือ่เปิดโอกาสใหส้ถานอีืน่สง่แทรกเขา้มาไดบ้า้ง กรณีเสมอืนกบัวา่ 
เราก าลังน่ังสนทนาอยูต่อ่หนา้กนัเป็นแบบปกต ิโดยโตต้อบค าพดูกนัไปมา ทีไ่มไ่ดม้พีธิรีตีองอนัใด 

(without any formality) 

   

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

 หากขณะก าลัง QSO กนัอยู ่แลว้ปรากฏวา่มสีถานหีนึง่ เบรกเขา้มา  
(โดยสง่สญัญาณเรยีกขานของตนเองมาขณะทีคู่ส่ถานกี าลังตดิตอ่กบัเราอยู ่หรอื 
ขณะทีเ่ราเวน้จังหวะไวห้ลังค าวา่ เปลีย่น) และเราตอ้งการใหส้ถานนัีน้ทราบวา่ 
เรายงัไมไ่ดจ้บการตดิตอ่ (QSO) หรอืขอ้ความ ก็เพยีงสง่ค าวา่ ‘AS’ ไป ซึง่เป็นการแจง้วา่ ‘รอสกัครู’่ 
(‘hold on’) ‘รอกอ่น’ (‘wait’) หรอื ‘เฝ้าฟังไวก้อ่น’ (‘stand by’)  
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II.9.10 การใชค้ าวา่ ‘KN’  
 ‘K’ = เปลีย่น (‘over’) การสง่เพยีงค าวา่ ‘K’ ในตอนทา้ยของขอ้ความคอื 

การเปิดโอกาสใหส้ถานอีืน่แทรกเขา้มาได ้หากไมต่อ้งการทีจ่ะถกูขดัจังหวะ กส็ง่ค าวา่ ‘KN’ ไป 

 ‘KN’ แปลวา่ เราตอ้งการไดต้ดิตอ่เฉพาะกบัสถานทีีเ่ราเพิง่สง่สญัญาณเรยีกขานไปเทา่นัน้ (= 

‘เขา้มาได ้สถานอีืน่รอกอ่น’ หรอื ‘เปลีย่นใหท้า่นเทา่นัน้ขานตอบมา’) อกีนัยหนึง่ก็คอื 
ขอความกรณุา (สถานอีืน่) อยา่ขดัจังหวะ (break) เขา้มาในขณะนี ้นะครับ/คะ 

 ‘KN’ ใชใ้นยามโกลาหน ตอนอยูต่ดิมมุ สภาพดังกลา่วคอื: มสีถานจี านวนมากตอบ CQ มา 
และเรารับฟัง call sign สถานหีนึง่ไดบ้างสว่น จงึตอบไปวา่: ‘ON4AB? DE G3ZZZ PSE UR CALL 

AGN (again-อกีครัง้) K’ สถาน ีON4AB? ก็ขานตอบเรามา 
ในขณะทีส่ถานอีืน่อกีจ านวนหนึง่ก็ขานตอบมาดว้ย ท าใหเ้ราไมส่ามารถรับขอ้ความ (copy) 

หรอืฟังไดช้ดัเจนและรูค้วามได ้วธิกีารกค็อื สง่ขอ้ความกลับไปหา ON4AB? อกีครัง้ 
แลว้ลงทา้ยดว้ย ‘KN’ แทนทีจ่ะเป็นเพยีง ‘K’ เพือ่เนน้วา่ให ้ON4AB? ขานตอบเรามากอ่นเทา่นัน้ 
ตัวอยา่ง: ‘ON4AB?’ DE G3ZZZ KN’ หรอืแมแ้ต ่‘ONLY ON4AB? DE G3ZZZ KN’ 
หากยงัไมม่ผีูใ้ดเชือ่ฟังและยงัรมุเรยีกขานอยูอ่กีตอ่ไป อาจจะตอ้งลองสง่: ‘ON4AB? DE G3ZZZ 

KN  N  N  N’ (ปลอ่ยใหม้ชีอ่งวา่งระหวา่งตวั N เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย) กรณีเป็นการแจง้เป็นนัยวา่ 
เราก าลังขุน่ในอารมณ์อยู ่ทราบไวด้ว้ย (really getting nervous)  

II.9.11. จะขานตอบ CQ อยา่งไร? 

สมมตวิา่ W1ZZZ ก าลังเรยีกขาน CQ อยู ่และเราตอ้งการตดิตอ่ดว้ย ควรจะตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร?  

 ตอ้งไมส่ง่ขอ้ความดว้ยความเร็วทีส่งูกวา่ ของสถานทีีเ่ราก าลังเรยีกขานไป (อยา่อวด) 
 จงอยา่เรยีกขานหรอืสง่ขอ้ความออกไปมากกวา่หนึง่ครัง้ 

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

G3ZZZ K’, ‘W1ZZZ DE G3ZZZ G3ZZZ AR’ 
 ในหลายกรณี บางสถานจีะสง่เพยีงสญัญาณเรยีกขานไปโดยไมม่รีหัสค าใดลงทา้ย (AR หรอื K) 

เลย กรณีก็ถอืเป็นเรือ่งปกตริะหวา่งการแขง่ขนัดว้ย เชน่กนั 

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

II.9.12. เมือ่สถานหีนึง่สง่สญัญาณเรยีกขานเราไมถ่กูตอ้ง 

 สมมตวิา่ W1ZZZ ไมส่ามารถรับสญัญาณเรยีกขานของเราไดท้ัง้หมดอยา่งถกูตอ้ง 
แลว้ขานตอบมาวา่: ‘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…’ 

โดยขานซ ้าอกัษรสญัญาณเรยีกขานทีเ่ขารับขาดหายหรอืไมถ่กูตอ้ง ไป 2-3 ครัง้ 
ทีต่อ้งเนน้เฉพาะสว่นของสญัญาณเรยีกขานดังกลา่ว กเ็พือ่ใหคู้ส่ถานมีสีมาธใินการรับฟัง 
จนสามารถแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตอ่ไปได ้

II.9.13. เรยีกขานสถานทีีเ่พิง่จบการตดิตอ่กนั 

 เมือ่มคีูส่ถานหีนึง่ตดิตอ่กนัอยูแ่ละก าลังจะจบลง และถา้ปรากฏวา่ สถานทีัง้สองจบลงดว้ยค าวา่ ‘CL’ 
(‘closing down’) กรณีหมายความวา่ ความถีนั่น้ก าลังจะวา่งลง หลังจากทัง้คูจ่บการตดิตอ่กนัแลว้ 
หากสถานใีดสถานหีนึง่หรอืทัง้คูจ่บดว้ยค าวา่ ‘SK’ (จบการออกอากาศตดิตอ่กนั) อาจเป็นไปไดว้า่ 
สถานใีดสถานหีนึง่อาจจะยงัคงอยูบ่นความถีต่อ่ไป เพือ่ตดิตอ่หรอืรับ QSO เพิม่ (โดยหลักแลว้ 
คอืผูท้ีเ่ร ิม่เรยีกขาน CQ ในความถีนั่น้) 

 ตอ่กรณีขา้งตน้ ควรรอจนกวา่สถานใีดสถานหีนึง่จะเรยีกขาน CQ ใหมอ่กีครัง้ จะเป็นการดทีีส่ดุ 

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

F1AA de W1ZZZ  SK’ 
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 หากปรากฏวา่ทัง้คู ่ไมม่สีถานใีดเรยีกขาน CQ ตอ่อกีแลว้ สถานอีืน่หรอืสถานเีรา 
ก็สามารถเรยีกขานสถานใีดสถานหีนึง่ (ทีเ่พิง่จบการตดิตอ่กนัไปนัน้) ไดเ้ลย 

 สมมตวิา่ สถานเีรา (G3ZZZ) ตอ้งการเรยีกขาน F1AA แลว้จะปฏบิตัเิชน่ไร? 
โดยไมยุ่ง่ยากแมแ้ตน่อ้ย ก็เพยีงสง่  ‘F1AA de G3ZZZ G3ZZZ AR’ ไป เทา่นัน้ 

 การไมข่านสญัญาณเรยีกขานสถานทีีเ่ราตอ้งการตดิตอ่ดว้ย ถอืวา่ไมเ่หมาะสม 
สง่สญัญาณเรยีกขานสถานทีีเ่ราตอ้งการตดิตอ่ไป 1 ครัง้ แลว้ตามดว้ยสญัญาณเรยีกขานของเรา 1 
หรอื 2 ครัง้ ขอใหป้ฏบิตัเิชน่นี ้

II.9.14. การใชเ้ครือ่งหมาย ‘=’ หรอื ‘ดา ดทิ ดทิ ดทิ ดา’ 
 บางสถานเีรยีกสิง่นีว้า่ ‘BT’ เพราะจะดคูลา้ยตัวอกัษร B และ T เมือ่สง่ไปโดยไมเ่วน้วรรคค า 

(เหมอืน ‘AR’ ทีส่ง่ไปโดยไมเ่วน้วรรคระหวา่งตวัอกัษร) แตค่ านีม้คีวามหมายเชน่เดยีวกบั 
เครือ่งหมายเทา่กบั (=) ใน CW น่ันเอง 

 ดา ดทิ ดทิ ดทิ ดา (DAH DIT DIT DIT DAH) ถกูใชเ้ป็นตวัเสรมิ (filler) เพือ่ใหผู้ส้ง่สญัญาณ 
CW หยดุสกั 1 วนิาท ีขณะทีก่ าลังคดิวา่จะสง่ค าอะไรตอ่ไปอกี นอกจากนัน้ ยงัถกูใชเ้ป็น ตวัแบง่ 
(separator) ระหวา่งขอ้ความทีย่าว (chunks) ดว้ย 

 ตัวเสรมิ (filler) นัน้ จะถกูใชเ้พือ่ป้องกนัมใิหคู้ส่ถานขีองเรา 
ตอบเราหรอืออกอากาศในระหวา่งทีเ่รายงัไมไ่ดจ้บประโยคหรอืขอ้ความ 
หรอืเรายงัไมส่ ิน้สดุสิง่ทีเ่ราตอ้งการสง่ไปทัง้หมด ค านีจ้ะคลา้ยกบัค าวา่ เออ เออ หรอื อา้ อา้ 
ในภาษาพดู น่ันเอง  

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

ใหเ้ป็น ตัวขัน้ระหวา่งค า (text separator) ตลอดการตดิตอ่ (QSO) เพือ่ท าใหข้อ้ความทีส่ง่ทีไ่ปนัน้ 
อา่นไดง้า่ยขึน้ ตัวอยา่ง: ‘W1ZZZ DE G4YYY = GM = TU FER CL = NAME CHRIS QTH 

SOUTHAMTON = RST 599 = HW CPI? W1ZZZ DE G4YYY KN’ 
การใชต้วัขัน้เชน่นีด้คูลา้ยวา่จะไมใ่ชเ่รือ่งปกตใินปัจจบุนัแลว้ 
และหลายสถานกีค็ดิวา่จะท าใหเ้สยีเวลาดว้ย: ‘W1ZZZ DE G4YYY GM TU FER CL NAME 

CHRIS QTH SOUTHAMTON RST 599 HW CPI? W1ZZZ DE G4YYY KN’ จรงิแลว้ 
ก็สามารถอา่นไดง้า่ยเทา่กบัแบบทีม่ตีวัขัน้ เชน่กนั 

II.9.15. สง่รหสัเสยีงทีด่ไีป 

 การฟังสญัญาณ CW ควรจะตอ้งคลา้ยกบัฟังเพลงทีไ่พเราะ เมือ่ผูใ้ดกต็าม ในขณะฟังอยู ่
จะตอ้งไมรู่ส้กึวา่ เหมอืน เป็นการ ถอดรหัส ทีต่นเองไมเ่คยรูจ้ักมากอ่น หรอื เหมอืนเลน่เกมสต์อ่ค า 
(puzzle) อยู ่

 ควรใหแ้น่ใจวา่ ไดเ้วน้ ตัวอกัษร และค าทัง้หลาย ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง การสง่แบบเร็วโดยเวน้วรรค 
มากขึน้อกีเล็กนอ้ย ปกตแิลว้ จะชว่ยใหก้ารรับขอ้ความทัง้หมดโดยทัว่ไป งา่ยขึน้ 

 นักวทิยสุมคัรเลน่ CW ทีม่ปีระสบการณ์สงู ไมไ่ดฟั้งเพยีงตัวอกัษร แตจ่ะฟังทัง้ค า เป็นทีแ่น่นอนวา่ 
สิง่นีจ้ะเกดิขึน้ได ้ก็ดว้ยจากการสง่ทีม่ชีอ่งวา่งระหวา่งค าทีเ่หมาะสม เมือ่เราเริม่ไดย้นิเป็นค า 
แทนการไดย้นิเป็นตัวอกัษรทีไ่ลเ่รยีงตามกนัมาแตล่ะตัว ไดเ้มือ่ใด เมือ่นัน้ 
เรากก็ าลังไปถงึจดุทีเ่รยีกวา่ ขัน้เทพ แลว้ ในการสนทนาทีคู่ส่นทนาอยูต่อ่หนา้กนั (face-to-face 

conversation) ทัง้คูจ่ะฟังจากค าทีพ่ดูออกมา มใิชจ่ากตัวอกัษร ถกูตอ้งหรอืไม ่ฉันใด? 
 เมือ่ใชค้ันเคาะอตัโนมตั ิ(automatic keyer) เราควรปรับ อตัราสว่นระหวา่ง สดัสว่นชอ่งวา่งของดทิ 

หรอื น ้าหนัก (DIT/space ratio หรอื weight) ใหถ้กูตอ้งดว้ย คันเคาะจะใหเ้สยีงทีด่ทีีส่ดุ 
(ไพเราะทีส่ดุ) หากไดป้รับใหน้ ้าหนักไปอยูท่างดา้นสงู (ดทิ ยาวกวา่ชอ่งวา่งเล็กนอ้ย) 
เมือ่เทยีบกบัอตัราสว่นมาตรฐานทีเ่ป็น 1/1 (standard 1/1 ratio) 

 ขอ้ควรค านงึ: น ้าหนัก ไมใ่ช ่อตัราสว่น ดทิ/ดา ทีป่กตกิ าหนดไวเ้ป็น 1/3 ในคันเคาะสว่นใหญ ่
(ซึง่ไมส่ามารถปรับแตง่ได)้  
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II.9.16. เมือ่เราเป็นสถาน ีQRP (= ก าลงัสง่ต า่) 

 สถานกี าลังสง่ต า่หรอื QRP station คอืสถานทีีอ่อกอากาศดว้ยก าลังสง่สงูสดุไมเ่กนิ 5 วตัต ์(CW) 

และไมเ่กนิ 10 วตัต ์(SSB) 

 จงอยา่สง่สญัญาณเรยีกขานของเราไปวา่ ‘G3ZZZ/QRP’ ซึง่ถอืเป็นเรือ่งที ่ผดิกฎ ดว้ย 
ในหลายประเทศสมาชกิ (เชน่ เบลเยีย่ม) ค าวา่ QRP ไมถ่อื วา่เป็นสว่นหนึง่ของสญัญาณเรยีกขาน 
ดังนัน้ จงึไมส่ามารถสง่รหัสดังกลา่วไปเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาณเรยีกขานได ้

ในบางประเทศจะอนุญาตใหส้ง่เครือ่งหมายตอ่ทา้ยฯ เชน่ /P, /A, /M, /MM และ /AM ไดเ้ทา่นัน้  
 หากเป็นสถาน ีQRP ทีแ่ทจ้รงิ 

เราจะเป็นสถานทีีม่สีญัญาณออ่นหรอืดอ้ยส าหรับสถานทีีเ่ราก าลังเรยีกขานอยู ่การเพิม่ตัว เหนีย่วรัง้ 
เขา้ไปในสญัญาณเรยีกขานของเราโดยไมจ่ าเป็น (เครือ่งหมายทบัและตวัอกัษร QRP) 

ยิง่จะท าใหก้ารอา่นหรอืถอดรหัสสญัญาณเรยีกขานเรา (โดยคูส่ถาน)ี ล าบากมากขึน้ไปอกี! 

 แน่นอน เราสามารถแจง้ไดต้ลอดเวลาระหวา่งการตดิตอ่กนัวา่ เราเป็นสถาน ีQRP ดงัตัวอยา่ง: 

‘…PWR 5W 5W ONLY…’ 
 หากจะเรยีกขาน CQ เป็นแบบสถาน ีQRP และตอ้งการใหผู้รั้บทราบตลอดเวลาที ่CQ 

ก็สามารถบอกกลา่วไดด้ังนี:้ ‘CQ CQ G3ZZZ G3ZZZ QRP AR’ 
โดยเพิม่ระยะชอ่งวา่งระหวา่งสญัญาณเรยีกขานของเรากบั ‘QRP’ ขึน้อกีเล็กนอ้ย 
และใหล้ะเวน้การสง่เครือ่งหมาย ทบั (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 
ใชเ้มือ่ไมส่ามารถรับขอ้ความจากสถานทีีเ่รยีกหรอืขานตอบเรามาไดค้รบถว้น 

 ส าหรับ CW ใหส้ง่ค าวา่ QRZ แลว้ตามดว้ย เครือ่งหมายค าถาม (‘QRZ?’) ไปเสมอ 
เชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้นรหสัควิ (Q code) เมือ่เป็นค าถาม  

 แบบอยา่งทีใ่ชก้นั: หลังจากทีข่าน CQ ออกไปแลว้ปรากฏวา่ F9ZZZ 
ไมส่ามารถรับหรอืถอดรหัสของสถานใีดทีข่านตอบมาไดเ้ลย จากนัน้ F9ZZZ ก็จะสง่ขอ้ความ: 

‘QRZ? F9ZZZ’ ออกไป 

 หากเรารับไดบ้างสว่น (ON4…) และหากมหีลายสถานรีมุเรยีกขานเขา้มา จงอยา่สง่ ‘QRZ’ 
แตใ่หเ้ป็น ‘ON4 AGN (again-อกีครัง้) K’ หรอื ‘ON4 AGN KN’ (‘KN’ ระบไุวใ้หช้ดัเจนวา่ 
เราตอ้งการรับฟังจากสถาน ีON4 เทา่นัน้) จงจ าไวด้ว้ยวา่ เราจะใช ้‘K’ หรอื ‘KN’ และ ไมใ่ช ่‘AR’ 
เพราะเป็นการขานกลบัไปใหส้ถาน ีON4 ขานตอบเรามาเป็นการเฉพาะ 
ซึง่เรารับอกัษรตวัทา้ยของสญัญาณเรยีกขาน (suffix) ไมไ่ด ้กรณีจะตอ้งไมส่ง่ ‘QRZ’ ออกไป 
เพราะหาไมแ่ลว้ สถานอีืน่ทีก่ าลังเฝ้ารออยูก่็จะรมุเรยีกขานเขา้มาอกี 
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 ‘QRZ’ ไมไ่ดห้มายความวา่ ‘who is there?’ (‘ผูใ้ดอยูต่รงนัน้หรอืไม?่’) หรอื ‘who is on the 

frequency?’ (‘มผีูใ้ดอยูใ่นความถีบ่า้ง?’) สมมตวิา่ 
เกดิมบีางสถานผีา่นเขา้มาในความถีท่ีก่ าลังเรยีกขานกนัอยูอ่ยา่งหนาแน่น และหยดุฟัง 
เมือ่ไดเ้ฝ้าฟังอยูพ่กัหนึง่แลว้ก็ยงัไมป่รากฏวา่มสีถานใีดขานสญัญาณเรยีกขานของตนเองแมแ้ตส่ถา
นเีดยีว และเมือ่สถานดีังกลา่วตอ้งการทราบ วธิทีีถ่กูทีค่วรก็คอื สง่ค าวา่ ‘CALL’ หรอื ‘UR CALL’ 
(หรอื ‘CL?’, ‘UR CL’) ไป การใช ้‘QRZ’ ในทีน่ีจ้งึไมถ่กูตอ้ง เมือ่สง่ค าวา่ ‘CALL?’ ไป 
ในหลกัการแลว้ กค็วรจะตอ้งแจง้สญัญาณเรยีกขาน (CALL) ของเราไปดว้ยเชน่กนั หาไมแ่ลว้ 
ก็จะกลายเป็นการออกอากาศทีไ่มแ่สดงตวัตน ซึง่ถอืวา่เป็นการท าผดิกฎ (illegal) ดว้ยเชน่กนั 

II.9.18. การใช ้‘?’ แทนทีจ่ะเป็น ‘QRL’ 
 กอ่นทีจ่ะใชค้วามถี ่ซ ึง่แมจ้ะปรากฏวา่ วา่งอยูอ่ยา่งไรข้อ้สงสยัแลว้ก็ตาม เราจ าเป็น 

ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไมม่ผีูใ้ดก าลังใชค้วามถีนั่น้อยูอ่ยา่งแทจ้รงิอกี โดยไมค่วรละเลย 
(บางทเีราอาจจะไมไ่ดย้นิสถานอีกีฟากหนึง่ของ QSO ทีก่ าลังออกอากาศอยู ่
เนือ่งจากสภาพการแพรก่ระจายคลืน่ก็ได)้ 

 ขัน้ตอนทีถ่กูตอ้ง เป็นดังนี:้ สง่ค าวา่ ‘QRL?’ ไป หรอืถามไปวา่ ‘is this frequency in use?’ 
(‘มทีา่นใดใชค้วามถีน่ีอ้ยูบ่า้ง?’) ในการออกอากาศประเภทใชเ้สยีง (phone) 

 สว่นแบบ CW งา่ยทีส่ดุ กเ็พยีงสง่ ‘?’ ไปเทา่นัน้ เพราะเหตวุา่ การสง่แบบนีไ้ป 
จะท าใหเ้กดิการไปรบกวน (QRM) นอ้ยลง หากปรากฏวา่มผีูอ้ ืน่ก าลังใชค้วามถีนั่น้อยู ่

 แตท่วา่ ‘?’ สามารถถกูแปลความหมายไปไดห้ลายอยา่ง (บง่บอกวา่: ผม/ดฉัิน ก าลังถามค าถามอยู ่
แตไ่มไ่ดร้ะบวุา่เป็นค าถามใด...) ดังนัน้ จงใชค้ าวา่ ‘QRL?’ เสมอ การสง่เพยีงเครือ่งหมายค าถามไป 
จะสรา้งความสบัสนไดม้ากมาย 

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

 เมือ่คูส่ถานทีัง้สองจบการตดิตอ่ (QSO) กนัแลว้ ทัง้คูม่กัจะสง่รหัสตัวทา้ยสดุดว้ยค าวา่ ดทิ (DIT) 

สองครัง้ โดยเวน้ระยะหา่งกนัมากกวา่ปกตพิอควร (เชน่ e   e) กรณีหมายความและฟังไดว้า่ 
เป็นการบอกลากนั (‘bye bye’) 

 

II.9.20. การแกไ้ขขอ้ความทีส่ง่ผดิ 

 สมมตวิา่ ไดส้ง่ขอ้ความทีผ่ดิพลาดไป ใหห้ยดุสง่ตอ่ทันท ีรอเพยีงเสีย้ววนิาท ีหรอือดึใจหนึง่ 
แลว้กส็ง่เครือ่งหมาย (prosign) ‘HH’ (= 8 ดทิ) ไป แตท่ัง้นี ้ก็มใิชเ่รือ่งงา่ยเสมอไปทีจ่ะสง่ 8 

ดทิใหไ้ดโ้ดยไมข่าดไมเ่กนิ ในขณะทีเ่ราก็ยงักงัวลอยู ่จากการทีไ่ดส้ง่ขอ้ความผดิพลาดไป 
และสถานนัีน้ก็ตอ้งการใหเ้ราสง่ 8 ดทิ ไปใหไ้ดพ้อดบิพอดดีว้ย: ดทิ ดทิ ดทิ ดทิ ดทิ ดทิ ดทิ ดทิ 
ไมใ่ช ่7 หรอื 9 

 ในความเป็นจรงิแลว้ นักวทิยสุมคัรเลน่จะสง่ไปเพยีงไมก่ี ่ดทิ (เชน่ 3) 
ดว้ยชอ่งวา่งทีม่ากกวา่ปกตริะหวา่งเสยีงดทิ: ‘ดทิ _ ดทิ _ ดทิ’ ชอ่งระหวา่งดทิ ดังกลา่วบง่บอกวา่ 
ผูส้ง่ไมไ่ดก้ าลังสง่รหัสอกัษรหรอืตัวเลข 

 สง่ค า (ทีถ่กูตอ้ง) ใหมอ่กีครัง้ เมือ่เราไดส้ง่ผดิพลาดไป และก็ใชว้ธิเีชน่นีท้กุครัง้ 
เมือ่เกดิความผดิพลาดขึน้อกี 

 บอ่ยครัง้เชน่กนั ทีม่กีารสง่ ดทิ สามครัง้ตดิกนัไป เมือ่ผูส้ง่เห็นวา่ตนเองสง่ขอ้ความผดิ 
จากนัน้ก็จะหยดุรอประมาณ 1 วนิาท ีแลว้จงึสง่ขอ้ความเดมิทีถ่กูตอ้งไปใหม ่

II.9.21. การแขง่ขนั CW 

 ด ู§ II.8.6 ประกอบดว้ย 

 Contest หรอื การแขง่ขนัหมายถงึ ความเร็ว ประสทิธภิาพ และความถกูตอ้งแมน่ย า ดังนัน้ 
ใหส้ง่เฉพาะสิง่ทีจ่ าเป็นไปเทา่นัน้ โดยเครง่ครัด  
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 การเรยีกขาน CQ แขง่ขนั (contest CQ) มวีธิดีังนี:้ ‘G3ZZZ G3ZZZ TEST’ ค าวา่ TEST 

ควรจะอยูใ่นตอนทา้ยของการเรยีกขาน CQ 

- เพราะเหตใุดร?ึ เพราะวา่สถานใีดกต็าม ทีผ่า่นเขา้มาในความถีแ่ลว้ไดย้นิในตอนทา้ย 
จะทราบไดท้ันทวีา่เราก าลังเรยีกขาน CQ อยู ่

- สมมตวิา่เราจบการเรยีกขาน CQ contest ดว้ยสญัญาณเรยีกขานของเรา (แทนทีจ่ะเป็นค าวา่ 
TEST) แลว้เกดิมผีูเ้ขา้มาไดย้นิเขา้และตอ้งการตดิตอ่กบัสถานเีรา 
สถานนัีน้ก็จะไมอ่าจทราบในขณะนัน้ไดว้า่ เราก าลังเรยีกขานผูใ้ด หรอืวา่ก าลังเรยีกขาน CQ 
อยู ่ ดังนัน้ สถานดีังกลา่ว กจ็ าตอ้งรอใหเ้ราเริม่ขานใหมอ่กีรอบหนึง่: 

กรณีจงึเป็นการท าใหเ้สยีเวลา (a waste of time)  

- ดังนัน้ จงจบการ CQ แขง่ขนัดว้ยค าวา่ TEST  ไวเ้สมอ จงจ าไวด้ว้ยวา่ แมแ้ตค่ าวา่ CQ 

ก็ยงัถกูตัดออกดว้ยซ ้า ในขณะแขง่ขนั เพราะค านีม้ไิดใ้หข้อ้มลูอะไรเพิม่ขึน้เลย (no 

additional information)  

 ผูเ้ขา้แขง่ขนัทีม่ปีระสบการณ์ จะขานตอบเราดว้ยสญัญาณเรยีกขานของเขาเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ 
ไมม่าก ไมน่อ้ย ไปกวา่นี ้ตวัอยา่งเชน่ ‘W1ZZZ’ หากเราซึง่เป็นผู ้CQ ไมข่านตอบกลับไปภายใน 1 
วนิาท ีสถานดีังกลา่วก็จะสง่ฯ มาอกีครัง้ เวน้แตว่า่เราไดต้อบกลับไปยงัสถานีอืน่กอ่นแลว้ 

 เมือ่เรารับทราบ (copy) สญัญาณเรยีกขานสถานดีังกลา่วไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ กต็อบสถานนัีน้ไปดังนี:้ 
‘W1ZZZ 599001’ หรอื ‘W1ZZZ 5991’  
เมือ่กฎของการแขง่ขนัอนุญาตใหต้ัดเลขศนูยห์นา้เลขล าดับออกได ้หากจะใหเ้ร็วขึน้ก็ใหใ้ช ้
ตัวเลขยอ่ (abbreviated number): ‘W1ZZZ 5NNTT1’ หรอื ‘W1ZZZ 5NN1’ (ด ู§ II.9.22) 

 ในการแขง่ขนัสว่นใหญ ่การแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัจะประกอบดว้ย รายงานแบบ RST แลว้ตามดว้ย 
เชน่ เลขล าดับ ตอ้งไมส่ง่สิง่อืน่ใดนอกเหนอืจากนี ้ไมม่คี าวา่ ‘K’ ตอ่ทา้ย  ไมม่คี าวา่ ‘73’ ไมม่คี าวา่ 
‘CUL’ (แลว้พบกนัใหม)่  ไมม่คี าวา่‘GL’ (โชคดนีะ); ไมม่ชีอ่งวา่งส าหรับค าประเภทนีใ้นการแขง่ขนั 
ที ่ความเร็ว เป็นสิง่ส าคญัทีส่ดุ (speed is the name of the game)  

 ดว้ยการเป็นแบบอยา่งทีด่ ีW1ZZZ จะขานตอบกลบัมาดังนี:้ ‘599012’ หรอื ‘5NNT12’  
 หากสถานนัีน้ ไมส่ามารถรับรายงานฯ เราได ้เขาก็ควรจะสง่ค าวา่ ‘AGN?’ มา 

หากไมส่ง่ค าดังกลา่วกลับมา ก็แสดงวา่สถานนัีน้รับรายงานฯ เราไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
ไมม่คีวามจ าเป็นจะตอ้งสง่ค าวา่ ‘TU’ ‘QSL’ ‘R’ หรอือะไรก็ตาม กลับไปเพือ่ยนืยนัการรับรายงานฯ 
กรณีจะท าใหเ้ป็นการเสยีเวลาโดยเปลา่ประโยชน ์ทัง้สิน้ 

 ทัง้หลายทัง้ปวงทีต่อ้งปฏบิตักิค็อื จบการตดิตอ่ (ใหเ้ร็ว) วธิปีฏบิตัทิีส่ภุาพในเรือ่งนี ้(ขณะแขง่ขนั) 
ก็คอื: ‘TU GM3ZZZ TEST’  ค าวา่ TU  (ขอบคณุครับ/คะ่) เป็นค าทีบ่ง่บอกวา่ 

การตดิตอ่ทีเ่กดิขึน้เสร็จสิน้จบลงแลว้ ค าวา่ GM3ZZZ 

ระบตุัวตนเราใหก้บับรรดาสถานทีีต่อ้งการเรยีกขานเราตอ่ และค าวา่ TEST หมายถงึการเรยีกขาน 
CQ contest รอบใหม ่หากอตัราการตดิตอ่มสีงู (ถกูรมุฯ) ก็ใหต้ดัค าวา่ TU ออกไปเสยี 

 แน่นอน อาจมกีารปฏบิตัทิีแ่ตกตา่งกนัออกไปบา้งเล็กนอ้ย แตส่ ิง่ส าคัญทีค่วรระลกึไวเ้สมอ ก็คอื 
ความเร็ว ประสทิธภิาพ และ ความถกูตอ้งแมน่ย า 

 ผูเ้ขา้แขง่ขนัสว่นใหญ ่ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับการแขง่ขนั ซึง่นอกเหนอืจากการใชล้ง log 

แลว้ ทกุคนยงัสามารถตัง้โปรแกรมดังกลา่วเพือ่ใหส้ง่รหสั CW ทีเ่ป็นขอ้ความแบบสัน้ได ้(การ CQ 

รายงานสญัญาณ ฯลฯ) คันเคาะแบบ paddle (ใบพาย) และ keyer 

ทีแ่ยกตา่งหากออกมาจะชว่ยใหผู้แ้ขง่ขนัสามารถสอดแทรกเพิม่เตมิขอ้ความดว้ยมอืไดห้ากมคีวาม
จ าเป็น การใชเ้ครือ่งมอืในลกัษณะนี ้
จะชว่ยลดอาการเหนือ่ยลา้และชว่ยเพิม่ความถกูตอ้งแมน่ย าไดด้ว้ย 
ส าหรับการแขง่ขนัทีใ่ชเ้วลายาวนาน สว่นการลง log ดว้ยการใชด้นิสอและกระดาษ 
ปัจจบุนักลายเป็นต านานทีถ่กูลมืเลอืนไปเกอืบหมดแลว้  

 หากตอ้งการ ตวัคณู เพิม่ หรอื ตดิตอ่กบัสถานทีีย่งัไมเ่คยตดิตอ่มากอ่นเลย 
ก็ตอ้งเปลีย่นความถีค่น้หา (scan) ไปเรือ่ยๆ และหากไปพบเขา้สถานหีนึง่ ก็ใหเ้รยีกขานไปวา่ 
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‘GM3ZZZ’ ไมต่อ้งขานสญัญาณเรยีกขานของสถานทีีเ่ราพบออกไป จะเป็นการเสยีเวลา 
ใหม้ัน่ใจไดเ้ลยวา่ สถานดีังกลา่วทราบสญัญาณเรยีกขานของตนเองดอียูแ่ลว้ 
และก็ยงัทราบอกีดว้ยวา่ ผูใ้ดก าลังเรยีกขานตนเองอยู ่จากเหตกุารณ์และขอ้เท็จจรงิทีว่า่ 
เราไดข้านสญัญาณเรยีกขานของเราออกไปบนความถีท่ีส่ถานนัีน้ก าลังออกอากาศอยู ่ 
จงอยา่สง่ขอ้ความวา่ ‘DE GM3ZZZ’ กลับไปดว้ย ค าวา่ DE ไมไ่ดม้คีวามหมายอะไรเพิม่เตมิขึน้เลย 
(ในขณะแขง่ขนั) 

 หากสถานดีังกลา่วไมต่อบกลับมาหลังจากทีเ่ราไดเ้รยีกขานไปแลว้ ใหร้อ 1 วนิาท ี
แลว้เรยีกขานกลับไปใหมอ่กีครัง้หนึง่ ฯลฯ 

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/เลขทีต่ดัออกเพือ่ใชใ้นการแขง่ขนั  
 รหัสทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นกนัในการแขง่ขนัสว่นมาก จะประกอบดว้ยชดุของตัวเลข ไดแ้กต่ัวเลขของ 

RST ตามดว้ยตัวเลข 3 หลกัของล าดับ QSO  

 เพือ่ประหยดัเวลา รหัส CW ส าหรับตัวเลขบางตัว 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’ เราสามารถสง่เป็น ‘ENNTTN’ ได ้บอ่ยครัง้เราจะไดเ้ห็นเป็น 
‘5NNTTN’  เนือ่งจากเราตอ้งการตวัเลข และถงึแมว้า่จะรับรายงานมาเป็นตวัอกัษรกต็าม 
เรากต็อ้งบนัทกึลง log เป็นตัวเลข โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การแขง่ขนั ทีด่กีวา่ทัว่ไป 
จะท าใหเ้ราสามารถพมิพเ์ป็นตัวอกัษรได ้(ในชอ่งแลกเปลีย่น) 
แลว้ก็จะเปลีย่นเป็นตัวเลขใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

 พมิพ ์A4 แทนที ่14 (หรอื A5 แทนทีจ่ะเป็น 15 ฯลฯ) ในการแขง่ขนับางรายการ (เชน่ CQ WW) 
เราตอ้งสง่ ตัวเลขเขตของการตดิตอ่ (CQ zone number) 

ใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของการแลกเปลีย่นส าหรับการแขง่ขนันัน้ดว้ย แทนทีจ่ะสง่ เชน่ ‘59914’ 
เรามกัสง่เป็น ‘5NNA4’ หรอืแมแ้ต ่‘ENNA4’ 

II.9.23 การปรบัความถีใ่หต้รงกนัโดยสมบรูณ์ (Zero beat) 

 ขอ้ไดเ้ปรยีบของการตดิตอ่แบบ CW คอืการใชแ้ถบความถี ่ทีแ่คบกวา่ (สองถงึสามรอ้ยเฮริตซ)์ 
ทัง้นีคู้ส่ถานตีอ้งปรับความถีข่องคลืน่ใหต้รงกนัอยา่งสมบรูณ์ดว้ย 
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 การตดิตอ่ทีเ่ป็นมาตรฐานสว่นใหญท่ัง้สองสถานจีะออกอากาศทีค่วามถีเ่ดยีวและตรงกนั (simplex 

operation) อยา่งสมบรูณ์ กรณีเรยีกวา่ ทัง้คูเ่ป็น zero beat  ซึง่กนัและกนั 

 ค าวา่ Zero beat  มาจากขอ้เท็จจรงิทีว่า่ 
หากสองสถานอีอกอากาศบนความถีเ่ดยีวกนัอยา่งสมบรูณ์แลว้ จังหวะการเปลีย่นแปลง (beat) 

ทีไ่ดอ้อกมาจากการผสมสญัญาณทัง้ของสองสถานจีะมคีา่ของความถีเ่ทา่กบัศนูยเ์ฮริตซ ์(Zero 

Hz): สญัญาณเหลา่นี ้จงึถกูเรยีกวา่เป็น zero beat  

 อยา่งไรกต็าม มบีอ่ยครัง้ ทีส่ญัญาณถกูสง่ออกมาไมเ่ทา่กนัอยา่งสมบรูณ์ ดว้ยจากสองเหตผุล 
(และบอ่ยครัง้จากทัง้สองเหตผุลประกอบกนั) 
- เหตผุลอนัแรก กค็อื การใชฟั้งชัน่ RIT (Receiver Incremental Tuning) 

ของเครือ่งวทิยสุือ่สารไมถ่กูตอ้ง เครือ่งวทิยฯุ สมยัใหมม่ ีฟังชัน่ RIT 

ทีท่ าใหเ้ราสามารถฟังในความถีห่นึง่ซ ึง่ตา่งจากความถีท่ีใ่ชส้ง่เล็กนอ้ย ได ้ 

- เหตผุลทีส่อง ผูอ้อกอากาศไมไ่ดใ้ชข้ัน้ตอนการปรับ zero beat ทีถ่กูตอ้ง ขัน้ตอนการปรับ 
zero beat ของเครือ่งวทิยฯุ สมยัใหมป่ระกอบดว้ย การท าใหโ้ทนเสยีงของ CW ทีส่ง่ออกไป 
(CW monitor signal) มคีวามถีท่ีเ่ป็นอนัเดยีวกบัทีไ่ดรั้บมา หากเรารับทีค่วามถี ่600 Hz และ 
side tone pitch ถกูตัง้ไวท้ี ่1000 Hz เราก็จะสง่ตา่งไป 400 Hz จากสถานทีีเ่ราเรยีกขานอยู ่

 ส าหรับเครือ่งวทิยสุมยัใหมนั่น้ เราสามารถปรับความถีข่อง CW side tone monitor (pitch) ได ้
แลว้คอยสงัเกตการชดเชยความถี ่BFO  

 นักวทิยสุมคัรเลน่ CW ทีม่ปีระสบการณ์ จ านวนมาก จะรับฟังทีโ่ทนเคาะเสยีงต ่า หรอื low beat 

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

Hz ซึง่โดยมากจะใชก้นัเป็นปกต ิส าหรับ operator เกอืบทัง้หมด การใชค้วามถี ่pitch ทีต่ ่า 
จะท าใหเ้หนือ่ยลา้นอ้ยกวา่ เมือ่ใชร้ะยะเวลาฟังทีย่าวนาน 
และยงัจะท าใหส้ามารถแยกแยะชอ่งวา่งระหวา่งสญัญาณของค าทีช่ดิกนั (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?) 

 ไมเ่พยีงเฉพาะเนือ้หาและรปูแบบของสิง่ทีเ่ราสง่ไป เทา่นัน้ ทีต่อ้งเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 
แตย่งัตอ้งรวมถงึคณุภาพของสญัญาณ 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) ซึง่จะท าใหเ้กดิเป็น 
เสยีงคลกิ (click) ทัง้ซา้ยและขวาของสญัญาณ CW สาเหตทุางเทคนคิทีส่รา้งปัญหาในเรือ่งนีม้อียู ่
3 ประการดว้ยกนั 

- ประการแรก กค็อื รปูทรงคลืน่เสยีงของสญัญาณเคาะทีไ่มเ่หมาะสม (improperly shaped 

keying waveform) มคีลืน่ฮารโ์มนคิ (square edges) มาก 
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สาเหตหุลักมาจากการออกแบบวงจรทีด่อ้ยคณุภาพของผูผ้ลติ แตก่็ยงัโชคด ี
ทีไ่ดม้ผีูน้ าเรือ่งการเปลีย่นแปลงวงจรในการแกไ้ขปัญหาดังกลา่วจ านวนมากมาลงไวใ้นอนิเตอ
รเ์น็ต 

- ประการทีส่อง คอื การใชก้ าลังสง่ในการขบัเครือ่งขยายก าลังสง่ (amplifier) สงูมากเกนิไป 
ผสมผสานกบัการตัง้คา่ ALC (automatic level control) ทีไ่มเ่หมาะสม (improper) 

ในลักษณะทีเ่ป็นการหน่วงเวลาการตอบสนองมากเกนิไป (too slow attack time) 

กรณีจะสง่ผลใหเ้กดิหนามแหลม (spike) ยาวออกมาทีข่อบฯ จงึมกีารแนะน าไวเ้สมอวา่ 
ใหป้รับก าลังสง่ของเครือ่งขยายตวัมอื (manually) 
และไมค่วรไปพึง่พาอยูก่บัการท างานของวงจร ALC  

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

ทีไ่มเ่หมาะสมของรเีลยค์ลืน่วทิย ุ(RF relays) ในสภาพทีเ่รยีกวา่ full brake in  

 เราจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ม ีkey click เกดิขึน้จากสถานเีราเอง?  
เพือ่นทีม่ปีระสบการณ์ทีอ่ยูใ่นทอ้งทีใ่กลเ้คยีงจะสามารถบอกเราได ้

 และจะเป็นการดยีิง่ขึน้ หากไดใ้ช ้Oscilloscope เฝ้าตรวจวดัดกูารกระจายคลืน่ (ออกอากาศ) 
ซึง่จะท าใหเ้ราเห็นไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ในรปูแบบคลืน่ (waveform) ของสญัญาณทีส่ง่ออกไป 

 จงระลกึไวด้ว้ยวา่ แมแ้ตเ่ครือ่งรับ/สง่ฯ 
สมยัใหมบ่างรุน่ทีก่ าลังเป็นทีน่ยิมกนัในเชงิพาณชิยก์ส็ามารถท าใหเ้กดิ key clicks อยา่งหดูับ 
ไดเ้ชน่กนั 

 หากสงัเกตและไดย้นิ key clicks จากเครือ่งรับ/สง่ฯ หรอืไดรั้บแจง้วา่มมีากเกนิไป ใหไ้ขปัญหา 
หรอื ขอความชว่ยเหลอืเพือ่แกไ้ข  key clicks จะสรา้งปัญหาใหก้บัสถานอีืน่ ดังนัน้ การขจัด key 

clicks ใหห้มดไป จงึเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรม (ethics) ดว้ย    

II.9.26. เร็วเกนิไปหรอืไม?่ 

 ความเร็วทีต่นเองใชส้ง่ CW ไมส่งูพอทีจ่ะท าใหไ้ดก้ารตดิตอ่ (QSO) จ านวนมากหรอื? 
 เพือ่เพิม่ความเร็วในการรับ ทกุคนจ าเป็นตอ้งฝึกซอ้ม ณ 

ระดับความเร็วสงูสดุทีต่นเองจะเคาะไดก้อ่น 
จากนัน้จงึคอ่ยปรับความเร็วเพิม่ขึน้ไปและอยา่งสม า่เสมอ (a‘ la RUFZ, ด ู§ II.9.27) 

 เมือ่สงูขึน้ไดถ้งึประมาณ 15 ค า/นาท ีตนเองก็จะสามารถเขยีนตวัอกัษรทีใ่ชส้ง่ CW 

ลงในกระดาษไดท้ลีะตัว 

 และเมือ่ไดเ้กนิ 15 หรอื 20 ค า/นาท ีไปแลว้ ตนเองควรจะสามารถจดจ าไดเ้ป็นค า 
และเขยีนเฉพาะสิง่ทีจ่ าเป็นลงบนกระดาษ (เชน่ ชือ่ QTH WX ก าลังสง่ 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 

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) 

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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BK:   หยดุกอ่น     (break)   

BTW:  ออ้ มอีกีเรือ่งนะ     (by the way) 

CFM:  (ผม/ดฉัิน) ยนืยนั    (confirm) 

CL:   สญัญาณเรยีกขาน    (call) 

CL:   ปิดสถาน ี(prosign)    (closing)  

CQ:   เรยีกขานทัว่ไปกบัสถานใีดกไ็ด ้   (general call to any other  

        station) 

CU:   พบกนัใหม ่     (see you) 

CUL:  โอกาสหนา้พบกนัใหม ่    (see you later) 

CPI:   รับทราบขอ้ความ    (copy) 

CPY:  รับทราบขอ้ความ    (copy) 

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

DWN:  ลง      (down) 

ES:   และ      (and) 

FB:   ท าไดด้ ี(ด ีเยีย่ม)    (fine business) 

FER:  ส าหรับ       (for) 

GA:   ด าเนนิการตอ่ไป     (go ahead) 

GA:   สวัสดยีามบา่ย      (good afternoon) 

GD:   ด ี      (good) 

GD:   สวัสด ี(ไมเ่จาะจงเวลา)    (good day) 

GE:   สวัสดยีามเย็น/ค า่    (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 do you copy) 

K:   เปลีย่นเป็นทคีณุ     (over to you) 

KN:   เปลีย่นเป็นทขีองคณุคนเดยีว โปรดขานตอ่เลย  (over to you only, 

   ทา่นอืน่รอกอ่น      go ahead please and   

        others keep out) 

LP:   การกระจายคลืน่ ออ้มเขา้หากนั    (long path) 

LSN:  ฟังนะ       (listen) 

MX:   สขุสนัตว์ันครสิมาส     (Merry Christmas) 

N:   ไม ่(ปฏเิสธ)      (no -negation) 

NR:   ใกลก้บั      (near) 

NR:   ตัวเลข       (number) 

NW:   ณ เวลานี ้     (now) 

OM:   บรุษุ (นักวทิยสุมคัรเลน่ชาย)    (old man) 

OP:   นักวทิยสุมคัรเลน่ประจ าสถานี    (operator) 

OPR:  นักวทิยสุมคัรเลน่ประจ าสถานี    (operator) 

PSE:  กรณุา/โปรด      (please) 

PWR:  ก าลังสง่ (เป็นค านาม)     (power) 
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R:   รับทราบขอ้ความ ใช ่ผม/ดฉัิน ยนืยนั   (roger, yes, I confirm,  

  ไดรั้บแลว้     received) 

RCVR:  เครือ่งรับวทิยฯุ      (receiver) 

RX:   เครือ่งรับวทิยฯุ     (receiver) 

RIG:  อปุกรณ์/เครือ่งมอืวทิยสุือ่สาร   (equipment) 

RPT:  สง่หรอืพดูซ ้าอกี     (repeat) 

RPRT:  รายงาน      (report) 

SK:   สิน้สดุการตดิตอ่     (end of contact) 

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:  ท าไดเ้ยีย่มมาก      (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  คอืค าไมส่ภุาพส าหรับ CB ไมต่อ้งใช ้   

73:   ดว้ยความปรารถนาด ี(ทีส่ดุ)   (best regards) 

73    ก็ใชก้บั phone ดว้ย: ตอ้งไมพ่ดูหรอืเขยีนค าวา่ 73s best 73 หรอื best   

  73s; ทัง้หมดเป็นภาษาวบิตั ิใหพ้ดูค าวา่ seventy three และไมใ่ช ่seventy  

  threes  

88:   รักและจมุพติ (หลายครัง้)   (love and kisses)  

  เป็นค ากลา่วลา เชน่เดยีวกนักบั ‘73’ 
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สรปุ (รหสัควิและเครือ่งหมายทีส่ าคญัมากสดุ) 
 AR: สิน้สดุการออกอากาศ: บง่บอกถงึการหยดุสง่ ซึง่มไิดร้ะบหุรอืเรยีกขาน  

  สถานใีดสถานหีนึง่ เป็นการเฉพาะ (เชน่ ในตอนทา้ยของ CQ) 
 K:  เปลีย่นเป็นทคีณุ: หมดขอ้ความสนทนาทีส่ง่ไประหวา่งสองสถานหีรอื  

  มากกวา่ 

 KN:  เปลีย่นใหเ้ฉพาะคณุเทา่นัน้: เหมอืนกบัค าวา่ ‘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 ่
 = :  ก าลังคดิอยู ่รอหน่อย อา้... (ใชเ้ป็นตวัขัน้ระหวา่งกลุม่อกัษรทีถ่กูแบง่  

  ออกจากกนัดว้ย) 
 

II.10. โหมดอืน่ทีใ่ช ้

 

ทีผ่า่นมา ผูเ้ขยีนไดก้ลา่วถงึวธิปีฏบิตัเิชงิพฤตกิรรมทีล่งในรายละเอยีดไวม้ากมาย (great details) 

ในเรือ่ง การออกอากาศประเภทใชเ้สยีง (phone) และประเภทการใชค้ลืน่ตอ่เนือ่ง (CW) 
เนือ่งจากโหมด (รปูแบบ) ดงักลา่ว ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั เป็นโหมดทีนั่กวทิยสุมคัรเลน่ใชก้นัมากทีส่ดุ 
เราจะสงัเกตเห็นไดว้า่พฤตกิรรมในการออกอากาศโดยทัว่ไป ของทัง้สองโหมดมคีวามคลา้ยคลงึกนัมาก 
ทีต่า่งกนัสว่นใหญก่็คอื การใช ้รหัสควิ (Q code) เครือ่งหมายทีใ่ชอ้กัษร (prosign) และศัพทเ์ฉพาะ 
(terminology) อืน่  

ขัน้ตอนปฏบิตัพิืน้ฐานส าหรับ phone และ CW ทีไ่ดล้ าดับมาทัง้หมดในตอนตน้นัน้ 
สว่นมากจะถกูน าไปใชใ้นความถีข่องโหมดอืน่ดว้ยเชน่กนั 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 

ในล าดับตอ่ไปอกีประมาณสองถงึสามหนา้ ผูเ้ขยีนจะไดก้ลา่วถงึบรรดาโหมดหรอืรปูแบบอืน่บา้ง 

II.10.1. วทิยโุทรพมิพ ์หรอื RTTY (Radioteletype)  

II.10.1.1. RTTY คอือะไร? 

 หากไมร่วมถงึ CW แลว้  RTTY ถอืเป็นการตดิตอ่สือ่สารในโหมดดจิติอลเกา่แกท่ีส่ดุ 
ทีนั่กวทิยสุมคัรเลน่มใีชก้นัมา ซึง่แทจ้รงิแลว้ CW ก็ถอืเป็นโหมดดจิติอลดว้ยเชน่กนั RTTY 

ใชรั้บ/สง่ตัวอกัษร รหัสทีใ่ชก้บั RTTY ถกูพัฒนาขึน้มาเพือ่ใหเ้ครือ่งประมวลผลทีป่ระดษิฐข์ึน้ 
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(machine) เป็นตัวสรา้งและถอดรหัส ในยคุกอ่น 
(สมยัเมือ่มกีารประดษิฐเ์ครือ่งสรา้งและถอดรหสัในการพมิพข์ึน้ในปี ค.ศ. 1870 หรอื พ.ศ.2413) 
อกัษรแตล่ะตัวทีพ่มิพใ์นแป้นพมิพข์องเครือ่งจะถกูเปลีย่นใหเ้ป็นรหัสแบบ 5 บทิ (5 bit code) 

เริม่ตน้ดว้ย บทิเริม่ (start bit) แลว้ตามดว้ยบทิหยดุ (stop bit) ภายใน 5 บทิ จะสามารถผสมกนัได ้
32 แบบ (2 ยกก าลัง 5 = 2x2x2x2x2) และเนือ่งจากม ีอกัษร 26 ตัว (อกัษรตวัใหญจ่ะมใีน RTTY 

เทา่นัน้) รวมกบั 10 ตัวเลขและสญัลักษณ์อกีมากมาย รหัส Baudot 

สามารถใหค้วามหมายทีต่า่งกนัของอกัษรได ้2 แบบ ในแตล่ะรหัสแบบ 5 บทิ 
ขึน้อยูส่ถานะของเครือ่ง RTTY ทีเ่ป็นอยูข่ณะนัน้  สถานะดังกลา่วไดแ้ก ่สถานะอกัษร และ 
สถานะตัวเลข (LETTERS and FIGURES states) 
หากเครือ่งก าลังสง่อกัษรอยูแ่ละจ าเป็นจะตอ้งสง่ตวัเลข เริม่แรกเครือ่งก็จะสง่ดว้ยรหสั 5 

บทิทีส่อดคลอ้งกบัการสง่ตัวเลข รหสันีจ้ะก าหนดหรอืตัง้คา่ขึน้เพือ่ใหเ้ครือ่งฯ (หรอื software) 

ท างานใน สถานะตัวเลข หากเครือ่งฯ ไมไ่ดรั้บรหัสขา้งตน้ ตวัเลขทีถ่กูสง่ตอ่มาก็จะถกูพมิพ ์
(ดว้ยรหัสทีเ่ทา่กนั) ออกมาเป็นตัวอกัษร ความผดิพลาดเชน่นีเ้กดิขึน้ไดบ้อ่ยครัง้ 
ทีท่ าใหผู้รั้บ/สง่วทิย ุ(operator) ในโหมดนี ้ตระหนักกนัเป็นอยา่งด ีอยา่งเชน่ 
ในขณะรับรายงานการรับฟัง  (599 กลับถกูรับมาเป็น TOO) ในปัจจบุนั สญัญาณ RTTY 

เกอืบทัง้หมดจะถกูแปลโดยเครือ่งคอมพวิเตอร ์(PC) ทีม่กีารด์เสยีง (sound card) และ software 

ทีถ่กูพัฒนาขึน้มาเพือ่การนีโ้ดยเฉพาะ  
 ในยา่นความถีว่ทิยสุมคัรเลน่ รหัส Baudot ถกูสง่โดย FSK (Frequency Shift Keying) 

คลืน่พาหข์องเครือ่งสง่จะเปลีย่นหรอืเคลือ่นยา้ย (shift) ไป 170 Hz ระหวา่งเปิดและปิด (เรยีกวา่ 
mark and space ใน RTTY) ในยคุแรกของ RTTY การเคลือ่นยา้ยไป คอื 850 Hz รหัส Baudot 
ไมม่กีลไกในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ความเร็วมาตรฐานทีใ่ชใ้นวทิยสุมคัรเลน่ คอื 45 Baud 

เมือ่ใชค้วามถเีคลือ่นยา้ย 170 Hz ความกวา้งแถบความถีท่ี ่-6dB ของสญัญาณ FSK 

จะเป็นประมาณ 250Hz 

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

(อตัรารอ้ยละระหวา่งสญัญาณทีส่ง่หรอืระบบทีท่ างานกบัเวลาทีส่ง่) คอื 100% (เทยีบเป็นประมาณ 
50% ของ CW และ 30-60% ในแบบ SSB ขึน้อยูก่บัระดับการประมวลผลของค า (speech 

processing) กรณีหมายความวา่เราจะตอ้งไมใ่ชเ้ครือ่งสง่ (ทีม่กี าลังสง่ 100 วัตต ์ส าหรับ SSB และ 
CW) ออกอากาศในโหมด RTTY ดว้ยก าลังสง่เกนิ 50 วตัต ์โดยเด็ดขาด 

(ส าหรับการออกอากาศทีน่านเกนิกวา่ 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 
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของแถบความกวา้งของความถีท่ีใ่ชอ้อกอากาศ (transmitted signal bandwidth) 

มากกวา่ บนโหมดการใชง้าน Band Plan ของปี 2005 ดังกลา่ว 
จงึสามารถสรา้งความสบัสนใหก้บัทัง้ ผูท้ีเ่ป็น HAM ใหมแ่ละทีเ่ป็นมานานแลว้ได ้

 ดังนัน้ ผูเ้ขยีนจงึจัดเรยีงล าดับแถบคลืน่ทีม่กีารใชก้นัมากทีส่ดุในแตล่ะโหมด 
ชว่งความถีเ่หลา่นีอ้าจจะตา่งจากที ่IARU ก าหนดไวเ้ล็กนอ้ย 
ตราบเทา่ทีผู่เ้ขยีนสามารถเปรยีบเทยีบ ระหวา่ง mode กบั bandwidth ออกมาได ้
ซึง่ก็ไมใ่ชว่า่จะเป็นทีช่ดัเจนแน่นอนเสมอไป และก็มไิดห้มายความวา่ ตารางแสดงความถีข่า้งลา่งนี ้
จะใชแ้ทนตารางก าหนดยา่นความถี ่(band plan) ของ IARU 
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160m 1.838 – 1.840 kHz  RTTY ใน 160m มอียูใ่น      

    ความทีก่ าหนดไวต้ามตารางนี้นอ้ยมาก  
     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 มคีวามออ่นไหวตอ่การรบกวนจากมนุษย ์(QRM) มากทีส่ดุ (มทีกุชนดิของการรบกวน) 
จงึควรตอ้งรับ/สง่ในแบบตา่งความถี ่(split) เมือ่โดนรมุเรยีกขาน  (ด ู§ III.1) 

 บรรดารหัสควิ (Q codes) ทัง้หลาย เริม่แรกถกูพัฒนาขึน้เพือ่ใชก้บั CW 

ตอ่มานักวทิยสุมคัรเลน่เริม่น า Q codes มาใชก้บั phone มากขึน้ 
และไดรั้บการยอมรับกนัอยา่งแพรห่ลาย แน่นอน ผูใ้ดก็สามารถน า Q code 

เหลา่นีม้าใชก้บัโหมดดจิติอล อยา่งเชน่ RTTY และ PSK (ด ู§ II.10.2) ได ้

ซึง่ก็ยงัจะดกีวา่ทีจ่ะไปคดิคน้รหัสแบบอืน่มาใชก้นัใหม ่ทีรั่งแตจ่ะน ามาซึง่ความสบัสน 
ทีย่ากจะหลกีเลีย่งไดใ้นทีส่ดุ 

 ในโหมดดจิติอลนัน้ 
โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ัง้หมดมคีวามสามารถทีจ่ะชว่ยสรา้งไฟลด์ว้ยขอ้ความสัน้ทีเ่ป็นมาตรฐาน 
(short prepackage standard message) ซึง่สามารถน ามาใชใ้นการตดิตอ่ (QSO) กนัได ้
ตัวอยา่งอนัหนึง่ทีเ่รยีกกนัวา่ ชอ่ง brag tape 

ทีส่ามารถใสข่อ้มลูไดอ้ยา่งไมจ่ ากดัเกีย่วกบัสถานขีองเราและ PC 

ทีเ่ราก าลังใชอ้ยูเ่พือ่สง่เป็นขอ้มลูออกไป กรณุาอยา่สง่ขอ้มลูรายละเอยีดเหลา่นีอ้อกไป 
เวน้แตคู่ส่ถานจีะรอ้งขอมา ขอ้มลูทีก่ระชบัเพยีง ‘TX 100 W, and dipole’ ก็เพยีงพอแลว้ 

ใหส้ง่ขอ้ความทีคู่ส่ถานเีราสนใจอยากจะทราบไป เทา่นัน้ ไมต่อ้งจบการตดิดว้ยการบอกเวลา 
จ านวน QSO ใน log ของเรา ทัง้หมดเป็นขอ้มลูทีป่ราศจากคณุคา่อนัใดทัง้สิน้ 

คูส่ถานเีรามนีาฬกิาใช ้และคงไมย่ีห่ระวา่ สถานเีราจะตดิตอ่ไดก้ี ่QSO แลว้ดว้ย 
จงใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการของคูส่ถาน ีโดยการไมไ่ปบงัคบัใหท้า่นเหลา่นัน้ 
ตอ้งมาฟังในสิง่ทีท่า่นมไิดป้รารถนาจะฟัง (garbage/ขยะมลูฝอย) แมแ้ตน่อ้ยเลย 
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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/สวัสดยีามบา่ย) 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) 

 ไดม้กีารก าหนดความหมายไว ้2 แบบ มานานแลว้ดังนี:้ 
1. สญัญาณเครือ่งหมาย (mark signal) เป็นตวัก าหนด ความถีท่ ีร่ะบ ุ(nominal 

frequency) ของสญัญาณ RTTY (อนัใด อนัหนึง่) 
2. สญัญาณเครือ่งหมาย จะตอ้งถกูสง่ทีร่ะดบั ความถีส่งูสดุ (highest frequency) เสมอ 

 หากไดฟั้งแลว้จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ สญัญาณใด ของเสยีงทัง้สองทีไ่ดย้นิ เป็น 
สญัญาณเครือ่งหมาย? ค าตอบ หากเราฟังจากสญัญาณในแถบความถีข่า้งดา้นสงู (upper side 

band) สญัญาณเครือ่งหมาย คอื สญัญาณทีม่โีทนเสยีงสงูกวา่ (higher audio tone) 
และหากเป็นในแถบความถีข่า้งดา้นต ่า (lower side band) ก็จะเป็นไปในทางทีก่ลบักนั 

 ปกตสิญัญาณ RTTY จะถกูสรา้งขึน้โดยการใช ้วธิใีด วธิหีนึง่ในสามวธิทีีม่อียูใ่นเครือ่งวทิยฯุ ดังนี:้ 
1. FSK (Frequency Shift Keying) หรอื การกล ้าสญัญาณเชงิตวัเลขทางความถี ่

(ขนาดของคลืน่พาหจ์ะไมเ่ปลีย่นแปลง สว่นทีเ่ปลีย่นแปลงคอืความถีข่องคลืน่พาห)์ 
ซึง่คลืน่พาหจ์ะเปลีย่นไปตามการกล ้าสญัญาณ (mark or space) RTTY 

เป็นคลืน่แบบกล ้าความถี ่(Frequency Modulation) หรอื FM ส าหรับเครือ่งวทิยฯุ 
สมยัใหมจ่ะม ีFSK ใหเ้ลอืกอยูท่ีปุ่่ มปรับโหมด เครือ่งวทิยฯุ 
ดังกลา่วจะแสดงความถีท่ีถ่กูตอ้งในหนา้จอแบบดจิติอล (เป็นความถีท่ีก่ าหนด) โดยมขีอ้แมว้า่ 
สญัญาณทีถ่กูกล ้านัน้ (รหัส Baudot) ตอ้งมสีภาพขัว้ทีถ่กูตอ้ง (correct polarity) 

เราสามารถกลับขัว้ได ้ไมว่า่จะโดยใช ้โปรแกรม RTTY หรอืโปรแกรมในเครือ่งวทิยฯุ เอง 
หรอืทัง้สองอยา่ง (ปรับที ่normal และ reverse) หากปรับไมถ่กูตอ้ง 
ก็จะท าใหก้ารสง่ออกเป็นแบบกลับหวักลับหาง ได ้

2. AFSK (Audio Frequency Shift Keying): ดว้ยวธิกีารนี ้รหัส Baudot 
จะเปลีย่นตัวก าเนดิสญัญาณ ซึง่จะสรา้งโทนเสยีงขึน้มาสองแบบ 
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แบบหนึง่ส าหรับสญัลกัษณ์หรอืเครือ่งหมาย (mark) อกีแบบหนึง่ส าหรับชอ่งวา่ง (space) 
โทนเสยีงทัง้สองตอ้งอยูใ่น audio passband ของเครือ่งวทิยฯุ โปรแกรมสมยัใหม ่ส าหรับ 
RTTY ใน PC สรา้งเสยีงทัง้สองไดโ้ดย การด์เสยีง (sound card) 

โทนเสยีงดังกลา่วจะชว่ยกล ้าสญัญาณของเครือ่งสง่ในโหมด SSB   

a. แบบ USB: ในการสง่คลืน่แบบความถีข่า้งดา้นสงู (upper side band position) 
จะถกูกล ้าโดยเสยีงโทน AFSK สมมตวิา่เราสง่ทีค่วามถี ่14.090 kHz (ความถี ่Zero 

beat หรอืเป็นความถีพ่าหท์ีถ่กูจ ากดัใน SSB) 

แลว้หากเรากล ้าสญัญาณของเครือ่งสง่ดว้ยโทนเสยีงสองเสยีง เชน่ 2,295 Hz 

ส าหรับความถีร่ะบ ุและ 2,125 Hz ส าหรับความถีช่อ่งวา่ง (space) 
สญัญาณระบจุะถกูสง่ทีค่วามถี ่14.092,295 kHz และสญัญาณชอ่งวา่งที ่
14.092,125 kHz กรณีจะสอดคลอ้งกบัความหมายทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ 
(ความถีเ่ครือ่งหมาย  ความถีส่งูสดุ/mark  highest frequency) 
เมือ่สงัเกตทีห่นา้จอวทิยฯุ เราจะพบวา่ คลืน่ทีเ่ห็นคอื 14.090 kHz หรอือกีนัยหนึง่ก็คอื 
หากกล ้าสญัญาณไดอ้ยา่งถกูตอ้ง (ไมก่ลับหัวกลับหาง) และในขณะทีใ่ชค้วามถี ่
2,125 Hz (ชอ่งวา่ง) และ 2,295 (ระบ)ุ เป็นโทนเสยีงกล ้า (modulation tones)  

เราก็ก าลงัเพิม่ความถีเ่ขา้ไปในความถี ่SSB  ( ความถี ่SSB ทีร่ะบ)ุ 
จากทีป่รากฏบนจออกี 2.295 Hz เพือ่ใหเ้ป็นความถีท่ีร่ะบขุอง  RTTY  

b. แบบ LSB: ในการสง่โหมดนี ้เป็นเชน่เดยีวกนั กบัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 
เพยีงแตค่ลืน่ทัง้สองทีส่ง่ออกไป จะอยูต่ า่กวา่คลืน่พาหท์ีจ่ ากดัหรอืก าหนดไว ้
หากใชค้วามถีเ่ชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้น SSB เป็นความถีเ่ครือ่งหมาย และความถีช่อ่งวา่ง 

(ก าหนด = 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 จะตอ้งกลับโทนเสยีงทีก่ล ้าใน LSB 

ใหส้งัเกตดว้ยวา่ ความถีท่ีห่นา้จอเครือ่งสง่จะเป็น 14.090 kHz!  กรณีเชน่นี ้
(ทีค่วามถีเ่ครือ่งหมาย คอื 2,125 Hz และ ความถีช่อ่งวา่ง คอื 2,295 Hz) เรา ตอ้งลบ 
ความถีข่องโทนเสยีงทีก่ าหนด (subtract the frequency of the mark 

tone) ออกจาก ความถี ่SSB ทีร่ะบ ุหรอื nominal SSB frequency 
(ทีเ่ห็นบนจอของเครือ่งวทิยฯุ) เพือ่ทีจ่ะใหไ้ด ้ความถีเ่ครือ่งหมาย ของ RTTY 

และหากใชต้วัอยา่งเดยีวกบัขา้งบน ก็จะไดอ้อกมาเป็น:  14.090 kHz – 2,125 Hz =  

14.087,875 kHz 

 เหตใุดจงึเป็นเรือ่งส าคญัมาก ทีต่อ้งทราบ ความถีเ่ครือ่งหมาย (nominal frequency) ทีถ่กูตอ้ง? 
สมมตวิา่เราตอ้งการจะแจง้ (spot) สถาน ีRTTY ใน DX Cluster จะเป็นการดกีวา่ 
หากมกีารระบคุวามถีท่ีถ่กูตอ้งทีม่ใิชท่ีต่ ่าไป 2 kHz 

 อกีเหตผุลหนึง่กค็อื เราจะตอ้งอยูภ่ายในยา่นความถีข่อง IARU ทีก่ าหนดไวส้ าหรับ RTTY เสมอ 
ตัวอยา่ง ความถี ่14.099 – 14.101 ไดถ้กูก าหนดไวเ้พือ่กระจายคลืน่อา้งองิ หรอื Beacon (เชน่ 
ของเครอืขา่ยของ NCDXF) กรณีหมายความวา่ หากเราออกอากาศ AFSK โดยใชค้วามถี ่2.125 

(ชอ่งวา่ง) และ 2.295 Hz (เครือ่งหมาย) เป็นการกล ้าสญัญาณเสยีงใน USB 

เราจะตอ้งไมอ่อกอากาศใน ความถีท่ ีป่รากฏบนจอ สงูไปกวา่ 14.009,000 – 2.95 = 

14.096,705 kHz เมือ่พจิารณาถงึผลทีจ่ะตามมาของการใช ้ไซดแ์บนด ์(SB) 

เรากค็วรใชค้วามถีท่ีเ่ป็นเลขกลมๆ อยา่งเชน่ 14.096,5 kHz 

 เหตใุดเราตอ้งใชค้วามถีส่งูเชน่นัน้ (2.125 และ 2.295 Hz) เพือ่สรา้งสญัญาณ AFSK? ค าตอบ 
ก็เพือ่ใหส้ามารถลดการรบกวน จากคลืน่ harmonic ของสญัญาณเสยีงไดม้ากขึน้ 

โดยการก าหนดให ้harmonic ทัง้หมดตกอยูน่อก SSB passband  
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 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 หรอืการป้อนขอ้มลู แบบเคลือ่น หรอื กลับวัฏภาค (phase 

shifted) เป็น ระบบดจิติอล (digital mode) 

ทีถ่กูออกแบบมาเพือ่ใชต้ดิตอ่สือ่สาร แบบแป้นพมิพต์อ่แป้นพมิพ ์
(keyboard-to-keyboard) โดยผา่นเครือ่งวทิยสุือ่สารฯ 
โหมดดังกลา่วนีจ้ะใช ้การด์เสยีงในคอมพวิเตอร ์
เปลีย่นขอ้ความทีพ่มิพใ์หก้ลายเป็นสญัญาณกล ้าเสยีง 
(modulated audio signal) และเปลีย่นสญัญาณเสยีง PSK31 

ทีรั่บมา ใหเ้ป็นตัวอกัษร 
 สญัญาณ PSK31 ซึง่ท างานที ่31.25 bauds 

(ซึง่มากเกนิพอส าหรับขอ้ความทีพ่มิพด์ว้ยมอื) 
ซึง่ตามทฤษฎแีลว้ ถอืเป็นชว่งความถีข่องคลืน่วทิยทุีแ่คบมากสดุ 
เพยีง 31 Hz ที ่-6 dB (ในทางปฏบิตัแิลว้ชว่งความถีฯ่ 
จะเป็นประมาณ 80 Hz) PSK31 มม่คี าสัง่ในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
(algorithm) รวมอยูด่ว้ย แตส่ าหรับทีอ่ตัราสว่นสญัญาณตอ่สญัญาณรบกวน (S/N ratios) สงูกวา่ 
10 dB แลว้  PSK31 แทบจะไมม่ขีอ้ผดิพลาดใดทีเ่กดิขึน้ไดเ้ลย (error free) ในระดับ S/N ratio 

ทีต่ า่กวา่  PSK31 จะดกีวา่ RTTY ถงึประมาณ 5 เทา่  
 ลักษณะแตล่ะตัวของรหัส Baudot ทีใ่ชใ้น RTTY เป็นรหัสฐานสอง (binary code) 

ประกอบดว้ยตัวเลขคงที ่5 บทิ ซึง่หมายความวา่ มคีวามยาวของแตล่ะตัวเทา่กนัหมด อยา่งไรกต็าม 
PSK31 กใ็ชร้หสัผันแปร (varicode) ดว้ย ซึง่หมายความวา่ ใช ้รหสัทีม่คีวามยาวไมเ่ทา่กนั 
(variable length) ดว้ยเชน่กนั ตัวอยา่ง: อกัษร ‘q’ ถกูเขา้รหัสทีไ่มน่อ้ยกวา่ 9 บทิ 
(‘110111111’) ขณะที ่‘e’ มแีค ่2 บทิ (‘11’) โดยเฉลีย่แลว้ อกัษรตวัเล็ก (lower case) 

หนึง่ตวัจะใช ้6.15 บทิ อกัษรตัวเล็กสว่นใหญข่อง PSK31 จะใชบ้ทิต า่กวา่เล็กนอ้ย 
เมือ่เทยีบกบัทีใ่ชก้บัตัวอกัษรใหญ ่(upper case) ดังนัน้การสง่ดว้ยตวัอกัษรเล็กจงึไปไดเ้ร็วกวา่ 

 ตา่งจาก RTTY การสง่สญัญาณแบบ PSK31 จะไมไ่ดส้ง่โดยใช ้บทิเริม่ และ บทิหยดุ 
แทนทีจ่ะใชส้องความถีส่ง่รหัสอยา่งทีใ่ชใ้น RTTY (ใช ้FSK) PSK31 ใชเ้พยีงความถีเ่ดยีวทีว่ัฏภาค 
(phase) จะถกูเปลีย่นไป (180 องศา) เพือ่สง่ออกเป็นระบบเชงิตวัเลขหรอืวงจรดจิติอล (logic 

states)  1 และ 0 

 

II.10.2.2. ความถี ่ PSK31 

ตารางแสดงชว่งความถีข่า้งลา่งมใิชเ่ป็นการเปลีย่นแปลงหรอืใหใ้ชแ้ทนตารางความถีท่ี ่IARU ก าหนดไว ้
แตน่ ามาแสดงใหเ้ห็นถงึการแบง่ชว่งความถีท่ีใ่ชก้นัในโหมด 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 

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 
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II.10.2.3. การปรบัแตง่วทิยสุือ่สารส าหรบั PSK31 

PSK31 เป็นโหมดหรอืระบบดจิติอลทีไ่ดรั้บความนยิม 
โดยทีเ่ราสามารถหยบิฉวยผลเลศิของโหมดนี้มาใชป้ระโยชนไ์ด ้โดยสญูเสยีพลังงานนอ้ยมาก 
และสามารถใชก้บัสายอากาศแบบธรรมดาได ้ความกวา้งของแถบความถีภ่ายในของโหมดก็แคบมาก 
แตส่ญัญาณเสยีงทีม่คีวามแรงมากกวา่ขนาดของคลืน่พาห ์
หรอื การกล ้าสญัญาณเกนิขนาด (overmodulate) 

ในการสง่สญัญาณ ก็สามารถเกดิขึน้ไดง้า่ยมาก ดว้ยเชน่กนั 
ซึง่จะสง่ผลใหส้ญัญาณมขีนาดกวา้งขึน้มาก ดังนัน้ 
จงึจ าเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งปรับแตง่เครือ่งวทิยฯุ ใหถ้กูตอ้ง 

กรณีมขีอ้แนะน าสองสามประการดังนี:้ 
 ใหปิ้ดสวทิซ ์audio processing และ/หรอื speech 

processing ไวล้อดเวลา 

 ตัง้เครือ่งวทิยฯุ ไวใ้นโหมด USB (LSB กอ็าจไดเ้ชน่กนั แตป่กตแิลว้จะใช ้USB) 

 ใชก้ าลังสง่ต า่เทา่ทีจ่ าเป็น เพือ่ใหไ้ดก้ารตดิตอ่ทีต่อ่เนือ่ง (solid QSO)  

 ใช ้oscilloscope เพือ่เฝ้าดรูปูแบบคลืน่ (waveform) ของสญัญาณทีส่ง่ออกไป รปูภาพขา้งลา่ง 
แสดงใหเ้ห็นรปูแบบคลืน่ของสญัญาณ PSK31 ทีถ่กูปรับแตง่ไวอ้ยา่งดแีลว้ 

ซึง่จะดคูลา้ยกบัรปูแบบคลืน่ two-tone test ทีใ่ชว้ดัคา่ PEP ของก าลังสง่ในโหมด SSB  

 ปกตเิมือ่ออกอากาศดว้ยก าลังสง่ 100 วัตต ์PEP เข็มหรอืมาตรวัดทีห่นา้ปัดของเครือ่งวทิยฯุ จะอยูท่ี ่
50 วัตต ์ทัง้นี ้สญัญาณจะตอ้งไมก่ล ้ากนัเกนิขนาด (overmodulate) เครือ่งวทิยฯุ ทีม่กี าลังสง่ 100 

วัตต ์จะสามารถถกูก าหนดใหส้ง่ออกดว้ยก าลังสง่ 100 วัตต ์PEP (ทีไ่มใ่ชค่า่เฉลีย่!) 
เป็นระยะเวลายาวนานได ้(เข็มวัดวัตตแ์สดงบนหนา้ปัดที ่50 วัตต)์ ลักษณะเชน่นี ้duty cycle คอื 
50% 

 เครือ่งมอืทดสอบขนาดเล็กกะทัดรัดเพือ่ใชใ้นการเฝ้าสงัเกตคณุภาพของสญัญาณทีส่ง่ออก 
ปัจจบุนัมจี าหน่ายแลว้ เชน่ PSKMETER โดย KF6VSG (www.ssiserver.com/info/pskmeter/) 

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

ขอแนะน าใหใ้ชเ้ครือ่งมอืเหลา่นี ้หรอื oscilloscope เป็นอยา่งยิง่  
 

II.10.2.4. การรบัสญัญาณ PSK31 

 ซอฟทแ์วรบ์างชนดิ สามารถถอดรหัส PSK31 
จ านวนมากมายไดพ้รอ้มกนั  
ดว้ยซอฟทแ์วรด์ังกลา่ว 
เราจงึสามารถมองเห็นแถบคลืน่ความถี ่
(spectrum) หลากหลายบนจอ 
หากเราใชต้วักรองผา่นเฉพาะยา่นความถี ่
(passband filter) ทีก่วา้ง ในภาครับ (เชน่ 2.7 

kHz) แถบสญัญาณแบบน ้าตกบนจอ PC 

จะแสดงใหเ้ห็นสญัญาณทีผ่า่นมาไดท้ัง้หมด และ 
รหัสเหลา่นี ้จะถกูถอดออกมาใหเ้ห็นบนหนา้จอ 
กรณีจงึเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการออกอากาศ 
(operating) ในแบบ เฝ้าตดิตาม/monitoring 
หรอื เมือ่ใชว้ธิ ีไลล่า่แลว้ตะครบุ /search and 

pounce (เปลีย่นไปมาระหวา่งบรรดาสถาน ี
ทีอ่ยูใ่นยา่นความถีนั่น้) 

 

 

http://www.ssiserver.com/info/pskmeter/)%20หรือ
http://www.ssiserver.com/info/pskmeter/)%20หรือ
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 หากตอ้งการป้องกนัการรบกวน (noise) อยา่งจรงิจัง หรอื ตอ้งการเพยีงตดิตอ่บรรดาสถานทีัง้หลาย 
บนความถีห่นึง่เดยีวกนัเทา่นัน้  filter ชนดิแคบสดุ (เชน่ 200 Hz) ทีอ่ยูใ่นตัวเครือ่งรับวทิยฯุ 
จะชว่ยใหไ้ดผ้ลออกมาดยีิง่ขึน้  (ให ้S/N ratio ทีด่กีวา่ 
ปราศจากการไปลดความไวของภาครับทีเ่กดิจากปฏกิริยิาของ AGC 

ทีม่ตีอ่ความแรงสญัญาณของสถานขีา้งเคยีงในยา่นความถีท่ีก่ าหนดใหผ้า่นเขา้มาในภาครับ 
ลดโอกาสในการกล ้าสญัญาณระหวา่งกนั ฯลฯ) กรณีดังวา่นี ้จอภาพน ้าตก (waterfall display) 

จะแสดงใหเ้ราเห็นเพยีงสถานเีดยีว เทา่นัน้  
 

 
II.10.2.5. ความถีท่ ีร่ะบขุอง PSK31 

 หากเรา operate ในโหมดชว่งความถีก่วา้ง ดว้ย 2,7 kHz bandwidth วธิทีีง่า่ยทีส่ดุคอื 
ใหต้ัง้คา่ความถีใ่นเครือ่งวทิยฯุ ใหต้รง เป็นตัวเลขกลม เชน่ 14.070,000  kHz ไว ้
เมือ่เลอืกสถานทีีป่รากฏบนแถบน ้าตก (ปกตเิราตอ้งคลกิไปทีแ่ถบของสถานทีีเ่ราตอ้งการ) ไดแ้ลว้ 
ซอฟทแ์วร ์ก็จะแสดงความถีเ่สยีงทีร่ะบ ุ(nominal audio frequency) ทีเ่ราเลอืก เชน่ 1.361 Hz 

กรณีหากสมมตวิา่เราออกอากาศแบบ USB ความถีท่ีใ่ชส้ง่ของสถานนัีน้ ก็จะเป็น 14.070,000 kHz 

+ 1.361 Hz = 14.071,361 kHz  

 

 

II.10.2.6. ระบบการรายงาน RSQ 

การรายงานแบบ RST ทีใ่ชก้นัมาเป็นประเพณีนัน้ ซึง่แทจ้รงิ ถอืวา่ไมค่อ่ยเหมาะสมมากนัก 
ทีจ่ะน ามาใชใ้นโหมดดจิติอลอยา่งเชน่ PSK31 ท าให ้นักวทิยสุมคัรเลน่จ านวนมาก รายงานกนัแบบ 599 

ใน contest โดยไมค่ านงึถงึประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิในเรือ่งการสือ่สาร ดังนัน้ การรับในแบบ RSQ 

(Readability, Strength, Quality) จงึไดรั้บการปรับเปลีย่นแปลงมาจากระบบ RST 

เพือ่ใหม้คีวามหมายทีถ่กูตอ้ง ตรงตามความเป็นจรงิมากขึน้ ในรายงานของโหมด HF ทีเ่ป็นดจิติอล 

- RSQ  Readability: ตารางแสดงรายละเอยีด (ขา้งลา่ง) 
เกีย่วขอ้งกบัชว่งอตัรารอ้ยละของอกัษรทีรั่บได ้
กรณีถอืเป็นเรือ่งทีส่อดคลอ้งกบัหลักปฏบิตัสิามญัของการรายงานทีเ่ป็นตวัเลขอตัรารอ้ยละระหวา่ง
การ QSO  

- RSQ Strength: โปรแกรมสว่นมากในโหมด HF 

ทีเ่ป็นดจิติอลใหช้ว่งความถีบ่นจอน ้าตกหรอืจอแสดงแถบสญัญาณ (spectrum) ไดก้วา้งมาก ดังนัน้ 
การวดัคา่ของรอ่งสญัญาณทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบกวน จงึมคีวามหมายมากกวา่การอา่นคา่ S-meter 

ซึง่เป็นการเฉลีย่คา่ความแรงของสญัญาณทัง้หมดทีรั่บไดใ้นชว่งความถีผ่า่น (pass band) 

- RSQ Quality: การปรากฏของการกล ้าสญัญาณทีเ่ป็นรอ่งเพิม่ขึน้ ซึง่ถอืเป็นสิง่ทีไ่มพ่งึประสงค ์
ทีเ่พิม่อยูบ่นหนา้จอน ้าตก หรอืจอแสดงแถบสญัญาณ (spectrum) ชีใ้หเ้ห็นวา่ 
กรณีอาจเป็นคลืน่รบกวน หรอื คลืน่ความถีท่ีแ่ตกออกมาจากความถีท่ีเ่ราออกอากาศอยู ่ทีเ่รยีกวา่ 
spurious emission (ซึง่สว่นมากเกดิจากการกล ้าสญัญาณทีเ่กนิความตอ้งการ) และ 
จะเป็นพืน้ฐานของวธิกีารวัดคณุภาพสญัญาณในโหมดดจิติอลไดด้อีกีดว้ย (สรปุในระบบนีจ้ะตอ้ง 
รายงานเป็น RSQ วา่ 595 เมือ่สญัญาณสมบณ์ูทีส่ดุ) 
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-  

 

Readability R5 > 95%  เขา้ใจไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

 R4 80%     ไมม่ปัีญหาในทางปฏบิตั ิพลาดบางค าในบางครัง้ 

 R3 40%     คอ่นขา้งล าบาก รับไมไ่ดห้ลายค า 

 R2 20%    มคี าทีแ่ตกตา่งผดิเพีย้นในบางครัง้ 

 R1 0%     รับไมไ่ดเ้ลย 

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 

ทีเ่ป็นความสามารถของการสง่และรับภาพนิง่ผา่นวทิยสุือ่สาร (วทิยโุทรคมนาคม) เป็น 
โทรทศันย์า่นความถีแ่คบ (Narrow band 

Television) โดยทัว่ไปแลว้ 
การถา่ยทอดโทรทศันท์ีม่คีณุภาพ 
ตอ้งใชค้วามกวา้งแถบความถี ่5 ถงึ 10 MHz 

และสง่ดว้ยความเร็ว 25 หรอื 30 ภาพตอ่วนิาท ี
ความกวา้งแถบความถีส่งูสดุของ SSTV มเีพยีงประมาณ 
2,7 kHz เทา่นัน้ 

(เป็นความกวา้งแถบความถีข่องสญัญาณ SSB) 
สว่นการสง่ภาพ สดี าจะใชร้ะดับเสยีงที ่1.500 Hz 

และสขีาวใชท้ี ่2.300 Hz ดว้ย sync pulse ที ่1.200 Hz 

ซึง่ต ่ากวา่สดี ามาก จนกระทัง่ 
ท าใหเ้ราไมส่ามารถมองเห็นได ้sync pulse 

ทีถ่กูสง่ออกในไปตอนทา้ยของแตล่ะเสน้มคีวามยาวเทา่กบั 5ms (millisecond) 

และในตอนทา้ยของแตล่ะกรอบภาพ (frame) มคีวามยาว 30ms  

 

 SSTV มใิช ่โหมดดจิติอล อยา่งเชน่ RTTY และ PSK31 แตเ่ป็นโหมดอนาลอก (analog) 

เชน่เดยีวกบั SSB ทีใ่ชก้ารกล ้าความถี ่(frequency modulation) 

ขณะทีท่กุคา่ความแตกตา่งของความสวา่ง (brightness) 

ของจดุใดจดุหนึง่ในภาพจะแทนดว้ยความถีข่องเสยีงทีแ่ตกตา่งกนัไป 
สว่นสขีองภาพจะถกูสรา้งโดยการการสง่คา่ความสวา่งของแตล่ะองคป์ระกอบส ี(ปกตคิอื แดง เขยีว 

 

http://www.rsq-info.net/
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และน ้าเงนิ) ไปแบบแยกและเรยีงล าดับกนั ในยา่น HF สญัญาณเสยีงดังกลา่วจะถกูป้อนเขา้ภาค 
SSB ของเครือ่งสง่วทิยฯุ สว่นในยา่น VHF การกล ้าความถี ่(FM) ก็ถกูใชด้ว้ยเชน่กนั วธิกีารสง่ 
SSTV มแีตกตา่งกนัไปถงึ 27 แบบ (บางครัง้กเ็รยีกวา่ protocols) ดว้ยกนั วธิทีีน่ยิมใชก้นัมากทีส่ดุ 
คอื Scottie One และ Martin One 

ซอฟทแ์วรท์ีใ่ชก้นัสว่นใหญส่ามารถใชส้ง่ในแบบทีต่า่งกนัไดด้ว้ย 

 ในปัจจบุนั เราใชค้อมพวิเตอรส์ว่นบคุคล (PC) ในการถอดและสรา้งรหัส SSTV กนัอยา่งแพรห่ลาย 

โปรแกรม SSTV จะใชก้ารด์เสยีงในการสรา้งสญัญาณทีจ่ะสง่ภาพ ในขณะทีส่ญัญาณเสยีงของ 
SSTV ทีรั่บมาได ้จะถกูเปลีย่นในการด์เสยีงอนัเดยีวกนันัน้ใหเ้ป็นขอ้มลูดจิติอล 
เพือ่น ามาเปลีย่นเป็นภาพโดยโปรแกรม SSTV  

 เนือ่งจาก SSTV เป็นการสง่โทนเสยีง (tone) 

อยา่งตอ่เนือ่งในความถีท่ีเ่ปลีย่นแปลงและความสงูของคลืน่ทีค่งที ่(constant amplitude) 

ซึง่หมายความวา่ม ีduty cycle ในระดับ 100% ส าหรับเครือ่งวทิยฯุ ทีม่จี าหน่ายในตลาดทัว่ไปแลว้ 

จะตอ้งใชก้ าลังสง่เพยีง 50% ของก าลังสง่สงูสดุ (PEP) ทีเ่ครือ่งวทิยฯุ จะใชส้ง่ SSB ได ้
เชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้น RTTY ทกุประการ 

 

II.10.3.2. ความถีข่อง SSTV 

ตารางขา้งลา่งนีแ้สดงชว่งความถีท่ีใ่ชใ้น SSTV ทีใ่ชใ้นปัจจบุนัโดยสงัเขป และมไิดห้มายความวา่ 
ใหใ้ชค้วามถีใ่นตารางนี ้แทนชว่งความถีท่ีก่ าหนดโดย 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 

เพือ่ใหอ้ยูใ่นกฎ และเพือ่เป็นพฤตกิรรมอนัดงีาม ควรสง่ภาพทีเ่กีย่วกบัวทิยสุมคัรเลน่ 
ซึง่เป็นงานอดเิรกชนดิหนึง่ของชาวเรา เทา่นัน้  (ภาพเพือ่การทดสอบ ภาพหรอืแบบวงจร 
ภาพหรอืแบบทีว่าดดว้ยมอื รวมทัง้เครือ่งมอืตา่งๆ สายอากาศ ฯลฯ) หรอื ภาพธรรมชาต ิ(ทวิทศัน ์
ดอกไม ้QSL การด์) โดยทัว่ไปแลว้ ชนดิหรอืประเภทของภาพทีจ่ะสง่ไป ควรเป็นไปตามกฎทีร่ะบไุวใ้น § 

II.7. 

 

หากสนใจในเรือ่ง SSTV ขอใหใ้ชเ้วลาใหม้าก เฝ้าตดิตามฟัง อยูบ่นความถีข่อง SSTV และ 
มัน่ทดสอบบรรดาซอฟทแ์วรท์ีม่อียู ่ 
 

ขัน้ตอนการรับ/สง่ ทีข่อเปรยเป็นนัย (operational hints) 

 กอ่นการตดิตอ่ทกุครัง้ ควรเฝ้าฟังกอ่นสกัครู ่เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ความถีท่ีจ่ะใชนั้น้ วา่ง 

 จากนัน้ ใหถ้ามไป 2-3 ครัง้วา่ ‘is this frequency in use?’ (‘มทีา่นใดใชค้วามถีอ่ยูห่รอืไม?่’) 
หากไมม่สีถานใีดตอบมา ก็ใหเ้ริม่การตดิตอ่ได ้(make your CQ call); 

 สิง่ทีด่อีนัหนึง่คอื ใหถ้ามโดยใชเ้สยีง (phone CQ) ไปกอ่นการสง่ภาพทกุครัง้เสมอ (‘CQ SSTV 

this is…’);  
 ใหแ้จง้โหมด (protocol) ทีใ่ชไ้ปเสมอ กอ่นการสง่ภาพ; 

 อยา่ขดัจังหวะ (break) ดว้ยการสง่ภาพ แตใ่หใ้ช ้ SSB (phone) แทน; 
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 อยา่สง่ภาพไปใหส้ถานอีืน่ หากไมไ่ดรั้บเชญิ/อนุญาตใหส้ง่ โดยเด็ดขาด; 

 อยา่สง่ภาพตามกนัไปเป็นชดุโดยปราศจากการเวน้ชว่ง โดยเด็ดขาด วตัถปุระสงคข์อง SSTV 

คอืการไดต้ดิตอ่กนั (make a QSO) มใิช ่การแสดงชดุภาพนิง่ (slide show);  

 ใหถ้ามคูส่ถานเีราเสมอวา่ พรอ้มทีจ่ะรับภาพแลว้หรอืยงั (กอ่นสง่ภาพ); 
 บรรดาสถานทีางไกล (DX station) มกัจะตดิตอ่กนัจากตารางก าหนดการทีม่ใีหไ้ว ้

ซึง่สถานเีหลา่นัน้ไดเ้คยใชค้วามถีนั่น้ตดิตอ่กนัมากอ่นแลว้;  
 ถอืเป็นแบบอยา่งทีน่่ารัก อนัหนึง่ ทีจ่ะแสดงสญัญาณเรยีกขานทัง้ของสถานเีรา และ 

ของคูส่ถานไีวใ้นภาพทีส่ง่ไป; 

 พยายามใชภ้าพทีม่คีวามคมชดัสงู (high contrast) หากภาพนัน้ มอีกัษรเป็นสว่นประกอบดว้ย 
ก็ใหใ้ชแ้บบตวัใหญแ่ละหนา 

 

II.10.3.4. รายงานแบบ RSV ทีใ่ชใ้น SSTV 

 ในโหมด SSTV จะไมม่กีารแลกเปลีย่นการรายงานแบบ RS (phone) หรอื RST (CW) กนั 
แตเ่ป็นจะแบบ RSV-report เมือ่ V ยอ่มาจาก Video (ภาพ) และใชเ้พือ่รายงานคณุภาพของภาพ 

(Image Quality) 

 R ยอ่มาจากค าวา่ 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. เมือ่ถกูรุมเรยีกขาน (PILESUPS) 

 โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้กบัตนเองได ้ไมช่า้ก็เร็ว หากผูใ้ดยงัไมเ่คยถกูกระท าเชน่นีม้ากอ่น 
สิง่นัน้กค็อืการทีถ่กูบรรดาหมูภ่มรแหง่สถาน ีDX รมุลอ้มเขา้มา เชน่นีแ้ลว้ ผูนั้น้ 
ก็จะไมส่ามารถหลกีเลีย่ง การเผชญิกบัสถานการณ์ทีเ่รยีกวา่ ถกูรมุเรยีกขาน (pileups) ไดเ้ลย  

 

III.1.1. รมุเรยีกขานบนความถีเ่ดยีว   
 เมือ่สถาน ีDX กบับรรดาสถานทีีเ่รยีกขานมา (callers) อยูบ่นความถีเ่ดยีว (และในโหมดเดยีว) กนั  

 ขอ้ดขีองวธินีีก้ค็อื ไมเ่ปลอืงความถีช่าวบา้น (เพราะใชเ้พยีงความถีเ่ดยีว) 
 วธิกีารออกอากาศทีข่าดประสทิธภิาพ คอื เมือ่มสีถานจี านวนมากเรยีกขานเราเขา้มา 

ในทีน่ีอ้าจหมายถงึเพยีงแค ่5 สถาน ีกเ็ป็นได ้ขึน้อยูก่บัความช านาญของแตล่ะบคุคล 
ภายใตส้ถานการณ์ เชน่นี ้อตัราทีต่ดิตอ่กนัได ้จะลดลง 

 บอ่ยครัง้ การเริม่ดว้ยการใชค้วามถีเ่ดยีวหรอืการตดิตอ่ทางเดยีว (simplex) 

มกัจะน าไปสูก่ารรับ/สง่แบบตา่งความถี ่(split pileups)  

III.1.2. รมุเรยีกขานแบบตา่งความถี ่
 การตดิตอ่ (QSO) ทีเ่กดิขึน้เกอืบทัง้สิน้ จะส าเร็จลงได ้

เมือ่คูส่ถานอีอกอากาศบนความถีเ่ดยีวทีต่รงกนัโดยสมบรูณ์ 
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 เมือ่สถาน ีDX ตอ้งเผชญิกบั การถกูรมุเรยีกขานทีจ่ านวนเพิม่ขึน้อยา่งทีไ่มเ่คยพบมากอ่น 
อตัราการตดิตอ่ไดจ้ะลดลง ดว้ยเหตผุลจากหนึง่หรอืมากกวา่ ดังตอ่ไปนี:้ 
- การรบกวนจากบรรดาสถานทีีเ่รยีกขานสถานหีนึง่ 

ทับซอ้นกบัสถานอีืน่ทีก่ าลังเรยีกขานสถานนัีน้อยู ่
- สถานทีีเ่รยีกขานกลบัไปยงัสถาน ีDX  จะไดรั้บความล าบากในการรับฟังสถาน ีDX นัน้ 

เนือ่งจากมบีางสถาน ี(จ านวนมาก) กดคยีเ์รยีกขานทับขึน้มา ขณะทีส่ถาน ีDX 

นัน้ก าลังขานตอบ; 

- สถานทีีไ่มไ่ดย้นิหรอืไมป่ฏบิตัติามวธิกีารหรอืหลกัเกณฑท์ีส่ถาน ีDX ไดก้ าหนดไว ้
มจี านวนเพิม่มากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง  

 เพือ่ท าใหส้ถานทีีเ่รยีกขานตอบมารับฟังสถาน ีDX ได ้สถาน ีDX 

ก็จะใหบ้รรดาสถานทีีร่มุเรยีกขานมานัน้: ไปฟังทีค่วามถีห่นึง่ทีอ่ยูห่า่งจากความถีท่ีต่นเองใชส้ง่ 
(สว่นใหญ ่5 kHz หรอืมากกวา่) ผลดทีีส่ดุคอื บรรดาสถานทีีเ่รยีกขานตดิตอ่มาในความถีเ่ดยีวกนั 
ก็จะไมไ่ปรบกวนการสง่สญัญาณของสถาน ีDX อกีตอ่ไป 
เนือ่งจากบรรดาสถานเีหลา่นัน้ไปอยูใ่นความถีท่ีต่า่งกนัแลว้ 

 อยา่งไรกต็าม ปัญหาก็ยงัคงมขีึน้อกีอยูด่ ีเนือ่งจากสถาน ีDX 

ก็ยงัจะตอ้งรับฟังการรมุเรยีกขานบนความถีต่รง 
ทีต่นเองใชรั้บฟังเพือ่ไลเ่รยีงขานตอบแตล่ะสถานทีีร่มุเรยีกขานตนเองอยูใ่นขณะนัน้   

 เพือ่เพิม่โอกาสในการขานรับสถานใีหไ้ดจ้ านวนสงูสดุ สถาน ีDX 

จะท าการกระจายสถานทีีร่มุเรยีกขานมานัน้ออกไป และจะไปรับฟังอยูใ่นชว่งความถีอ่นัหนึง่อนัใด 
เชน่ ‘5 to 10 up’  

 วธิกีารเชน่นี ้แน่นอน 
จะท าใหม้กีารใชช้ว่งความถีเ่พิม่ขึน้เกนิความจ าเป็นจากทีไ่ดก้ าหนดไวอ้ยา่งเขม้งวด ดังนัน้ 
เราควรใชช้ว่งความถี ่ใหแ้คบทีส่ดุ เทา่ทีจ่ะกระท าได ้เพือ่เป็นการเปิดโอกาสใหส้ถานอีืน่ 
ไดใ้ชค้วามถีย่า่นนัน้บา้ง 

 ดว้ยเหตผุลในเรือ่งความเอือ้อาทรตอ่ผูอ้ ืน่ทีต่อ้งการใชค้วามถี ่
(นอกเหนอืจากสถานทีีต่อ้งการจะออกอากาศทางไกล) จงึใหเ้ป็นขอ้แนะน าไวอ้นัหนึง่วา่ 
ควรออกอากาศแบบ split เฉพาะกรณีที ่pileup เพิม่ขึน้มากจนเกนิทีจ่ะรับได ้
หากยงัตอ้งออกอากาศเป็นแบบความถีเ่ดยีวอยูต่อ่ไป เทา่นัน้ 

 

III.1.3. จะปฏบิตัตินเชน่ไรเมือ่มกีารรมุเรยีกขานกนัอยู?่ 

 ตอ้งไมเ่รยีกขานสถาน ีDX โดยเด็ดขาด หากยงัไมส่ามารถรับสญัญาณของสถานดีังกลา่วไดด้พีอ  
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นวา่ไดป้รับแตง่เครือ่งวทิยฯุ ของสถานเีราไวอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้ 

กอ่นทีจ่ะเรยีกขานไป 

 จงอยา่ปรับแตง่การสง่ (tune) บนความถี ่ทีม่ ีDX ก าลังใชอ้ยู ่โดยเด็ดขาด 

 สายอากาศ หันไปในทศิทางทีถ่กูตอ้งตามตอ้งการหรอืไม?่ 

 ตนเอง ไดย้นิขอ้ความทีก่ าหนดใหต้อ้งปฏบิตัจิากสถาน ีDX แลว้หรอืยงั? หากยงั 
ก็ใหร้อฟังจนกวา่จะไดท้ราบและเขา้ใจเสยีกอ่น 

 ฟัง 

 ฟัง 

 ฟัง แลว้กท็ าความเขา้ใจกบั ลลีาจงัหวะจะโคน ของสถาน ีDX นัน้ เสยีกอ่น 

 หากไดย้นินักวทิยสุมคัรเลน่ทีก่ าลังหงดุหงดิ พร า่บน่อยูบ่นความถี ่ในขณะนัน้: ใหเ้งยีบไว ้
แลว้รอจนกวา่เหตยุุง่เหยงิ จะทเุลาลง 

ทัง้หมดทีก่ลา่วมา เป็นขอ้ก าหนดทีต่อ้งมใีหพ้รอ้มสรรพ กอ่นทีจ่ะเรยีกขานสถาน ีDX นัน้ไป 
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III.1.4. การถกูรมุเรยีกขานบนความถีเ่ดยีวประเภทใชเ้สยีง 
ท าอยา่งไร เราถงึจะสามารถแทรกหรอืเจาะเขา้ไปในสถานการณ์ทีถ่กูรมุเรยีกขานได?้ 
 จงอยา่เรยีกขานเขา้ไปโดยเด็ดขาด กอ่นทีก่ารตดิตอ่กนัในขณะนัน้จะจบลงอยา่งสมบรูณ์ 

ซึง่หมายความวา่ ตอ้งไมม่กีารไปกดคยีท์ับสว่นทา้ย QSO 

ของสถานอีืน่ขณะทีส่ถานนัีน้ยงัไมห่มดขอ้ความโดยสมบรูณ์ หรอื ในลักษณะทีเ่รยีกวา่ tail-ending 

(ด ู§ III.2) 

 ก าหนดชว่งเวลาใหถ้กูตอ้งเหมาะสมกอ่น คอื จดุส าคัญแหง่ความส าเร็จ 
จงอยา่เรยีกขานออกไปทันท ีทันควัน ใหร้อจนกวา่การรบกวนทีม่อียูใ่นความถี ่จะจางหายไปกอ่น 
และสิง่ทีจ่ะตามมา กค็อื โอกาสแหง่ความส าเร็จในการตดิตอ่กนัได ้จะสงูขึน้ 

กรณีมใิชก่ารแขง่ขนัทีเ่ราจ าเป็นตอ้งตดิตอ่ไดเ้ป็นคนแรกและรวดเร็ว 
สิง่ทีส่ าคญัคอืการเรยีกขานไปใหถ้กูจังหวะ 
รอจนกระทั่งสถานอีืน่ทีก่ าลงัตืน่เตน้กบัการเรยีกขานเสร็จสิน้การตดิตอ่ และหมด QRM กอ่น 
แลว้จงึแจง้สญัญาณเรยีกขานสถานเีราเขา้ไป ซึง่อาจจะตอ้งใชเ้วลารอหลายวนิาท ี(5-7 วนิาท)ี 

 สถานเีราควรจะเรยีกขานอยา่งไร? ไมต่อ้งขานสญัญาณเรยีกขาน (call) ของสถาน ีDX 

ทีก่ าลังจะตดิตอ่ไป ใหแ้จง้สญัญาณเรยีกขานของเราทีค่รบถว้นไปครัง้เดยีว เทา่นัน้ 
การขานเพยีงบางสว่นถอื เป็นสิง่ผดิ (bad) ไมใ่ช ่‘zulu zulu zulu’ แตเ่ป็น ‘golf three zulu zulu 

zulu’ การขานสญัญาณเรยีกขานไปเพยีงบางสว่นจะท าใหเ้กดิความสบัสน 
และท าใหข้ัน้ตอนการออกอากาศยดืยาวขึน้ดว้ย 

 เป็นเรือ่งจรงิ ทีเ่ราจะไดย้นิสถานจี านวนมาก 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 
การออกเสยีงสะกดตวัอกัษร (Alpha จนถงึ Zulu) ที ่ITU ก าหนดไว ้
เพือ่ป้องกนัความผดิพลาด (mistake) 

ระหวา่งการแลกเปลีย่นบรรดาตัวอกัษรและค าทัง้หลายกนั 

การจะบรรลถุงึเป้าหมายดังกลา่วไดนั้น้   เอกลกัษณ์เฉพาะ (unique) 

ในการออกเสยีงสะกดอกัษร 
ไดถ้กูคดิและก าหนดใหใ้ชไ้วอ้ยา่งเหมาะสมในเชงิคณุภาพส าหรับพยญัชนะแตล่ะตวัแลว้ 
จงจ าไวว้า่ เรามเีพยีงชดุล าดับการออกเสยีงสะกดตวัอกัษรทัง้หมด เพยีงชดุเดยีว เทา่นัน้ 
และมใิชม่แีตล่ะชดุ ในแตล่ะภาษา! (อยา่งทีห่ลายทา่นเขา้ใจและใชท้ดแทนกนัในบางครัง้) 

- สถาน ีDX จะฟังการออกเสยีงทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เหลา่นี ้ 
ในสถานการณ์ทีเ่อือ้องึเมือ่ถกูpileup หเูขาจะถกูทารณุจากการออกเสยีงสะกดตวัอกัษร 
(และตัวเลข) ทีไ่มใ่ชร่ะบบการออกเสยีงตัวอกัษร (phonetic) ทีถ่กูตอ้ง และจะเหนือ่ยลา้ยิง่ขึน้ 
หากนักวทิยสุมคัรเลน่ใชก้ารออกเสยีงค าสะกดพยญัชนะแบบอืน่นอกเหนอืจากค ามาตรฐานที่
ก าหนดใหใ้ชส้ะกด ขัน้ตอนการตดิตอ่อาจจะขาดประสทิธภิาพยิง่ขึน้ เนือ่งจากเขาเหลา่นนัน้ 
ก าลังใชค้ าทัง้หลาย ทีส่ถาน ีDX ไมค่าดคดิวา่จะไดย้นิ 

- บอ่ยครัง้มาก ในสถานการณ์แบบ pileup ทีเ่รามกัจะเห็น สถาน ีDX 

พลาดค าทีใ่ชก้ารสะกดตา่งจากแบบมาตรฐานไปอยา่งน่าเสยีดาย และแลว้ 
ก็ตอ้งมาไลเ่รยีงถามซ ้ากนัใหมอ่กีครัง้ ตัวอยา่งเชน่ การสะกดค าวา่ ‘Lima’ (ลี ้มะ) 
ซึง่มเีสยีงสะกดทีส่ัน้มากคลา้ยถกูมดีโกนตัด จนท าให ้บอ่ยครัง้ จะไดย้นิค าทีเ่ป็นทางเลอืก คอื 
‘London’ (ลนั ดัน) เขา้มาแทนที ่หากเมือ่สญัญาณของเราออ่นลงมากหรอืถกูรบกวน สถาน ี

DX อาจจะรับรู ้ค าวา่  ‘Lima’ ได ้แตไ่มไ่ชค่ าวา่ ‘London’! 
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- สถาน ีDX ไมเ่พยีงแตจ่ะก าลังฟัง ค าสะกดทีถ่กูตอ้งและชดัเจนทีส่ดุ เทา่นัน้ 
แตก่ าลังตอ้งการฟัง การออกเสยีงของค าเหลา่นัน้ และจ านวนพยางคท์ีส่ะกดออกมาดว้ย 
ดังนัน้ เมือ่จ านวนพยางคใ์ดพยางคห์นึง่ของค า ขาดหายไป จากการรบกวนจากธรรมชาต ิ
(QRN) หรอื จากมนุษย ์(QRM) สถาน ีDX ทีก่ าลังฟังอยู ่ก็จะสามารถฟ้ืนค า (reconstruct the 

word) โดยการเตมิเต็ม การออกเสยีง (consonants) และ/หรอื จ านวนพยางค ์(syllables) 

ทีข่าดหายไปจากค านัน้ ขึน้มาไดโ้ดยไมย่าก 
(จากความคุน้เคยกบัค าสะกดมาตรฐานทีเ่ขายดึถอืตามกฎของ ITU) 

- ใชก้ารออกเสยีงค าภาษาองักฤษทีถ่กูตอ้ง เทา่น ัน้ ส าหรับการสะกดค า  เอกสารแนบ 1 
ไดเ้รยีงล าดบั สทัอกัษรสากล ของพยญัชนะแตล่ะตวัเหลา่นัน้ไว ้แน่นอน 
เมือ่เราออกเสยีงตามส าเนยีงในภาษาของตนเอง ซึง่แตกตา่งจากภาษาองักฤษ 
ก็ยอ่มเกดิความผดิเพีย้นในส าเนยีงทีพ่ดูออกไปบา้ง 
ซึง่เราจะไดรั้บการผอ่นปรนไดบ้า้งเล็กนอ้ย 

 เมือ่สถาน ีDX รับสญัญาณเรยีกขานเราไดบ้างสว่น และตอบกลับมาวา่ ‘3ZZZ you’re 59 QSL?’  
กรณีหมายความวา่: the station with the call ending 3ZZZ you’re 59, copy? 

(สถานทีีส่ญัญาณเรยีกขานลงทา้ยดว้ย 3ZZZ รายงานของคณุคอื 59 รับไดห้รอืไม?่)  
 เมือ่จะขานตอบ เราควรจะเนน้เฉพาะสว่นของสญัญาณเรยีกขานทีข่าดหายไป ‘this is _golf three, 

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

แสดงการเวน้ชว่งค าใหม้ากกวา่เดมิอกีเล็กนอ้ย)  
 โดยปกตแิลว้ สถาน ีDX ควรจะขานตอบมาวา่ ‘G3ZZZ’ thanks’ 

เพือ่ยนืยนัความถกูตอ้งของสญัญาณเรยีกขานทีเ่ขารับได ้หากไมข่านตอบยนืยนัมา 
ใหเ้รยีกขานกลับไปอกีครัง้และถามวา่ ‘please confirm my call G3ZZZ over’ 
(‘กรณุายนืยนัสญัญาณเรยีกขานของ ผม/ดฉัิน ดว้ย เปลีย่น’) 
ย ้าถงึความตอ้งการในการยนืยนัสญัญาณเรยีกขานทีถ่กูตอ้งของเราเพือ่หลกีเลีย่งการลง log 

ทีค่ลาดเคลือ่น หากยงัไมต่อบยนืยนักลบัมาอกี 
ก็ไมม่เีหตผุลทีจ่ะตอ้งหยดุเรยีกขานหรอืขอค ายนืยนัตอ่ไปอกีจนกวา่จะไดย้นิวา่ 
สถานดีังกลา่วขานสญัญาณเรยีกขานเราไดถ้กูตอ้ง   

 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 ก็จะตอบมาวา่ ‘G3ZZZ thanks’ 
หรอืค าทีค่ลา้ยๆ กนั จงใหแ้น่ใจไวว้า่ ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งของเราไดรั้บการยนืยนัจากคูส่ถาน ี
ดังทีก่ลา่วขา้งตน้  

 หากสถาน ีDX ขานตอบกลบัมาดว้ยสญัญาณเรยีกขานบางสว่นทีไ่มใ่ชข่องเรา 
หรอืก าลังขานตอบสถานอีืน่อยู ่กใ็ห ้เงยีบไวแ้ละฟงัตอ่ไป หากเรายงัเรยีกขานไปอยา่งตอ่เนือ่ง 
จะกอ่ใหเ้กดิสิง่หนึง่ส ิง่ใดขึน้ได ้ดังนี:้ 
- สถาน ีDX เห็นวา่เราไมป่ฏบิตัติามวธิกีารทีส่ถาน ีDX ก าหนดไว ้

เราก็จะถกูหมายหัวอยูใ่นบญัชดี าของสถาน ีDX นัน้ ในทีส่ดุ ซึง่หมายความวา่ 
เราจะไมไ่ดรั้บโอกาสตดิตอ่กบัสถาน ีDXนัน้ไดต้อ่ไปอกีไดภ้ายในสองสาม (หลาย) นาท ี
เนือ่งจากพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคข์องเรา (สถาน ีDX รักการออกอากาศ 
แตจ่ะไมพ่อใจเมือ่ถกูรบกวน ไมว่า่จะโดยตัง้ใจหรอืไมก่ต็าม!) 

- อกีหนทางหนึง่ สถาน ีDX อาจรายงานการรับฟัง (RS) ใหเ้ราวา่ ‘00’ 
ซึง่หมายถงึวา่เราก าลังเป็น ผูฝ่้าฝืน (offender) จงึไดแ้สดงปฏกิริยิาออกมาเชน่นัน้  

 หากสถานเีรายงัคงเรยีกขานกลับไปอยูอ่กี ขณะทีส่ถาน ีDX ก าลังตดิตอ่อยู ่(is working) 

กบัสถานอีืน่ เราก็จะกลายเป็น QRM ของสถานนัีน้ไป และจะท าใหก้ระบวนการตดิตอ่ทัง้หมดชา้ลง 
ซึง่นอกจากสถานดีังกลา่วจะไดรั้บความล าบากแลว้ สถานเีราเองก็ตอ้งล าบากตามไปดว้ยเชน่กนั 
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 หากสถาน ีDX เรยีกขานมาวา่ ‘1AB only, you are 59, over’ (‘ส าหรับ 1AB เทา่นัน้ รับฟังทา่นได ้
59 เปลีย่น’) กรณีหมายความวา่ สถาน ีDX 

เกดิปัญหากบับรรดาสถานอีืน่ทีข่าดวนัิยซึง่ไดเ้รยีกขานเขา้มาโดยไมค่ านงึถงึกาลเทศะวา่ 
เป็นทขีองตนเองหรอืไม ่(สถาน ีDX จงึตอ้งเจาะจงทีจ่ะขานตอบเฉพาะสถาน ี1AB เทา่นัน้) 

 จงฟังอยา่งระมดัระวังวา่ สถานี DX 

ไมไ่ดก้ าลังเรยีกขานแบบเจาะจงเขตหรอืภมูภิาคเป็นการเฉพาะอยู ่ ‘Japan only’ (‘ญีปุ่่ น เทา่นัน้’) 
หมายถงึ บรรดาสถานจีากประเทศอืน่นอกจาก ญีปุ่่ น ใหร้อกอ่น เมือ่มกีรณีเชน่นีเ้กดิขึน้ ใหเ้งยีบไว ้
เวน้แตว่า่ตนเองจะอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น  

 อาจเป็นไปไดท้ีส่ถาน ีDX ก าลังเรยีกขานโดยก าหนดเป็นตัวเลข 

(หรอืบางครัง้ก าหนดเป็นบรเิวณหรอืพืน้ที)่ ‘listening for sixes only’ (‘ตอ้งการเฉพาะผูท้ีม่เีลข 6 
เทา่นัน้’) หมายความวา่ สถาน ีDX ตอ้งการรับฟังเฉพาะสถานทีีส่ญัญาณเรยีกขานมเีลข 6 เทา่นัน้ 
ทีจ่ะเรยีกขานเขา้มาได ้สถานอีืน่ รอ เงยีบ ไวก้อ่น  

 หากเราเป็นสถานทีีใ่ชก้ าลังสง่ต ่า (QRP) อยา่เรยีกขานโดยใชค้ าวา่ ‘G3ZZZ stroke QRP’ 
เนือ่งจากสถาน ีDX ก็ยุง่ยากกบัการโดนรมุเรยีกขาน (pileup) มากพออยูแ่ลว้ สถาน ีDX 

จงึไมต่อ้งการค าเฝือ ‘stroke QRP’ จงจ าไวเ้สมอวา่ ในหลายประเทศสมาชกิ การใช ้‘stroke QRP’ 
หลังสญัญาณเรยีกขาน ถอืเป็นการกระท าทีผ่ดิกฎ (illegal) 

 เมือ่สถาน ีDX ตอบกลับมาดว้ยรายงานการรับฟัง (‘G3ZZZ 59’) 
ใหต้อบยนืยนัและรายงานกลับไปแบบกระชบัไป วา่ ‘thanks, 59 also’ (or ’59  thanks’) 
ไมต่อ้งเพิม่สิง่อืน่เขา้ไป เพราะยงัมอีกีหลายสถานกี าลังรอการตดิตอ่กบัสถาน ีDX อยู ่
(อยา่ไปเยิน่เยอ้กบัสถาน ีDX นัน้) 

 

III.1.5. การถกูรมุเรยีกขานบนความถีเ่ดยีวของ CW 

 กฎทั่วไปและขัน้ตอนในการปฏบิตัดิังไดอ้ธบิายมาแลว้ขา้งตน้ นัน้ ก็ถกูน ามาใชใ้นการตดิตอ่แบบ 
CW ดว้ย เชน่กนั 

 จงอยา่ขึน้ตน้เรยีกขานดว้ยค าวา่ ‘DE DL9ZZZ’ โดยเด็ดขาด (never) DE 

เป็นค าเฝือทีเ่กนิความจ าเป็น (superfluous) และก็ไมไ่ดใ้หส้าระอะไรเพิม่เตมิ DE 

อาจจะหมายถงึอกัษรสองตวัแรก (prefix) ของสญัญาณเรยีกขานนักวทิยสุมคัรเลน่ชาวเยอรมนั 
ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิความสบัสนได ้

 จงอยา่จบขอ้ความดว้ย ‘K’ โดยเด็ดขาด (K คอื เชญิสง่มาได)้ 
เนือ่งจากค านีจ้ะสรา้งความสบัสนไดเ้ชน่กนั หากเราสง่ค าวา่ ‘K’ 
(ซึง่บางทีอ่าจอยูห่ลังชอ่งวา่งระหวา่งค าทีแ่คบมาก) สถาน ีDX อาจเขา้ใจวา่ 
เป็นอกัษรตัวสดุทา้ยของสญัญาณเรยีกขานเราก็ได ้ดังนัน้ ตอ้งไมม่คี าวา่ ‘K’  

 ฟังการ pileup แลว้พจิารณาดวูา่ เราควรจะใชค้วามเร็วเทา่ไรในการสง่ สถาน ีDX 

ก าลังตดิตอ่กบัสถานทีีส่ง่ชา้กวา่ หรอื เร็วกวา่ อยา่อวดฝีมอื (show off) 

ดว้ยการสง่ดว้ยความเร็วทีม่ากเกนิไป อยา่งทีบ่างครัง้ผูเ้ขยีนเคยไดย้นิมา 
กรณีจะยิง่ท าใหม้ผีลในทางลบ (counter productive) 

 ใน CW ‘KN’ ในตอนทา้ยของขอ้ความทีส่ง่ออกไป หมายถงึ ‘over to you only’ 
(‘เปลีย่นเป็นทขีองคณุคนเดยีวเทา่นัน้’) เมือ่สถาน ีDX สง่มาวา่ ‘W1Z? KN’ (หรอื ‘W1Z KN’) สถาน ี

DX ตอ้งการฟังจากสถานทีีม่อีกัษร W1Z เทา่นัน้ สถานอีืน่นอกเหนอืจากนี ้ควรรอเพือ่รับการตดิตอ่ 
(standby) กอ่น 

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

ก าลังคน้หาสถานจีาก 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 
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III.1.6. รบั/สง่ตา่งความถีใ่นประเภทใชเ้สยีง (phone) 

หากปรากฏวา่ มสีถานจี านวนมาก ก าลังเรยีกขานบนความถีข่องสถาน ีDX สถานดีังกลา่ว 
ก็จะตอ้งปรับไปใชแ้บบ รบั/สง่ตา่งความถี ่(split frequency) 

ซึง่จะท าใหส้ามารถเพิม่อตัราการตดิตอ่ขึน้ได ้แลว้จะปฏบิตัอิยา่งไรเพือ่ใหส้ าเร็จ? 
จะตอ้งทราบและกระท าสิง่บา้ง เพือ่ทีจ่ะไดเ้ป็นหนึง่ในกลุม่ทีต่ดิตอ่กบัสถาน ีDX นัน้ไดใ้นตอนแรก 
ในขณะ pileups แบบ split อยู?่ 
 เริม่โดยการฟัง ตอ่ไปกใ็หฟั้งมากขึน้! 

 มอียู ่2-3 สิง่ทีค่วรทราบกอ่นทีเ่ราจะเริม่เรยีกขาน: 

- สถาน ีDX เฝ้าฟังอยูท่ีค่วามถีใ่ด? สถาน ีDX เฝ้าฟังอยูบ่นความถีเ่ดยีวเทา่นัน้ หรอื 
บนชว่งความถีห่นึง่? 

- สถาน ีDX ก าลังเฝ้ารอฟังจากสถานใีดก็ไดแ้บบไมเ่จาะจง (at random) หรอืไม?่ 
- ...หรอืเฉพาะบางพืน้ทีข่องโลก? 
- ...หรอืเฉพาะบางตวัเลข (ตวัเลขในสญัญาณเรยีกขาน)? 
- ...สถาน ีDX จะบอกไดอ้ยา่งไรวา่ ตนเองก าลังรอรับการตดิตอ่ทีค่วามถีใ่ด? ปกตสิถาน ีDX 

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

 นักวทิยสุมคัรเลน่ตดิตอ่ระยะไกล (DX operator) ทีด่ ีจะแจง้ความถีใ่นการรับฟังของสถานตีนเอง 
หลงัการได ้QSO กนัแตล่ะคร ัง้ เสมอ อยา่งไรกต็าม ไมค่วรคาดหวังวา่ 
ทกุสถานจีะปฏบิตัติามแบบอยา่งเชน่นัน้ เสมอไป ถา้สถานการณ์ทีม่ ีpileups หนาแน่นมาก 
operator ของสถาน ีDX อาจจะคดิวา่สามารถเพิม่จ านวนการตดิตอ่ไดม้ากขึน้ (ลดเวลาลงได ้1 
วนิาทตีอ่การตดิตอ่หนึง่ครัง้) โดยการไมแ่จง้บรรดาสถานทีีเ่ฝ้ารอเรยีกขานตนเองอยู ่
ใหท้ราบความถีท่ีต่นเองใชรั้บฟัง เมือ่จบการ QSO แตล่ะครัง้ การกระท าเชน่นัน้ 
จงึไมใ่ชห่ลกัปฏบิตัทิีด่โีดยแท ้และยงัจะท าใหผู้ท้ีเ่พิง่เขา้มาในความถีก่ระวนกระวายใจไดด้ว้ย 
เมือ่ไดย้นิสถาน ีDX ตดิตอ่ได ้QSO เป็นจ านวนมากมายโดยมไิดข้านสญัญาณเรยีกขานของตนเอง 
แมแ้ตค่รัง้เดยีว 

 จงใหแ้น่ใจกอ่นวา่ เราทราบชว่งความถีใ่นการรับฟังทีก่ าหนดไวด้แีลว้ 

 หากเราไมไ่ดอ้ยูใ่นบรเิวณหรอืพืน้ทีซ่ ึง่สถาน ีDX เจาะจงเรยีกขานอยูนั่น้ ใหผ้อ่นคลาย 
หาอะไรมาดืม่ แลว้รอเฝ้าฟังตอ่ไปกอ่น 

 บางทสีถาน ีDX อาจจะก าลงัรับฟังเฉพาะตวัเลขทีก่ าหนดไวอ้ยู ่
หากตวัเลขสญัญาณเรยีกขานทีส่ถาน ีDX ตอ้งการไมต่รงกบัของเรา ใหเ้อนหลัง 
ท าใจใหเ้ย็นหรอืรม่ไว…้ 

 หากสถาน ีDX ระบวุา่ ‘listening 14200 to 14225’ กรณีจะไมต่า่งกบัการเลน่ roulette 

เวน้แตเ่สยีวา่เราจะทราบไดแ้น่ชดัแลว้วา่ สถาน ีDX รับฟังอยูท่ีใ่ด ดังนัน้ 
จงฟังตอ่ไปและคน้หาใหไ้ดแ้น่ชดัวา่ บรรดาสถานทีีเ่รยีกขานสถาน ีDX อยู ่
ใชค้วามถีใ่ดทีท่ าใหส้ถาน ีDX ตดิตอ่เขาเหลา่นัน้ได ้สถาน ีDX 

สว่นใหญเ่ปลีย่นความถีข่ ึน้ลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปในยา่นทีก่ าลังออกอากาศ 
บางสถานกีก็ระโดดขา้มไปมาคลา้ย จงิโจ ้โดยทัว่ไปแลว้ 
โอกาสดทีีส่ดุทีเ่ราจะสามารถตดิตอ่กบัสถาน ีDX ได ้
ก็ดว้ยการเรยีกขานไปบนความถีท่ีส่งูกวา่หรอืต า่กวา่เล็กนอ้ยจากของความถีท่ีส่ถาน ีDX 

ใชต้ดิตอ่ไดก้บัสถานทีา้ยสดุ 

 พยายามใหท้ราบวธิกีารตดิตอ่ของสถาน ีDX ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระท าได ้สถาน ีDX เป็น 
ประเภทจงิโจ ้หรอื เป็นแบบเดนิทอดน่อง? ยิง่ไดท้ราบโหมดการตดิตอ่ทีถ่กูตอ้ง (modus 

operandi) ของสถาน ีDX ไดม้ากเทา่ไร โอกาสในการตดิตอ่สถาน ีDX ไดเ้ร็วขึน้ก็มมีากเทา่นัน้ 

 ใหแ้น่ใจไวว้า่ตนเองไดท้ราบ จงัหวะลลีา (rhythm) และ รปูแบบ (pattern) ของสถาน ีDX 

นัน้แลว้ นักวทิยสุมคัรเลน่ประจ าสถาน ี(Operator) ทีด่ขีองสถาน ีDX จะใชร้ปูแบบทีค่งที ่(fixed 
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pattern) ขอใหจ้ับค าสดุทา้ยทีส่ถาน ีDX ออกอากาศใหไ้ดเ้สยีกอ่น กอ่นทีจ่ะฟังตอ่ไป 
(ปกตจิะเป็นสญัญาณรยีกขานของสถาน ีDX หรอื ‘thank you’ หรอื ‘5 UP’ ฯลฯ) 

 ทกุครัง้กอ่นจะออกอากาศ ตอ้งใหแ้น่ใจวา่บรรดาปุ่ มควบคมุในวทิยฯุ ทีจ่ะใช ้
ไดถ้กูปรับแตง่ไวอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้ ไดต้ัง้การออกอากาศเป็นแบบ split ทีว่ทิยฯุ ไวแ้ลว้หรอืยงั? 
ไดต้ัง้ความถีภ่าคสง่ไวถ้กูตอ้งแลว้หรอืไม ่ใหต้รวจซ า้ (double check)! 

 หากพบความถีท่ีส่ถาน ีDX ตดิตอ่ไดค้รัง้ลา่สดุ 
ใหป้รับกลยทุธใ์หเ้ขา้กบัรปูแบบการออกอากาศของสถาน ีDX 

แลว้ขานสญัญาณเรยีกขานสถานเีราออกไปเพยีงคร ัง้เดยีว แลว้รอฟัง 

 ถา้ไมต่อบกลบัมาภายใน 1-2 วนิาท ีกเ็รยีกขานกลบัไปอกีในความถีเ่ดยีวกนั 
ท าแบบนีซ้ า้ไปจนกระทั่งสถาน ีDX ตอบใครคนใดคนหนึง่ขึน้มา (หวังใหเ้ป็นสถานเีรา) 

 หากสถาน ีDX ตอบสถานอีืน่ ใหห้ยดุเรยีกขานและเริม่คน้หาวา่สถานทีีส่ถาน ีDX ตอบไปนัน้ 
สง่หรอืออกอากาศมาจากบรเิวณใด เสมอืนกบั เกมแมวไลจ่ับหนู 
ซึง่มแีมวใหญอ่ยูเ่พยีงตวัเดยีวและมหีนูตัวเล็กอยูม่ากมาย รวมทัง้ตวัเรา แตเ่ป็นตวัเดยีวทีแ่มวจับได ้ 

 บางครัง้กเ็ป็นเรือ่งน่าอาย ทีห่ลายคนมกัจะไดย้นิเสมอวา่ 
สถานบีางประเภทก็มุง่แตเ่รยีกขานแบบไมห่ยดุหยอ่น แมว้า่ในขณะทีส่ถาน ีDX 

นัน้ก็ก าลังตดิตอ่กบับางสถานอียู ่ดเูสมอืนวา่สถานสีว่นมากจะใชว้ธินีีก้นั ซึง่โดยความเป็นจรงิแลว้ 
การกระท าเชน่นัน้ กเ็ปรยีบเสมอืนวา่สถานเีหลา่นัน้ ก าลงัสรา้ง QRM 

และท าใหก้ารตดิตอ่ไดผ้ลชา้ลงไปกวา่ทีค่วรจะเป็น ถา้จะมวีนัิยขึน้อกีเล็กนอ้ย 

 บรรดานักวทิยสุมคัรเลน่ทีส่นุกและชืน่ชอบกบัขัน้ตอนปฏบิตัดิังกลา่ว 
จะกลายเป็นผูท้ีม่ชี ือ่เสยีงในการเป็นบคุคลทีป่ราศจากซึง่ความอจิฉารษิยาเห็นแกต่ัว (non-

enviable reputation) ไดเ้ร็วขึน้ ขัน้ตอนการปฏบิตัดิังกลา่วจะเป็นสิง่ทีรั่บประกนัไดด้ทีีส่ดุวา่ 
เขาเหลา่นัน้จะสามารถคงอยูใ่นวงการและออกอากาศไดไ้ปอกียาวนาน ทัง้หลายทัง้ปวงทีก่ลา่วมา 
เป็นตวัอยา่งหนึง่ทีท่กุทา่นสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ แบบอยา่ง อะไรบา้ง ทีไ่มส่มควรจะกระท า 

 บางครัง้ บางคราว อาจจะมนัีกวทิยสุมคัรเลน่ประจ าสถาน ีDX บางราย 
ทีอ่าจมองวา่บคุคลผูซ้ ึง่ไปตอบโตบ้รรดาผูท้ีไ่มเ่คารพกฎ ทีช่อบเรยีกขานอยา่งตอ่เนือ่ง 
ไมห่ยดุหยอ่น แลว้รายงานการรับฟัง RS ‘00’ ใหไ้ป เป็น operator ทีใ่ชไ้มไ่ด ้(poor) 
เราจงมาชว่ยกนั โดยหวังใหผู้ท้ีเ่ห็นเป็นเชน่นัน้ ไดเ้ขา้ใจวา่ การกระท าดังกลา่วโดยแทจ้รงิแลว้ 
มคีวามหมายวา่อยา่งไร (ผูเ้ขยีนประสงคจ์ะใหเ้ห็นวา่บางครัง้การรายงานไปเชน่นัน้ 
เป็นเรือ่งทีส่มควรกระท าเพือ่ใหผู้ท้ีไ่มเ่คารพกฎไดรั้บรูถ้งึส ิง่ทีต่นเองไมค่วรจะกระท า) 

 

III.1.7. การรมุเรยีกขานบนความถีแ่บบ split ใน CW 

 โดยทั่วไป กฎ กตกิา และขัน้ตอนการปฏบิตั ิ

ดังทีอ่ธบิายมาแลว้ส าหรับการรับ/สง่ตา่งความถีใ่นการตดิตอ่แบบ phone 
และส าหรับแบบความถีเ่ดยีวใน CW ก็ยงัคงถกูน ามาใชใ้นการตดิตอ่อยู ่

 สถาน ีDX แสดงใหเ้ราทราบไดอ้ยา่งไร วา่ก าลัง operate แบบ split อยู?่ 

ในการหมดขอ้ความแตล่ะครัง้สถาน ีDX จะสง่ขอ้ความ ดงัตัวอยา่งตอ่ไปนี:้ ‘UP’, ‘DWN’, ‘UP 5’, 
‘DWN 10’, ‘QSX 3515’, ‘UP 10/20’ การบอกเพยีง  ‘UP’ หรอื  ‘DWN’ ปกตจิะหมายความวา่ 
สถาน ีDX จะรอฟังอยูท่ี ่ความถีท่ีส่งูหรอืต ่ากวา่ทีใ่ชอ้อกอากาศอยูข่ณะนัน้ 1-2 kHz  

 จะเป็นการดทีีส่ดุ หากเราสามารถสง่และรับ (ฟัง) ในขณะเดยีวกนัได ้ซึง่โดยการออกอากาศแบบ 
full break-in (เรยีกวา่ QSK ดว้ย)  จะท าใหเ้กดิสถาพไกลเ้คยีงกบัสิง่ทีเ่ราตอ้งการ ขณะเป็น full 

break-in เราสามารถฟังบรรดาค าวา่ ดทิ และ ดา ระหวา่งค าของเราทีก่ าลังสง่ไป 
กรณีหมายความเราสามารถไดย้นิ สถานี DX 
สง่สญัญาณในเสีย้ววนิาทเีดยีวกนักบัระหวา่งค าทีเ่ราก าลังสง่ไป อยา่งไรกต็าม มไิดห้มายความวา่ 
เครือ่งวทิยฯุ (และเครือ่งขยายก าลังสง่) ทัง้หมด จะมกีารตดิตัง้วงจรประมวลผลส าหรับ QSK ไว ้
นอกจากนัน้ เรายงัสามารถออกอากาศ (work) แบบ semi break in (break in แบบชา้กวา่) 
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ไดด้ว้ยเชน่กนั ซึง่เครือ่งวทิยฯุ จะเปลีย่นสลับจาก การสง่ไปเป็นการรับ และจากการรับเป็นการสง่ 
ระหวา่งค าหรอืแมก้ระทั่งตัวอกัษร สว่นเวลาในการหน่วงของแตล่ะค า/อกัษร 
สามารถปรับแตง่ใหเ้หมาะกบัความตอ้งการ (ชอบ) ของแตล่ะบคุคลได ้full break-in 

คอืขอ้ไดเ้ปรยีบในการป้องกนัขอ้ผดิพลาดจากการเรยีกขาน (calling) 

กนัในขณะทีม่กีารรมุเรยีกขานแบบรับ/สง่ตา่งความถี ่(split frequency pileups) 
อกีทัง้ยงัจะชว่ยป้องกนัหรอืหลกีเลีย่งมใิหม้กีารสง่สญัญาณทีไ่มต่อ้งการออกไปโดยมไิดต้ัง้ใจในข
ณะทีส่ถาน ีDX ก าลังออกอากาศอยู ่ทัง้หลายทีไ่ดก้ลา่วมา กเ็นือ่งจากสถานเีราตอ้งการฟังวา่ 
สถาน ีDX ก าลังสง่ขอ้ความใดมา มใิชห่รอื? 

 

III.2. การทบัซอ้นขอ้ความตอนทา้ย (TAIL ENDING) 

 

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

ender) คอืผูท้ีพ่ยายามเอาชนะการแขง่ขนั โดยพยายามออกอากาศให ้
เร็วเสยียิง่กวา่เงาของตนเอง (เป็นส านวน) คอืผูท้ีก่ าลังเฝ้าฟังสถานทีีส่ถาน ีDX ตดิตอ่อยูด่ว้ย 
และเพยีงเสีย้ววนิาทกีอ่นทีส่ถานนัีน้จะหมดขอ้ความกบัสถานี DX  

ตนเองก็รบีขานสญัญาณเรยีกขานออกไป ซึง่ปกตจิะทับซอ้นบนขอ้ความของสถานนัีน้เสยีครึง่หนึง่ 
ผูนั้น้ก าลังเหยยีบหางของขอ้ความอยู ่(is stepping on its tail) 

 ขอกลา่วอยา่งเขม้งวดวา่ การทับซอ้นขอ้ความตอนทา้ย (tail ending) 
ยงัเป็นการกระท าทีฝ่่าฝืนระเบยีบอกีดว้ย 
เนือ่งจากผูก้ระท ามเีจตนาจงใจออกอากาศทับซอ้นสถานอีืน่ 
ดังนัน้จงึท าใหเ้กดิการรบกวนตอ่สถานนัีน้ 

 ในหลายกรณี ไมเ่พยีงแตจ่ะทับเฉพาะขอ้ความบางสว่นในตอนทา้ย เทา่นัน้ 
แตไ่ดท้บัลงไปบนขอ้ความทัง้หมดดว้ย ทีป่รากฏใหเ้ห็น 

 การออกอากาศเชน่นี ้นอกจากจะเป็นสิง่ทีไ่มส่ภุาพอยา่งยิง่แลว้ ยงัถอืวา่เป็นการกระท าทีก่า้วรา้ว 
(aggressive) อยา่งมากอกีดว้ย ความเห็นทีม่รีว่มกนัคอื จงอยา่ไดก้ระท าเยีย่งนัน้ 

 

 

บรรดาผูเ้รยีกขานไมรู่จ้บ (THE ENDLESS CALLERS)  
 

ถกูตอ้งแลว้ บคุคลประเภทนี้ยังมอียู ่และมมีากดว้ย  
เขาเหลา่นัน้เพยีงตอ้งการจะตดิตอ่กบัสถานีทีห่ายากอนัใหมใ่หไ้ดเ้ทา่นัน้ ไมว่า่จะดว้ยวธิใีดก็ตาม 
ทีต่นเองสามารถจะกระท าได ้เป็นบคุคลทีไ่มเ่คยนกึถงึหัวอกของสถานอีืน่แมแ้ตน่อ้ย 
จะออกอากาศแบบตอ่เนือ่ง คลา้ยกับสถานวีทิยุกระจายเสยีง และจะไมรั่บฟังผูใ้ดทัง้ส ิน้ บอ่ยครัง้ ไมว่า่ใครก็ตาม 
จะไดย้นิสถาน ีDX ขานตอบสถานปีระเภทนีม้าสองสามครัง้ แตก็่ไม่ไดรั้บการตอบรับ 
สถานปีระเภทนีจ้ะไมไ่ดย้นิสถาน ีDX ใดเลย เนื่องจากตนเอง (แทบจะ) ไมไ่ดรั้บฟังใครทัง้ส ิน้ 
และอาจเป็นเพราะวา่ ตนเองมสีถาน ี‘จะเขน้อ้ย’ พลิกึ (typical ‘alligator’ station) การเรยีกขานสถาน ีDX 

ดคูลา้ยวา่จะเป็นเสมอืนงานอดเิรกของตนเอง ไมใ่ชเ่พือ่การตดิตอ่กบัสถาน ีDX อยา่งแทจ้รงิ 

 

ทัง้หลายเหลา่นี ้จะไม่กลายเป็นเรือ่งเลวรา้ยและน่าเบือ่หน่ายเลย หากบคุคลเหลา่นี ้ไม่ไปกอ่ใหเ้กดิ QRM 

อนัมากกับสถานีอืน่ โดยการกระท าทีห่นา้สมเพศเยีย่งนัน้ สิง่ทีเ่ขาไดก้ระท าลงไปก็คอื การรบกวนทีไ่รส้ ิง่เจอืปน 
ธรรมดา น่ันเอง  
 

การเรยีกขานตอ่เนื่องแบบไรจุ้ดจบ เป็น 
เครือ่งพสิจูนท์ีไ่รข้อ้กงัขาในพฤตกิรรมแหง่ตนทีค่ดิวา่ส าคญัเลศิล า้กวา่ผูอ้ ืน่ (ultimate proof of 

egoistic behavior): เป็นเรือ่งน่าอบัอายไรซ้ึง่เกยีรติแ์ละความนับถอื ส าหรับเหลา่มนุษยท์ีป่ฏบิัตเิยีย่งนี ้ 
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III.3. การไปออกอากาศในสถานที ่ทีห่ายาก (DXPEDITIONS)  

 นักวทิยสุมคัรเลน่จ านวนมากทีค่อยเฝ้าตดิตอ่สถานใีนประเทศทีห่ายาก หรอื 
ในบรเิวณทีไ่มค่อ่ยมนัีกวทิยสุมคัรเลน่อาศัยอยู ่หรอื ไมม่อีาศัยอยูเ่ลย ณ ทีนั่น้ 

 ตัวบง่ชีห้รอืสิง่ทีใ่ชก้ าหนดวา่ บรเิวณใดเป็น ประเทศ หรอื จะเป็นการเหมาะสมกวา่ ถา้จะใชค้ าวา่ 

entity (บรเิวณ/จดุ) นัน้ เริม่ขึน้โดย DXCC (DX Century Club) 

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

 นักวทิยสุมคัรเลน่ประเภทสะสมประเทศใหม ่พยายามและชอบทีจ่ะตดิตอ่กบั entity แตล่ะที ่
(ซึง่ปัจจบุนัมอียูท่ัง้หมดประมาณเกอืบ 340 แหง่) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน band และ mode 

ทีต่า่งกนัไป สิง่เหลา่นีเ้ปรยีบเสมอืน กฬีาทีเ่รยีกวา่ DXpeditions 

สว่นรายการใหญข่องการออกอากาศประเภทนีจ้ะถกูจดัขึน้ ในบางโอกาส 
ประกอบดว้ยกลุม่นักวทิยสุมคัรเลน่ทีเ่ป็นคณะ เดนิทางไปยงัสถานทีท่ีห่ายาก 
แลว้ใชเ้วลาทัง้วันทัง้คนื ออกอากาศ บางครัง้อาจจะใชเ้วลาหลายสปัดาห ์

 รายการ DXpeditions ใหญบ่างรายการ สามารถตดิตอ่กนัไดม้ากกวา่ 100,000 QSO 

จากการใชเ้วลาเพยีง 1 หรอื 2 สปัดาห ์ใน DXpeditions 

ทีเ่ป็นแบบใชนั้กวทิยปุระจ าสถานหีลายคน (multi-operator) 

จะมกีารออกอากาศพรอ้มกนัหลายสถานใีนยา่นความถีแ่ละโหมดทีต่า่งกนัไป  

 หากตอ้งการจะทราบวา่ ขณะนีม้ ีDXpeditions ทีไ่หนบา้ง และทีก่ าลังจะมขีึน้ทีใ่ด และทีม่ไีปแลว้ 
สามารถเขา้ไปคน้หาไดท้ี ่ng3k.com/Misc/adxo.html.   

 ระหวา่งการ DXpeditions ความถีย่า่นวทิยสุมคัรเลน่ (HF) ในบางยา่นหรอืชว่งความถี ่(band) 
อาจคับคั่ง ผูท้ีอ่อกอากาศ  DXpeditions ในขณะนัน้ ควรค านงึถงึผูอ้ ืน่ทีอ่ยูบ่นความถีด่ว้ยเสมอ 
และตอ้งไมร่กุล ้าความถีห่ลกัของยา่น (band) นัน้ เพือ่ใชใ้นกจิกรรมใดก็ตาม (อยา่งเชน่ 

DXpeditions) ทีไ่มไ่ดม้นัีกวทิยสุมคัรเลน่ทกุสถานเีขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งดว้ย 

 การตดิตอ่กบัสถาน ีDXpeditions โดยปกตแิลว้ตอ้งเป็นแบบกระชบั คลา้ยกบัการตดิตอ่ขณะแขง่ขนั 
(contest): แลกเปลีย่นสญัญาณเรยีกขานและรายงานการรับฟัง กนัเทา่นัน้  

 การตดิตอ่ทัง้หมดของ DXpeditions จะออกอากาศในรปูแบบรับ/สง่ตา่งความถี ่(split mode) 

 คณุภาพและความช านาญของ operator ของสถาน ีDXpeditions 

ถกูชีว้ัดจากจ านวนยา่นความถีท่ีน่ ามาใชอ้อกอากาศทัง้หมดในแบบ รมุเรยีกขานตา่งความถี ่(split 

pileups)  

 ขณะที ่DXpeditions รายการส าคญั ด าเนนิการอยู ่
จะมนัีกวทิยสุมคัรเลน่จ านวนมากออกมากระท าตนเสมอืนวา่ 
ตนเองไดถ้กูรอ้งขอใหม้าปฏบิตัหินา้ทีส่ าคัญพเิศษใหล้ลุว่งส าเร็จไปอยา่งสมบรูณ์ โดยการเป็น 
ต ารวจความถี’่ (frequency cop) กรณุาอยา่หลงกระท าตนเป็นบคุคลเชน่นัน้อกีรายหนึง่ 
เพราะชาวเราก็มตี ารวจประเภทนีม้ากมายอยูแ่ลว้ (ด ู§ III.10) 

 บคุคลอกีประเภทหนึง่ สว่นใหญจ่ะมากดว้ย ความหงดุหงดิ ไมไ่ดด้ังใจ 
ดเูสมอืนวา่จะมคีวามสขุถา้ไดก้อ่กวน  DXpeditions ใหส้มกบัทีต่ัง้ใจไว ้
บคุคลประเภทนีก้ าลังกอ่ใหเ้กดิ การรบกวนจากมนษุยท์ีต่ ัง้ใจสรา้งขึน้ หรอื deliberate QRM 

(DQRM) หากเราพบกบัเหตกุารณ์เชน่นี ้ขอใหว้างเฉยไว ้อยา่ตอบโต ้
แลว้บคุคลผูนั้น้จะเลกิราไปเอง เมือ่ไมม่ผีูใ้ดใหค้วามสนใจหรอืตอบโต ้กรณีเป็นเรือ่งยากอกีเชน่กนั 
ทีใ่นบางครัง้ เราจะวางเฉยอยูไ่ด ้ แตก่ารเขา้ไปวา่กลา่วสถานปีระเภทนี ้
จะยิง่ท าใหเ้หตกุารณ์ทีเ่ป็นอยู ่เลวรา้ยลงไปอกี (ด ู§ III.11) 

หากแน่ใจวา่จะสามารถพสิจูนท์ราบตวัตนของผูก้ระท า หรอื DQRMers ได ้

ก็ใหพ้จิารณารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ ไปยงัหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลเรือ่งใบอนุญาตวทิยสุมคัรเลน่ 
ตอ่ไป  

http://www.arrl.org/awards/dxcc/
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 เมือ่ตอ้งการขอ้มลูเกีย่วกบั DXpeditions กรณุาอยา่สอบถามกนับนความถีท่ีก่ าลังใชอ้อกอากาศ 
DXpeditions อยูข่ณะนัน้ ขอใหไ้ปคน้หาใน เวปไซท ์หรอืในหนังสอื DX Bulletins 

ทีส่ามารถพบรายละเอยีดไดท้ัง้หมด: ตัง้แต ่ทีอ่ยูเ่พือ่สง่บตัรยนืยนัการตดิตอ่ ความถีท่ีใ่ช ้
นักวทิยปุระจ าสถาน ีและ หมายเลขโทรศัพทต์ดิตอ่ (ถา้มแีละใช)้ 
ของบคุคลทีเ่ป็นผูจั้ดการหรอืทีเ่ป็นประชาสมัพันธ ์(pilot stations) ของ DXpedition  

 Pilot stations คอืบคุคลทีจ่ัดการดา้นประชาสมัพันธ ์และรับการตดิตอ่ของ DXpedition 

หากตอ้งการทราบขอ้มลูบางอยา่งทีไ่มส่ามารถคน้หาไดจ้ากเวปไซท ์กใ็หส้ง่อเีมลไ์ปสอบถาม pilot 

station บคุคลดังกลา่วอาจจะชว่ยได ้

 จงอยา่ถามค าถามบนความถี ่DXpeditions อยา่งเชน่ ‘QSL MGR’ หรอื ‘PSE SSB’ หรอื ‘QSY 20M’ 
ฯลฯ โดยเด็ดขาด (never) กรณียิง่จะดมีากขึน้ไปอกี หากจะไมใ่ชค้วามถีข่องสถานเีหลา่นีเ้ลย 
ไมว่า่ในกรณีใด (สมมตวิา่ก าลังมกีารตดิตอ่แบบรับ/สง่ตา่งความถีอ่ยูใ่นขณะนัน้) 

III.4. DX NETS 

 ครัง้เมือ่ยงัมไิดม้กีารใชอ้นิเตอรเ์น็ตกนัอยา่งแพรห่ลายในสงัคมวทิยสุมคัรเลน่  DX Information 

Nets ไดถ้กูสง่ออกอากาศบนความถีท่ีต่า่งกนัในหลายยา่นของวทิยสุมคัรเลน่ 
การออกอากาศประจ าวันท าใหท้ราบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีก่ าลังจะเกดิและทีไ่ดก้ าหนดลว่ง
หนา้ไว ้เป็นเวลาหลายปีมาแลว้ 
ทีเ่ครอืขา่ยดังกลา่วถกูทดแทนโดยระบบสารสนเทศหลายชนดิผา่นทาง radio package และ 
อนิเตอรเ์น็ท  

 นอกเหนอืจาก DX nets ทีม่ปีระโยชนแ์ลว้ ยงัม ีDX net ในรปูแบบอืน่อกีอนัหนึง่ 
ทีม่เีป้าหมายเพือ่ชว่ยสถานตีา่งๆ ในการตดิตอ่ทางไกล (to work DX) การตดิตอ่ DX โดยใช ้DX 

net ก็คอืการตดิตอ่ทางไกลแบบมตีัวชว่ย (assisted category) หรอืแบบทีไ่ดรั้บการชว่ยเหลอื 
น่ันเอง 

 DX net หลายแหง่สว่นใหญเ่กดิขึน้เพือ่จะเพิม่ความส าคญั (ego) ใหก้บัผูท้ีท่ าหนา้ทีค่วบคมุ DX 

net เหลา่นัน้ (control operators) น่ันเอง 

 ตอ่ไปนีเ้ป็นการชีใ้หเ้ห็นวา่ มกีารปฏบิตักินัอยา่งไรในเรือ่งนีบ้า้ง: 

- สถานคีวบคมุขา่ย หรอื ทีเ่รยีกวา่ สถานแีมข่า่ย (Master of Ceremony) 

จะเรยีกขานสถานทีีต่อ้งการตดิตอ่ DX ทีร่ออยูใ่นความถีข่อง DX net 

- สว่นใหญแ่ลว้ 
สถานแีมข่า่ยจะขอใหส้ถานทีีร่ออยูเ่รยีกขานเขา้มาดว้ยอกัษรทา้ยของสญัญาณเรยีกขาน 
เทา่นัน้ 
ซึง่ถอืเป็นการปฏบิตัทิีผ่ดิกฎในเรือ่งการแสดงตัวตนทีป่ระเทศสมาชกิสว่นใหญไ่ดก้ าหนดใหถ้อื
ปฏบิตั ิจากนัน้ผูค้วบคมุหรอืแมข่า่ยก็จะจัดล าดับกอ่นหลงั เมือ่รวบรวมไดแ้ลว้ 
ก็จะขานสง่ไปยงัสถาน ีDX ทลีะสถานเีพือ่ท าการตดิตอ่กนัตามล าดับตอ่ไป ถา้การตดิตอ่นัน้ 
ไมส่ าเร็จ นายสถานกี็จะเขา้มาชว่ย (ตัง้แตก่ารชว่ยพดูวา่ ‘…SS station, call again…’ (แปลวา่ 

‘...สถานทีีล่งทา้ยดว้ย SS ลองเรยีกใหมอ่กีครัง้...’) 
ไปจนถงึการชว่ยรายงานทีรั่บฟังไดใ้หถ้งึครึง่หนึง่เลย: ‘…you have the readability correct, 

but the signal strength is better than what you said…’ 
(‘...รายงานความชดัเจนของทา่นถกูตอ้ง แตค่วามแรงของสญัญาณดกีวา่ทีท่า่นแจง้มา...’) 
บอ่ยครัง้ทีน่ายสถาน ี(MC) จะพดูสง่ขอ้ความใหเ้สยีครึง่หนึง่ของการตดิตอ่ (QSO) 
จงึไมใ่ชเ่รือ่งแปลกทีบ่างครัง้เรามกัไดย้นิการพดูเชงิเยา้เลน่กนัวา่ ‘make one more guess…’ 
(‘บอกมาอกีสกัครัง้ซ…ิ’) 

 เป็นทีช่ดัวา่ จะเห็นกรณีดังทีก่ลา่วขา้งตน้ไดน้อ้ยมากส าหรับ 
การแขง่ขนัตดิตอ่ทางไกลอยา่งเป็นทางการ (real sport of DXing) 
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บรรดาผูร้ว่มแขง่ขนัทางไกล (DXers) ทีเ่อาจรงิ เอาจัง และสถาน ีDX ทีม่ากดว้ยประสบการณ์ 
จะอยูห่า่งจาก  DX net ในทกุกรณี หากเป็นไปได ้

 การใช ้DX net ทีก่ลา่วมาแลว้ ถอืวา่มใิชส่ถานที ่
ส าหรับนักวทิยสุมคัรเลน่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูเ้รือ่งกฬีาของการแขง่ขนัตดิตอ่ทางไกล (sport of DXing) 

หรอื ไดเ้ร ี

 

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

 ผูเ้ขยีนไดก้ลา่วถงึเรือ่งนีม้ากอ่นหนา้นี้แลว้ เนือ่งจากเป็นเรือ่งของนสิยัทีไ่มด่ ี(bad habit) 

และเป็นสิง่ทีช่ ีใ้หเ้ห็นถงึ คณุภาพทีด่อ้ยของการปฏบิตัใินการออกอากาศของนักวทิยสุมคัรเลน่ 

ดังนัน้ จงึขอกลับมากลา่วถงึเรือ่งนีอ้กีครัง้ 

- ใน DX net สว่นใหญ ่ผูค้วบคมุหรอืนายสถาน ี(MC) จะเรยีกขานตอบสถานทีีไ่ดแ้จง้มา 
(callers) ดว้ยการขานเพยีงอกัษร 2 ตัวสดุทา้ยของสญัญาณเรยีกขานของสถานนัีน้  
แทจ้รงิแลว้ไมไ่ดเ้ป็นผลด ีและยงัเป็นการกระท าฝ่าฝืนกฎของประเทศสมาชกิเกอืบทัง้หมดดว้ย 
(ควรแจง้สญัญาณเรยีกขานทีค่รบถว้นตามทีไ่ดรั้บอนุญาตมา)  

- ผูค้วบคมุสถานใีหเ้หตผุลในแง่ทีว่า่ 
ตนเองไมต่อ้งการทีจ่ะรับทราบสญัญาณเรยีกขานเต็มของสถานทีีเ่รยีกขานเขา้มา 
จงึไมเ่รยีกขานแบบเต็มในการออกอากาศ ทัง้ทีจ่ะไดเ้ป็นหนทางใหส้ถาน ีDX 
สามารถทราบสญัญาณเรยีกขานของสถานทีีเ่รยีกขานสถาน ีDX ไดก้อ่นในขณะนัน้เลย 
กรณีดเูสมอืนวา่จะเป็นความคดิทีเ่ลศิหร ูแตแ่ทจ้รงิแลว้ ฟังดไูมส่มเหตสุมผลเลย  

- ผูค้วบคมุสถานสีามารถทีจ่ะใชส้ญัญาณเรยีกขานทีค่รบถว้นเพือ่ลงในรายการใหเ้ป็นทีถ่กูตอ้งได ้
ซึง่หมายความวา่ ถา้สถาน ีDX ในขณะนัน้ 
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ไดท้ราบสญัญาณเรยีกขานของสถานทีีจ่ะเรยีกขานเขา้มากอ่นแลว้ 
ก็จะเป็นการดยีิง่ขึน้ส าหรับสถาน ีDX 

- แบบหลังดังทีก่ลา่ว เมือ่ผูค้วบคมุสถานเีรยีกขานสถานทีีถ่กูจดัไวใ้นรายการรอเรยีกขานอยู ่
สถาน ีDX ก็สามารถจะใชอ้กัษรเพยีง 2 ตัวเรยีกขานได ้และ ไมถ่อืวา่ผดิกฎ 

กฎไดก้ าหนดไวใ้หนั้กวทิยสุมคัรเลน่ตอ้งระบตุนเอง ดว้ยสญัญาณเรยีกขานทีค่รบถว้น 

แตม่ไิดห้า้มใหข้านสญัญาณเรยีกขานผูอ้ ืน่แบบไมค่รบทกุตวัอกัษร 
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 

เรยีกขานเขา้มาได’้) 
 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  
ไมม่สี ิง่ใดงา่ยไปกวา่นีแ้ลว้ และทัง้หมดกเ็ป็นขัน้ตอนการปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง 
ไมฝ่่าฝืนกฎแตอ่ยา่งใดดว้ย 

 บางรายกใ็ชก้ารเรยีกขานแบบสองตวัอกัษรเชน่กนั นอกเหนอืจากทีใ่ชก้นัใน DX nets  ตวัอยา่งเชน่ 
ใน DX pileup 

 นอกจากจะกระท าผดิกฎแลว้ ยงัจะท าใหข้าดประสทิธภิาพอกีดว้ย เพราะเหตใุดร?ึ 
- คณติศาสตรแ์บบงา่ยจะชว่ยอธบิายได ้สมมตุวิา่สญัญาณเรยีกขานเราม ี6 ตัวอกัษร (รวมตวัเลข) 

และถา้ขานสง่ไปแค ่2 ตัว กเ็ทา่กบัวา่ 
อยา่งนอ้ยการรับสญัญาณเรยีกขานของเราจะนอ้ยลงไปถงึสามเทา่ 
จากถา้เราแจง้ไปตามจรงิทีม่อียู ่6 ตัว 

- สญัญาณเรยีกขานเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
การใชเ้พยีงแคส่องตัวท าใหผ้ดิเพีย้นไปจากความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาก 
กรณีหมายความวา่ วธิกีารขานเชน่นัน้ จะยิง่น าไปสูค่วามสบัสน 
(เมือ่มหีลายสถานใีชส้ญัญาณเรยีกขานแคส่องตวัพรอ้มกนั) 

- หากสถาน ีDX รับสญัญาณเรยีกขานสองตวัทีเ่ราขานไปได ้
(โดยหวังวา่ขณะนัน้จะมเีพยีงเราผูเ้ดยีวทีใ่ช ้call sign เพยีงสองตวัในการเรยีกขาน) สถาน ีDX 

ก็ยงัคงตอ้งถามสญัญาณเรยีกขานของเราทีเ่หลอืใหค้รบถว้น อกีอยูด่ ี
กรณีเป็นเรือ่งทีท่ าใหเ้สยีเวลาอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ในเมือ่สามารถรับอกัษรสองตวัได ้
สถานดีังกลา่ว ก็มโีอกาสทีจ่ะรับไดต้วัอกัษรทัง้หกได ้เชน่กนั ทา้ยทีส่ดุแลว้ 
ทัง้หมดกต็อ้งใชเ้วลาเพิม่ขึน้ สรา้งความสบัสน และ เพิม่โอกาสในการเกดิ QRM ดว้ย 

 

ขอ้สรปุ (Conclusion): จงอยา่สง่สญัญาณเรยีกขานเพยีงบางสว่น อบัอายมากนักหรอื 
กบัสญัญาณเรยีกขาน (call or call sign) ทีต่นเองไดรั้บอนุญาตมา? ฉะนัน้ ขาน call sign 

ใหค้รบตลอดเวลา จงภมูใิจในสญัญาณเรยีกขานของตนเองเสมอ! (be proud of it!) 
ภายใตส้ถานการณ์แบบใดกต็าม หากมผีูข้อใหเ้ราแจง้ call sign เพยีง 2 ตัว จงตอบกลับไปดว้ย call 

sign ทีค่รบถว้น และอาจจะแจง้สถานนัีน้ไปดว้ยวา่ เราไมส่ามารถปฏบิตัติามที ่เขาขอมาได ้
เนือ่งจากจะเป็นการกระท าผดิกฎ ระเบยีบ 
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III.6. DX CLUSTERS 

 

ปัจจบุนั DX Cluster ไดเ้ขา้มาแทนที ่DX information nets ทีใ่ชก้นัในอดตี 
ทัง้ในระดับทอ้งถิน่และในระดับสากล อยา่งขวา้งขวาง 

 

III.6.1 วตัถปุระสงคห์ลกั 

 สถาน ีDX ใดทีก่ าลังออกอากาศอยูข่ณะนี ้และบนความถีใ่ด? 
 DX Cluster เป็นสว่นหนึง่ของเครอืขา่ยระดับสากล ทีก่ระจายขอ้มลูแบบเป็นปัจจบุนั (real time)  

 เป็นการสือ่สารระบบสองทาง (two-way system): 

- การแจง้ขอ้มลู (Spotting): ป้อนขอ้มลู DX 

ทีน่่าสนใจเพือ่วา่ผูอ้ ืน่จะไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูเหลา่นัน้ได ้

- การใชป้ระโยชน ์(Using spots): เราใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูสถาน ีDX ทีเ่ราสนใจ 

 

III.6.2. ป้อนขอ้มลูของผูใ้ด?   
 ของสถาน ีDX ทีห่ายาก ทีบ่รรดานักลา่ DX ก าลังไลต่ามหากนัอยู ่ตัวอยา่งอนัหนึง่: 14025 

ZK1DX QSX UP5 

 อยา่ไดป้้อนขอ้มลูทีป่ราศจากมลูคา่เพิม่เขา้ไป และก็ไมค่วร spot สถานแีบบธรรมดาทั่วไปดว้ย 
ตัวอยา่งไดแ้ก ่สถานจีากประเทศทีม่กีจิกรรมมากมายอยา่งเชน่ W F G ON ฯลฯ 
เวน้แตว่า่มเีหตผุลอนัควร ทีจ่ะท าใหก้าร spot มคีา่ขึน้ เราสามารถ spot อยา่งเชน่ W6RJ จากยโุรป 

ที ่160m เนือ่งจากเราไมค่อ่ยไดต้ดิตอ่ W6 จากยโุรปบน 160m ทกุวัน 

 กอ่นทีจ่ะ spot สถาน ีDX  อนัดับแรกใหต้รวจสอบกอ่นวา่ ไมม่ผีูอ้ ืน่ ทีเ่พิง่ได ้spot 

สถานทีีเ่ราก าลังจะป้อนขอ้มลูเขา้ไป 

 ระวังขอ้ผดิพลาดจากการพมิพข์องผูท้ี ่spot เขา้มา 
บางครัง้ก็มกีารน าเอาสญัญาณเรยีกขานทีไ่มถ่กูตอ้งมาลง log ของตนเอง เนือ่งจาก operator 

ผูนั้น้ไดต้ดิตอ่กบัสถานทีีแ่มแ้ตต่นเองก็ยงัไมไ่ดย้นิสญัญาณเรยีกขานมากบัหเูลย แตก่็ยงั 
หลับหหูลับตา บนัทกึสญัญาณเรยีกขานทีไ่ดถ้กู spot ผดิไวใ้น DX cluster ลงไปใน log  

 

III.6.3. มขีอ้มลูแบบใดอยูบ่า้ง จะน าออกมาใชไ้ดอ้ยา่งไร 
 ขอ้มลูดา้นกจิกรรม: เมือ่เขา้ไปใน DX spots แลว้ spot จะปรากฏบนจอแบบอตัโนมตั ิ

เรยีงล าดับกอ่นหลังตามเวลา เราสามารถเลอืก spot ตามยา่นความถี ่(band) ได ้(เชน่ sx/dx 

on 20m  จะแสดง สถานทีีถ่กูป้อนขอ้มลูไว ้10 สถานสีดุทา้ย ในยา่นความถี ่20m sx/dx 25 on 

20m  ก็จะแสดงเฉพาะ 25 สถานสีดุทา้ย ในยา่นฯ 20m) โดยสญัญาณเรยีกขาน หรอื by call 

(เชน่ sh/dx ZK1DX, หรอื sh/dx ZK1DX 20 ) หรอืแบบ ผสมกนัระหวา่ง 
ยา่นความถีแ่ละสญัญาณเรยีกขาน (เชน่ sh/dx ZK1DX 20 on 15m)  

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

Index: (หรอื 
ดัชนกีารกระจายคลืน่ทีเ่ป็นผลมาจากบรรดาปรากฏการณ์ทัง้หลายทีเ่กดิขึน้บนพืน้ผวิของดวงอาทติ
ย ์ทีก่ าหนดโดย WWV ซึง่เป็นสญัญาณเรยีกขานของ United States National Institute of 

Standards and Technology's -NIST)  ค าสัง่ทั่วไปคอื  sh/wwv หรอื sh/wcy   
 ขอ้มลู QSL: ใน DX Clusters สว่นมาก เราจะสามารถดงึขอ้มลู QSL ออกมาใชไ้ด ้โดยใชค้ าสัง่ 

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

ครัง้สดุทา้ยของสถานทีีเ่ราพมิพส์ญัญาณเรยีกขานเขา้ไปนัน้ ออกมา และก็จะเป็นไปไดส้งูมาก 
ทีห่นึง่ในนัน้ จะมขีอ้มลูรายละเอยีด QSL ของสถานทีีเ่ราก าลังคน้หา ปรากฏอยูใ่นชอ่ง 

commentary field ความเป็นไปไดท้างทีส่ามคอื พมิพ ์SH/DX call QSL ซึง่จะแสดง spot 10 

อนัสดุทา้ยส าหรับสถานนัีน้ออกมา โดยค าวา่ QSL หรอื via จะปรากฏใหเ้ห็นใน commentary field  

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


                       Ethics and Operating Procedures for the Amateur Radio   64 

 

- บาง DX Cluster อาจจะไมม่คี าสัง่ทัง้หมดดังทีก่ลา่วมา กรณีเราสามารถเขา้ไปคน้หาขอ้มลู 
QSL ทางอนิเตอรเ์น็ต (ผา่นทาง internet search engine) ได ้

- สิง่ทีถ่อืวา่เป็นการปฏบิตัทิีด่คีอื ให ้spot สถานทีีเ่ราตอ้งการขอ้มลู QSL ดว้ยการพมิพค์ าวา่ 
QSL info please (ขอขอ้มลู QSL ดว้ยครับ/คะ่) ลงในชอ่ง commentary field 

วัตถปุระสงคข์องชอ่ง commentary field 
มไีวเ้พือ่ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนเ์พิม่เตมิเกีย่วกบัสถาน ีDX  
แตไ่มใ่ชช่อ่งทางทีม่ไีวเ้พือ่การสอบถาม 

- ค าสัง่ทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ อาจแตกตา่งกนัไปบา้งเล็กนอ้ย ขึน้อยูก่บัซอฟทแ์วรข์องแตล่ะ DX 

Cluster ขอใหเ้ขา้ไปดใูนไฟลช์ว่ยเหลอื (help file) ของ DX Cluster นัน้ๆ เมือ่มขีอ้สงสยั  

 

III.6.4. เมือ่ม ีspot ใหมข่ ึน้มา: ประเทศใหมส่ าหรบัตนเอง ท าอยา่งไรด?ี  
 อยา่เรยีกขานสถาน ีDX ไปโดยไมล่มืหลูมืตา 

 ใหแ้น่ใจกอ่นวา่ ตนเองรับสญัญาณจากสถานนัีน้ไดช้ดัเจนเพยีงพอ ตรวจสอบดว้ยวา่ 
สญัญาณเรยีกขานทีถ่กู spot มานัน้ ถกูตอ้งหรอืไม ่

 ใหแ้น่ใจกอ่นวา่ ตนเองทราบและเขา้ใจถงึวธิกีารทีส่ถานี DX ไดก้ าหนดไว ้
กอ่นทีจ่ะเรยีกขานออกไป (ความถีท่ีส่ถาน ีDX ใชรั้บ สถาน ีDX ตดิตอ่กบัทกุสถาน ี
หรอืเจาะจงตวัเลข หรอื ตามพืน้ทีท่างภมูศิาสตร?์) 

 ใชว้ธิทีีอ่ธบิายไวใ้น § III.1. (pileups) ขอใหท้กุทา่นโชคด ี

 

III.6.5. สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตัใิน DX Cluster 

 Spot ตนเอง  

- สิง่นัน้คอือะไร? คอืการโฆษณาตนเองใหช้าวโลกไดรั้บรู ้โดยการพดูวา่ ตนเองอยูท่ีน่ี ่
บนความถีน่ี ้ชว่ยเรยีกขานมาหน่อยนะ 

- ไมต่อ้งมคี าอธบิาย เพราะสิง่นี ้มใิชส่ ิง่ทีใ่ชถ้อืปฏบิตักินัในวงการวทิยสุมคัรเลน่ 

ถา้ตอ้งการตดิตอ่บนความถี ่ก็เรยีกขาน CQ ไป หรอืไมก่ข็านตอบเมือ่มสีถานอีืน่เรยีกขาน CQ 

มา 

- การ spot ตนเองในการแขง่ขนั (contest) จะท าใหถ้กูลงโทษ ตัดออกจากการแขง่ขนั 
(disqualification) ดว้ย 

 

 Spot ตนเอง ทีน่า่รงัเกยีจ 

- ตัวอยา่งเชน่: เมือ่ตนเองตดิตอ่ไดก้บัสถาน ีDX สถานหีนึง่ ทีส่ภุาพน่ารักทีข่านตอบ CQ 

กลับมา และหลังหมดขอ้ความกนัแลว้ ตนเองก็ spot สถานนัีน้ตามความถีท่ีไ่ดต้ดิตอ่กนั 
แมว้า่หลังจากหมดขอ้ความกนั สถานดีังกลา่วจะลงความถีไ่ปแลว้กต็าม การ spot แบบนี ้
มไิดใ้หส้ ิง่ทีม่ปีระโยชนอ์นัใด กบับรรดานักวทิยสุมคัรเลน่ DX เลย แตใ่นขณะเดยีวกนั 
กลับจะไปดงึใหนั้กวทิยสุมคัรเลน่จ านวนมากมายเขา้มาในความถีท่ีต่นเองก าลัง CQ อยู ่
โดยหวังวา่จะท าใหไ้ด ้QSO ทางไกลกบัสถานอีืน่เพิม่ขึน้อกีตอ่ไป การกระท าเชน่นี ้
จะท าใหส้ถาน ีDX เหลา่นัน้ เสยีอารมณ์หรอืรอ้นเป็นไฟขึน้ได ้ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 การแสดงความภมูใิจ (Bragging) 

- การ spot มใิชก่ารไปโพนทะนาใหช้าวโลกรูว้า่ ตนเองรูส้กึปลืม้ปีตอิยา่งลน้เหลอื: อยา่ spot 

สถาน ีDX  (ทีไ่ดถ้กู spot มาหลายครัง้แลว้กต็าม) ดว้ยขอ้ความ:  I finally did it… 
(และแลว้ในทีส่ดุ ขา้ฯ ก็ท าได.้..) ลกัษณะเชน่นี ้ผูนั้น้ไมไ่ดแ้จง้ขอ้มลูของสถาน ีDX 

แตอ่ยา่งใดเลย แตเ่พยีงเป็นการแสดงความดใีจและบอกชาวโลกใหรู้ว้า่ 
ตนเองปราบปลืม้มากขนาดใหนเทา่นัน้... ความสงบเสงีย่มเป็นคุณธรรมทีด่ ีจงจดจ าไว ้
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 Spot ใหเ้พือ่น 

- เมือ่เพือ่นเรยีกขาน CQ อยูซ่ ้าแลว้ ซ ้าเลา่ แตก่็ไมม่สีถานใีดขานตอบมา 
ตนเองอยากใหเ้พือ่นไดรั้บการตอบสนองบา้ง กเ็ลย spot ใหเ้พือ่นไป 

ทัง้ทีส่ถานเีพือ่นเองก็ไมไ่ดเ้ป็น สถาน ีDX แตอ่ยา่งใดเลย จงอยา่กระท าเชน่นัน้ เนือ่งจาก 
ไมว่า่เพือ่นคนนัน้ หรอื แมแ้ตต่นเองกต็าม จะไมไ่ดรั้บการยอมรับนับถอื 
ในสายตาของสงัคมนักวทิยสุมคัรเลน่ดว้ยกนัเลย 

 

 การเป็นเชยีรห์ลดีเดอร:์ 

- บคุคลทีช่อบ spot สถานทีีเ่ป็นพรรคพวกกนัหรอืสถานทีีต่นเองชอบ ขณะมกีารแขง่ขัน 
กระท าตนเยีย่งผูช้ว่ยเหลอืทีค่อยดันทา้ยจกัรยานทีอ่ยูร่ะหวา่งการแขง่ขนัประเภทเสอืภเูขา 
ลักษณะเชน่นี ้ถอืวา่บคุคลนัน้ ขาดความยตุธิรรม และไรซ้ ึง่น ้าใจนักกฬีา  

 

 สง่ spot ทีเ่ป็นขอ้ความสว่นบคุคล 

- ตอ้งตระหนักไวเ้สมอวา่ การ spot แตล่ะครัง้ ขอ้ความแตล่ะขอ้ความใน DX Cluster  
จะถกูสง่ไปยงัเพือ่นนักวทิยสุมคัรจ านวนนับพันคนทั่วโลก DX Cluster 

ไดถ้กูเชือ่มโยงเขา้กบัอนิเตอรเ์น็ตมานานหลายปีแลว้ และ DX Cluster ในประเทศใด 
ประเทศหนึง่ ก็ไมไ่ดเ้ป็นแบบเฉพาะทอ้งถิน่อกีตอ่ไป เชน่กนั 
แตไ่ดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ในเครอืขา่ยของสงัคมโลกไปแลว้  

- นับเป็นเรือ่งทีไ่มค่อ่ยจะดงีามนักที ่การ spot บางประเภทก็เป็นเรือ่งสว่นตวัเสยีมากกวา่ 
ดังตวัอยา่งตอ่ไปนี:้ HA7xx สง่ spot ไปวา่: VK3IO on 1827 พรอ้มดว้ยขอ้ความ QRV???  
ซึง่จะเห็นไดว้า่ ไมใ่ชข่อ้ความของการ spot แตเ่ป็นขอ้ความสว่นตวั (ทีไ่ดพ้มิพล์งใน 
commentary field)  

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

449? Pse confirm (โปรดยนืยนั) บคุคลผูน้ีก้ าลังแสดงความเขลาออกมา ชือ่เสยีงของตนเอง 
ในหมูผู่ท้ีก่ าลัง DX อยู ่จะถกูท าลายไปสิน้! 

 

 การใช ้ DX Cluster เป็นชอ่งสนทนาไปท ัว่โลก 

- เมือ่ใช ้TALK function (ฟังชัน่ในการสง่ขอ้ความสนทนา) 
เราสามารถสง่ขอ้ความสว่นบคุคลไปยงัเพือ่นนักวทิยสุมคัรเลน่คนอืน่ไดใ้น DX Cluster 
ทอ้งถิน่ DX Cluster บางอนัม ีTalk function ทีค่ลา้ยกนั 
ซึง่ท าใหเ้ราสามารถพดูคยุแบบสว่นตัวกบัผูท้ีก่ าลังใช ้DX Cluster อืน่อยูไ่ด ้แน่นอน 
ทัง้นีท้ัง้นัน้ กต็อ้งขึน้อยูก่บัวา่ Cluster เหลา่นีไ้ดม้กีารเชือ่มโยงกนัอยูห่รอืไม ่(โดย เชน่ 
วทิยสุือ่สาร หรอื อนิเตอรเ์น็ต) 

- Announce Full (To All) หรอืเป็นการสง่ขอ้ความเพือ่ใหท้คุนไดเ้ห็น 
เป็นเรือ่งทีแ่ตกตา่งจากทีก่ลา่วมาแลว้โดยสิน้เชงิ ขอ้ความใดทีถ่กูสง่โดยวธินีี ้
จะถกูสง่ไปยงัผูรั้บทัว่โลกในทกุ DX Cluster ทีเ่ชือ่มโยงกนัอยูเ่ป็นจ านวนนับพันคน ณ 
เวลานัน้ จงระมดัระวงัใหม้ากไว ้เมือ่ใชฟั้งชัน่นี ้การสง่ขอ้ความแบบ ขอ้ความTo All 

สว่นใหญ ่เป็นการตัง้ใจทีจ่ะสง่ไปใหเ้พยีงบคุคลเดยีวเป็นการเฉพาะ 
แตก่ลบัเป็นการไปบงัคับใหบ้คุคลอืน่อกี 9,999 คน 
จ าเป็นตอ้งอา่นขอ้ความทีไ่มม่คีวามหมายใดตอ่เขาเหลา่นัน้เลยดว้ย (เพราะความผดิพลาด) 
ตัวอยา่ง: ขอ้ความแบบ To All จาก ON4xx อา่นแลว้จะเป็นวา่ ON4xx, good morning Frans 

ตัวอยา่งอกีอนัหนึง่ To All de DF0xx: wir warten auf K3714 

ไมว่า่ขอ้ความดังกลา่วจะหมายความวา่อยา่งไรกต็าม ยงัมตีัวอยา่งทีค่ลา้ยคลงึกนัเชน่นีใ้หเ้ห็น 
อกีมากมายนับพัน  
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ตอ้งไมใ่ชฟ้งัช ัน่ Announcement Full เป็นชอ่งสนทนาโดยเด็ดขาด 
รวมทัง้ไมใ่ชช้อ่งทางนีเ้พือ่การถกเถยีงกนั หรอื ท าใหผู้ใ้ดบางคนเสยีหนา้โดยเด็ดขาด 
ดว้ยเชน่กนั เนือ่งจาก ชาวโลกก าลังจับตามองเราอยู!่  
จงสง่เฉพาะขอ้ความทีน่่าสนใจส าหรับคนสว่นใหญท่ีเ่ป็นนักตดิตอ่ทางไกล (DXers) ตัวอยา่ง: 

เราสามารถแจง้หรอืประกาศวา่ DXpedition เพิง่เปลีย่นยา่นความถี ่หรอื เปลีย่นความถี ่หรอื 
จะไปอยูท่ีค่วามถีใ่หน เวลาใดบา้ง ฯลฯ  
กฎทั่วไปคอื: ขอ้ความส าหรับทกุคน To All messages 

ควรเป็นเรือ่งทีท่กุคนสนใจอยา่งแทจ้รงิ 
ถา้ขอ้ความใดทีไ่มไ่ดเ้ป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นความสนใจของทกุคน (หรอืทีค่นสว่นใหญส่นใจ) 
จงอยา่ไดส้ง่ขอ้ความนัน้ไป โดยใชช้อ่งทาง To All ฟังชัน่  

 ใชส้ญัญาณเรยีกขานของบคุคลอืน่ใน DX Cluster 

เป็นทีป่รากฏใหเ้ห็นอยูเ่สมอวา่ บคุคลทีม่อีาการป่วยทางจติบางราย 
จะใชส้ญัญาณเรยีกขานของผูอ้ ืน่ spot เขา้ไปใน DX Cluster แลว้ก็กระท าในสิง่ทีน่่ารังเกยีจ 
จนไมม่ผีูใ้ดสามารถรับได ้กรณีถอืวา่ เลวรา้ยยิง่กวา่การออกอากาศโดยไมแ่สดงตัวตนเสยีอกี 
ซ ้ารา้ย 
ยงัจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ชือ่เสยีงของนักวทิยสุมคัรเลน่ผูเ้ป็นเจา้ของสญัญาณเรยีกขานนัน้ 
โดยไมรู่ต้ัวอกีดว้ย 

ตอ้งไมต่อบโตอ้ะไรลงไปใน DX Cluster ทัง้สิน้ เมือ่เราตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์เชน่นี ้
 

III.7. ชอ่งทางการตดิตอ่ทางไกล  
 

 ตารางก าหนดยา่นความถีข่อง IARU เป็นสญัญาสภุาพบรุษุ ทีนั่กวทิยสุมคัรเลน่รอ้ยละ 99 
ยดืถอืปฏบิตักินั 

 ตารางก าหนดยา่นความถีด่ังกลา่ว ไดจั้ดล าดบัชอ่งทางทีเ่ป็นทางการไว ้2 ชอ่งทาง 
ทีม่กีารตกลงกนัไวว้า่ จะใหเ้ป็นสทิธขิองการตดิตอ่ทางไกล (DX contacts) เป็นอนัดับแรกกอ่น 

 

III.7.1. ชอ่งทางการตดิตอ่ทางไกลในยา่น HF 

 ปัจจบุนั นักวทิยสุมคัรเลน่มชีอ่งทางในการตดิตอ่อยู ่3 ชอ่งทาง 
ในสหภาพวทิยสุมคัรเลน่ระหวา่งประเทศ เขต 1 หรอื IARU R1 (ยโุรป อฟัรกิา และ 
ตะวันออกกลาง): 3.500-3.510 kHz (CW), 3.755-3.800 kHz (SSB) และ 14.190-

14.200 kHz (SSB) ใน IARU R2 (อเมรกิาเหนอืและใต)้  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: ในเวลาเทีย่งวัน คลืน่นี ้
สามารถใชไ้ดใ้นบรเิวณทอ้งถิน่ (local traffic) หรอืประเทศใกลเ้คยีง 
เนือ่งจากคลืน่ยา่นนีแ้พรก่ระจายไปไดไ้มไ่กลในชว่งเวลาดังกลา่ว แตก่ค็วรตระหนักไวด้ว้ยวา่ 
แมห้ลังเทีย่งวันไปแลว้เพยีงเล็กนอ้ยกต็าม การตดิตอ่แบบทอ้งถิน่ในชอ่งทาง DX นี ้
สามารถไปรบกวนสถานอีืน่ทีอ่ยูห่า่งออกไป 1,000 ถงึ 2,000 กม.ได ้ในทศิทางของ terminator 

(เสน้ทีแ่บง่ระหวา่งซกีโลกดา้นทีส่วา่งและดา้นทีม่ดื) ตวัอยา่ง: ณ เวลา 13.00 UTC 

ชว่งกลางฤดหูนาวของประเทศเบลเยีย่มซึง่เป็นเวลากอ่นทีต่ะวันจะตกดนิ 3 ชัว่โมง ณ เวลานัน้ 
แทบจะเป็นไปไมไ่ดเ้ลย ทีจ่ะสามารถตดิตอ่สถาน ีDX จากประเทศเบลเยีย่มได ้
แตส่ญัญาณของสถานจีากเบลเยีย่ม ก็สามารถไดย้นิไดช้ดัเจนดไีปถงึแถบสแกนดเินเวยี 
ทีม่รีะยะหา่งออกไปเพยีง 1,000 ถงึ 2,000 กม. ซึง่ ณ บรเิวณนัน้ 
ตะวันไดล้ับฟ้าไปหลายชัว่โมงแลว้ แมว้า่ ณ เวลานัน้ สถานเีบลเยีย่มอาจจะไมไ่ดย้นิสถาน ีDX 
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จากแถบสแกนดเินเวยีกต็าม สถานใีนเบลเยีย่ม กส็ามารถกลายเป็น QRM 

ตอ่บรรดาสถานอีืน่ทีอ่ยูใ่กลก้บับรเิวณทีพ่ระอาทติยก์ าลงัจะตกดนิในขณะนัน้ได ้ สรปุ: 
จงหลกีเลีย่งการใชย้า่นความถีแ่ถบนี ้ตลอดเวลา เวน้แตว่า่เราเอง ตอ้งการออกอากาศแบบ DX  

 ขณะก าลังมกีารออกอากาศ สถาน ีDXpeditions มสีทิธใินการใชย้า่นความถี ่20m ทีเ่ป็น DX 

window (ชว่งความถีส่ าหรับ DXpedition ยา่น 20m) ดังทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ไดอ้ยา่งเต็มที ่
ภายใตส้ภาวการณ์เชน่นี ้สถานอีืน่ทัง้หมดควรเวน้ความถีใ่นชว่งนีใ้หว้า่งไว ้
และปฏบิตัติอ่กนัดว้ยความมนี ้าใจตามสญัญาสภุาพบรุษุของ IARU ชอ่งทางทีเ่รยีกวา่ 20m 

DXpedition window ถกูก าหนดไวเ้มือ่ปี 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.c ส าหรบั VHF-UHF ดตูารางก าหนดความถีอ่ยา่งเป็นทางการของ IARU ไดท้ี:่ 
http://www.iaru.org/bandplans.html  

III.8. ข ัน้ตอนการออกอากาศเฉพาะส าหรบั VHF และความถีท่ ีส่งูกวา่ 
 

 วธิกีารและขัน้ตอนการออกอากาศในยา่นความถีน่ี ้ตัง้อยูบ่นหลกัการเดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นยา่นความถี ่
HF 

 การ QSO ผา่นการแพรก่ระจายเคลือ่นในบรรยากาศชัน้ลา่งสดุหรอื Tropospheric propagation 

(ในทอ้งถิน่ หรอืผา่นอณุหภมูทิีผ่กผัน) บนความถีย่า่น 50, 144 และ 430 MHz นัน้ 
ใชข้ัน้ตอนการปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้นยา่น HF ทกุประการ ทีแ่ตกตา่งกนัก็คอื เราใชช้อ่งเรยีกขาน 
เป็นการเริม่การตดิตอ่ เมือ่ตดิตอ่กนัไดแ้ลว้ ก็จะยา้ยไปใชค้วามถีอ่ ืน่ของยา่นนัน้ตอ่ไป (เชน่ 
ประเทศไทยใช ้145.000 MHz ส าหรับยา่น VHF) 

 QTH-locator: ในยา่นความถี ่VHF และทีส่งูกวา่ จะใชก้ารก าหนดต าแหน่งทีเ่รยีกวา่ locator (หรอื 
grid square locator) ในการระบสุถานทีอ่อกอากาศ หรอื QTH-locator และก็มกีารใชค้ าวา่ 
Maidenhead locator ดว้ย QTH-locator คอื ชดุของจดุตดั (coordinates) แบบไมส่ลับซบัซอ้น 
(เชน่ JO11) 

ซึง่จะท าใหผู้ใ้ชร้ะบบนีส้ามารถคน้หาทศิทางและระยะทางของสถานทีีก่ าลังตดิตอ่อยูไ่ดอ้ยา่งรวดเร็
ว 

 ยงัมขีัน้ตอนออกอากาศเฉพาะอืน่ ในยา่นความถี ่VHF และทีส่งูกวา่อกีดังนี:้  
- การตดิตอ่สือ่สารผา่นดาวเทยีมวทิยสุมคัรเลน่ 

- การตดิตอ่สือ่สารแบบสะทอ้นผวิดวงจันทร ์(EME QSOs)  

- การสะทอ้นผา่นหางดาวตก (Meteor scatter QSOs) 

- การตดิตอ่ผา่นแสงขัว้โลกเหนอื-ไต ้(Aurora QSOs) 

- โทรทัศนว์ทิยสุมคัรเลน่แถบความถีก่วา้ง (ATV- wideband amateur television) 

 การลงในรายละเอยีดมากไปกวา่นี ้ส าหรับหวัขอ้นี ้จะท าใหอ้อกนอกเรือ่งของคูม่อืเลม่นี ้ทัง้นี ้
ไมว่า่กรณีใดก็ตาม พฤตกิรรมในการออกอากาศก็ยงัคงตัง้อยูบ่นหลกัการทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น § I.2. 

http://www.iaru.org/bandplans.html
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III.9. สถานการณ์แหง่ความขดัแยง้ 

 

ดังไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ใน § I.2 วา่ แทจ้รงิแลว้เราทัง้หลาย 
(เหลา่นักวทิยสุมคัรเลน่นับหลายแสนคนทัว่โลก) 
สนุกอยูก่บักจิกรรมงานอดเิรกอนัหนึง่บนสนามผนืเดยีวกนั บนทอ้งฟ้า ในบางครัง้ 
จงึยากทีจ่ะหลกีเลีย่งตอ่สถานการณ์ทีน่ าไปสูค่วามขดัแยง้ทีเ่กดิในหมูพ่วกเดยีวกนัเองได ้ค าถามกค็อื 
เราจะรับกบัสถานการณ์ดังกลา่วไดอ้ยา่งไร? พฤตกิรรมของเราบนความถี ่ควรตัง้อยูบ่นพืน้ฐานแหง่ 
สามญัส านกึ (common sense) การวางตวัหรอืการปฏบิตัติอ่กนัในทางทีด่ ี(good manners) 

และ การเคารพใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั (mutual respect) 

 กฎขอ้ที ่1 จงอยา่กระท าหรอืใชว้าจาในสิง่ทีต่นเองไมป่ระสงคใ์หเ้พือ่นทีแ่สนดขีองเรา 
หรอืผูอ้ ืน่ในโลก ไดย้นิดว้ย 

 ปัญหาคอื การออกอากาศ โดยปราศจากการแสดงตวัตน (พีแ่หลม) นัน้ กระท าไดง้า่ย 
ผูท้ีต่อ้งการจะกระท าเยีย่งนัน้ เพยีงเพือ่สรา้งความเสยีหายใหก้บัผูอ้ ืน่ 
ถอืเป็นบคุคลทีไ่รค้า่ในการเป็นนักวทิยสุมคัรเลน่ 

 ขออยา่ไดค้ดิทีจ่ะสง่สญัญาณรบกวนการออกอากาศของสถานอีืน่โดยเด็ดขาด (never ever) 

ดว้ยเหตทุีก่ารรบกวนเยีย่งนัน้ เป็นกระท าทีม่ไิดแ้สดงตวัตน เป็นการบง่บอกใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ 
บคุคลผูก้ระท า เป็นพวกขีข้ลาดตาขาว (cowardliness)  

 ไมม่ขีอ้แกต้วัใดส าหรับพฤตกิรรมเยีย่งนี ้แมเ้ราจะเห็นวา่ สถานทีีถ่กูกระท าสมควรไดรั้บการรบกวน 
ก็ตาม 

 ดังนัน้ บางครัง้ อาจจะมสีถานการณ์ ซึง่เราคดิวา่ตอ้งกระท าสิง่ใดสิง่หนึง่ลงไป 
เพือ่ใหเ้กดิความถกูตอ้ง? บางท ีการกระท าดังกลา่ว อาจจะถกูตอ้ง แตจ่งไตรต่รองใหด้เีสยีกอ่นวา่ 
สิง่ใด ทีจ่ะ เพิม่คณุคา่ ใหก้บังานอดเิรกของพวกเรา ของตัวเราเอง และตอ่ชือ่เสยีงของตนเอง 
กอ่นทีจ่ะเริม่กระท าหรอืกลา่วสิง่ใดออกไป 

 จงอยา่เปิดการ อภปิราย บนความถี ่ดว้ยเหตทุีว่า่ 
อาจมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะท าใหม้สีถานอีืน่เขา้มารว่มวงดว้ย 
และมติรภาพทีเ่กดิขึน้ในชว่งแรกของการสนทนา อาจจะมะลายลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ฉะนัน้ 
พงึขจัดความขดัแยง้สว่นตวับนความถีอ่อกไป จงน าขอ้โตแ้ยง้ทัง้หลายมาพดูคยุกนัทางโทรศัพท ์
ทางอนิเตอรเ์น็ต หรอื พบกนัเป็นการสว่นตัว  

 

III.10. ผูคุ้ม้กฎ (ต ารวจบนความถี)่ 
 บรรดาผูคุ้ม้กฎ (cops) คอื วา่ที ่ต ารวจความถี ่(frequency police) ทีแ่ตง่ตัง้ตนเองขึน้มา 

เป็นผูซ้ ึง่คดิวา่ตนเองจ าเป็นตอ้งท าใหนั้กวทิยสุมคัรเลน่ทีม่ขีอ้ผดิพลาด 
ไดป้ฏบิตัตินใหถ้กูตอ้งตามครรลอง บนความถีแ่ละใน spot ทัง้หลายทีม่อียู ่

 ในบางครัง้ ก็มคีวามจ าเป็นอยูม่ากเชน่กนั ทีผู่ท้ีก่ระท าผดิกฎอยา่งตอ่เนือ่ง (เชน่ 
ผูท้ีเ่รยีกขานแบบตอ่เนือ่งในความถีท่ีใ่ชส้ง่ของสถาน ีDX ทีอ่อกอากาศแบบ split อยู)่ 
กรณีควรไดรั้บการบอกกลา่ววา่ เขาเหลา่นัน้ก าลังสรา้งปัญหา แต่ถงึกระนัน้ 
ก็มอียูห่ลายหนทางทีส่ามารถน ามาใชเ้พือ่บอกกลา่ว... 

 ครัง้แลว้ครัง้เลา่ ทีผู่เ้ขยีนพบวา่ 
ผูคุ้ม้กฎทีแ่ทรกเขา้มามกัจะกอ่ใหเ้กดิความสบัสนวุน่วายมากมายและสรา้งความเสยีหายมากกวา่ทีผู่ ้
คุม้กฎเหลา่นัน้ตอ้งการใหส้ถานดีังกลา่วกระท าในสิง่ทีถ่กูทีค่วรเสยีอกี 

 

III.10.1 ชนดิของผูคุ้ม้กฎ 

 ผูคุ้ม้กฎสว่นใหญ ่(Most cops) มคีวามตัง้ใจด ีและจะละเวน้การใชภ้าษาทีห่ยาบคาย 
จะรักษาความสภุาพ 
และมกัประสบความส าเร็จในความพยายามทีจ่ะท าใหค้วามถีเ่พือ่การตดิตอ่ทางไกล (DX) วา่งลงได ้ 
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 ผูคุ้ม้กฎบางรายมคีวามตัง้ใจด ีแตโ่ดยการใชภ้าษาและการปฏบิตัทิีไ่มเ่หมาะสม (bad language 

and manners) จงึไมส่ามารถบรรลผุลในการท าใหค้วามถีนั่น้ วา่งลงได ้ผูคุ้ม้กฎประเภทนี ้
มกัจะสรา้งความสบัสนวุน่วายขึน้ แทนทีจ่ะเกดิความสงบสนัต ิ

 ส าหรับประเภททีส่าม จะประกอบดว้ยผูท้ีต่อ้งการใชภ้าษารนุแรง ดว้ยตอ้งการสรา้งความวุน่วาย 

ภาษาทีใ่ชแ้ละวธิกีารปฏบิตัขิองผูคุ้ม้กฎประเภทนีจ้ะโนม้น าใหเ้พือ่นผูคุ้ม้กฎดว้ยกนัเขา้มาตกัเตอืนต่
อการกระท าทีไ่มเ่หมาะสมของตนเอง ผลทีไ่ดก้ค็อื 
เกดิสถานการณ์แหง่ความวุน่วายไปดว้ยกนัทัง้หมด 

จงอยา่แสดงปฏกิริยิาตอบโตอ้นัใด เมือ่ไดย้นิผูคุ้ม้กฎประเภทใดกต็าม ทีส่ถาปนาตนเองขึน้มา 
คนใดคนหนึง่ ก าลังปฏบิตักิารอยู ่ใหถ้อยหา่งออกมา 
และละความสนใจไปจากทา่นทัง้หลายเหลา่นัน้เสยีใหห้มดสิน้ 
กรณีเป็นหนทางเดยีวทีจ่ะท าใหผู้คุ้ม้กฎเหลา่นัน้ สงบสตอิารมณ์ลงได ้

 

III.10.2 สิง่ใดท าใหผู้คุ้ม้กฎปรากฏตวัขึน้ 

 ผูคุ้ม้กฎจะปรากฏตัวขึน้บนความถีข่องสถานี DX  และของ DXpedition ทีห่ายาก 
โดยปกตขิณะก าลังมกีารตดิตอ่กนัอยูแ่บบ split  

 เหตทุีท่ าใหม้นุษยป์ระเภทนีป้รากฏตัวขึน้กค็อื เมือ่ operator คนใดคนหนึง่ลมืตัง้ฟังชัน่ split 

ในเครือ่งวทิยฯุ แลว้เริม่เรยีกขานสถาน ีDX โดยใชค้วามถีส่ าหรับการสง่ (transmitted frequency) 
น่ันคอื เวลาทีผู่คุ้ม้กฎจะเริม่ลั่นไกปืน/บรภิาษ (ตะโกนดา่) ออกมา 

 

III.10.3. ผูท้ ีค่วรใหอ้ภยั (The good sinners…) 
 นักวทิยสุมคัรเลน่จ านวนไมน่อ้ย เพยีงแตไ่มท่ราบถงึวธิกีารออกอากาศทีถ่กูตอ้ง 

ภายใตส้ภาพการณ์หลายอยา่งทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้มใิชเ่พราะไมต่อ้งการจะเป็น operator ทีด่ ี
แตเ่พราะความไมรู่ ้จงึท าใหต้นเองตอ้งเรยีนรูด้ว้ยการลม้และลกุ เหตผุลกเ็นือ่งมาจากวา่ 
เธอทัง้หลายเหลา่นัน้ ไมเ่คยไดรั้บการเรยีนรูใ้นสิง่ทีถ่กูตอ้งมากอ่น บคุคลประเภทนีจ้งึถอืเป็น 
ผูก้ระท าผดิทีค่วรใหอ้ภยั (good sinner) 

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

แมแ้ตผู่ท้ีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น ผูเ้ชีย่วชาญ ก็ยงัผดิพลาดได ้ไมม่มีนุษยแ์มเ้พยีงคนเดยีวทีส่มบรูณ์แบบ (No 

single human being is perfect) ทกุคนในบางครัง้ก็ไปออกอากาศในชอ่ง VFO ทีผ่ดิ 
(หมายถงึในชอ่งความถีส่ง่ของสถาน ีDX ทีต่ัง้แบบ split ไว)้ ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะขาดความระมดัระวัง อาจเป็นเพราะเหนือ่ยลา้หรอืโดนรบกวนสมาธ ิทัง้หลายทัง้ปวง 
นักวทิยสุมคัรเลน่กเ็ป็นเพยีงปถุชุนคนหนึง่ เชน่กนั 

 สิง่แรกทีค่วรพจิารณา เมือ่เกดิสถานการณ์ทีข่อ้ผดิพลาดของใครบางคนตอ้งไดรั้บการแกไ้ข คอื 
จะมวีธิสีง่ขอ้ความใหผู้น้ ัน้ทราบ ไดอ้ยา่งไร 

 เมือ่ใครคนใดคนหนึง่ไดรั้บค าสัง่เพือ่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งจากผูคุ้ม้กฎทีบ่รภิาษออกมาวา่ ‘up you idiot’ 
(‘ขยบัขึน้ไป ไอบ้ือ้’) บางครัง้เรากอ็ดไมไ่ดท้ีจ่ะตอบโตไ้ปใน spot ดว้ยค าวา่ ‘have you never 

made a mistake, you arrogant cop?’ (‘แลว้ผูย้ ิง่ใหญอ่ยา่งเอ็ง ไมเ่คยท าผดิมาบา้งร ึ
ไอบ้า้อ านาจ?)  

 กระนัน้ก็ด ีจงอยา่ไดต้อบโตอ้อกไปเชน่นัน้ เพราะสิง่ทีจ่ะไดต้ามมา 
อาจจะตรงกนัขา้มกบัทีเ่ราตอ้งการ (ท าใหผู้ย้ ิง่ใหญข่องขึน้) 

 

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

 นักวทิยสุมคัรเลน่บางราย 
ดเูหมอืนวา่จะสขุใจเมือ่ไดแ้สดงนสิยัทีส่ดุทรามของตนเองในการออกอากาศ กรณีตอ้งใชห้ลกัทีว่า่ 
ถา้ยงักระท าซ ้าตอ่อกีใหถ้อืวา่ เป็นพวกปีศาจ หรอื Perseverare diabolicum (to persist is 
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devilish) ทีม่าจากสภุาษิตลาตนิ ซึง่แปลวา่ ‘การกระท าความผดิเป็นธรรมดาของมนุษย ์
แตก่ารกระท าความผดิทีซ่ ้าซาก เป็นการกระท าของปีศาจ’ 

 เป็นทีป่รากฏใหเ้ห็นวา่ บคุคลทีช่อบกอ่กวนประเภทนี ้มจี านวนเพิม่มากขึน้เป็นล าดบั 
ซึง่เป็นพวกทีม่คีวามสขุอยูก่บัการสรา้งความยุง่ยากใหก้บัชวีติความเป็นอยูข่องนักวทิยสุมคัรเลน่ทีเ่
ป็นคนดทีัง้หลาย (well behaved operators) 

เป็นมนุษยป์ระเภททีพ่ยายามทกุวถิทีางเพือ่กอ่กวนสถานทีีต่ดิตอ่ทางไกล (DXers) ในบางกรณี 
บคุคลจ าพวกนี ้กค็อื 
นักวทิยสุมคัรเลน่ทีม่คีวามหงดุหงดิไมไ่ดอ้ยา่งใจจากการทีไ่มป่ระสบความส าเร็จในการตดิตอ่ทางไ
กล ซึง่เป็นผลมาจากการขาดความรูแ้ละดอ้ยซึง่สตปัิญญา 
และเป็นผูท้ีต่อ้งการจะระบายอารมณ์ทีห่งดุหงดิไปยงับรรดาเพือ่นฝงู ผูท้ีป่ระสบความส าเร็จ 

 บางครัง้ ผูเ้ขยีนไดเ้ห็นการใชว้าจาทีห่ยาบคายและลามกทีส่ดุจากมนุษยป์ระเภทนี ้
 สิง่ทีม่นุษยเ์หลา่นีต้อ้งการกค็อื ใหผู้อ้ ืน่ตอบโตต้นเอง เพือ่ใหเ้กดิความวุน่วายโกลาหลขึน้บนความถี ่  
 ค าแนะน าทีด่:ี จงอยา่ตอบโต ้เมือ่ไดพ้บเห็นเหตกุารณ์ดังกลา่ว หากไมม่ผีูใ้ดตอบโต ้

มนุษยร์า้ยเหลา่นี ้ก็จะหายไปเอง จากการทีไ่มผู่ใ้ดสนใจ (ด ู§ III.11 ประกอบดว้ย) 
ถา้หากมัน่ใจวา่ เราทราบตัวตนของบคุคล ผูซ้ ึง่ต ัง้ใจสรา้ง QRM ไดเ้ป็นทีแ่น่ชดั 
ก็ใหพ้จิารณารายงานอยา่งเป็นทางการไปยงัหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลวทิยสุมคัรเลน่ (authorities) 

ตอ่ไป 

 ตอ้งไมต่อบโต ้ผา่นทาง DX Cluster ไมว่า่จะเป็น cluster ใหนกต็าม ซึง่แน่นอนเป็นธรรมดา 
ทีใ่นขณะเดยีวกนั บรรดาพวกจติวปิรติเหลา่นัน้ กค็งคอยเฝ้ามอง DX Cluster ทัง้หลายอยูด่ว้ย 
เชน่กนั 

 

III.10.5. เราตอ้งการจะเป็นผูคุ้ม้กฎอกีผูห้นึง่หรอืไม?่ 

 เมือ่เราพบวา่มผีูอ้ ืน่กระท าผดิรา้ยแรง หรอื ผดิซ า้ซาก จงจ าไวว้า่ 
ทีผ่า่นมาตวัเราก็เคยกระท าผดิมาแลว้เชน่กนั จรงิหรอืไม?่ จงอดทนและใหอ้ภยั 

 หากจ าเป็นตอ้งการจะบอกกลา่วบางสิง่บางอยา่ง (เพือ่แกไ้ขสิง่ผดิทีเ่กดิอยูป่ระจ าโดยบคุคลผูนั้น้) 
ใหใ้ชว้าจาไปในลักษณะทีเ่ป็นมติรและเป็นไปในทางบวก โดยไมท่ าใหบ้คุคลนัน้ตอ้งไดอ้าย หรอื 
ฟังแลว้ไมท่ าใหบ้คุคลนัน้ รูส้กึวา่ ตนเองเป็นผูด้อ้ยปัญญาหรอืไรซ้ ึง่ความส าคัญ ถา้ ON9XYZ 

ออกอากาศผดิพลาดซ า้กนัหลายครัง้บนความถีใ่นฟังชัน่ VFO ก็ใหแ้จง้ไปวา่ ‘9xyz up please’ 
(‘9xyz ขยบัขึน้ไปหน่อย นะครับ/คะ’) ไมใ่ช ่‘up you idiot’ (‘ขยบัขึน้ไป ไอโ้ง’่) 
การท าใหผู้อ้ ืน่ไดรั้บความอบัอายขายหนา้ 
มไิดน้ ามาซึง่คณุคา่ทีง่อกเงยกบัถอ้ยค าทีผู่นั้น้ไดส้ง่ออกไปแมแ้ตอ่ยา่งใดเลย 
กรณีเพยีงแสดงใหท้ราบถงึบางสิง่บางอยา่งในตวัตนของบคุคลทีก่ าลังกระท าใหผู้อ้ ืน่ไดอ้ายอยูเ่ทา่
นัน้ (ส าเนยีงสอ่ภาษา กริยิาสอ่สกลุ) 

 จงตระหนักไวเ้สมอวา่ การเขา้ไปสอดแทรก (ดว้ยความประสงคด์)ี 
อาจจะน ามาซึง่การรบกวนทีม่ากขึน้กวา่ขอ้ผดิพลาด ทีผู่นั้น้ก าลังตอ้งการจะเขา้ไปแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
ไดเ้ชน่กนั  

 กอ่นทีจ่ะแสดงบท เป็นผูคุ้ม้กฎ คดิทบทวนดใูหด้ ี
พจิารณาวา่หนทางใดทีก่ารกระท าของเราจะมผีลไปในทางบวก หากเห็นวา่ 
จ าเป็นจะตอ้งกระท าเชน่นัน้ ใหข้ยบัลิน้มว้นไปมาสกัสามครัง้กอ่นเดนิหนา้ตอ่ไป 

(ส านวนเป็นนัยวา่คดิใหล้ะเอยีดรอบคอบเสยีกอ่น) 

 สภุาพและสรา้งสรรคไ์วเ้สมอ 

 หากตอ้งการจะบอกกลา่วผูใ้ดบางคนทีก่ าลังออกอากาศในความถีท่ีไ่มถ่กูตอ้ง 
ใหร้ะบสุญัญาณเรยีกขานสถานนัีน้ไวด้ว้ยเสมอ หาไมแ่ลว้สถานดีังกลา่วจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ 
เรามขีอ้ความถงึเขา? ดังนัน้ ใชค้ าวา่ ‘9XYZ up please’ ไมใ่ช ่‘up please’ หรอื ‘up up up up’ 
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 หากตนเองเป็นสถาน ี9xyz ก็ไมต่อ้งเกรงวา่จะเป็นการขายหนา้จนเกนิไป 
ความผดิพลาดเป็นเรือ่งธรรมดาของมนุษย ์การขอโทษของเราจะยิง่ท าใหเ้กดิ QRM เพิม่ขึน้ 
(กรณีเป็นการแนะวา่หากเราโดนตักเตอืนมาก็ไมต่อ้งรูส้กึอบัอายขายหนา้จนเกนิไปและไมจ่ าเป็นตอ้
งขอโทษหรอืแสดงความเสยีใจใดๆ ออกไป เพราะถอืวา่เป็นขอ้ผดิพลาดทีใ่หอ้ภยักนัได ้ดังนัน้ 
จงึไมค่วรตอ่ความอะไรเพิม่เตมิ เพราะจะกลายเป็นการไปเพิม่ QRM เขา้ไปอกี) 

 จงอยา่ลมืวา่ผูคุ้ม้กฎทกุทา่น ทีก่ระท าตนเยีย่งต ารวจอยูนั่น้ 
ก็ก าลังกระท าผดิหรอืฝ่าฝืนกฎระเบยีบอยูด่ว้ยเชน่กนั: เราเคยไดย้นิต ารวจบนความถีท่า่นใด 
ระบตุัวตนตามทีค่วรจะตอ้งกระท าบา้งหรอืไม?่  

 อกีแนวคดิหนึง่: มผีูคุ้ม้กฎทีด่คีนเดยีว ถอืเป็นเรือ่งทีย่อมรับกนัได ้แตถ่า้มถีงึสองคน 
คงจะแออดัเกนิไป  

 

III.10.6. จะประพฤตตินเยีย่งไรทา่มกลางขบวนผูคุ้ม้กฎ 

เมือ่เป็น DXer แลว้ จะทราบไดอ้ยา่งรวดเร็ววา่ ตวัเราจะไดห้ลายสิง่หลายอยา่งมากมายกวา่ 
จากการทีไ่มเ่ขา้ไปขอ้งเกีย่วกบับรรดาผูคุ้ม้กฎทัง้หลาย พยายามเปลีย่นวกิฤตใิหเ้ป็นโอกาส จงฟงัตอ่ไป 
(วลนีีเ้ป็นค าทีม่หัศจรรยอ์กีเชน่กนั) ทา่มกลางเสยีงทีต่ระโกนบรภิาษไปยงัสถาน ีDX อยูนั่น้ 
และในหลายครัง้ ขณะทีผู่คุ้ม้กฎก าลังมคีวามเพลดิเพลนิ กบัการกลน่ดา่อยู ่เราก็ยงัสามารถลง log 

กบัสถาน ีDX นัน้ได ้(แอบโป่งยงิเสอื)  
 

III.11. เคล็ดลบัส าหรบัสถาน ีDX และนกัวทิยสุมคัรเลน่ประจ าสถาน ี
DXPEDITION 
บางท ีในอกีไมช่า้ไมน่าน เราอาจจะไดอ้อกอากาศอยูอ่กีฝากหนึง่ในสถานการณ์แบบ pileup 

อาจจะไดท้ าหนา้ที ่operator ของ DXpedition ซึง่ถอืเป็นความใฝ่ฝันของนักวทิยสุมคัรเลน่หลายคน 
ส าหรับผูท้ีค่ดิจะเอาจรงิเอาจังในเรือ่งนีแ้ลว้ 
ผูเ้ขยีนมขีอ้แนะน าและวธิกีารอยูห่ลายประการทีส่ามารถน าไปใชอ้ยา่งไดผ้ล หากตอ้งการจะเป็น 
operator ทีป่ระสบความส าเร็จ และทีจ่ะกลา่วตอ่ไปนีค้อื เคล็ดลับบางประการ:  
 แจง้ call sign ของตนเองหลังจบการตดิตอ่ทกุการตดิตอ่ หาก call sign เรายาว (เชน่ 

SV9/G3ZZZ/P) ใหข้านไปทกุ 2-3 QSO เป็นอยา่งนอ้ย  
 หากเมือ่ตดิตอ่แบบ simplex และไมส่ามารถรับสญัญาณเรยีกขานสถานอีืน่ไดช้ดัเจนพอ 

(เนือ่งจากหลายสถานเีรยีกขานเขา้มาในความถีพ่รอ้มกนั) ใหเ้ปลีย่นการรับ/สง่ไปเป็นแบบ split 

และแจง้ใหผู้ท้ีเ่รยีกขานสถานเีราอยูใ่นขณะนัน้ ทราบโดยทั่วกนั ตอ้งไมล่มืแจง้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่อยูใ่นยา่นความถีต่ า่ ทีส่ญัญาณจากสถาน ีDX ทีอ่ยูไ่กลจะจางมาก 

ซึง่สถานขีองเราจะถกูกลบทบัรับฟังไมไ่ดเ้ลยอยา่งงา่ยดาย ดว้ยความแรงมากวา่เราเพยีง 50 dB 
ส าหรับสถาน ีDX ทีห่ายากดว้ยแลว้ split คอืค าตอบสดุทา้ย 

 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 แบบนานๆ ครัง้ (‘every now and then’) 
กรณีอาจท าใหค้วามหนาแน่นหรอืจ านวนของสถานทีีร่อเรยีกขาน (pile) เราอยูล่ดลง 
และสรา้งความความสบัสนวุน่วายขึน้ ยากทีจ่ะหลกีเลีย่งได ้บนความถีท่ีเ่ราก าลังใชส้ง่อยู ่
รวมทัง้ยงัจะท าใหย้า่นความถีท่ีใ่ช ้split นัน้ขยายกวา้งออกไปเกนิจากทีต่อ้งการ 
กรณีถอืเป็นการปฏบิตัทิีไ่มเ่หมาะสม ในทกุแง ่

 ใน CW แบบ split ควรปรับไปฟัง อยา่งนอ้ยที ่ 2 kHz เหนอื (หรอืต ่ากวา่) ความถีท่ีเ่ราใชส้ง่ 
(transmit frequency) เพือ่หลกีเลีย่งการรบกวนทีม่ตีอ่สญัญาณจาก key clicks 
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ทีเ่กดิจากบรรดาผูท้ีเ่รยีกขานเขา้มา (callers) ปกต ิ การ split เพยีง 1 kHz ทีน่ยิมใชก้นัอยู ่ นัน้ 
ถอืวา่ไมเ่พยีงพอ  

 ใน SSB ควรเป็นอยา่งนอ้ย 5 แตท่ี ่10 kHz จะเหมาะสมกวา่ 
สญัญาณจากสถานทีีเ่รยีกขานมาของบางสถาน ีบางครัง้ก็กวา้งมาก 
ท าใหเ้กดิการฟุ้งกระจายเขา้มาในความถีท่ีเ่ราใชส้ง่ออกไดอ้ยา่งมากมาย 

 หากตนเองเป็นสถาน ีDX ออกอากาศแบบ split ในยา่น 80m (window of 80m) ทีก่ าหนด (ใน 
Region 1: 3.50-3.51 kHz แบบ CW หรอื 3.775-3.800 kHz แบบ phone) ใหร้บัฟงั pileup 

นอกยา่นทีก่ าหนดไวเ้พือ่การออกอากาศแบบ DX (listen for the pileup outside the 

DX window) หากออกอากาศ เชน่ ที ่3.795 ใหฟั้ง pileup ที ่3.775 kHz (แบบ CW 3.510 kHz 

เหนอืขึน้ไป) 
 รักษาชอ่งทางในการรับฟัง (listening window) ใหแ้คบทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระท าได ้

เพือ่หลกีเลีย่งการไปรบกวนผูใ้ชค้วามถีย่า่นอืน่  

 ในแบบ SSB หากรับสญัญาณเรยีกขานของคูส่ถานไีดเ้พยีงบางสว่น 
ใหข้านตอบกลับไปดว้ยสญัญาณเรยีกขานทีรั่บมาไดนั้น้ พรอ้มรายงานการรับฟังไปดว้ยเลย เชน่ 
‘Yankee Oscar 59’ (‘แยงกี ้ออสการ ์หา้เกา้’) จงอยา่พดูวา่ ‘Yankee Oscar, again please’ 
(‘แยงกี ้ออสการ ์ขออกีครัง้ ครับ/คะ่’ รับประกนัไดเ้ลยวา่ การตอบไปแบบนัน้ จะท าใหบ้รรดา 
Yankee Oscar ทีม่อียูท่ัง้หมด หผูึง่! เมือ่เรารายงานค าวา่ 59 ไปดว้ยแลว้ 
ก็เสมอืนวา่เราตดิตอ่ไดค้รึง่หนึง่แลว้ (half of the QSO) และก็จะไมท่ าใหบ้รรดาสถานอีืน่ทีร่ออยู ่
เรยีกขานซอ้นเขา้มาดว้ย (disorderly callers)  

 กรณีเชน่เดยีวกนั ในแบบ CW ไมต่อ้งสง่เครือ่งหมายค าถามตอ่ทา้ยไป (เชน่รับไดม้าเพยีง 3TA) 

เครือ่งหมายค าถามจะไปลั่นไกใหค้รึง่หนึง่ของบรรดาสถานทีี ่pileup อยู ่กระโจนเขา้มาหาเราทันท ี

ดังนัน้ ใหส้ง่ค าวา่ ‘3TA 599’ ไป และ ไมใ่ช:่ ‘?3TA 599’  ตอ้งไมส่ง่เครือ่งหมายค าถามไปดว้ย 
โดยเด็ดขาด (never) เมือ่เกดิสถานการณ์ pileup  

 สิง่ทีจ่ะสาธยายตอ่ไปนี ้สามารถใชไ้ดก้บัทกุโหมด: หากครัง้แรกเรารับ call sign ไดม้าไมค่รบ 
ตอ่มารับไดค้รบแลว้ก็ขาน call sign ทีค่รบนัน้กลับไป เพือ่วา่สถานนัีน้ 
จะไดแ้น่ใจวา่ตดิตอ่กบัเราไดส้มบรูณ์แลว้ (worked you) และน าไปลง log ตอ่ไป ตัวอยา่ง: 

สมมตวิา่ในครัง้แรก รับ call sign ไดไ้มค่รบ เพยีง: ‘3TA’ ใหต้อบกลบัไปวา่ ‘3TA 599’ 
(ในประเภทใชเ้สยีง เป็น ‘3TA 59’) สถานนัีน้ก็จะยนืยนักลับมาวา่ ‘TU DE OH   OH3TA 599’ 
(ประเภทใชเ้สยีงก็จะเป็น Oscar Hotel, Oscar Hotel Three Tango Alpha you’re 59 QSL?) 

หากไปขานตอบยนืยนัสถานดีังกลา่วดว้ยเพยีงค าวา่ ‘QSL TU’ (ประเภทใชเ้สยีง: QSL thank you)  
OH3TA ก็จะไมม่ทีางทีจ่ะบอกไดว้า่ เราตดิตอ่เขาไดส้มบรูณ์แลว้ (you worked him) ดังนัน้ 
ยนืยนัไปวา่: ‘OH3TA TU’ ‘OH3TA thanks’ 

 เมือ่รับ (copy) สญัญาณเรยีกขานบางสว่นไดแ้ลว้ 
ยดึโยงอยูก่บัสถานนัีน้อยา่ใหส้ถานอีืน่เบยีดเขา้มาได ้เราเป็นเจา้ของความถีห่รอืผูเ้ป็นนาย (boss) 

อยูใ่นขณะนัน้ แสดงใหบ้รรดาสถานเีหลา่นัน้ไดท้ราบวา่ เราเทา่นัน้ มใิชผู่อ้ ืน่ ทีจ่ะเป็นผูต้ัดสนิวา่ 
จะลง log กบัสถานใีด สถานทีี ่pileup อยู ่มกัจะขาดวนัิย แตบ่อ่ยครัง้ 
สภาพดังกลา่วก็เกดิจากการที ่operator ของสถาน ีDX (สถานทีีเ่รยีกขาน CQ DX) 

ไมใ่ชส้ทิธใินการควบคมุ หากสถาน ีDX เหลา่นัน้สงัเกตรูไ้ดว้า่ เราก าลังยดึโยงอยูก่บัสถานทีีรั่บ call 

sign ไดม้าบางสว่นอยู ่และยงัไม ่(วา่ง) ถงึทเีขาทีจ่ะเรยีกขานเขา้มา เหลา่สถาน ีDX ทีร่มุเรยีกมา 
ก็จะหยดุรอ และแสดงความมวีนัิยมากขึน้ใหเ้ห็นเอง 

 หากเราหยดุและละทิง้สถานทีีรั่บ call sign ไดม้าไมค่รบ 
แลว้ไปขานรับสถานใีดสถานหีนึง่ทีเ่สยีงดัง แตไ่รซ้ ึง่วนัิยเขา้ ก็เทา่กบัวา่ 
ไปยอมใหส้ถานบีาตรใหญนั่น้เป็นผูบ้รหิารความถีแ่ทนเรา ณ เวลานัน้ เราก็จะมปัีญหาทันท ี
ในหลายกรณี ความยุง่เหยงิไมเ่ป็นระเบยีบเกดิขึน้กเ็พราะเหตวุา่ operator 
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ไมแ่สดงสทิธแิละใชอ้ านาจตามกฎ หรอืไมย่นืหยดัและยดึโยงกบักฎเกณฑท์ีต่นเองไดว้างไว ้

(พวกมากลากไป)  
 หากสถานทีี ่call sign ไมค่รบ ไมข่านตอบกลบัมา หรอื หายไป จงอยา่เรยีกสถานซี ึง่ขาดวนัิยใด 

ทีไ่ดส้รา้งปัญหาในชว่งหลายนาทสีดุทา้ยทีผ่า่นมา ใหเ้รยีก CQ ตอ่ แลว้ขยบัขึน้หรอืลง สองสาม 
kHz เพือ่ใหเ้ป็นชอ่งรับฟัง จงอยา่สรา้งความพงึพอใจใหก้บับคุคลทีเ่ราตราหนา้ไวแ้ลว้วา่ 
เป็นพวกขาดวนิยั จงแสดงใหบ้รรดาพวกทีช่อบแหกกฎไดเ้ห็นวา่ 
การเรยีกขานแบบขาดการเคารพซึง่กตกิา เป็นเรือ่งทีไ่รค้า่ (useless) ไมคู่ค่วรทีจ่ะตอบสนอง 

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

กนัไวแ้ลว้ ในบางครัง้ สถานนัีน้ก็ยงัคงเรยีกขานเราอยูอ่กี 
เนือ่งจากไมไ่ดย้นิทีเ่รารายงานการรับฟังไปให ้จงอยา่เรยีกขานกลับไปดว้ยค าวา่ ‘JA1ZZ. You are 

in the log’ (ในประเภทใชเ้สยีง) หรอื ‘JA1ZZZ QSL’ (ใน CW) 

แตใ่หเ้รยีกขานเขากลบัไปอกีคร ัง้พรอ้มรายงานการรบัฟงัไปอกี แทจ้รงิแลว้ 
สถานนัีน้ตอ้งการรายงานการรับฟังจากสถานเีรามากกวา่ (จงึไดเ้รยีกขานมาอกีครัง้) 

 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 ึง่รปูแบบอนัเดยีวกนั ความเร็วทีเ่ทา่กนั จงัหวะทีค่ลา้ยคลงึกนั เชน่นีแ้ลว้ 
ทกุสถานกี็จะทราบไดว้า่ ควรจะเรยีกขานเราเขา้มาเมือ่ใด คลา้ยกบัการท างานของนาฬกิา  

 หากบรรดาพวก pileup ยงัคงขาดวนัิยอยู ่ก็ไมต่อ้งตืน่เตน้มาก กบัปรากฏการณ์ดังกลา่ว 

และหากสภาวการณ์ยงัไมด่ขี ึน้ ก็ใหเ้ปลีย่นไปใชโ้หมดหรอืยา่นความถีอ่ ืน่เสยี 
แตต่อ้งแจง้ใหส้ถานเีหลา่นัน้ทราบกอ่นจะเปลีย่นไป  

 จงเยอืกเย็นไวเ้สมอ อยา่ไดไ้ปแสดงสิง่ใดทีจ่ะท าใหผู้ท้ี ่pileup อยู ่ไดอ้าย ทัง้หลายทัง้ปวง 
สิง่ทีค่วรและตอ้งกระท า เพือ่ใหส้ถานเีหลา่นัน้ทราบคอื ขณะนี ้เราเป็นเจา้ของความถีอ่ยู ่
เราเป็นคนก าหนดกฎเกณฑ ์เราคอืผูม้สีทิธขิาด 

 อยา่กระท าการตดิตอ่กนัในแบบทีเ่รยีกวา่ call sign 2 ตัว หากเมือ่ไดย้นิเชน่นัน้ กใ็หแ้จง้กลับไปวา่ 
เราตอ้งการ call sign ทีค่รบถว้น เทา่นัน้ 

 หากออกอากาศแบบ split mode แลว้ปรากฏวา่ หลายสถานรัีบเราไดไ้มค่อ่ยด ีกรณีเป็นไปไดม้ากที ่
ความถีท่ีก่ าลังใชส้ง่อยู ่นัน้ มปัีญหาจากการรบกวน (interference) หากปัญหายงัคงตอ่ไป 
ส าหรับในโหมด SSB ใหล้องเปลีย่นความถีภ่าคสง่ไปสกั 5 kHz พรอ้มบอกกลา่วกบับรรดาเหลา่ 
pileup ในขณะนัน้กอ่นดว้ย สว่นในแบบ CW เปลีย่นไปเพยีง 0.5 kHz ก็พอ 

 ในโหมด CW ความเร็วในการสง่ 40 ค าตอ่นาท ี(40 WPM) 

เป็นความเร็วสงูสดุทีใ่ชก้นัส าหรับการรับ/สง่ทีร่าบเรยีบอยา่งตอ่เนือ่งใน HF ยา่นต ่า (40-160m) 

และจะเป็นการดยีิง่ขึน้ หากจะลดความเร็วลงสกัเล็กนอ้ย (20-30 WPM ขึน้อยูก่บัสภาวการณ์)  

 แจง้กบับรรดาผูท้ี ่pileup ใหท้ราบถงึแผนหรอืก าหนดการของตนเองอยูเ่สมอ จะหยดุออกอากาศ 
(QRT) เมือ่ใด ก็แจง้ไป เมือ่จะหยดุพกั กบ็อกกลา่ว: ‘ORX 5’ (‘QRX 5 นาท’ี ‘standby’) 
หากจะเปลีย่นยา่นความถี ่กป็ระกาศไปดว้ยเชน่กนั 

 ถา้ตอ้งการจะให ้pileup ลดความหงดุหงดิลง และเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยขึน้ 
รวมทัง้ท าใหค้วามถีท่ีใ่ชส้ง่อยูว่า่งลง (clear) วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากสดุคอื 
ท าใหส้ถานทีีร่มุเรยีกขานอยูนั่น้มคีวามพงึพอใจ ท าใหบ้รรดาเพือ่นของเราเหลา่นัน้ทราบวา่ 
เราก าลังกระท าสิง่ใดอยู ่เรารับทราบแลว้วา่สถานเีหลา่นัน้ (อาจยกเวน้หนึง่หรอืสองสถานี) 
ก าลังตอ้งการตดิตอ่กบัเรา สถานเีราก าลังมาแรง (Hot)! 
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 Operator ของสถาน ีDX บางครัง้ตดิตอ่ (work)โดยการก าหนดตวัเลข หรอื 
ก าหนดพืน้ทีข่องคูส่ถาน ีกรณีหมายความวา่ สถาน ีDX จะตอบรับเฉพาะสถานทีีม่ตีวัเลขในสว่นหนา้ 
(prefix) ของ call sign ทีต่นเองไดก้ าหนดไวเ้ทา่นัน้ ตามสถติแิลว้ วธิกีารนีจ้ะท าให ้pileup 

เบาบางลงไดถ้งึ 10 เทา่ 

 จงหลกีเลีย่งใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระท าได ้ส าหรับการตดิตอ่ (work) แบบก าหนดตัวเลข 
เพราะเป็นระบบทีไ่มด่มีากนักเทา่ไร 

 หากตอ้งการใชว้ธิกี าหนดตัวเลขเพือ่เรยีกขาน ก็ใหใ้ชก้ตกิาดังตอ่ไปนี:้ 
- เมือ่เริม่การตดิตอ่แบบก าหนดตวัเลขไปแลว้ ใหไ้ลเ่รยีงตวัเลขตามล าดบัจนครบ 1 รอบ 

หากเราไปหยดุ (QRT) ครึง่ทางระหวา่งล าดับเลขเขา้แลว้ หรอื เปลีย่นมาใชแ้บบการสุม่ตวัเลข 
กลางคัน เรากก็ าลังจะกลายเป็นผูส้รา้งความสบัสนวุน่วายเสยีเอง 

- จงอยา่ลมืโดยเด็ดขาดวา่ ขณะทีใ่ชก้ารตดิตอ่แบบก าหนดตวัเลขอยูนั่น้ รอ้ยละ 90 ของ DXers 

ก าลังเฝ้าสงบรอ ขบเล็บนิว้มอืของตนเองอยู!่ สถาน ีDX 

เหลา่นัน้เฝ้าฟังเราอยูอ่ยา่งใกลช้ดิและนับนิว้อยา่งละเอยีดวา่ 
เราตดิตอ่แตล่ะตวัเลขไดก้ีส่ถานแีลว้ และใหม้ัน่ใจไดเ้ลยวา่ operator บางสถานจีะอดใจไมไ่หว 
หากเรายงัไปไมถ่งึตัวเลขของเขาในภายในระยะเวลาทีค่วรจะเป็น 

- ใหข้ึน้ตน้การเรยีงล าดับดว้ยเลข 0 เสมอ แลว้เพิม่ขึน้ทลีะเลขเรยีงล าดบักนัไป โดยไมม่ตีัวแทรก 
บรหิารใหง้า่ยเขา้ไว ้ 

- อยา่ก าหนดตัวเลขทีเ่ป็นการสุม่ (random): อนัแรก 0 จากนัน้ 5 แลว้ก็ 8 ตามดว้ย 1 ฯลฯ 
เนือ่งการจัดล าดับเชน่นัน้ จะท าให ้เพือ่นที ่pileup อยูห่งดุหงดิ 
หากเราเรยีงล าดับตัวเลขไปอยา่งปกต ิสถานทีัง้หลายเหลา่นัน้ 
ก็จะกะเกณฑไ์ดว้า่เมือ่ใดจะถงึทขีองตนเอง 
การใชว้ธิสีุม่ตัวเลขจะท าใหผู้ท้ีร่ออยูก่ระวนกระวายรอ้นรนใจไดอ้ยา่งมโหฬาร เลยทเีดยีว 

- ใหต้ดิตอ่อยา่งมากทีส่ดุ 10 สถานใีนแตล่ะตัวเลข และใหแ้น่ใจไวเ้สมอวา่ 
จ านวนสถานทีีไ่ดข้องแตล่ะตัวเลขมจี านวนใกลเ้คยีงกนั หากสามารถจดัการใหไ้ดน้าทลีะ 5 
สถาน ีก็เทา่กบัวา่เราจะใชเ้วลาประมาณ 20 นาทตีอ่รอบ กรณีหมายความวา่ 
บางสถานอีาจจะตอ้งหยดุรอ อกีประมาณ 20 นาท ีกวา่จะวนมาถงึทขีองเขาอกีครัง้ 
ซึง่ถอืวา่นานมากพอควรเลยทเีดยีว เวลาทีต่อ้งรอคอยโดยเฉลีย่ทัว่ไป จะอยูป่ระมาณ 10 นาท ี
แลว้ก็จงอยา่ลมืดว้ยวา่ ภาวะของการแพรก่ระจายคลืน่ (propagation) ในระยะเวลา 20 นาท ี
หรอืแมแ้ตเ่พยีง 10 นาทกีต็าม สามารถท าใหส้ภาพการตดิตอ่เปลีย่นแปลงไปไดม้าก 

- บอกกลา่วบรรดาสถานทีี ่pileup อยูเ่สมอ ถงึจ านวนสถานทีีก่ าหนดไว ้
ทีเ่ราจะตดิตอ่ดว้ยในแตล่ะตวัเลข และแจง้ขอ้มลูนีซ้ า้ทกุครัง้หลังจบการตดิตอ่ไดแ้ตล่ะ call 

sign  

 วธิกีารทีใ่ชเ้รยีกขานแบบก าหนดตัวเลขจาก call sign นัน้ ไมน่ยิมใชใ้น CW 

 เทคนคิทีด่กีวา่ ทีส่ามารถท าใหส้ถาน ีpileup ทัง้หลายเบาบางลงไดบ้า้งเล็กนอ้ย กค็อื การ work 

แบบก าหนดทวปี และ แบบตามพืน้ทีท่างภมูศิาสตร ์
การตดิตอ่แบบนีจ้ะเป็นการใหโ้อกาสทีม่ากกวา่กบัสถานทีีอ่ยูห่า่งไกลของโลก 
ทีส่ญัญาณมกัจะออ่นและอากาศเปิดใหเ้ป็นเวลาไมม่ากนัก 

 กรณีเราก าหนดทวปีเพือ่การตดิต่อ ซึง่หมายความวา่ เราตอ้งการจะใหส้ถานใีนพืน้ทีท่ีร่ะบไุป เทา่นัน้ 
ทีค่วรจะขานตอบเรามา ตวัอยา่ง: หากเราตอ้งการจะ work เฉพาะสถานใีนอเมรกิาเหนอื 
ใหเ้รยีกขานไปดังนี ้‘CQ North America ONLY’ หรอืใน CW: กเ็ป็น ‘CQ NA’  

 ใชเ้ทคนคิอนันีเ้ป็นหลกัเพือ่ใหเ้ขา้ถงึพืน้ทีข่องโลกทีม่สีภาพการแพรก่ระจายคลืน่ไมด่ ี(bad) 

และมอีากาศเปิดใหเ้ราเป็นแบบครัง้คราว (สัน้) 
 หากเราใชเ้ทคนคิอนันีเ้พราะเหตวุา่ pileup เกดิความหนาแน่นมากเกนิไปใน 

ก็ใหส้บัเปลีย่นหมนุเวยีนไปมาอยา่งรวดเร็ว ระหวา่งทวปีหรอืพืน้ที ่กฎหวัแมม่อื (rule of thumb) 

ทีด่ ีก็คอื ไมว่า่ผูใ้ดกต็าม ไมค่วรเรยีกขานเพยีงพืน้ทีเ่ดยีว เกนิกวา่ 15 ถงึ สงูสดุไมเ่กนิ 30 นาท ี
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 ใหแ้จง้บรรดาเพือ่นที ่pileup อยู ่ถงึแผนการของเรา ชีแ้จงไปวา่ เราจะเปลีย่นพืน้ทีอ่ยา่งไร 
และใหส้ถานทีี ่pileup ปฏบิตัติามแผนทีเ่ราวางไว ้

 ใหเ้ปลีย่นกลับมา work แบบไมเ่จาะจงพืน้ที ่ใหเ้ร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระท าได ้เมือ่อากาศเปิด 

 ควรหลกีเลีย่งการใชเ้ทคนคิทัง้สองทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระท าได ้
เวน้แตก่รณีทีเ่ราก าลังคน้หาพืน้ที ่ทีย่ากล าบากในการเขา้ถงึ เทา่นัน้ 

 ปัญหาหลกัของการใชว้ธิกีารแบบเจาะจง (selective method) กค็อื 
วธินีีจ้ะท าใหนั้กวทิยสุมคัรเลน่สว่นใหญน่ั่งรอและเกดิความเครยีด และพวกทีเ่ครยีดเหลา่นีเ้อง 
จะกลายเป็นผูคุ้ม้กฎทีเ่ก็บกด ไดอ้ยา่งงา่ยดาย ยิง่หากเราปิดสถาน ี(QRT) 

ไปกอ่นทีจ่ะถงึททีีเ่ป็นตัวเลขของทา่นทัง้หลายเหลา่นัน้ดว้ยแลว้ละก็ ใหเ้ชือ่ขนมกนิไดเ้ลยวา่ 
ชือ่ของเราจะถกูตระโกนเรยีก (called names) ในความถีท่ีใ่ชส้ง่อยูนั่น้ ดังอือ้องึ อยา่งมติอ้งสงสยั 

 ผูเ้ขยีนเคยไดเ้ห็น DX operator บางรายทีพ่ยายามจะ work แบบเจาะจงประเทศ  
เห็นวา่ควรหลกีเลีย่งวธิกีารนีใ้นทกุโอกาส ดว้ยเหตผุลทีไ่ดเ้คยสมัผัสมาดังนี:้ วธินีีท้ าให ้DXers 

รอ้ยละ 99 ทีต่อ้งการจะตดิตอ่กบัสถานเีรา ตอ้งเฝ้ารอ จงึรับประกนัไดเ้ลยวา่ ทันใดนัน้ 
ความวุน่วายจะเกดิขึน้ ในเวลาเพยีงชัว่อดึใจ  

 จงระวังไวด้ว้ย เมือ่จะใชว้ธิเีจาะจงแบบนีก้บัเพือ่นเรา หรอื กบัสถานใีนประเทศเราเอง 
ใหใ้ชค้วามระมดัระวังและอยา่ใหเ้ป็นการโจง่แจง้เกนิไป ทางทีด่แีลว้ อยา่กระท าเสยีเลย จะดกีวา่  

 ถงึตอนนี ้ผูเ้ขยีนไดล้ าดับประเด็นมาหลายเรือ่ง มากมายพอสมควร 
ทัง้หมดเกีย่วขอ้งกบับรรดาขัน้ตอนของการออกอากาศ โดยมุง่เป้าหมายไปยงัการคน้หาสถาน ีDX 
ไดอ้ยา่งสนุกสนานส าหรับผูท้ีเ่ปรยีบเสมอืนนายพรานตามลา่สถาน ีDX และ DXpedition 

อนัเป็นทีท่ราบกนัแลว้วา่การใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรม ใหก้บั operator ทัง้สองกลุม่ 
จะชว่ยปรับปรงุการ operate และท าใหเ้ขาเหลา่นัน้ สามารถกา้วไปสู ่สถานการณ์แบบ ชนะกบัชนะ 
(win win situation) ในทัง้สองเรือ่งได:้ เหนอืกวา่และสนุกสนานมากวา่ ในโลกของการ DX 

(DXing world)  

- ณ เวลาหนึง่หรอืเวลาใดทีผ่า่นมา พวกเราเกอืบทัง้หมด 
ไดเ้คยเผชญิกบัสถานการณ์ทีเ่หลา่ผูส้รา้ง QRM (QRMers) 

ไดป้รากฏตวัออกมาเพือ่ท าลายความสนุกสนานเพลดิเพลนิของบรรดานายพราน DX 

นับหลายพันคนทีก่ าลังสนุกรืน่รมยก์นัอยู ่สถานจี าพวกนีจ้ะสรา้ง QRM 

ขึน้ในความถีภ่าคสง่ของสถาน ีDX ไมว่า่จะดว้ยการไมข่านสญัญาณเรยีกขานตนเองก็ด ีหรอื 
ขอยมืของสถานอีืน่มาใชแ้สดงพฤตกิรรมทีไ่รซ้ ึง่จรยิธรรม ก็ด ีเหลา่นี ้โดยแทจ้รงิ จงึเป็น 
เรือ่งของจรยิธรรม หรอื ethical issue (ด ู§ I.2.5) เป็นเรือ่งพฤตกิรรมที ่ด ี(good) และ 
เลว (bad) มใิชเ่รือ่งทีเ่กีย่วกบั ขัน้ตอนการออกอากาศ (operating procedures)  

และผูส้รา้ง QRM ประเภทนี ้จ านวนมาก จะไมส่ามารถถกูขดัเกลาตนเองได ้
ดว้ยการศกึษาและการฝึกอบรม 

- การรบกวนทีเ่กดิจากความจงใจของมนุษย ์หรอื D(eliberate)QRM 
เกดิจากคนสว่นนอ้ยทีน่ยิมความรนุแรงในสงัคม ทีม่าตรฐานแหง่คณุธรรมในระดับหนึง่ 
ตกหลน่ไป การกระท าของบคุคลเหลา่นี ้ก็เป็นเพยีงการแสดงใหเ้ห็นถงึ 
ระดับความเห็นแกต่วัทีเ่พิม่ขึน้อยา่งคงเสน้คงวา เราทัง้หลาย ดว้ยโชคทีไ่มด่นัีก 
จงึดเูหมอืนวา่ จะไดเ้ห็นสิง่เหลา่นีใ้นทกุระดับของสงัคมปัจจบุนั  

- หากเราไดรั้บความเดอืดรอ้นจาก DQRM ก็ใหเ้ปลีย่นความถีไ่ปเล็กนอ้ย เชน่ 500 Hz ใน 
CW เป็นตน้ ใหส้ง่สญัญาณเรยีกขานเราไปแลว้ตามดว้ยเสยีง ดทิ (DIT) 
ตอ่กนัไปขณะทีเ่ราเปลีย่นความถีไ่ปอยา่งชา้ๆ เพือ่ทีบ่รรดาเพือ่นที ่pileup 

อยูจ่ะไดเ้ขา้ใจวา่เราก าลังท าอะไรอ หรอื ในประเภทใชเ้สยีง ปรับขึน้หรอืลงไป 5 kHz 

หลังจากไดแ้จง้ QSY ไปแลว้ โดยไมต่อ้งบอกเหตผุล (วา่เหตใุดเราถงึหนไีป) 
- จงอยา่ไปแสดงออกวา่ เราเดอืดรอ้นจาก DQRM คนสว่นนอ้ยเหลา่นีท้ีส่รา้ง DQRM 

บอ่ยครัง้มาก จะเลกิราไปเอง เมือ่ไมม่ผีูใ้ดสนใจ หรอื 
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อกีนัยหนึง่เมือ่ไมม่ผีูใ้ดใสใ่จการยัว่ยขุองตนเอง 
จงอยา่ไปใหค้วามสนใจกบับคุคลประเภทนี:้ จงยดึถอืกฎขอ้นีไ้ว ้

 

 

 

 

มผีลบงัคบัทางกฎหมายหรอืไม?่ (LEGALLY BINDING?)  

 

ขัน้ตอนของการปฏบิตัทิีแ่สดงใหเ้ห็นเป็นล าดับมาทัง้หมดในเอกสารฉบบันี้ มขีอ้ผกูพันทางกฎหมายหรอืไม?่ 
สว่นใหญเ่กอืบทัง้หมดแลว้ ไมม่ ีตวัอยา่งเชน่: กฎหรอืระเบยีบของเกอืบทกุประเทศสมาชกิ ก าหนดไวว้า่ 
ผูใ้ดก็ตาม ควรตอ้งขานสญัญาณเรยีกขานทกุ 5 (บางประเทศ 10) นาท ีกฎนีม้ขี ึน้ไว ้เพือ่ใหส้ถานคีวบคมุขา่ย 
(monitoring stations) และหน่วยงานทีม่หีนา้ทีก่ ากบัดแูลวทิยสุมคัรเลน่ (control authorities) 

สามารถทราบถงึตวัตนของผูท้ีก่ าลังออกอากาศอยูไ่ด ้สว่นการก าหนดไวท้กุ 5 นาท ี
เป็นตวัเลขขัน้ต า่ทีก่ าหนดไวใ้นกฎหรอืระเบยีบ แตใ่นแงข่องการปฏบิตัทิีด่ ี(good practice) และ 
ตามทีน่ยิมถอืปฏบิตักินัมา (sound custom) รวมทัง้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประสทิธภิาพและการปฏบิตัทิีด่ตีอ่กนั  
‘การปฏบิตัใินการออกอากาศทีถ่กูตอ้ง’ (‘correct operating practice’) ในทีน่ี ้บอกใหเ้ราทราบวา่ 
ใหร้ะบตุวัตนในแตล่ะ QSO ดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หากมกีารตดิตอ่กนัแบบกระชบั เชน่ ขณะทีอ่ยูร่ะหวา่ง 
contest หรอืออกอากาศแบบ pileup  บรรดาขัน้ตอนวธิกีารออกอากาศทัง้หลายเหลา่นี ้
ควรตอ้งใหม้กีารยดึถอืปฏบิตัใินสงัคมวทิยสุมคัรเลน่อยา่งถว้นทั่ว 
เพือ่ใหเ้ราสามารถไดร้ืน่รมยก์บังานอดเิรกชนดินี ้ดว้ยความเขา้ใจใหม้ากทีส่ดุ  
 

ตัวอยา่งทีค่ลา้ยคลงึกนั 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัแผนหรอืตารางก าหนดยา่นความถีข่องสหภาพวทิยสุมคัรเลน่ระหวา่งประเทศ (IARU Band 

Plan) ทีป่ระเทศสมาชกิสว่นมาก ก็มไิดน้ าไปบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย แตก่็เป็นทีช่ดัเจนวา่ 
ตารางดังกลา่วถกูใชเ้พือ่ใหก้ารอาศัยอยูร่ว่มกนัในยา่นความถีท่ีม่ผีูค้นเป็นจ านวนมาก 
เป่ียมดว้ยความสขุส าราญยิง่ขึน้  

 

การละเลยไมป่ฏบิตัติาม ขัน้ตอนวธิกีารออกอากาศ ทีไ่ดก้ลา่วมาทัง้หมดในเอกสารฉบบันี ้
อาจจะไมถ่งึขัน้ทีจ่ะท าให ้ผูใ้ดตอ้งเขา้ไปอยูใ่นเรอืนจ าได ้แตท่ีแ่น่นอน 
จะสง่ผลใหก้ารปฏบิตัใินการออกอากาศของผูนั้น้ ไมด่งีามเทา่กบัผูอ้ ืน่ ในทีส่ดุ 
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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 (โน 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 ิเออ รา่) 

G Golf golf                  (กอฟ) T Tango tang go  (แทง 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  (เอ็คซ 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)ู 
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เอกสารแนบ 2: รหสัควิ (The Q code) 

 

รหสั              แบบเป็นค าถาม         แบบเป็นค าตอบ หรอื ขอ้ความ 

QRG ความถีท่ีถ่กูตอ้งคอือะไร? ความถีท่ีถ่กูคอื ... 
QRK ความชดัเจนสญัญาณของผม/ดฉัิน  

เป็นเชน่ไร? 
รับไดช้ดัเจนระดบั 1: ไมด่เีลย 2: ไมด่นัีก                 3: 

ดพีอสมควร 4: ด ี5: เยีย่มมาก 

QRL ยุง่อยูห่รอืไม?่ มทีา่นใดใชค้วามถีอ่ยูบ่า้ง? ก าลังยุง่อยู ่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 ควรเพิม่ก าลังสง่หรอืไม?่  เพิม่ก าลังสง่ดว้ย ครับ/คะ่ 
QRP ผม/ดฉัิน ควรลดก าลังสง่หรอืไม?่ ลดก าลังสง่ดว้ย ครับ/คะ่   
QRS ผม/ดฉัิน ควรลดความเร็วการสง่? ลดความเร็วการสง่ดว้ย ครับ/คะ่ 
QRT ผม/ดฉัิน ควรหยดุออกอากาศหรอืไม?่ ปิดสถานขีองคณุเสยี      
QRU ทา่นมอีะไรส าหรับผม/ดฉัิน หรอืไม?่ ผม/ดฉัินไมม่สี ิง่ใดส าหรับคณุ 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)่ 

QTR ขอทราบเวลาทีถ่กูตอ้งแน่นอน? เวลาทีถ่กูตอ้งแน่นอนคอื ... 
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เกีย่วกบัผูเ้ขยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จอหน์ (John) ON4UN 

ไดถ้กูแนะน าเขา้มาสมัผัสโลกแหง่ความมหศัจรรยข์องวทิยสุมคัรเลน่โดยคณุลงุของเขา แกสตัน 
(Gaston) ON4GV ขณะทีม่อีายเุพยีง 10 ขวบเทา่นัน้ 10 ปีตอ่มา เขาก็ไดรั้บสญัญาณเรยีกขาน ON4UN 
ความสนใจของจอหน์ ในเรือ่งเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร ์ไดช้กัน าใหเ้ขากลายมาเป็นวศิวกร 
และไดใ้ชเ้วลาทัง้หมดในอาชพี คลกุคลอียูใ่นโลกของการสือ่สาร ระหวา่งนัน้ 
เขาคงไวซ้ ึง่กจิกรรมในยา่นความถีอ่ยูต่ลอดเวลา ท าใหม้ ีcontact เกอืบครึง่ลา้นอยูใ่น log ของ จอหน์ 
ในปี ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) 1 ปีหลังจากไดรั้บสญัญาณเรยีกขาน จอหน์ไดม้สีว่นรว่มในการ contest 

เป็นครัง้แรกใน รายการ UBA CW Contest และเขากช็นะการแขง่ขนั สิง่นี ้เป็นจดุเริม่ตน้ของเวลาเกอืบ 
50 ปีทีอ่ยูใ่นวงการวทิยสุมคัรเลน่ ทีส่ว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกบัการ contest และ DXing 

ในยา่นความถีต่ ่าของ HF ในยา่น 80m จอหน์ไดรั้บจ านวนประเทศทีย่นืยนัทัว่โลกสงูสดุ ของ DXCC 

(ไดรั้บรางวลัอนัดับ 1 DXCC 80m ดว้ยจ านวนกวา่ 355 ประเทศทีต่อบยนืยนั) และในยา่น 160m 

ไดค้ะแนนสงูสดุส าหรับประเทศทีอ่ยูน่อกสหรัฐอเมรกิาดว้ยจ านวนมากกวา่ 300 ประเทศทีต่อบยนืยนั 
จอหน์ ยงัเป็นสถานแีรกของโลกทีไ่ดรั้บรางวลัทีส่ าคญั 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 

  
จดุเดน่ในชวีติการเป็นนักวทิยสุมคัรเลน่ ของจอหน์ คอืการมชีือ่ใหเ้ป็นบคุคลใน CQ Contest Hall of 

Fame ในปี 1977 (พ.ศ. 2520) และ CQ DX Hall of Fame ในปี 2008 (พ.ศ. 2551) รางวัลเกยีรตยิศ 
เหลา่นี ้ในขณะนัน้ นอ้ยมาก ทีนั่กวทิยสุมคัรเลน่ทีไ่มใ่ชค่นสญัชาตอิเมรกินัจะไดรั้บ จอหน์ 
ไดเ้ขยีนหนังสอืเทคนคิทีเ่กีย่วกบังานอดเิรกชนดินี ้ของพวกเรา 
ไวม้ากมายซึง่สว่นมากไดรั้บการตพีมิพโ์ดย ARRL (American IARU Society- American Radio Relay 

League) ทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วกบั สายอากาศ การแพรก่ระจายคลืน่ วธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบั HF 
ความถีย่า่นต า่ เขายงัเขยีนหนังสอืเกีย่วกบัซอฟทแ์วรข์องสายอากาศและเสา (tower) เขายงัไดร้ว่มกบั 
รคิ (Rik) ON7YD ในฐานะผูร้ว่มประพันธ ์UAB handbook ส าหรับ HAREC-license 

(หนังสอืคูม่อืการสอบ) ในปี 1963 (พ.ศ. 2506) ขณะทีย่งัอายนุอ้ย 
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เขามสีว่นเกีย่วขอ้งกบักจิการของสมาคมวทิยสุมคัรเลน่ 
และไดรั้บมอบหมายใหด้ ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่าย HF ของ UBA ในชว่งสัน้ๆ อกีดว้ย และทีผ่า่นมา 
จอหน์ ยงัไดด้ ารงต าแหน่งนายกสมาคมวทิยสุมคัรเลน่ UBA ในปี 1998 (พ.ศ. 2541) และ 2007 (พ.ศ. 
2550) 

 

จอหน์ ไดผ้สมผสานประสบการณ์และความเชีย่วชาญของเขากบัของเพือ่นรุน่นอ้งคอื มารค์ ON4WW 

มาใชเ้ขยีนคูม่อื จรยิธรรมและขัน้ตอนวธิปีฏบิตัสิ าหรับนักวทิยสุมคัรเลน่ เลม่นี ้ซ ึง่มเีอกลกัษณ์เฉพาะ 
จดุเริม่ของการเขยีนคูม่อืเลม่นีเ้กดิจาก ความส าเร็จทีม่อียูม่ากมายของ ON4WW ในการเขยีนบทความ 
เรือ่ง Operation Practice (วธิปีฏบิตัใินการออกอากาศ) ซึง่ไดถ้กูผนวกไวใ้นหนังสอืคูม่อืของ UBA 

HAREC บทความเรือ่ง Operation Practice ถกูแปลเป็นภาษาตา่งๆ มากกวา่ 15 ภาษาในเวปไซท ์
ของมารค์เอง (Mark’s Website) และไดถ้กูตพีมิพ ์
เป็นจ านวนมากในวารสารทีเ่กีย่วกบัวทิยสุมคัรเลน่ทัว่โลก 

 

 

 

มารค์ (Mark) ON4WW กเ็ชน่กนั 
มอีายเุพยีงแค ่10 ขวบ เทา่นัน้ 
เมือ่เขาถกูแมลงแหง่วทิยสุมคัรเลน่ตอ่ยเขา้ 
(bitten by the radio bug) 

สญัญาณเรยีกขานอนัแรกของ มารค์ คอื 
ON4AMT ไดรั้บอนุญาตเมือ่ปี 1988 (พ.ศ. 
2531) จากนัน้สองสามปีตอ่มา 
ก็ไดข้อเปลีย่นเป็น ON4WW มารค์ สนใจการ 
contest เป็นการเฉพาะ 
มาตัง้แตเ่ริม่แรกของการเป็นนักวทิยสุมคัรเลน่ 
ซึง่อาจจะเป็นเหตผุลหนึง่ของความสนใจพเิศษ 
ทีต่อ้งการจะใหม้ขีัน้ตอนปฏบิตั ิ
ทีถ่กูตอ้งในความถี ่ในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 
2534) เขาไดพ้บกบั ON4UN และ 
หลังจากไดพ้บกนัอกีไมก่ีค่รัง้ทีบ่า้นของจอหน์ มารค์ก็กลายเป็น บคุคลแหง่ CW 
และเป็นกลายเป็นก าลังบคุลากรทีเ่พิม่ขึน้ ส าหรับยา่นทีเ่ลน่ยากของ HF: 80m และ 160m 

ในชว่งกลางศตวรรษที ่19 มารค์ กลายเป็นบคุคลส าคญัในในสถาน ีOTxT contest ในคลับทอ้งถิน่ 
(club TLS) ของ UBA ซึง่เป็นคลับทีใ่ชแ้ขง่ขนั สถานตีัง้อยูใ่นบา้นของ ON4UN ในชว่งเวลาดังกลา่ว 
คลับนี ้ไดรั้บรางวัลที ่1 ในการการแขง่ขนั (multi-single) ทั่วโลก ถงึ 3 ครัง้ และ ชนะที ่1 
ของทวปียโุรป หลายครัง้ในรายการ COWW contest  

 

ในปี 1995 (พ.ศ. 2538) มารค์ ไดไ้ปท างานที ่สหประชาชาต ิและเดนิทางไปปฏบิตัหินา้ที ่
ในประเทศรวึัลดา้ (Rwanda) ในปีตอ่ๆ มา 
เขาถกูสง่ไปปฏบิตัภิารกจิขององคก์ารสหประชาชาตใินหลายประเทศของทวปีแอฟรกิาใต ้
และในแตล่ะครัง้ทีอ่ยูใ่นประเทศเหลา่นัน้ เขาก็จะออกอากาศในยา่นความถีต่า่งๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยา่น 160m และ 80m (9X4WW S07WW EL2WW ฯลฯ) หลงัจากนัน้ 
เขาก็ยงัไปปรากฏตวัออกอากาศที ่ปากสีถาน (AP2ARS) และ อฟักานสิถาน (YA5T) รวมทัง้ อรัีก 
(YI/ON4WW) ดว้ย สญัญาณเรยีกขานอืน่ทีม่ารค์ใชใ้นชว่งเวลานัน้ ยงัม ีJY8WW J28WW 

9K2/ON4WW ภารกจิสดุทา้ยกบัสหประชาชาตขิองมารค์คอืทีป่ระเทศแกมเบยี (Gambia) ในปี ค.ศ. 
2003 (พ.ศ. 2546) ใชส้ญัญาณเรยีกขาน C5WW 
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ในปี 2000 (พ.ศ. 2543) มารค์ ตอ้งการใหค้วามฝันของเขาเป็นจรงิในการไป DXpedition รายการใหญ ่
สกัครัง้หนึง่ แรงจงูใจนีท้ าใหม้ารค์ ไดเ้ป็นสว่นหนึง่ของ FO0AAA expedition ทีเ่กาะคลปิเปอรต์ัน 
(Clipperton Island) ในมหาสมทุรปาซฟิิก ทีท่มีนักวทิยสุมคัรเลน่ประจ าสถาน ีสามารถตดิตอ่ได ้
75,000 QSOs ในเพยีงแค ่6 วัน และในปีเดยีวกนันีเ้อง เขาก็ไดเ้ป็นสว่นหนึง่ของ A52A DXpedition ที ่
ประเทศภฐูาน (Bhutan) และเป็นตวัแทนประเทศเบลเยีย่ม รว่มกบั ปีเตอร ์ON6TT เขา้รว่มแขง่ขนั 
WRTC ในประเทศสโลเวเนยี ทีไ่ดค้ะแนนสงูสดุทั่วโลกในประเภท SSB สองปีตอ่มา ในปี ค.ศ. 2002 

(พ.ศ. 2545) ทมีเดยีวกนันี ้ก็ไดเ้ป็นตวัแทนไปแขง่ขนั WRTC ทีป่ระเทศฟินแลนด ์ 
 

ตลอดระยะเวลาหลายปี มารค์ไดรั้บประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิปีฏบิตัใินการออกอากาศอยา่งมากมาย 
มารค์ไดอ้อกอากาศตดิตอ่กนัมาเป็นระยะเวลาทีย่าวนาน ใน pileup ทัง้สองแบบ เป็นการเฉพาะ 
อกีทัง้ยงัไดเ้ห็นวธิแีละขัน้ตอนปฏบิตัใินเรือ่งดังกลา่วมามากมาย 
ทีเ่คยเป็นและยงัคงเป็นพลังทีช่ว่ยใหม้กีารปรับปรงุ เรือ่งนีไ้ดอ้ยา่งใหญห่ลวง  
สง่ผลใหม้กีารตพีมิพบ์ทความของเขา เรือ่ง Operation Practice และ 
มสีว่นชว่ยใหเ้อกสารฉบบันีถ้กูตพีมิพอ์อกมาไดอ้ยา่งละเอยีดลออตามมา 
 

______________ 

ขอ้ความจากผูแ้ปล (Translator Note): 

แรงบนัดาลใจทีท่ าใหผู้แ้ปล ในฐานะผูเ้รยีนรู ้อทุศิเวลาแปลและเรยีบเรยีงเอกสารเรือ่ง 
‘จรยิธรรมและขัน้ตอนการออกอากาศของนักวทิยสุมคัรเลน่’ (‘Ethics and Operating Procedures for 

the Radio Amateur’) ฉบบันี ้ดว้ยความพยายาม กเ็นือ่งจากเห็นวา่ จะกอ่ใหเ้กดิประโยชน ์
ไดไ้มม่ากก็นอ้ย ส าหรับนักวทิยสุมคัรเลน่ชาวไทย ผูท้ีต่อ้งการหาความรูเ้พิม่เตมิ 
แตม่ขีอ้จ ากดัเรือ่งภาษาองักฤษ 

จากประสบการณ์ทีผ่า่นมาของ ผูแ้ปล ในการเป็นนักวทิยสุมคัรเลน่ขัน้ตน้ 
มาเป็นระยะเวลาทีน่านพอสมควร (ไดรั้บใบประกาศฯ ตัง้แต ่พ.ศ. 2531) 
และตอ่มาเมือ่ไดข้อปรับเทยีบเป็นพนักงานวทิยสุมคัรขัน้กลาง (พ.ศ. 2557)  เห็นวา่ ตนเอง 
ยงัตอ้งการความรูแ้ละประสบการณ์อกีมาก ทีเ่กีย่วกบัขัน้ตอน วธิกีารออกอากาศ และ จรยิธรรม 
(นอกเหนอืจากเรือ่งเทคนคิอืน่) โดยเฉพาะในยา่น HF แตด่ว้ยขอ้จ ากดัของแหลง่ขอ้มลูทีเ่ป็นภาษาไทย 
ท าใหต้อ้งพยายามแสวงหาความรู ้จากเอกสาร หนังสอื ต าราของตา่งประเทศ เป็นสว่นใหญ ่และพบวา่ 
คูม่อืเลม่นี ้เป็นพืน้ฐานทีม่ปีระโยชนก์บัตนเองเป็นอยา่งยิง่ 
เนือ่งจากคูม่อืเลม่นีไ้ดต้อบขอ้สงสยัของผูแ้ปล ไดรั้บความกระจา่งในหลายเรือ่งมากขึน้ และเชือ่วา่ 
เพือ่นนักวทิยสุมคัรเลน่ คงเห็นดว้ยกบัผูแ้ปล เมือ่ไดอ้า่น 

ส าหรับผูแ้ปลเอง ขณะอยูบ่นความถีว่ทิยสุมคัรเลน่ โดยเฉพาะการออกอากาศในยา่น HF เปรยีบเสมอืน 
ตนเองไดเ้ขา้ไปอยูใ่นสงัคมอกีแหง่หนึง่ ทีม่วีัฒนธรรม มวีถิแีหง่การปฏบิตัติน คา่นยิม ฯลฯ ทีต่า่งออกไป 
ท าใหต้อ้งตระหนักและระมดัระวังในเรือ่งพฤตกิรรมและการวางตน การรักษามารยาท 
การปฏบิตัติามธรรมเนยีม ประเพณี ฯลฯ ใหถ้กูตอ้ง สอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมนัน้ 
เพือ่หลกีเลีย่งการถกูมองวา่ตนเองเป็น แกะด า  

ค าพังเพยไทยทีว่า่ ‘เขา้เมอืงตาหลิว่ ตอ้งลิว่ตาตาม’ ก็เป็นอกีเหตหุนึง่ทีท่ าใหผู้แ้ปลเอง 
ตอ้งการคน้หาแนวทางทีค่วรปฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง เหมาะสม เพือ่วา่ 
ตนเองจะไดเ้ขา้กบัสงัคมนัน้ไดอ้ยา่งกลมกลนื โดยปราศจากอปุสรรค ขอ้ครหา เป็นทีย่อมรับ 

และมสีว่นรว่มจรรโลงสงัคมนัน้ ใหม้มีาตรฐานตอ่ไป 
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ความรูจ้ากเอกสารฉบบันี ้ผูแ้ปลเชือ่วา่ ไมเ่พยีงแตจ่ะมสีว่นชว่ยใหนั้กวทิยสุมคัรเลน่ไทย 
สามารถเห็นแนวทางทีจ่ะกา้วไปอยูบ่นเวทโีลกได ้ดว้ยความมัน่ใจ และสงา่งามแลว้ 
ยงัจะชว่ยใหเ้ขา้ใจวทิยสุมคัรเลน่ตามหลักสากล เพิม่ขึน้ดว้ย 

ความรูแ้ละประสบการณ์ของผูเ้ขยีนทีถ่า่ยทอดไวใ้นเอกสารฉบบันี ้
ยงัใหข้อ้เท็จจรงิเชงิประจักษ์ทีส่ าคัญอนัหนึง่ดว้ยวา่ 
ความขดัแยง้บนความถีใ่นหมูนั่กวทิยสุมคัรเลน่ทัว่โลก สว่นใหญม่สีาเหตมุาจาก การฝ่าฝืนกฎ หรอื 
การไมป่ฏบิตัใิหถ้กูตอ้งตามขัน้ตอน ทีเ่กดิจาก ความไมรู่ ้(ignorance) หรอืรูแ้ตย่งัไมเ่พยีงพอ 
ซึง่เป็นตวับง่ชีใ้หเ้ห็นเป็นนัยวา่ หากนักวทิยสุมคัรเลน่ทัง้หลายไดท้ราบ ไดเ้ขา้ใจ 
และปฏบิตัติามวธิกีารขัน้ตอนทีถ่กู มมีารยาท รักษาจรรยาบรรณ 
ด ารงไวซ้ ึง่จรยิธรรมของการเป็นนักวทิยสุมคัรเลน่ไดเ้พยีบพรอ้ม ถกูตอ้งและเขา้ใจตรงกนัแลว้ 
บรรดาปัญหาความขดัแยง้ ความไมเ่ขา้ใจกนัจากการปฏบิตัทิีม่แีละเป็นอยูใ่นแตล่ะแหง่ 
ทีม่ากนอ้ยแตกตา่งกนัไป นอกจากจะไมเ่พิม่ขึน้แลว้ ยงัจะบรรเทาเบาบางลงไดด้ว้ย และในทีส่ดุ 
สงัคมวทิยสุมคัรเลน่ รวมทัง้ของไทยเราดว้ย ก็จะกลายเป็นสงัคมทีน่่าอยู ่
มผีูค้นทีต่อ้งการความสขุส าราญ เขา้มาใชพ้ืน้ทีเ่พิม่มากขึน้ สง่ผลใหพ้ืน้ทีแ่หง่งานอดเิรกอนัวเิศษ 
ทีม่อียูเ่พยีงผนืเดยีว ทีเ่ป็นของเราทกุคน ทีเ่ราทกุคนสามารถเขา้มาใช ้และเขา้มามคีวามสขุรว่มกนัได ้
จะเป็นอาณาบรเิวณทีม่แีตค่วามน่าอยู ่ความรืน่รมยแ์ละมเีกยีรต ิ 

การแปลเอกสารฉบบันีเ้ป็นภาษาไทย นอกจากประโยชนท์ัง้หลายทีพ่งึจะไดรั้บ ดังทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 
ผูแ้ปลเชือ่วา่ ยงัจะเพิม่โอกาสใหก้บันักวทิยสุมคัรเลน่ไทยไดเ้ขา้ถงึแหลง่ขอ้มลู องคค์วามรู ้
ทีม่ปีระโยชนแ์ละน่าเชือ่ถอื เพิม่ขึน้อกีทางหนึง่ดว้ย 

นอกจากผูเ้ขยีนทัง้สอง จะเป็นนักวทิยสุมคัรเลน่ทีม่ากดว้ยความรู ้ผลงาน และประสบการณ์มายาวนาน 
อนัเป็นทีป่ระจักษ์ตอ่สายตาสงัคมวทิยสุมคัรเลน่ของโลกแลว้ เอกสารฉบบันี ้
ยงัเป็นเอกสารทีถ่กูจัดพมิพใ์นนามของสหภาพวทิยสุมคัรเลน่ระหวา่งประเทศ (IARU) อกีดว้ย ดังนัน้ 
ความน่าเชือ่ถอืในการน าไปใชถ้อืปฏบิตัแิละอา้งองิ จงึไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึในเรือ่งคณุภาพ 

นอกเหนอืจากค าขอบคณุจากใจจรงิ ทีม่ตีอ่ John ON4UN และ Mark ON4WW ผูเ้ขยีนทัง้สอง 
ทีอ่นุญาตให ้แปลเป็นภาษาไทย อกีทัง้ ยงัเป็นผูน้ าเสนอ ให ้IARU เห็นชอบใหน้ าเอกสารทีแ่ปลฉบบันี ้
บรรจไุวใ้นเวปไซทท์ีเ่กยีวขอ้งของ IARU 
เพือ่วา่ผูท้ีส่นใจจะสามารถดาวนโ์หลดไปใชเ้ป็นประโยชนไ์ดแ้ลว้ ผูแ้ปล ใครข่อขอบคณุ Don, G3BJ, 

G5W, President IARU Region 1 ผูซ้ ึง่ใหค้วามสนใจ ใหค้ าแนะน า และกรณุาเสนอความชว่ยเหลอื 
โดยการน าภาพวาดและรปูภาพจากตน้ฉบบั มาประกอบไวใ้นเอกสารทีแ่ปลเป็นไทยฉบบันี ้ดว้ยตนเอง 
เพือ่ใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ มติรจติและความเอือ้เฟ้ือ ทีม่อบใหค้รัง้นี ้
คงมอิาจลมืเลอืนไปจากความทรงจ าของผูแ้ปลได ้ 

นอกจากนัน้ ค าขอบคณุ ยงัมไีปถงึ Dr. Barry-ZL1DD, XU7AEL ชาวนวิซแีลนด ์และ Bob, HS0ZIA, 

N6BK ชาวสหรัฐฯ ทีพ่ านักอยูใ่นจังหวดัเชยีงใหม ่ผูซ้ ึง่เป็นทัง้ เจา้ของภาษา 
และนักวทิยสุมคัรเลน่อาวโุสทีม่ากดว้ยประสบการณ์ ทีไ่ดก้รณุาใหค้วามกระจา่งกบัผูแ้ปล 
ในความหมายของค าศัพทเ์ฉพาะ รวมทัง้ศัพทเ์ทคนคิบางค า ทีไ่มม่คี าจ ากดัความ 
ปรากฏอยูใ่นพจนานุกรมไทย หรอืเอกสารทีใ่ชอ้า้งองิได ้เลม่ใด แหง่ใด 
ท าใหผู้แ้ปลสามารถน ามารอ้ยเรยีงเป็นค าไทย ไดค้วามหมายถกูตอ้งตามทีค่วรจะเป็น 

ขอขอบคณุ Pat, HS5QAD, KD0RFV (โอ)๋ เพือ่นนักวทิยสุมคัรเลน่ขัน้กลาง และ 
นักขา่วทอ้งถิน่จังหวดัเชยีงใหม ่ผูซ้ ึง่รับอาสาตรวจความถกูตอ้งดา้นภาษาไทย 
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และอา่นรา่งแปลเพือ่ทดสอบความเขา้ใจในถอ้ยค าทีแ่ปล ดว้ยความเต็มใจ เป็นผลใหเ้อกสารฉบบันี ้
มคีวามถกูตอ้งสมบรูณ์ในหลกัภาษาไทยเพิม่ขึน้  

ทา้ยสดุนี ้ใครข่อขอบคณุ Dr. Jack-HS1FVL, AF1VL 

นายกสมาคมวทิยสุมคัรเลน่แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ ์ทีส่ง่เสรมิ 
สนับสนุนการแปลเอกสารฉบบันี ้และพรอ้มทีจ่ะชว่ยเผยแพร ่
รวมทัง้เพือ่นนักวทิยสุมคัรเลน่ทัง้ไทยและตา่งประเทศทกุทา่น (ทีม่อิาจระบชุือ่ไดท้ัง้หมด ณ ทีน่ี)้ 
สมาชกิในครอบครัวของผูแ้ปลเอง ผูซ้ ึง่เป็นก าลังใจและสนับสนุนงานแปลชิน้นี ้เมือ่ไดท้ราบ  

กระนัน้ก็ด ีขอ้ผดิพลาด อนัอาจเกดิจากความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นในขอ้ความและค าศัพทเ์ฉพาะบางค า 
(ถา้ม)ี ผูแ้ปลขอนอ้มรับขอ้บกพรอ่งดังกลา่วไวแ้ตผู่เ้ดยีวโดยดษุณี และยนิดรัีบฟัง ขอ้แกไ้ข 
ขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ความคดิเห็นในทกุกรณี โดยสง่ไดท้ี ่sakulneya@yahoo.com  

ในทางกลับกนั ประโยชนแ์ละความดทีัง้หลายทีพ่งึม ีผูแ้ปลขอมอบให ้
เพือ่นนักวทิยสุมคัรเลน่ชาวไทยทกุทา่น ทกุสถาน ีดว้ยความจรงิใจ 

ธรีเดช สกลุณียา ผูแ้ปลและเรยีบเรยีง 

Dave, HS1LCI, W1LCI, Translator. 

1 March 2016.  

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

หมายเหต:ุ  

1. เพือ่ความเหมาะสมในการสือ่ความหมายและอรรถรสในการอา่น ค าวา่ You หรอื you 

สว่นใหญจ่ะถกูแปลเป็นค าวา่ ‘เรา’ You should…= เราควรจะ… สว่น We หรอื we 
สว่นใหญใ่ชเ้ป็นค าสรรพนามแทน ‘ผูเ้ขยีน’ We recommend… = ผูเ้ขยีนขอแนะน าวา่… หรอื 
หมายถงึ พวกเรา ชาวเรา หรอื ตนเอง เป็นตน้  

2. วธิกีารแปล จะใชแ้ปลจากค าศัพทเ์ดมิ 
แลว้เรยีบเรยีงใหม้คีวามหมายสอดคลอ้งกบัส านวนโวหารของตน้ฉบบั 
และใชค้ าทับศัพทเ์ทา่ทีจ่ าเป็น ค า หรอื วลใีด 
ทีย่งัไมม่กีารบญัญัตไิวเ้ป็นทีช่ดัเจนในพจนานุกรมหรอืหนังสอือืน่ 
จะคัดลอกค าภาษาองักฤษมาวางไวใ้นวงเล็บหลังค าแปลทีเ่ป็นภาษาไทย 

เพือ่ประกอบการอธบิายวา่ แปลมาจาก ค า หรอื วล ีใด 

3. ใชภ้าษาไทยทีก่ระชบั และใหค้วามหมายทีช่ดัเจนในค าหรอืประโยคทีแ่ปลมา 

โดยยงัคงไวซ้ ึง่ความหมายของค าและประโยคเดมิ 

ยกเวน้หลกัไวยากรณ์ทีใ่นบางประโยคตอ้งเปลีย่นแปลง 
เพือ่ใหเ้กดิความสละสลวยตามหลักไวยากรณ์ไทย 

4. กรณีตอ้งอธบิายเพิม่เตมิจากขอ้ความตน้ฉบบัเพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนยิง่ขึน้ โดยผูแ้ปลเอง 
จะพมิพไ์วเ้ป็น ตัวอกัษรเอยีงสเีขยีว อยูใ่นวงเล็บ  

5. ในหลายประโยค และ/หรอื วล ีมคี าวา่ กรณี น าหนา้ เชน่ กรณีแสดงวา่ .....ค าวา่ กรณี ในทีน่ี ้
เป็นค าเชือ่ม หรอื ค าคณุศัพท ์ทีห่มายถงึ เนือ้ความ หรอื ความหมาย หรอื ค าอธบิาย 

ทีไ่ดก้ลา่วหรอือา้งองิไว ้ในประโยคกอ่นหนา้นัน้  ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ระชบั และไมเ่ยิน่เยอ้ 

6. เอกสารฉบบันีไ้ดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิ ์ผูใ้ดจะน าเอกสารนีไ้ป วจิารณ์ คดัลอก 
เผยแพร ่อา้งองิ ตพีมิพ ์เพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ เวน้แตก่รณีมใิชเ่พือ่การคา้ 
ขอไดโ้ปรดอา่นและท าความเขา้ใจเงือ่นไขและขอ้ก าหนดทีร่ะบไุวใ้นหนา้ 2 
ของเอกสารตน้ฉบบัและ/หรอืฉบบัแปลกอ่น ผูแ้ปลขอปฏเิสธความรับผดิชอบ 
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ไมว่า่ในกรณีใดทัง้สิน้ ทีอ่าจมเกดิขึน้ จากการทีผู่ใ้ดกต็ามใชเ้อกสารทีแ่ปลเป็นภาษาไทยฉบบันี ้
โดยมไิดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขทางกฎหมายทีผู่เ้ขยีนไดก้ าหนดไว ้ 

7. สามารถ download เอกสารตน้ฉบบั (ภาษาองักฤษ) ไดจ้าก http://www.hamradio-

operating-ethics.org/files/1-Eth-operating-EN-IARU-R1-V3-CORR-2011.pdf  

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

http://www.hamradio-operating-ethics.org/files/1-Eth-operating-EN-IARU-R1-V3-CORR-2011.pdf
http://www.hamradio-operating-ethics.org/files/1-Eth-operating-EN-IARU-R1-V3-CORR-2011.pdf

