ฉบับที่ 6 ( ประจําป 2547 ) วันศุกรที่ 17 กันยายน 2547

กิจการวิทยุสมัครเลนกับการชวยเหลือสังคม
โดย… อดิเรก วีระกิจ HS 9 BH (ผอ.ศตฝ.4 สงขลา)
เปนที่นายินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเห็นความรวมมือรวมใจ ในการดําเนินกิจกรรมตอสังคมตางๆของเหลาเพื่อนนักวิทยุสมัครเลนเปนไปอยางสมานสมัคร มีการ
ลุมกันเปนกลุม หรือชมรมตามชื่อเรียกตางๆ นั้นแสดงใหเห็นวาหากสังคมตองการใหนักวิทยุสมัครเลนสนับสนุนชวยเหลือในการจัดตั้งขายสื่อสารเพื่อการประสานใน
รมใด พลังของนักวิทยุสมัครเลนยอมตอบสนองอยางเต็มใจ และมีประสิทธิภาพ
ชมรมนักวิทยุสมัครเลน มอ.หาดใหญ ก็คงเปนเชนเดียวกันที่หลายตอหลายครั้งไดเขารวมสนับสนุนงานของสังคมในกิจกรรมตางๆ และสามารถดําเนินการไปได
คุณภาพเปนที่นาชื่นชม และประทับใจตอการเสียสละของกลุมเพื่อนสมาชิกของชมรม หรือแมนกระทั้งการนําเอาเทคโนโลยี่ในการติดตอสื่อสารรูปแบบใหมโดย
ครื่องรับ-สงวิทยุสมัครเลนยาน VHF/FM ไปประยุกตเขากับระบบคอมพิวเตอร ผานเครือขาย INTERNET ที่เรียกกันวาระบบ EHCO LINK เปนตน นับไดวา
รแสวงหาการติดตอสื่อสารสมัยใหมใหเขาสูกิจการวิทยุสมัครเลนตอสังคมทองถิ่น ทําใหการติดตอสื่อสารในกิจการวิทยุสมัครเลนเปนไปอยางกวางขวาง เปนการ
นใหกิจกรรมของนักวิทยุสมัครเลนเกิดรูปแบบทีห่ ลากหลาย มีผูคนที่สนใจจะเปนนักวิทยุสมัครเลนมากขึ้น จึงหวังเปนอยางยิ่งวาเพื่อนนักวิทยุสมัครเลนของชมรม
ยุสมัครเลน มอ.หาดใหญ คงจะเปนพลังสําคัญ เพื่อขับเคลื่อนใหกิจการวิทยุสมัครเลนของจังหวัดสงขลา เกิดความมัน่ คง และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอสังคม
นและประเทศชาติ
จากการที่กรมไปรษณียโทรเลข ไดจดั ใหมีการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนเปนกรณีพิเศษ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหมี
นผูส นใจเขาสูก ิจการวิทยุสมัครเลนเพิ่มขึน้ อีกประมาณ 1,800 คน นับไดวากิจการวิทยุสมัครเลนเปนทีส่ นใจของผูคนในสังคมทองถิ่นเปนอยางมาก และคงไดตั้ง
หวังไววาเพื่อนนักวิทยุสมัครเลนที่มีกระจายอยูในทุกพื้นที่ คงจะไดเปนอาสาสมัครในการรวมเปนหูเปนตาใหกบั ราชการไมมากก็นอ ย สมกับเจตนารมยของกิจการ
มัครเลนที่วาจะสรางประโยชนตอสังคม เปนขายสื่อสารสาธารณะสํารองในยามฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ และพัฒนาความรูดานวิชาการสื่อสารใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น
กิจการวิทยุสมัครเลนกับการชวยเหลือสังคม จะบรรลุผลไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเปนไปอยางเรียบรอย ก็อยูที่เพื่อนนักวิทยุสมัครเลนของจังหวัด
ะรวมกันจรรโลงเพื่อใหกิจการวิทยุสมัครเลนพัฒนาถาวรเจริญงอกงามตอไป แตหากจะกอใหเกิดภาพลักษณทดี่ ีใหเกิดขึ้นภายในจังหวัดขอใหเพื่อนนักวิทยุ
เลน กลุมนักวิทยุสมัครเลน และชมรมนักวิทยุสมัครเลน ไมวาจะเปนนักวิทยุสมัครเลนรุน เกา รุนกลาง หรือรุนใหม ขอใหชวยกันและประคับประคองใหสมาคมหรือ
วิทยุสมัครเลนจังหวัดที่รับผิดชอบตอสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายของจังหวัดนั้นๆสามารถดําเนินการไปได เพราะหากจังหวัดใดสมาคมหรือชมรมที่ดูแลสถาน
มัครเลนควบคุมขายออนแอ ขาดการใหความรวมมือจากนักวิทยุสมัครเลนของจังหวัดนั้น ก็จะแสดงใหเห็นการขาดความสมานสามัคคี จึงขอใหเพื่อนนักวิทยุ
เลนจงไดรวมพลังกอบกูและสรางภาพลักษณที่ดใี หเกิดแกศูนยรวมแหงพลังสามัคคีในระดับจังหวัดที่เปนสมาคมหรือชมรมวิทยุสมัครเลน ซึ่งกรมไปรษณียโทรเลข
ในการใหปฏิบัติหนาทีเ่ ปนสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายของจังหวัด และใหเปนสถานที่ที่ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนใหกับนักวิทยุสมัครเลนในพืน้ ที่
ดนั้นๆ ผมหวังจะไดเห็นพลังสามัคคีอันนั้นเพราะสมาคมหรือชมรมฯทีก่ รมไปรษณียโทรเลขรับรองมิใชสมบัตขิ องบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากแตเปนของสมาชิกนัก
มัครเลน ขอจงใหทานทั้งหลายไดรวมกันเขารวมและรักษาสิทธินดี้ วยนะครับ…สวัสดี
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โดย นายกระจอกขาว
☻ ขาวแรกประจําฉบับนี้ขอเรียนเชิญเพื่อนนักวิทยุฯ และผูรักการขับขี่ทั่วๆ ไป....มารวมขับขี่รถยนตรทองเที่ยวเชิงอนุรักษฯ กับโครงการ “
คารแรลลี่สูธรรมชาติ ครั้งที่1” ในวันอาทิตยที่ 10 ตุลาคม 2547 เสนทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร – อางเก็บน้ําคลองปาบอน ต.ทุงนารี อ.ปา
บอน จ.พัทลุง....(แนบรายละเอียดมาดวยแลวนะครับ) ☻สําหรับผูที่ไมมีเวลาไปรวมขบวนฯ แตอยากมีสวนรวมกับกิจกรรม “คารแรลลี่สูธรรมชาติ
ครั้งที่ 1” สามารถรวมบริจาคอุปกรณกีฬา และการเรียนไดนะครับ เราจะนําไปมอบใหโรงเรียน-นักเรียนผูดอยโอกาสที่จุดพักรถแรลลี่ (อางเก็บน้ํา)
ละครับ....ติดตอที่ 074-451099 หรือ 144.2250 MHz ไดทุกวัน ☻ขอแสดงความยินดีกับวาที่นักวิทยุสมัครเลนขั้นตนที่ผานอบรมฯ ณ โรงแรม
บีพีสมิหลา บีช เมื่อวันเสารที่ 28 สิงหาคม 2547 ....ใครได call sign อะไร แจงๆ ใหนายกระจอกขาวทราบบางนะครับ ☻ เดี๋ยวนี้เพื่อน
สมาชิกชอง 144.2250 MHz คุยกันดึกเชียว ...ดีแลวครับแขกไปใครมา จะไดอบอุนใจ ☻ เอ...ฝากสายลมไปบอก HS9LXA ที่สแตน
บายวันเสาร-อาทิตยศูนยรับแจงเหตุมอ. ขยันคุยกะเพื่อนๆ หนอยนะครับ....ชองความถี่จะไดไมเงียบ ☻ ☻ ☻แจงเกิดแลวนองใหม
ชอง 144.2250 MHz ... HS9NYC, HS9NYD, HS9NYE ....และกําลังตามติดมาอีกเพียบ ☻
ทีมงานประชาสัมพันธ ชมรมนักวิทยุสมัครเลนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร. (074) 451099

☺แฟมงาน CQ contest 2004 ♣☼
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 และมีแจงใหเพื่อนสมาชิกทราบโดยทั่วกันวา
ทางชมรมฯ ขอเขารวมกิจกรรมประเภท "Multi operators "ในนาม "HS9LOW CONTEST"
และมีสถานีที่ติดตอเขามาสถานีแรก คือ HS9LPV, HS9MCP, HS9FK..... สถานีสด
ุ ทายคือ
HS9JZL, HS9MBEตามลําดับ กิจกรรมดําเนินตอไปดวยความสนุกสนานตลอดระยะเวลา 25
ชั่วโมงเศษ สามารถติดตอสื่อสารกับสมาชิกไกลๆ หลายสถานี ทีมงานไดสลับสับเปลี่ยนกัน
operator การแขงขันไดดําเนินไปจนกระทั่งถึงเวลา 02.30 น (19/7/47) จึงแจงปดสถานี (ดูภาพ
กิจกรรมไดที่
http://www.psu.ac.th/RadioAmateur/club/images/CQ_worldwide2004/CQ2004_01.htm)
ความประทับใจ: เพื่อนนักวิทยุสมัครเลนหาดใหญทุกคน ที่ชวยกันกระตุน สงเสริมกิจกรรมในครั้งนี้
ทําใหบรรยากาศเปนไปดวยความสนุกสนาน ตื่นเตนตลอดเวลา
ขอขอบคุณ: สโมสรอาจารยและขาราชการ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ ที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมในครั้ง
นี้
- ฝายเสบียง HS9IBX, HS9DPV, HS9LRX, HS9MKC
- เพื่อนนักวิทยุสมัครเลนในพื้นที่หาดใหญและทุกสถานีที่เขารวม contact QSO
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☻☻☻☻☻☻☻☻
♪ ปฏิทินขาวชมรมฯ ♣
8 สิงหาคม 2547
30 สิงหาคม 2547

ชมรมฯ รวมกิจกรรม “วิ่งหาดใหญสูธรรมชาติ 2547”
ประชุมชมรมฯ

☺เตรียมพบกับ “แรลลีส่ ูธรรมชาติ ครั้งที่ 1” โดยชมรมนักวิทยุสมัครเลนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วันอาทิตยที่ 10 ตุลาคม 2547 ☺
CCC.......UUU........NEXT
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