ฉบับที่ 5 ( ประจําป 2547 ) วันศุกรที่ 30 กรกฎาคม 2547
กิจการวิทยุสมัครเลนกับการชวยเหลือสังคม
โดย… อดิเรก วีระกิจ HS 9 BH (ผอ.ศตฝ.4 สงขลา)
เปนที่นายินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเห็นความรวมมือรวมใจ ในการดําเนินกิจกรรมตอสังคมตางๆของเหลาเพื่อนนักวิทยุสมัครเลน
เปนไปอยางสมานสมัคร มีการรวมกลุมกันเปนกลุมหรือชมรมตามชื่อเรียกตางๆ นั้นแสดงใหเห็นวาหากสังคมตองการใหนักวิทยุสมัคร
เลนสนับสนุนชวยเหลือในการจัดตั้งขายสื่อสารเพื่อการประสานในกิจกรรมใด พลังของนักวิทยุสมัครเลนยอมตอบสนองอยางเต็มใจ
และมีประสิทธิภาพ
ชมรมนักวิทยุสมัครเลน มอ.หาดใหญ ก็คงเปนเชนเดียวกันที่หลายตอหลายครั้งไดเขารวมสนับสนุนงานของสังคมในกิจกรรม
ตางๆ และสามารถดําเนินการไปไดอยางมีคุณภาพเปนที่นาชื่นชม และประทับใจตอการเสียสละของกลุมเพื่อนสมาชิกของชมรม หรือ
แมนกระทั้งการนําเอาเทคโนโลยี่ในการติดตอสื่อสารรูปแบบใหมโดยนําเอาเครื่องรับ-สงวิทยุสมัครเลนยาน VHF/FM ไปประยุกตเขา
กับระบบคอมพิวเตอร ผานเครือขาย INTERNET ที่เรียกกันวาระบบ EHCO LINK เปนตน นับไดวาเปนการแสวงหาการติดตอสื่อสาร
สมัยใหมใหเขาสูกิจการวิทยุสมัครเลนตอสังคมทองถิ่น ทําใหการติดตอสื่อสารในกิจการวิทยุสมัครเลนเปนไปอยางกวางขวาง เปนการ
กระตุนใหกิจกรรมของนักวิทยุสมัครเลนเกิดรูปแบบที่หลากหลาย มีผูคนที่สนใจจะเปนนักวิทยุสมัครเลนมากขึ้น จึงหวังเปนอยางยิ่งวา
เพื่อนนักวิทยุสมัครเลนของชมรมนักวิทยุสมัครเลน มอ.หาดใหญ คงจะเปนพลังสําคัญ เพื่อขับเคลื่อนใหกิจการวิทยุสมัครเลนของ
จังหวัดสงขลา เกิดความมั่นคง และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอสังคมทองถิ่นและประเทศชาติ
จากการที่กรมไปรษณียโทรเลข ไดจัดใหมีการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนเปนกรณีพิเศษ ในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหมีจํานวนผูสนใจเขาสูกิจการวิทยุสมัครเลนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,800 คน นับไดวากิจการวิทยุสมัครเลน
เปนที่สนใจของผูคนในสังคมทองถิ่นเปนอยางมาก และคงไดตั้งความหวังไววาเพื่อนนักวิทยุสมัครเลนที่มีกระจายอยูในทุกพื้นที่ คงจะ
ไดเปนอาสาสมัครในการรวมเปนหูเปนตาใหกับราชการไมมากก็นอย สมกับเจตนารมยของกิจการวิทยุสมัครเลนที่วาจะสราง
ประโยชนตอสังคม เปนขายสื่อสารสาธารณะสํารองในยามฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ และพัฒนาความรูดานวิชาการสื่อสารใหทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น
กิจการวิทยุสมัครเลนกับการชวยเหลือสังคม จะบรรลุผลไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเปนไปอยางเรียบรอย ก็อยูที่
เพื่อนนักวิทยุสมัครเลนของจังหวัดนั้นๆจะรวมกันจรรโลงเพื่อใหกิจการวิทยุสมัครเลนพัฒนาถาวรเจริญงอกงามตอไป แตหากจะกอให
เกิดภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นภายในจังหวัดขอใหเพื่อนนักวิทยุสมัครเลน กลุมนักวิทยุสมัครเลน และชมรมนักวิทยุสมัครเลน ไมวาจะ
เปนนักวิทยุสมัครเลนรุนเกา รุนกลาง หรือรุนใหม ขอใหชวยกันและประคับประคองใหสมาคมหรือชมรมวิทยุสมัครเลนจังหวัดที่รับผิด
ชอบตอสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายของจังหวัดนั้นๆสามารถดําเนินการไปได เพราะหากจังหวัดใดสมาคมหรือชมรมที่ดูแลสถาน
วิทยุสมัครเลนควบคุมขายออนแอ ขาดการใหความรวมมือจากนักวิทยุสมัครเลนของจังหวัดนั้น ก็จะแสดงใหเห็นการขาดความสมาน
สามัคคี จึงขอใหเพื่อนนักวิทยุสมัครเลนจงไดรวมพลังกอบกูและสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดแกศูนยรวมแหงพลังสามัคคีในระดับ
จังหวัดที่เปนสมาคมหรือชมรมวิทยุสมัครเลน ซึ่งกรมไปรษณียโทรเลขรับรอง ในการใหปฏิบัติหนาที่เปนสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุม
ขายของจังหวัด และใหเปนสถานที่ที่ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนใหกับนักวิทยุสมัครเลนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ผมหวังจะไดเห็น
พลังสามัคคีอันนั้นเพราะสมาคมหรือชมรมฯที่กรมไปรษณียโทรเลขรับรองมิใชสมบัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากแตเปนของสมาชิก
นักวิทยุสมัครเลน ขอจงใหทานทั้งหลายไดรวมกันเขารวมและรักษาสิทธินี้ดวยนะครับ…สวัสดี
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โดย นายกระจอกขาว
ขาวนายินดี กอคงหนีไมพน การมีนองใหมเกิดขึ้นในวงการ เรามากมาย...ขอตอนรับนองใหมชมรมฯ..HS9MJU,
HS9MJW, HS9MJY, HS9MJZ, HS9MKA, HS9MKB, HS9MKC & HS8MJV งานใหญของชมรมฯ ที่ผานพนไปเร็วๆ นี้
PSU. "The 2004 CQ World-Wide VHF Contest" 01.00 น. 18 กรกฎาคม 2547 - 04.00 น. 19 กรกฎาคม 2547
ตองขอขอบคุณทุกคนมา ณ ที่นี่ดวยนะครับ
ขอขอบคุณเพื่อนนักวิทยุฯ ที่จะมาชวยสื่อสารงานวิ่งหาดใหญสูธรรม
ชาติ 8 สิงหาคม 2547 ใหมและสด.....เปดอบรมพนักวิทยุสมัครเลนขั้นตนที่สงขลา ติดตอ ศตฝ 4 สงขลา

PSU. "The 2004 CQ World-Wide VHF Contest"
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2547
01.00 น. 18 กรกฎาคม 2547 -04.00 น. 19 กรกฎาคม 2547
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

ทีมงานหลัก: HS9LOW, HS9MAA, HS9LCG, HS9LXA, HS9CAK, HS9LEZ, HS9LSA, HS9LRX, HS8MJV,
HS9IBX
บรรยากาศ: มีการติดตั้งสายอากาศกลางวันวันเสาร บนอาคารตึก 13 ชั้น รพ."สงขลานครินทร
เวลา 01.00 น.(18/7/47) HS9LOW กลาวเปดสถานี และมีแจงใหเพื่อนสมาชิกทราบโดยทั่วกันวาทางชมรมฯ ขอเขารวม
กิจกรรมประเภท "Multi operators "ในนาม "HS9LOW CONTEST" และมีสถานีที่ติดตอเขามาสถานีแรก คือ HS9LPV,
HS9MCP, HS9FK..... สถานีสุดทายคือ HS9JZL, HS9MBEตามลําดับ กิจกรรมดําเนินตอไปดวยความสนุกสนาน
ตลอดระยะเวลา 25 ชัว่ โมงเศษ สามารถติดตอสื่อสารกับเพื่อนนักวิทยุไกลๆ ไดหลายสถานี ทีมงานไดสลับสับเปลี่ยน
กันเปน operator การแขงขันไดดําเนินไปจนกระทั่งถึงเวลา 01.58 น (19/7/47) จึงแจงปดสถานีสําหรับการแขงขัน The
2004 CQ World-Wide VHF Contest (ดูภาพกิจกรรมไดที่
http://www.psu.ac.th/RadioAmateur/club/images/CQ_worldwide2004/CQ2004_01.htm)
ความประทับใจ: เพื่อนนักวิทยุสมัครเลนหาดใหญทุกคน ที่ชวยกันกระตุน สงเสริมกิจกรรมในครั้งนี้ ทําใหบรรยากาศ
เปนไปดวยความสนุกสนาน ตื่นเตนตลอดเวลา
ขอขอบคุณ: - สโมสรอาจารยและขาราชการ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ ที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
- ฝายเสบียง HS9IBX, HS9DPV, HS9LRX, HS9MKC
- เพื่อนนักวิทยุสมัครเลนในพื้นที่หาดใหญและทุกสถานีที่เขารวม Contact QSO

ทีมงาน CQ Contest ป 2004

ประกาศรางวัล CQ WW VHF 2003 อันดับ 1 ประเทศไทย (OJ07)
HS9LOW (Ops:HS9LOW, HS9CAK, HS9MAA, HS9LZE, HS9LCG)
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รายชื่ออธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข
1.สมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาภารังสีสวางวงศ กรม
หลวงภาณุพันธวงศวรเดช
อธิบดีผูสําเร็จราชการกรมไปรษณียโทรเลขพระองคแรก
2.พระวรวงศเธอพระองศเจาปฤษฏางค จางวางกรม
ไปรษณียและกรมโทรเลข
3.พระบริรักษจัตุรงค (พุม บุนนาค) ตอมาเปน พระยา
ไมตรีวิรัชกฤตยเจากรมโทรเลข
4.หลวงโทรเลขธุรการี (เข็ม แสงชูโต) ตอมาเปนพระยา
อนุทูตวาที.
5.พระไปรษณียธุรานุรักษ (เหม บุนนาค) ตอมาเปนพระ
ยานิพัทธสุริยานุวงศ
6.พระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิริยะศิริ ) ตอมาเปนพระยามหา
อํามาตยธิบดี
7.พระยาศักดิเสนีย (หนา บุญนาค) ตอมาเปนพระยาเด
ชานุชิตเปนผูบัญชาการกรมไปรษณียโทรเลข
8.นายคอลลแมนน (Mr.TH.CALLMANN)
9.พระยาขบวนบรรณสาร (อู เดชะไกศยะ)
10. พระยานริศรราชกิจ (สาย โชติกะเสถียร) ตอมาเปน
พระยาวิสูตรสาครดิฐ ปลัดบัญชาการรั้งตําแหนงอธิบดี
กรมไปรษณียโทรเลข
11.พระยาวิสูตรเกษตรศิลป (นกยูง วิเศษกุล) ตอมาเปน
พระยาสุรินทราชา.
12.พระยาราชดรุณรักษ (สรรเสริญ ปญญารชุน) ตอมา
เปนพระยาปรีชานุสาสน

รวบรวมโดย….นายแค็ก

13. พระยาสวัสดิ์วรวิถี (ม.ร.ว.สายหยุด สนิทวงศ)
14. พลโท พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
15.พระยาประกิตกลศาสตร (รุณชิต กาญจนะวิณิชย)
16.หลวงไกรฤกษ ราชเสวี (นับ ไกรฤกษ)
17.หลวงโกวิทอภัยวงศ (ควง อภัยวงศ)
18.พระอจิรกิจวิจาร (วิจาร เสตรวิทย)
19.นายสวัสดิ์ โสตถิทัต
20.พระประศาสนพิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)
21.นายสุรินทร วิเศษกุล
22. ร.อ. ม.จ.ลายฉลุทอง ทองใหญ
23.นายสวาง สงวนวงศ
24.นายเทียนวัณ กีระนันทน
25.นายอัมพร เมนาคม
26.นายประสิทธิ์ สุรสิทธิ์
27.นายศรีภูมิ สุขเนตร
28.พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ HS1BA
29.นายมหิดล จันทรางกูร
30.นายสมบัติ อุทัยสาง HS1ISU
31.นายสมิทธ ธรรมสโรช HS0STS
32.นายกิตติ อยูโพธิ์ HS1BE
33.นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ HS1BF
34.นางอรพรรณ สุวรรณรัตน
35.นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข HS1D หรือ VR011

☻☻☻☻☻☻☻☻
M ปฏิทินขาวชมรมฯ F

8 สิงหาคม 2547
30 สิงหาคม 2547

ชมรมฯ รวมกิจกรรม “วิง่ หาดใหญสูธรรมชาติ 2547”
ประชุมชมรมฯ

☺เตรียมพบกับ “แรลลี่สูธรรมชาติ ครั้งที่ 1” โดยชมรมนักวิทยุสมัครเลมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วันอาทิตยที่ 10 ตุลาคม 2547 ☺
CCC.......UUU........NEXT
ทีมงานประชาสัมพันธ ชมรมนักวิทยุสมัครเลนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร. (074) 451099

3

