144.2250 MHz. Echolink 145.5500 MHz

ฉบับที่ 7 ประจําวันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2548

ประธานกลาว
ตองขอขอบคุณสมาชิกชมรมทุกคนที่ไดมอบความไววางใจ
ให HS9MAA และทีมงาน เขามาเปนคณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ ชุดที่ 4 ระยะเวลาเกือบๆ 2 ป แตนี้ไป เราทุกคนจะตอง
กาวเดินไปดวยกันเพื่อการพัฒนาที่ดีและทันสมัย ขวัญและ
กําลังใจตอกัน จะเปนแรงผลักดันใหงานตางๆ สําเร็จคะ
เชื่อมั่นและศรัทธา
HS9MAA
14 ,มิถุนายน 48

-นายกระจอกขาวเปดตัวทีมงานคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดที่ 4 ตั้งแตวันที่ 19 เม.ย 2548 ดูรายชื่อกรรมการไดจากเวปไซด
ชมรมฯ w ชมรมไดเปดใหเพื่อนสมาชิกไดทดสอบสัญญาณประจําวัน 144.2250 MHz เวลา 17.00-17.45 น. ทุก
วัน โดยเริม่ ตนดวยการประชาสัมพันธขาวสาร....เพื่อนๆ สมาชิกที่วางเวนจากภารกิจ กอเรียนเชิญนะครับw ศูนย
ประสานงานมอ. เปดรับแจงเหตุ ขาวสาร ตามปกติ ตัง้ แตเวลา 10.00- 18.00 น. ทุกวัน ที่ 144.2250 MHz.
144.9000 MHz และ 145.6375 MHz.duplex-wl ยินดีตอ นรับสมาชิก และผูมาเยือนทุกทาน ทีห่ องชมรมฯ
อาคารสโมสรอาจารยและขาราชการ ติดตอขอกุญแจไดที่ HS9MAA, HS9LOW และ ศูนยประสานงานฯ ชั้น 11
อาคารรพ.มอ. ..ขอบอกวาบรรยากาศดี แอรเย็นเฉียบ เพียบพรอมดวยหนังสือนาสนใจครับw ไดฤกษเขียนใบ
สมัครเปนสมาชิกชมรมสะที หนุมรางใหญ ใจดี HS9JQU (ดุไมดุ..สืบเอานะครับ) สาวสวยเสียงใสนารักอีกคน
HS9MOU สังเกตเอานะครับวากดคียมาแตละครั้งจะมีแฮมคนใดนั่งขางๆ มั่งอะปลาว และกอ call sign สวยอีก
คน HS9QJJ เธออาสาชวยงานชมรมฯ เต็มที่ งานนี้ไดลุยละนองw นองใหมไฟแรง HS9OGA เธอตองจากพวก
เราไปเปนนศ.สาวบางมด เธอบอกวาเพื่ออนาคตที่เธอใฝฝน วางเวนหรือปดเทอมเมื่อไหร จะกลับมาเยี่ยมบาน .
(ใครคิดถึงกอโทร.ไปคุยนะ ขอเบอรที่ HS9MCY- HS8MJV)wงานนี้มีซึ้ง ทัง้ ดีใจ และตื่นเตนแบบพูดไมออก ถึง
สองครั้งสองครา เมื่อพี่ๆ ใจดี มอบของเลนใหมใหกับ HS8MJV (พี่ๆ กระเปาแฟบเลยอะ)

wทุกคํ่าคืน หลังสองทุม สมาชิกจะขึ้นมาคุยกันอยางสนุกสนาน ขาประจํากอหนีไมพน HS9MCY HS9MKC
HS9LZE HS9DPV HS9CAK HS8MJV ขาจรเปนคางคาว >>> เอยครั้งคราว HS9KXY เวลาเขาเวร
HS9EDW ขณะโมบายทุงเสา HS9NRH อยูบาน(เพื่อน) HS9IVT เวลายังอยูบนทองถนน อะw w wตะ
กอนนี้ เราจะมี ”สภากาแฟ” ยามเชา HS9CKL จะขึน้ มาเรียกคนโนนคนนี้ เดี๋ยวนี้หลายคนอดนั่งสภากาแฟ แต
ยังดีที่มี “สภาโจก” ของ HS9MKC มาแทน กอยังดีกวาไมไดกินอะไรเลยw กอนจบขาว เรามีคําถามใหเพื่อนได
ลองทายกันดู ? ? แฮมคนใดในชอง 144.2250 MHz แจงเปดสถานีสแตนบาย ไดเทหที่สุด ฉบับหนา เรามีเฉลย
ภาพเปนขาว:

ภาพจาก “รวมใจอาสา พัฒนาชมรมฯ” วันอาทิตยที่ 12 มิถุนายน 2548

การสัมมนาเผยแพรความรูเทคโนโลยีดานอวกาศ ครั้งที่ 3 (จ. สงขลา) วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2548 เวลา 8.00 – 16.30 น.
ณ หอง M 105 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ จ.สงขลา

>>> ดูภาพกิจกรรมตางๆ ของชมรมฯ ไดที่

http://www.psu.ac.th/RadioAmateur

<<<

ปฏิทินขาวชมรม:
• 01.00 น วันอาทิตยที่ 17 - 04.00 น. จันทร 18 กรกฎาคม 2548 รวมแขงขัน The 2005 CQ WorldWide VHF Contest
• 7 สิงหาคม 2548 ประสานงาน ”วิง่ หาดใหญสูธรรมชาติ ครั้งที่ 11” จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
• กันยายน 2548 ประสานงาน ”วิง่ วันมหิดล 48” จัดโดย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
• Eye ball 2005 (จะแจงหมายกําหนดการใหทราบอีกครั้ง)
• จัดอบรมฯ นักวิทยุประสานงาน แจงเหตุฯ (จะแจงหมายกําหนดการใหทราบอีกครั้ง)

CU…..Next
ทีมงานประชาสัมพันธชมรมนักวิทยุสมัครลน มอ. โทร. 074451099 email: psuarc@yahoo.co.uk

New Ham On The Air

By แชม แจมกระโทก
วิทยุสมัครเลนงานอดิเรกที่เต็มไปดวยความมหัศจรรย มิตรภาพและความสนุกสนาน กอนอื่นตองขอ
แสดงความยินดีและขอตอนรับทานเขาสูงานอดิเรกซึ่งจะอยูกับทานไปตลอดชีวิตอันยาวนาน หลังจากผานการ
ทดสอบและกลัน่ กรองดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อที่จะเปนแฮมจนมาถึงตอนนี้ทานก็ไดกาวเขามาสูโลกกวางที่เต็มไป
ดวยความสนิทสนมและผูกพันกันประดุจญาติพี่นองเขาแลว
กิจการวิทยุสมัครเลนในประเทศไทยนั้นมีมายาวนานกวา 40 ขวบปเขาไปแลว มีเรือ่ งราวตาง ๆ มาก
มายที่ผานเขามาในกิจการงานอดิเรกของเรานี้จนทําใหไดมีโอกาสชวยเหลือสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน
แฮมบานเราไดพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารโดยไมนอยหนาตางชาติ
“ยังจําความรูส กึ วันทีท่ า นกดคียออกอากาศเปนครั้งแรกกันไดไหม” หลายทานตั้งทาอยูนาน หลายทานก็
เหงือ่ แตก หลายทานก็สนั่ เหมือนจาวเขา แตสิ่งเหลานั้นจะหายไปเมื่อทานไดรับการแนะนําและตอนรับเปนอยาง
ดีจากแฮมรุนพี่ที่พรอมที่จะตอนรับบรรดานองใหมอยูประดุจญาติมิตรอยูเสมอ…….
“แลวกิจการวิทยุสมัครเลนมีอะไรนาสนใจใหเราเลนบางละ” นอกจากจะเปนการพูดคุย (Rag Chew)
เปนประจําแลว กิจการวิทยุสมัครเลนยังเปดโอกาสใหทุกทานไดทดลองและใชงานในโหมดตาง ๆ ดวยอาทิเชน
FM, CW, SSB, Packet Radio, RTTY,PSK-31, SSTV ติดตอผานดาวเทียม (Satellite) การติดตอสะทอนผิวดวง
จันทร (EME) หรือแมกระทั้งผาน VoiP ดวยโปรแกรม Echolink เปนตน
“กิจกรรมละครับ” นอกจากการชวยเหลือสังคมที่ทุกๆ ทานทราบกันดีอยูแลว อาทิการกูภัยหรือการ
บริการสาธาณะเชน เดินวิ่งการกุศล โบกรถหรือจัดการจราจร หรือแมกระทั่งชวยเปนหูเปนตาแทนประชาชนให
กับเจาหนาที่บานเมือง “มันมีแคนี้จริงหรือ ? แลวทานวามีอะไรอีกละครับ” แทที่จริงแลวกิจกรรมขางตนเปน
เพียงสวนเล็ก ๆ สวนหนึง่ เทานั้น เพียงแตการปลูกฝงสิ่งตางๆ ในบานเรานั้นมันยึดติดมาจากรุนเกาที่ไมรูความ

หมายของแฮมแลวนั่งคิดออกมาเปนแบบฉบับของตัวเองใหคนอื่นๆ ยืดถือจนบางครั้งอาจดูลํ้าเสนและปดกั้น
โอกาสการเรียนรูแลวพัฒนาไปเลย….
กิจกรรมของชาวแฮมนั้นเปดโอกาสสําหรับทุกทานเสมอ ทานสามารถทําสายอากาศขึ้นใชเอง ไปตั้ง
สถานีทดสอบสัญญาณในสถานที่ตาง ๆ ที่เรียกกันวา DXpedition แขงขันทางความถี่วิทยุ (Contest) กิจ
กรรมการหาทิศ (Fox Hunting) การจําลองภาวะฉุกเฉิน (Field Day) การติดตอผานดาวเทียมวิทยุสมัครเลน
การแลกเปลี่ยนบัตรยืนยันการติดตอหรือ QSL Card การสะสมรางวัลตางๆ (Award Hunting)หรือแมกระทั่ง
ทดสอบสัญญาณประจําวันเปนตน ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้พบไดจากกิจการวิทยุสมัครเลนงานอดิเรกของเราทั้ง
นั้น
เชือ่ ไหมวาในเมืองไทยของเรานี้ มีแฮมทีม่ คี วามสามารถอยางที่ผมไดกลาวมาขางตนแลว ขอยกตัวอยาง
ทาน HS2JFW ทานซึง่ ทานผูนี้ไดทําการติดตอสะทอนผิวดวยจันทรหรือ EME จากอางเก็บนํ้าบางพระจังหวัด
ชลบุรี ไปยังสถานี W5UN ซึ่งอยูมลรัฐเทคซัส (Texas) สหรัฐอเมริกา โดยใชความถี่ยาน 144 MHz เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2545 มาแลว นับวาเปนคนแรกของเมืองไทยที่ติดตอ EME ไดสาเร็
ํ จ และอีกสักตัวอยางหนึ่งขอพูด
ถึงทาน E20KEW (ex: HS1GOS) ทานผูนี้มีความชํานาญในการติดตอกับดาวเทียมและสถานีอวกาศมาก ถา
ทานผูอ า นยังจํากันเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2548 ที่ผานมา ทานผูนี้ไดบรรยายเกี่ยวกับการติดตอดาวเทียมวิทยุ
สมัครเลนที่ ม.สงขลานครินทร หาดใหญ ซึง่ มีบรรดาแฮมรุนเการุนใหมใหความสนใจเปนจํานวนมาก ผมขอยก
เอาผลงานของทาน E20KEW มาเลาใหฟง คราวๆ ดังนี้ครับ ทานผูนี้ไดนําทีมแฮมไทยติดตอผานดาวเทียมเมื่อป
2538 โดยใชสัญญาณเรียกขานวา HS8SEA ผานดาวเทียมAO-10 ทีเ่ กาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานีไดสําเร็จและ
นับวาเปนครัง้ แรกของประเทศไทยที่ออกอากาศผานดาวเทียมวิทยุสมัครเลน หรือที่ผานมาไมนานนี้ในงานชุมนุม
ลูกเสือโลกหรือ JOTA จัดขึ้นที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทาน E20KEW ไดทําการติดตอกับนักบินอวกาศบน
สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ซึ่งมีสัญญาณเรียกขานวา NA1SS กับสถานี E20AJ ทําใหบรรดาตัวแทนลูกเสือ
จากหลาย ๆ ประเทศไดพูดคุยกับนักบินอวกาศไดสําเร็จ เปนตน
เห็นไหมครับเพียงแคสองตัวอยางก็นาจะทําใหกิจการวิทยุสมัครเลนที่ทานผูอานมีโอกาสเขามาสัมผัสนี้
มีความหลากหลายและนาสนใจใชไหมครับ สิ่งตางๆ เหลานี้มิไดอยูไกลตัวและไมยากเกินความพยายามของ
แฮมใหมอยางทานเลยครับ ทานสามารถสอบถามและขอคํ าแนะนํ าจากบุคคลเหลานี้ไดดวยระบบ VoiP
โปรแกรม Echolink ครับ
บทความนีไ้ ดนําเสนอมุมมองตางๆ ในกิจการวิทยุสมัครเลนโดยเฉพาะบรรดานองใหมที่กาวเขามาสูกิจ
การนี้ ขอไดโปรดนํ าไปพิจารณาและลองถามใจทานดูนะครับวาทานสนใจและชื่นชอบกับงานอดิเรกนี้แบบ
ไหน…..
ขอมอบบทความนี้ใหกับชมรมวิทยุสมัครเลนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ เพื่อพิมพเผย
แพรในจดหมายขาวหรือวารสารขาวของชมรมฯ (13 มิถุนายน 2548)

