เลขาชมรมฯ
ฉบับที่ 8 ( ประจําป 2548 ) วันศุกรที่ 19 สิงหาคม 2548

งานวิ่งหาดใหญสูธรรมชาติ 2548

กิจการวิทยุสมัครเลน กับนักวิทยุสมัครเลน ถาเราเริ่มตรงที่คําวา ”สมัครเลน”
เราจะใหคําจํากัดความวาอยางไร กิจการวิทยุสมัครเลน และนักวิทยุสมัครเลน
เปนมากกวาการ “สมัครเลน” ที่พรอมจะสมัครเลน และสมัครเลิก ในทุกเวลา
“เมื่อสมัครเลน” เราทําอยางไรใหกิจการวิทยุสมัครเลน เปนกิจการและกิจกรรม
ของนักวิทยุสมัครเลน คงตองอาศัยความรวมมือ รวมแรง รวมใจ และความ
พรอมของ นักวิทยุสมัครเลน ที่พรอมจะ “สมัครเลน” เพื่อสรรคสราง และดํารง
ไวซึ่ง “กิจการวิทยุสมัครเลน”
HS9LOW ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘
โดย นายกระจอกขาว

☻ มีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นในชวง 2 เดือนที่ผานมา เริ่มจาก The 2005 CQ World-Wide VHF Contest 17-18 กรกฎาคม
2548 ใชชื่อทีมแขงขัน “HS9PSU CONTEST” ตองยอมรับวาทีมงานเขมแข็งมาก☻ และอีกงานที่ผานไปหมาดๆ 7 สิงหาคม 2548
กอถือเปนกิจกรรมหลัก ชมรม “วิ่งหาดใหญสูธรรมชาติ 2548” รวมมือรวมใจ 5 ชมรมฯ (คนหลังเขา นาหมอม บางกล่ํา คลองเตย และมอ.)
พบเน็ตนาม “ ศูนยมอ.” คนใหมนาม HS9CAK (เพื่อนชมกันวาทําไดดีมาก.....ทั้งที่กอนวันงานประมาณวาเพื่อนๆ ไมเชื่อมือ อิอิอิ) สมคํา
ที่วา “ไมลองไมรู” 5555 ☻อีกงานที่ชมรมฯ กําลังเตรียม โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “บทบาทของนักวิทยุสมัครเลนที่มีตอเหตุการณตางๆ”
วันอาทิตยที่ 18 กันยายน 2548 รับ 200 สถานี จากนักวิทยุจังหวัดสงขลาและใกลเคียง งานนี้ฟรีและมีของที่ระลึกติดมือกลับบาน รับสมัคร 115 กันยายน 2548 ☻บัตรสมาชิกชมรม (สวยดี..อิอิ) กอไดฤกษออกโชวตัวไปแลวตั้งแตงานวิ่งหาดใหญสูธรรมชาติ 2548 (ไมวาจะงานไหนๆ
เพื่อนๆ...จงหยิบมาหนีบหรือหอยกันเห็นๆ ดวยนะ) สําหรับเพื่อนที่ยังไมทําบัตร ติดตอไดที่ชมรมฯ 0-7445-1099 ทุกวันครับ☻ ตอนรับสมาชิก
เกาเกากึ๊ก แตเพิ่งนึกได วาตองมาเขียนใบสมัคร HS9CAK HS9LPV HS9JDX เพิ่มใหมเอี่ยมอองอีกคน HS9QLI ☻เดี๋ยวนี้
HS9MCY ดูเงียบไป เพราะไดตําแหนงใหญโตที่ FM. 88 MHz หรือปลาวหนอ? วางๆ เพื่อนๆ กอลองเรียกขานขอเพลงจาก ดีเจ
(เสียงใสๆ.....กันนะครับ) มีเพื่อนฝากบอกมาวา......ตกเบิกออกแลว กอยังไมยอมเลี้ยง ไดงัย!☻อะไรกันเนี่ย...รักไมยุง มุงแตงาน(สวนตัว 555)
กลางค่ํากลางคืนกอไมเวน HS9MKC ระวังเหอะ เงินจะไมมีที่เก็บ....อิอิ☻นี่กออีกราย.....ฝนจะตก....แดดจะออก....ไมเคยหวั่น 2 หวงคูชีพ
เขาทุกซอก ออกทุกซอย แลวจะมาบนทําไมวา “เหนื่อยใจ” ......ตรากตรํามากเพียงนี้ใยสาวเจายังจากไปไดลงคอ...สืบเอาเองวาใคร???...(หามเดา
สุม มีใบนะ....HSจุด จุด จุดE.) ...เอ! หรือวาอยางเพลงที่วา “รักแหแพ dash” ☻มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน หนังสืออะไรที่ขาย
เกี่ยวกับวิทยุ สายอากาศ พอเปนกวานซื้อหมด เดี๋ยวนี้ไดทําสายอากาศหลายๆ แบบ ใหเพื่อนลองใชกัน ใครอยากได กอลองติดตอ HS9NRH
โดยตรงนะครับ.....นายกระจอกขาว ขอฟรี สักตนไดไหมเนี่ย ☻ไปเอาสองพันรอยมาอีกตัว สาวจอมซื้อ HS9LCG คราวนี้ติดตั้งที่บาน
หลังบิ๊กซี สายอากาศจากคายใดไมแจง แตขอเตือน......อยาลืมเรียกใบรับประกันนะครับ หวงขาดจะไดซอมฟรี...☻ เอ...ฝากสายลมไปบอก
HS9LXA ที่สแตนบายวันเสาร-อาทิตยศูนยรับแจงเหตุมอ. ขยันคุยกะเพื่อนๆ หนอยนะครับ....ชองความถี่จะไดไมเงียบ ☻
ทีมงานประชาสัมพันธ ชมรมนักวิทยุสมัครเลนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร. (074) 451099
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"งานวิ่งหาดใหญสูธรรมชาติ 2548"

บรรยากาศแข
งขันcontest
CQ contest
แขงขัน CQ
20052005

7 สิงหาคม 2548

17 -18
กรกฎาคม
25482548
(27 (27
ชั่วโมง)
17 -18
กรกฎาคม
ชั่วโมง)
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

กอนแขงขัน มีการตรวจสอบสายอากาศบนอาคารตึก 13
ชั้น รพ."สงขลานครินทร (หวงขาดไปหลายหวง)
วันแขงขัน ประเภท "Multi operators "ในนาม "HS9PSU
CONTEST"
• 0.59น.ถือฤกษเปดสถานีโดยหลอเล็กของชมรมฯ
HS8MJV/9 เสียงดังฟงชัดแบบเลน wave ยังงัยยังนั้น
เลย(เจาตัวบอกวาทั้งตื่นเตนและดีใจ) เวลา 01.03 น.
HS9NRH รวม contact เปนสถานีแรก ตอจากนั้น ทั้ง
HS8MJV HS9MKC กอลุยเก็บคะแนนจากชองไกลๆ
(อ.ทาแพสตูล, นครศรีธรรมราช)
• 6.00 น. HS9MAA มารับหนาที่ตอจาก HS9MKC
(ตองไปชวยงานวิ่ง รพ.มิตรภาพ) ประมาณเชา 7 น.
เศษๆ ทั้ง HS9LZE&HS9LXA กอมาชวยกันตะลุย
คนหาเพื่อนสมาชิกกันอยางเขมขน(แบบวาตุนเอาไว
กอน) สวนหลอเล็กเรากอทําหนาที่เก็บขอมูลลงคอมฯ
(เด็กวิทย-คอม ทําไมไดใหรูไป..เหอๆๆ)
• 13.00 น. พักทานขาวเที่ยงแลวแตะมือเปลี่ยนเวรเอา
หลอกลางเขาประจําที่ HS9LOW&HS9DPV (โชคดี
หรือรายไมรูนะ เพราะฝนฟาโปรยปรายมาแบบเบา
บาง-จนหนักสุดๆ มีรับแจงวามีน้ําทวมเปนระยะๆ )
>>> หลอเล็กเราไมรอดแลวขอตัวกลับไปนอนที่หอพัก
• 18.00 น. ผลัด4 นําโดย HS9CAK HS9LCG
HS9MCY สานงานตอจนถึงเวลาตี4 วันรุงขึ้น(รางกาย
แกรงจริงๆ) ไดเวลา 4.00 น.HS9CAK กลาวปดสถานี
และขอบคุณเพื่อนๆ สมาชิกที่ไดรวมกิจกรรมในครั้งนี้
กลาวไดซึ้งและกินใจใครไดหลายๆ คน แบบประมาณ
วาปลุกคนที่หลับใหตื่นมาฟงไดละ....แววเสียงสุดทาย
ยังมีเพื่อนตื่นมา 73 ดวย อิอิ (สืบเอาเองวา ใคร????)
• OPERATOR: HS9PSU, HS9LOW, HS9LCG,
HS9MCY, HS9MKC, HS8MJV/9, HS9CAK,
HS9LXA, HS9DPV, HS9LZE, HS9COB,
HS9MAA

• เชา 03.51 น. เสียงของ hs9cob ปลุก หลายๆ สถานี
ขึ้นมาอาบน้ํา แตงตัว เพื่อลงภารกิจกัน หลายๆ สถานีได
เดินทางมาที่จุดอํานวยการที่หนาศูนยคอมกอนเวลานัด
หมาย มีขลุกขลักเล็กนอย เมื่อสมาชิกหาถุงกาแฟไมเจอ
(หลบไปไหน)
• ประมาณ 05. 10 น. hs9cak เปดสถานี เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหเพื่อนๆ ที่มาชวยงานและรับแจง stand by
จากจุดตางๆ
• เวลา 05.45 น. ทุกคนที่อยูหนาศูนยคอมฯ รวมรองเพลง
สรรเสริญพระบารมีและตามดวยเพลงสดุดีมหาราชา 2 รอบ
ตอดวยประธานในพิธี พลเอกมนัส คลายมณี ตีฆองเพื่อ
ปลอยตัวนักวิ่ง มินิมาราธอน และฮาลฟมาราธอน เพื่อนๆ
สมาชิกที่อยูจุดตางๆ พรอมรายงานผล และแจงบรรยากาศ
ทั่วไปเปนระยะๆ โดยผาน ชองความถี่145.4250 MHz
• เวลา 6.10 น. ปลอยตัวฟนรันและครอบครัว 3 กม. เพื่อน
สมาชิกนักวิทยุสมัครเลน ที่ดูแลเสนทาง ใชชองความถี่
144.2250 MHz hs9li ฝายเทคนิคชมรมฯ ไดถายทอดสด
ระบบสื่อสาร ของนักวิทยุสมัครเลน ที่รายงานเขามา "ศูนย
มอ" กระจายเสียงใหทุกคนไดรับทราบเหตุการณ
• นักวิ่งคนสุดทายไดเขามาถึงจุด finish ประมาณเกือบ
9.00 น.
ขอขอบคุณ
ประธานชมรมทุกชมรมฯ ที่นําทีมมาชวยงาน ขอบคุณ
นัก วิท ยุ ทุก ท า นที่ ไ ด ทํา หนา ที่ ข องตัว เองดีที่ สุ ด โดยเฉพาะ
แฟนพันธแท hs8mhq ที่เดินทางมาจากมอ.สุราษฎรธานี
และขอขอบคุณ hs9dmc ที่หิ้วของฝาก (รองเทา) ของนั่งวิ่ง
จากจุดหนาทางเขา รร.วัดทุงงายกลับมามอ. (ของถึงเจาตัว
เรียบรอย) และทางมหาวิทยาลัยขอฝากขอบคุณทานในการ
จัดทําแผนที่สวยๆ มาดวย
กลาวคําขอโทษ
• เพื่อนสมาชิกทุกทาน หากวาไมไดรับความสะดวกหรือ
การตอนรับที่ไมประทับใจ ตองขอโทษเพื่อนสมาชิกกลุม
นาหมอมที่ไมไดรับถุงยังชีพ (อาหารเชา) สําหรับความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในวันนี้ ทางชมรมฯนักวิทยุสมัครเลน
มอ. ขอนอมรับทั้งหมด
•
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หลังเสร็จงานวิ่งหาดใหญสูธรรมชาติ 2548

HS9NRH รับเหรียญงานเปนที่ระลึก
☻☻☻☻☻☻☻☻
♪ ปฏิทินขาวชมรมฯ ♣
21 สิงหาคม 2548
28 สิงหาคม 2548
4 กันยายน 2548
18 กันยายน 2548

ชวยสื่อสารงาน มอ.วิชาการ “การประกวดเสียงนกกรงหัวจุก”
ชวยสื่อสารงานวิ่งสงขลามาราธอน
ชวยสื่อสารงานวิ่งวันมหิดล
โครงการสัมมนา “บทบาทของนักวิทยุสมัครเลนที่มีตอการแจงเหตุการณตางๆ

☺

CCC.......UUU........NEXT

☺
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