ฉบับที่ 4 ( ประจําป 2547 ) วันศุกรที่ 18 มิถุนายน 2547

พบทานรองฯ
HS9IBX

บก.
ในทีส่ ุดก็คลอดออกมาจนไดสําหรับขาวชมรมฯ หลังจาก
เว น ระยะห า งจากฉบับที่ สามมาพอสมควร โดยทางกอง
บรรณาธิก ารก็พยายามจะใหมีข าวสารชมรมฯออกมาทุ ก
เดือนเพื่อเปนการเผยแพรกิจการ/กิจกรรมของรมชมฯ หรือ
แจงขาสาร เกร็ดความรูตางๆ แกสมาชิกชมรมฯและนักวิทยุ
สมัครเลนทั่วไปตองบอกวา "ใหชวยๆกัน" เพื่อกิจการวิทยุ
สมัครเลนของเรา ยังไงกอขอใหเพื่อนๆ สมาชิกชวยกัน
เขียน ชวยกันคิด ชวยกันติชม ใครมีเรื่องราว ขาวประชา
สัมพันธ เกร็ดความรู จะมาลงในขาวชมรมฯก็เชิญนะครับ
กองบรรณาธิการ

เพื่อนสมาชิกชมรมนักวิทยุครับ ตอนนี้ดูรูสึกหงอยเหงา
กันพอสมควร หรือเพราะ 6% ของมหาวิทยาลัยหรืองาน
เปดเทอมใหม แตถึงอยางไรก็ตาม ชมรมฯก็มีงานที่จะ
ตองทําเพื่อชวยเหลือสังคมตอไป ตอนนี้ก็มีโครงการใหม
ที่ตองพัฒนาคือการปรับปรุงทาวเวอรของชมรมฯ ที่มีอยู
เดิมแลวแตขึ้นผิดที่ไว คงตองขอแรงเพื่อนๆสมาชิก หวัง
วาคงไดรับความรวมมือนะครับ คงเร็วๆนี้ เพราะถาไมทํา
ไมคิด มันก็คงไมเกิดขึ้นแนๆ เพราะฉะนั้นขอใหชวยกันที่
ละนิดก็ยังดี ดีกวาอยูเฉยๆ
สวัสดีครับ
HS9IBX

โดย นายกระจอกขาว ?
w ทานรูไหมวา “HS...” ที่เราๆ เรียกขานกันอยูทุกวันนี้ยอมาจากคําวาอะไร ถารูแลวขอใหจงภูมิใจเถิดนะครับ ยอมาจากคําวา “
His Majesty The King of Siamโดยพระวรวงศเธอพระองคเจาเปรมบุรฉัตรไชยา ทรงเลือกอักษรนี้”
ชมรมจะเขารวมกิจกรรม The 2004 CQ World-Wide VHF Contest (แบบ multi- operator) ซึ่งจะมีขึ้น เวลา 01.00 น. วันอาทิตย
ที่ 18 กรกฎาคม 2547 - 04.00 น. วันจันทรที่ 19 กรกฎาคม 2547 รวมเวลา 27 ชั่วโมง (รายละเอียดติดตามไดจาก 144.2250
MHz) wปที่ผานมาชมรมฯ ไดเขารวมแขงขันในนาม “ LOW CONTEST” และไดรับรางวัลดวย ติดตามไดจาก
http://www.thaicontesting.cjb.net w เดือน กรกฎาคม นี้จะมีนักวิทยุสมัครเลนเกิดขึ้นในเขต 9 อีกเปนพันคน (การอบรมเปน
กรณีพิเศษของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต) ทางชมรมฯ เรากอทันสมัยใชยอย มีคนในเคา..อิอิ ไปอบรมกะเขาดวยรวม 10 คน ได
ประกาศแลว รีบๆ ขอ คอลซายนนะ แลวมาโหวกเหวกกันยามวาง....เราคาดหวังวาตอไปความถี่ 144.2250 คงไมเงียบเนอ...w
สมาชิกคนลาสุดของชมรมฯ ขณะนี้คือ HS9MGR ซึ่งคนคงเคยไดอายบอลลมาบางแลวนะครับ wกิจกรรมของชมรมฯในรอบหลาย
เดือนที่ผานมา เพื่อนๆ เขาดูไดที่ เวปไซดชมรมนะครับ>>> เริ่มจากงานอายบอลนอกสถานที่ บอเจ็ดลูกจังหวัดสตูล การมาเยือน
ของเพื่อนสมาชิกจากประเทศลักแซมเบอรก คืนวันอําลาชีวิตราชการของ HS9CKL & HS9LCG และงานลาสุดการสื่อสารงานวิ่ง
25 ป ของคณะเภสัชศาสตร มอ.เมื่อวันอาทิตยที่ 13 มิถุนายน 2547 w เสียงบนจากเพื่อนสมาชิกวันนี้ >> HS9LZE หายไปไหน ไม
สงเสียงเทาที่ควร อะไรทําใหเขาเปลี่ยนไป ...ใครรูแจงดวย > ไดยินเสียง HS9DPV & HS9MCY ในยามคํ่าคืนบอยๆ ยังงัยๆ กอชวย
เฝาชองไวดวยนะครับ> HS9CAK บอกมาวากลางวันเหงาๆ เพื่อนไมคอยคุย แตเทาที่สืบมานะ HS9CAK ไมเหงาตามวา ใครอยากรู
ใหแอบไปดูวาเขาคุยกะใคร....คุยไปยิ้มไปกะคอมพิวเตอรทั้งวัน เอะ! แลวใครนอที่อยูในนั้น....ตองตามไปดูw
ทีมงานประชาสัมพันธ ชมรมนักวิทยุสมัครเลนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร. (074) 451099
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ที่มาของคําวา แฮม (Origin of HAM)
เมื่อเริ่มตนเขาสูกิจการนักวิทยุสมัครเลน กระทั่งปจจุบัน หลายๆทานคงจะนึกฉงนสนเทหวา คําวา “HAM” นี่มันมีที่มาที่
ไปอยางไร มาเกี่ยวของกับนักวิทยุสมัครเลนไดอยางไร ผมเองก็สงสัยเหมือนกัน เลยลองไปเปดพจนานุกรม (dictionary) ของ
ทาน สอ เสถบุตร (new model English-Thai Dictionary โดยสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด ราคา 65 บาท) ที่วางอยูขางๆ
แบงความหมายของคําวา “Ham” เปน 2 สวนคือ ถาเปนภาษาตลาด (slang:- ทานวา) จะหมายความถึง “นักวิทยุสมัครเลน” แต
ถาเปนนาม (noum) ใหความหมายไววา “ตะโพก” “ตนขาหลังของสัตว ” และ “ขาหลังหมูใสเกลือรมควัน” หรือถาหากเปด
Webster’s New World Dictionary: Third College Edition:1994 จะพบวา พจนานุกรมฉบับนี้ไดใหความหมายของคําวา
“Ham” ไว ดวยกัน 2 สวน ในสวนแรก ใหความหมายไว 6 ความหมายดวยกันคือ ความหมายที่ 1-4 จะเกี่ยวของกับ ขาหลังของ
สัตว (ไมขอกลาวถึง) สวนความหมายที่ 5 (Americanism) ไดใหความหมายวา “a licensed amateur radio operator” สวน
ความหมายที่ 6 เปนภาษาตลาด (slang) คือ “ an in competent actor or performer, esp. one who overacts” สวนที่ 2 เปน
สวนที่เกี่ยวของกับพระคัมภีรไบเบิล (Bible: Gen. 6:10) “Noah’s second son” แตก็ยังไมไดคําตอบของที่มาของคําวา “ham”
วามาเกี่ยวของอะไรกับนักวิทยุสมัครเลน ผมลองคนดู พบที่มาอยู 2-3 แหลง โดย ke4zv ไดกลาววา ที่มาที่แทจริงของคําวา
“Ham” ไดหายไปในความพรามัวของกาลเวลา แตเรื่องที่มีเหตุผลมากวาเรื่องอื่นๆ คือ เรื่องเกี่ยวกับสถานีแฮมเล็กๆ “little station
HAM” มีเรื่องเลาวาในยุคแรกๆ ของนักวิทยุสมัครเลน รัฐบาลไมไดกําหนดใหนักวิทยุสมัครเลนใชตัวอักษรแทนนามเรียกขาน
เหมือนปจจุบัน (ยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรความถี่) นักวิทยุสมัครเลนก็ไดตั้งนามเรียกขานกันเอง และเลือกความถี่วิทยุ
กันเอง เชน นักศึกษา 3 คนจากมหาวิทยาลัยฮารวารด ชื่อ Hyman, Almay และ Murray ไดตั้งสถานีขึ้นโดยใชตัวอักษรแรกของ
ชื่อแตละคนมารวมกัน ซึ่งขอมูลจากแหลงหนึ่งที่อางขอมูลจากวารสาร Florida skip Magazine ป 1959 กลาววาที่มาของ ham
เกิดขึ้นเมื่อป 1908 จากสถานีนักวิทยุสมัครเลนของชมรมนักวิทยุฮารวารด 3 คนชื่อ Albert s. Hyman, Bob Almy และ Poogie
Murray ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจาก ke4zv ตั้งสถานีเรียกวา “Hyman-Almy-Murray” ตอมาเปลี่ยนเปน “Hyalmo” เนื่องจากชื่อ
เดิมยาวไปทําใหเรียกยาก ตอมาในป 1910 สถานีนี้ไดเปลี่ยนเปน “HAM” เนื่องจากความสับสนกับชื่อเรือของเม็กซิกันที่ชื่อ
“Hyalmo” ตอมาป 1911 รัฐบาลตองการที่จะควบคุมการใชคลื่นความถี่ทั้งหมด Albert Hyman ไดทําวิทยานิพนธเรื่อง
“Controversial Wireless Regulation Bill” (ตีแผพระราชบัญญัติการสื่อสารไรสาย :- ผูแปล) อาจารยที่ปรึกษาของ Albert
Hyman ไดสงสําเนาวิทยานิพนธใหกับวุฒิสมาชิก David I. Walsh ซึ่งเปนหนึ่งในคณะกรรมการรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทาน
วุฒิสมาชิกรูสึกประทับใจในวิทยานิพนธฉบับนี้ จึงเชิญ Albert Hyman มาพบทานวุฒิสมาชิก Albert Hyman ไดอธิบายเกี่ยวกับ
เรื่องราวของนักวิทยุสมัครเลน และหากกฎหมายฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชก็จะสงผลตอนักวิทยุสมัครเลนในดานตางๆ ในขณะ
ที่รัฐสภากําลังอภิปรายกฎหมายฉบับดังกลาวอยูนั้น สถานีเล็กๆที่ชื่อ “HAM” (little station “HAM”) ไดถูกใชเปนสัญลักษณของ
การเรียกรองของนักวิทยุสมัครเลนทั่วประเทศ ดวยเหตุนี้ทําให “HAM” กลายมาเปนสัญลักษณ (symbol) ของนักวิทยุสมัครเลน
ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา ผูเขียนเรื่องนี้กลาววา โชคไมดีที่เรื่องราวที่กลาวมาขางตน ไมไดรับการตรวจสอบ และผูอํานวยการคน
กอนของ ARRL (ARRL:- American Radio Relay League; The national association for Amateur Radio) ก็ไมไดทําการติด
ตามเรื่องราวดังกลาว และไมมีบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ “little station HAM” ในบันทึกของรัฐสภา หรือบันทึกอื่นๆ ที่อยูในเวลา
เดียวกันและไมมีบันทึกที่ฮารวารดเกี่ยวกับ Hyman, Almay, และ Murray ในชวงเวลาที่กลาวขางตน เรื่องราวของ HAM ดังกลาว
ไดรับการเผยแพรเมื่อป ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) เรื่องราวยังเปนที่เลาขานกันอยูแตเปนที่สังเกตวาไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความจริง ผูเขียนทิ้งทายไว
ที่มาของคําวา “HAM” อีกแหลงหนึ่ง กลาววา “HAM” มาจากการออกเสียงของชาวคอคนี (Cockney:- คนในทองถิ่น
ยากจนของกรุงลอนดอน) จากคําวา “(h)amateur” คือจะออกเสียง amateur เหมือนกับมีตัว “H” นําหนา เลยเปนที่มาของ
“HAM” แตมีผูตั้งขอสังเกตไว 2 ประการคือ 1. คําวา “HAM” มีใชแพรหลายกอนในอเมริกากอนหนาที่กิจการวิทยุสมัครเลนแพร
หลายในเกาะอังกฤษ (Britain) 2.ในขณะนั้นนักวิทยุสมัครเลนไมไดใชเสียงในการสื่อสาร ดังนั้นการออกเสียงตางๆ จึงไมมีผลตอ
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การติดตอสื่อสารดวยรหัสมอรส (morse) หรืออาจจะมาจากชื่อของวารสารฉบับหนึ่งที่ชื่อ Home Amatuer Mechanic ชึ่งเปน
วารสารที่เกี่ยวกับการประดิษฐ และมีเรื่องราวเกี่ยวกับการสรางวิทยุอยางงายๆหลายๆชุดดวยกัน และในการสื่อสารดวยมอรสนั้น
อาจจะยอเหลือแค “HAM” เพื่อใหสั้นเขาและพบวาวาสารดังกลาวก็มีในชวงเวลานั้นดวย
หรือหลายคนกลาววาที่มาของ “HAM” นั้นมาจากในชวงเวลาตนๆ ของการสื่อสารดวยวิทยุนั้น ตางคนตางกําหนด
ความถี่ของตนเอง บางครั้งก็ทับซอนกันทั้งการใชงานเพื่อการคา สมัครเลน จึงเปนที่มาวา หากการสื่อสารของคนพวกการคาถู
กรบกวนดวยการใชความถี่ของนักวิทยุสมัครเลนก็จะพูดวา “SRI OM THOSE #&$!@ HAMS ARE JAMMING YOU”
ใครจะเลือกเรื่องไหนก็แลวแตถนัดครับ ยังมีอีกหลายที่มาดวยกันไมขอกลาวในที่นี้ครับ หากไดประเด็นที่นาสนใจเพิ่ม
เติมหรือ เพื่อนๆ พี่ๆ นักวิทยุสมัครเลน หรือผูรูทั้งหลายสงขอมูลมาเพิ่มเติมก็จะมาเลาใหฟงใหมครับ หรือในหนังสือ CQ CQ CQ
ที่เขียนโดย HS1CH ก็กลาวไวหลายที่มาดวยกัน มีอันหนึ่งที่นาสนใจวานาจะมาจากภาษาตลาด (slang) ที่พูดถึงกลุมคนที่ให
ความบันเทิงแบบกึ่งอาชีพจะถูกเรียกวา “HAM” และในชวงตนๆ ของกิจการนักวิทยุสมัครเลนนั้น มีกลุมมือสมัครเลนชอบเปด
เสียงดนตรีออกอากาศใหคนอื่นฟง จึงนาจะเปนที่มาของคําวา “HAM” ที่เปนภาษาตลาด ซึ่งสอดคลองกับความหมายที่เปน
ภาษาตลาดในพจนานุกรม (ผูเขียน) และยังทิ้งทายไววา “Radio Amateur” นั้นหมายถึง “นักวิทยุสมัครเลน” สวนคําวา
“amateur radio” นั้นหมายถึง “(กิจการ) วิทยุสมัครเลน” ครับ ดังนั้นการจะใช Radio Amateur หรือ Amateur Radio ก็ตองดู
วัตถุประสงควา ใชเพื่อความหมายอะไร พิจารณาเอาก็แลวกันครับ
ลองไปคนสวนโกยาว (Longman Dictionary Of Contemporary English (4Th Edition)) เพิ่มเติม โกยาวไดกลาวถึงที่
มาของคําวา ham ไววา มีที่มาจากสามแหลงคือ
1. เปนคําเกาแกในภาษาอังกฤษ (Old English hamm ) อันนี้หมายถึงอะไรก็ไมไดกลาวไว
2. อาจจะมาจากคําวา amateur (ป1900-2000)
3. มาจากเพลง “The Ham-fat Man” ในราวศตวรรษที่ 19-20 Ham-fatter นี่ก็ “bad actor”
สวนคําวา “HAM” นั้นไดถูกบรรจุไวในพจนานุกรมแลว และหมายถึงนักวิทยุสมัครเลน ไมวาที่มาจะเปนอยางไร ฉบับนี้
ยาวหนอยนะครับ เปนวิชาการมากไปหนอย รวมถึงมีภาษาอังกฤษปะปนมามากหนอยก็ตองขออภัยดวยครับ เพราะบางขอ
ความก็อยากจะใหทราบถึงตนตอจริงๆ ที่แปลมาอาจจะไมถูกตองนักก็เลยตองใสคําภาษาอังกฤษไวดวย ก็ใชวาจะเชี่ยวชาญ
เหมือนกันครับ ก็ snake snake fish fish ไปตามเรื่อง
HS9LOW
☻☻☻☻☻☻☻☻
♪ ควันหลง ♣

eyeball LX1KQ (12 มี.ค 47)
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