ปญหาการใชงานโปรแกรม eRadio ผาน eQSO Software
แนะนํา ภายใตโปรแกรม eQSO รุน โลโกกระทรวงสาธารณสุข ดวยความรวมมือจากเพือ่ นสมาชิก
หลังจาก Download มาแลว ใหลากไปวางบน Destop

ลําดับที่ 1 Run โปรแกรม จะฟอง เนื่องจากไมมกี ารเชือ่ มตอ RF Gate Way Comport (Radio Modem)
ให Click OK

ลําดับที่ 2 ตัง้ คาหมายเลข Server และ Port รวมทัง้ ชื่อผูใชงาน จากนัน้ ใหเอาเครื่องหมาย ถูกที่ Vox
และ Line In ออก

ลําดับที่ 3 พรอมกันนั้นให เลือก RF gateway Setting ทั้ง 3 ชอง

เมือ่ เลือกคาตางๆ แลวใหทาน เลือก Apply เพือ่ กําหนดคาเริม่ ตน เปนการปองกันอาการ Vox อัตโนมัติ

ลําดับที่ 4 การทดสอบเสียง
หลังจากทานเชื่อมตอ Microphone เขา Commputer แลวจะตองทดสอบเสียงทีเ่ หมาะสมสําหรับการใช
งาน ใหพูดเขา Microphone โดยไมตองกดสง หรือ กดเพื่อพูด
สังเกตสัญญาณ Vu ประมาณรูปที่แสดง ไมควรถึงระดับสีแดง เพราะจะทําใหเสียงแตกได

หากไมมสี ญ
ั ญาณ Vu เกิดขึน้ หรือระดับสัญญาณต่ํามาก ใหปรับระดับ Vu ใหสูงสุด หากยัง
เปนเชนเดิม ใหเขาไปตั้งระดับที่ Sound Card โดย Double Click ที่รูปลําโพง
ลําดับที่ 5 เรียกหาสมาชิก
วิธกี าร
1. ทดสอบสัญญาณ Mic ทุกครั้งที่จะใชงาน โดยพูดผาน Mic โดยไมตอง กดเพือ่ พูด
สังเกตสัญญาณใหเหมาะสม ไมเกิดสัญญาณขีดแดง เมือ่ สัญญาณปกติสามารถใชงาน
จริงๆ ได
2. กดเพื่อพูด คางไว หรือ กด Space Bar คางไว
3. เรียก นามเรียกขาน(ชื่อผูใ ชงาน) ตามดวย ชื่อผูเรียก เชน พังงา 2 จาก ตะกัว่ ปา ฯลฯ
จากนัน้ ใหปลอย กดเพื่อพูด
4. เมือ่ ผูรบั ไดยนิ เสียง ใหผูรบั ตอบ ดวย คําวา ตอบ ตะกัว่ ปา หรือ ว 2 เปลีย่ น (ให
สังเกตุสญ
ั ญาณการกดคียด ว ย)
5. คุยสนทนาจนหมดขอมูลการติดตอ

การเลือกหองสนทนา
หองสนทนาสามารถแบงได 2 ประเภท
1. หองสนทนาทีม่ ีระบบวิทยุคมนาคมเชือ่ มตออยู ใชในการถายทอดสัญญาณจากพื้นที่
ตางๆ เขามาในหองนั้นๆ โดยที่ภายในหองนั้นอาจจะมีสถานี LINK มากกวา 1 LINK
ก็ได ในกรณีที่ทานสนทนาผานระบบคอมพิวเตอร จะทําใหเครื่องวิทยุคมนาคมใน
พื้นที่สถานี LINK ออกอากาศในความถีใ่ ชงานพืน้ ทีด่ ว ย ใหระมัดระวังในการใช
คําพูด และใชรหัส ว เพือ่ ความเปนระเบียบตามหลักการสือ่ สารทางวิทยุ การเรียกใช
เขาความถีจ่ ะทําในกรณีทจ่ี าํ เปน กรณีทท่ี า นไมมีนามเรียกขาน ของหนวยงานนั้น
2. หองสนทนาปกติ สําหรับหองสนทนาตางๆทีไ่ มมีวิทยุเชื่อมอยูสามารถเรียกใช หรือ
พูดคุยไดตามปกติ โดยใชคําที่สุภาพ เทานี้ก็เพียงพอแลว
หลักในการตัง้ หองสนทนา
1. สถานทีต่ ง้ั ของสถานีปลายทาง เชน สงขลา ,พังงา ฯลฯ
2. สถานทีอ่ ยูอ ยางเชน เกาะสมุย ฯลฯ
หลักเกณฑการตัง้ นามเรียกขาน หรือผูใ ชงาน
1. นามเรียกขานทีไ่ ดรบั อนุญาต อยางเชน สังกัดสาธารณสุข ใช พญาไท,นคร2,สงขลา 2,
นาบอน 201 ฯลฯ
2. นามเรียกขานทีไ่ ดรบั อนุญาต จากสังกัดอืน่ ๆ อยางเชน นามเรียกขานสากล นามเรียก
ขานสมัครเลน
3. กรณีที่ไมมีนามเรียกขาน อนุญาตของหนวยงาน หรือนามเรียกขานสมัครเลน ใหใช
นามเรียกขานที่ระบุสถานทีเ่ พือ่ ใหงา ยตอการประสานงาน เชน โก-ลก ,นคร ฯลฯ
4. อืน่ ๆหากขอมูลการยังไมสมบูรณ ใหระบุความชัดเจนในชอง รายละเอียดผูใ ช
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ปญหาในการใชงานระบบ e-Radio
1. การเชื่อมตอในระบบ Network ใหตรวจสอบความเร็วระบบสื่อสารดวย เพราะหาก
ความเร็วต่ําจะทําใหการสงสัญญาณเสียงไมผาน ไมมีเสียง หรือกดเพื่อพูด ไมได
2. สัญญาณรบกวนในระบบเนื่องจาก กด Vox และ Lin ไว ใหยกเลิกไมเลือก Vox และ
Lin สามารถปองกันการรบกวนในระบบได (เพื่อนๆ ในหองสนทนาจะขอบคุณ)
3. สัญญาณเสียงทีพ่ ดู สือ่ สารไมดงั เกิดจากปจจัยที่ 1 คือ การตั้งคาระดับสัญญาณ
Microphone หรือเลือกสัญญาณไมถกู ตอง ใหเลือกสัญญาณจาก Microphone
4. สัญญาณเสียงทีส่ ง ออกมาในระบบ หรือหองสนทนา เสียงแตก สาเหตุเกิดจากปรับ
สัญญาณ Microphone ดังเกินไป ใหลดสัญญาณ Microphone ลง
5. สัญญาณ Internet ความเร็วต่ํา ทําใหสัญญาณเสียงหนวงเวลา หรือตอระบบ server
ไมได ผูใ ชงานจะตองสังเกตุระดับสัญญาณของแตละทีเ่ พื่อปองกันการรบกวนใน
ระบบติดตอสือ่ สาร
6. อืน่ ๆ อีกมากมายจะนํามาเสนอตอไป
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