ชมรมฯ แถลง

ฉบับที่ 10 ( ประจําป 2549 ) วันศุกรที่ 18 สิงหาคม 2549

หลังจากที่ขาวชมรมฯ เงียบหายไปเกือบป ตองยอมรับวา “ไมมี
เวลา” พูดไปก็เสมือนเปนการแกตัว
สําหรับเพื่อนๆ ที่เปนแฟนพันธแทของชมรมฯ สามารถรับ
ขาวสาร หรือติดตามกิจกรรมชมรมฯ ไดจาก เวปไซดของชมรมฯ
โดยตรง รับรองวาเกาะติดทุกกิจกรรม วางๆ แวะไปดูกันนะคะ จะ
ติ ชม หรือเสนอแนะ ทีมงานเราก็ยินดีคะ ☻

สารพันขาว

โดย นายกระจอกขาว

☻ รอบปที่ผานมา มีขาวสารมากมายในวงการวิทยุสมัครเลนเมืองไทย จะไมแสดงความยินดีกับ E21EIC กอดูๆ กระไรอยู ดวยความสามารถเฉพาะตัว
และความมุงมั่นทําใหเขาควารางวัลชนะเลิศในการแขงขันWRTC 2006 ระหวางวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2549 ณ เมือง Florianopolis
ประเทศบราซิล ☻ การแขงขัน The 2006 CQ World-Wide VHF Contest ปนี้ ชมรมฯ ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากเพื่อนๆ ทั้งใกล
และไกล ในการรีพอรตสัญญาณ โดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกจากลุมน้ําปากพนัง.......... ขอขอบคุณทุกๆ คนนะคะ☻งานวิ่งหาดใหญสูธรรมชาติ เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม 2549 ที่ผานมา ไดรับความรวมมือจากสมาชิกชมรมมอ. คลองเตย หลังเขา นาหมอม นาซา34 และกลุมอิสระ รวมๆ แลวเกือบ 60 สถานี ทุกคนทํา
หนาที่ไดสมบูรณและดีที่สุดแลว ความผิดพลาดที่มีบาง จะเปนครูสอนเราใหเขมแข็งขึ้น.....555 ☻ชมรมฯ นาซา34 นําทีมโดยทานประธาน HS9NKM
นอกจากจะขนทีมมาชวยงานวิ่งฯ แลว ยังมีน้ําเตาหูรอนๆ ของ HS8SCI มาใหลองชิมกันอีก ถุงละ 5 บาทเองคะ อรอย และอิ่ม คุมคาจริงๆ คะ ☻
ชมรมฯ นาหมอมนําทีมโดย HS9MFC ยังเปนทีมงานเขมแข็งเชนเดิม...ยอดเยี่ยมมากคะ☻HS9KNK+HS9LWV คุมทีมจากชมรมฯ
คลองเตยมารวม 6 สถานี....เรื่องฝมือและลีลาการรายงาน...แบบมืออาชีพยังงัยยังนั้นเลยละ....ทีมไหนจัดงานกอลองติดตอไปที่ประธานฯ เขานะคะ ☻แวว
มาวา HS9INL รับตําแหนงประธานคนใหมของชมรมฯ คนหลังเขาแลวละนะ จริงเท็จแคไหน...กระซิบบอกดวยคะ....ขอบคุณที่ทานนําทีมมาชวยงานวิ่งฯ
ดวยคะ ☻ ประชาสัมพันธขาว....ชมรมลดอุบัติเหตุบนทองถนนเมืองหาดใหญ รวมกับเครือขายประชาชน จังหวัดสงขลา จัดการประกวดภาพถาย “10
อันดับ ถนนไมเปนมิตร” (รายละเอียดดานหลัง) ☻นายินดีกับนายกสมาคมวิทยุสมัครเลนสมิหราสงขลา คนเกา HS9ELO ที่ไดรับความไววางใจจาก
สมาชิกกันอีกรอบ มีอะไรดีๆ ...สงมาหอกระจายขาว “ศูนย มอ.” ดวยนะคะ ☻ HS9LXA รับตําแหนงใหม...เลขาฯชมรมฯกลุมคนหลังเขา 144.3000
MHz.ดวยนะคะ....ขาวแวววา ไฟแรงเหลือเกิน อิอิ ☻คาดหวังอะไรกัน เมื่อทานมาเปนนักวิทยุฯ คําถาม-ที่มีคําตอบในตัวเอง...ใหขาวที่มีคุณภาพ ถูกตอง
และรวดเร็ว....เพื่อสรางความมั่นใจใหกับสังคม ☻ ไมวาวิกฤตใดจะเกิดขึ้น รถชน ไฟฟาดับ ฝนจะตก แผนดินจะถลม ระเบิดที่โนน-ที่นี่ ไฟไหมอินโดฯ และ
เหตุการณสําคัญๆ ตางๆ เรา”ศูนย ม.อ.” พรอมเปนสื่อกลางใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองไดทันที เพื่อนๆ หมุนคลื่นความถี่มาที่นี่กันนะคะ 144.2250
MHz.,145.6375 MHz. duplex- เรานี่แหละพรอมจะทําหนาที่เปนศูนยสื่อสารที่ดีที่สุด ☻ เหลสาวๆ มากอนาน เปลี่ยนงานเปลี่ยนการเปน
หลักเปนแหลง ถึงขั้นมีตําแหนงรองผูบริหารบริษัทใหญกอแลว แตทํามั๊ย? สาวเจาไมยอมสนสะที พี่ๆ ชวยบอกผม HS9MCY ทีครับ..555 ☻ใครๆ
บนสงสาร HS9LZE ทํางานตัวเปนเกลียว เพื่อนๆ ผานบานทีไรปดประตูเหล็กทุกที อยางนี้เจาตุกๆ กอเหงาแยสิคะ...มีปญหาปรึกษา HS9CAK
รับรองไมผิดหวังอะคะ....5555☻ขณะนี้ เพื่อนสมาชิกสามารถแจงเหตุฉุกเฉินผานชองความถี่ 145.6375MHz duplex- ตลอด 24 ชั่วโมง☻ทายสุด...
ชมรมฯตองขอยินดีกับสมาชิกใหมตัวนอยๆ ของ HS9DPV+HS9NYC ที่ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ☻
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เลาสูกันฟง "HS1A ทรงปฏิบัติการหาทิศวิทยุ"*

วันที่: Wed, 18 Jan 2006 05:38:47 +0000 (GMT)
เรื่อง: HS1A ทรงปฏิบัติการหาทิศวิทยุ

ผูสง: "\"E20YJC\" Thanapol" <e20yjc@yahoo.com>

นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงใชเครื่องวิทยุสื่อสารเพื่อการสดับตรับฟงขาวสารและทุกขสุขของพสกนิกรและพระราชทาน
ความชวยเหลืออยางทันทวงที ปรากฏวามีอยูบอยครั้งที่การติดตอสื่อสารทางวิทยุของพระองคมิไดรับความสะดวกเทาที่ควร เนื่องจากคลื่นวิทยุ
ในยานความถี่ทรงใชงานถูกรบกวนพระองคจึงทรงสนพระทัยเปนพิเศษที่จะคนหาตนเหตุของการรบกวนเพื่อจะไดกําหนดมาตรการปองกัน
แกไขใหถูกตอง
การรบกวนของเครื่องวิทยุ นอกจากจะเกิดจากการผสมคลื่นระหวางกันแลวยังอาจมีการรบกวนที่เกิดจากคลื่นวิทยุของสถานีอื่นที่ทําการสงดวย
ขนาดความถี่เดียวกันหรือ Jamming ซึ่งมีทั้งโดยเจตนาและไมเจตนาและมาตรการที่จะตองนํามาแกไขการรบกวนในลักษณะดังกลาว จําเปน
จะตองสืบหาตนตอคือ สถานีวิทยุที่สงคลื่นมารบกวนใหได โดยใชเทคนิคการหาทิศวิทยุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเขาพระทัยอยาง
ลึกซึ้งถึงหลักการและเทคนิคในการหาทิศวิทยุเปนอยางดี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงปฏิบัติการหาทิศวิทยุรวมกับพลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ โดยทรงใชอุปกรณตรวจสอบที่มีอยูใน
ขณะนั้น ซึ่งยังไมทันสมัยเชนในปจจุบัน ไดแก
* เครื่องรับวิทยุที่ทรงใชเฝาฟง
* เครื่องวัดความแรงของสัญญาณวิทยุ (Radio Field Strength Meter)
* สายอากาศชนิดทิศทางเดียว (Unidirectional Antenna) แบบ "ยากิ" (Yagi) และแบบ "ล็อกพิเรียดิก" (Log Periodic)
* แผนที่เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงขนาดตางๆ และ
* เครื่องมือสื่อสารระหวางหนวยปฏิบัติการรวมไดแกเครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสารขายพิเศษ เครื่องโทรศัพท และเครื่องเทเล็กซ(โทรพิมพ)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปฏิบัติการตรวจสอบคนหาสถานีวิทยุที่สงคลื่นเขามารบกวนหลายครั้ง และหนึ่งในจํานวนนั้นคือ การคนหา
ทิศวิทยุ เมื่อเครือขาย "ปทุมวัน"ไดถูกสถานีวิทยุแหงหนึ่งสงคลื่นเขามารบกวนมีความแรงมากจนไมสามารถติดตอกับสถานีวิทยุลูกขายทั้งที่
เปนสถานีประจําที่และเคลื่อนที่ไดเปนเวลานานและตอเนื่อง การสื่อสารในขายนี้ตองหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง สรางความโกลาหลใหแกผูมีหนาที่
เกี่ยวของเปนอยางยิ่ง
เมื่อความทราบถึงพระกรรณ การปฏิบัติการตรวจสอบและหาทิศวิทยุจึงเริ่มขึ้นเมื่อเวลาใกลค่ํา โดยเริ่มจากการตรวจหาทิศวิทยุของสถานี
ประจําที่ และทรงพบจุดพิกัดโดยประมาณของสถานีที่สงคลื่นวิทยุมารบกวน โดยคาดวาจะอยูแถวอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงรับสั่งใหนําสถานีตรวจสอบฯ เคลื่อนที่ออกปฏิบัติการมุงไปสูทิศทางดังกลาว ในระหวางเดินทาง ไดมีการ
ตรวจสอบพิกัดเปนระยะๆ เพื่อใหเกิดความแนใจวาไดเดินมาตามเสนทางที่ถูกตองแลวและไดมาถึงที่หมายในเวลาใกลเที่ยงคืน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชกระแสใหตรวจสอบความแรงของสัญญาณและใชสายอากาศหาทิศที่นําไปเพื่อตรวจสอบทิศทางดวย
ซึ่งจากการตรวจสอบพบวา ความแรงของสัญญาณวิทยุที่วัดได ณ จุดที่ทําการตรวจสอบจุดนี้กลับมิไดสูงสุดตามที่คาดคิด เครื่องอุปกรณหาทิศ
ยังคงแสดงจุดและทิศทางชี้ไปตามเสนทาง กรุงเทพฯ-ชลบุรี เพื่อจะใหตองติดตามคนหาตอไป แตโดยที่ขณะนั้นเวลาไดลวงเลยไปจนใกลรุง
แลว พระองคทานจึงรับสั่งใหระงับการคนหาไวชั่วคราว โดยไดรับสั่งวา "หากจะ ว ๔ (ปฏิบัติการ) ใหไดผลจําเปนจะตองเปดสถานีประจําที่
บางเขน ทํางานรวมอีกสถานีหนึ่ง จุดตัดของสามสถานีที่ปฏิบัติการรวมกันจึงจะแนนอนยิ่งขึ้น"
แนวกระแสพระราชดํารินี้ทําใหตองเปลี่ยนแผนปฏิบัติการใหมในวันรุงขึ้นโดยมีการปฏิบัติงานของสถานีตรวจสอบฯ พรอมกัน ๓ สถานี คือ
สถานีประจําที่ ๒ สถานี และสถานีตรวจสอบเคลื่อนที่ ออกไปตรวจหาตามเสนทางกรุงเทพฯ-ชลบุรีในวันรุงขึ้น ในที่สุดก็สามารถคนพบ
สถานีวิทยุที่สงคลื่นรบกวนไดเปนสถานีวิทยุของสวนราชการหนึ่ง ตั้งอยูบนยอดเขาสูงกอนเขาตัวเมืองชลบุรีเปนการรบกวนที่ไมไดตั้งใจแต
เกิดขึ้นเนื่องจากความเสื่อมของอุปกรณภายในเครื่องซึ่งทําหนาที่สรางความถี่วิทยุ (Oscillator) เปนเหตุใหคลื่นวิทยุที่แผกระจายออกไปใน
อากาศมีความถี่คลาดเคลื่อนไป และบังเอิญไปเทากับความถี่ที่ใชในขายการสื่อสารของกรมตํารวจพอดี เมื่อไดมีการติดตอประสานงานระหวาง
หนวยงานแลว การรบกวนก็สิ้นสุดไป
*E20YJC : แจงวา “เปนบทความของ พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ ซึ่งเขียนไวนานมากแลวครับ ผมไดคัดลอกและสงไปใหเพื่อน ๆ ใน
วโรกาสเฉลิมฉลองที่พระองคทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ครับ”
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กิจกรรมประจําป 2549 ที่ผา นมา
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
•

งานวิ่งหาดใหญสูธรรมชาติครั้งที่ 12 สมาชิกพรอมใจชวย
สื่อสารงานวิ่งหาดใหญสูธรรมชาติ 6 สิงหาคม 2549

•

HS8MHQ
HS9LUY+HS9IOD
ชมรมฯ รวมกิจกรรม The 2006 CQ World-Wide
VHF Contest 16-17 กรกฎาคม 2549

สมาชิกชมรมฯคลองเตย
• รวมมือรวมใจ
“ปรับปรุง-เปลี่ยนแปลงระบบ
สายอากาศ “ วันอาทิตยที่ 4 มิถุนายน 2549

สมาชิกฯนาซา34

สมาชิกฯ กลุมคนหลังเขา

HS9MXK (นาหมอม)

HS9LVW-HS9LVV

• เชิญชวนนักวิทยุสมัครเลนทุกคน รวม “รณรงคขับขี่
ปลอดภัย รวมมือรวมใจสรางวินัยจราจร

HS8MJV/9(ม.อ.)
♪ ปฏิทินขาวชมรมฯ ใน รอบ 2 เดือน ขางหนา ♣
27 สิงหาคม 2549 ชวยสื่อสารงานวิ่งสงขลามาราธอน
3 กันยายน 2549 สื่อสารงานวิ่งวันมหิดล2549

HS9LEZ-นองเวฟ

HS9KXY(รถพยาบาลมอ.)

☺CCC.......UUU........NEXT
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ความเห็นที่ 4 (565210)

ศว.เขต 4 สงขลา ไดสอบถามไปยังเจาหนาที่ของสํานักงาน กทช.ที่เกี่ยวของและรับผิดชอบในงานกิจการวิทยุสมัครเลนแลว(คุณ
ประทีปฯสํานักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ สํานักงาน กทช. โทร. 0 2271 0151 ตอ 723 หรือ 0 2272 6948) ไดรับคําตอบวา
ขณะนี้ยังไมการจัดการเปดสอบ , อบรมและสอบ หรือ อบรมกรณีพิเศษ ณ จังหวัดใดๆทั้งสิ้น เพราะสํานักงาน กทช.กําลังอยูใน
ระหวางการพิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับของกิจการวิทยุสมัครเลนทั้งหมด ดังนั้นกระแสขาวที่มีการเผยแพร และบอกตอๆ
กันจึงไมเปนขอมูลที่ถูกตอง ***ผูใดประสงคจะไดรายละเอียดเพิ่มเติมขอใหสอบไปยังคุณประทีปฯตอไป***
ผูแสดงความคิดเห็น ( ) วันที่ลงประกาศ 04-08-2006 11:28:50 IP : 125.24.83.103

**************************************************
>> ชมรมลดอุบัติเหตุบนทองถนนเมืองหาดใหญ รวมกับเครือขายประชาชน จังหวัดสงขลา จัดการประกวด
ภาพถาย “10 อันดับ ถนนไมเปนมิตร” เพื่อ
• ผูใชรถใชถนนทราบปจจัยความเสี่ยงในการใชรถใชถนน
• รวมกันนําเสนอจุดบกพรองบนถนนผานภาพถาย
• ประสานแกไขลดความเสี่ยงตอการใชรถใชถนน
• ชุมชนมีสวนรวมนําเสนอปญหาในทองถิ่น
กติกาภาพที่สงเขาประกวด
1. เปนภาพที่ถายจากสถานที่จริง ภายในเขตอําเภอหาดใหญ โดยไมจํากัดประเภท เชน สวยงาม ประทับใจ
ตลกขบขัน แปลกประหลาด หรือสรางความสับสนตอผูใชรถใชถนน
2. ขนาดภาพถาย 8 X 10 นิ้วพรอมแนบไฟลตนฉบับ (แผน CD)
3. ไมจํากัดจํานวนภาพที่สง แตมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียว
4. ภาพที่สงเขาประกวดตองเปนภาพของผูสงเอง ซึ่งไมเคยสงประกวด รับรางวัล นําออกแสดง ตีพิมพตอสา
ธารณมากอน กรณีเกิดความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ์ ชมรมฯ ไมรับชอบไมวากรณีใด ๆ
5. ภาพทุกภาพที่สงเขาประกวด ถือเปนกรรมสิทธิ์ของชมรมฯ ที่จะนําออกเผยแพรในที่สาธารณะ
6. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์งดรางวัลใด รางวัลหนึ่ง หากผลงานไมถึงเกณฑ การตัดสินถือเปนสิ้นสุด
7. ชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลาการรับภาพถายและตัดสินผลงาน กรณีภาพที่สงเขาประกวดไมตรงตาม
วัตถุประสงค

กําหนดสงผลงาน (ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป ถึงวันที่ 29 กันยายน 2549)
มีรางวัลการประกวด (สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณปฐมพรE-mail :pathomporn.s@psu.ac.th 01-7489011,
074-451152 หรือที่ชองความถี่ 144.2250 MHz.)
****************************
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