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EDITOR’S NOTE

คุย กะ บก.
สวั ส ดี ค รั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกท่านทราบกันไหมครับว่า
ปัจจุบันนี้เกียร์อุบลฯมีถึงเกียร์ที่เท่าไหร่แล้ว ผมตอบตรงนี้
เลยครับว่า เกียร์ที่ 25 นั่นแสดงว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถือกำ�เนิดมาแล้ว 25 ปี หาก
เปรียบกับมนุษย์เรา ก็เหมือนเป็นชายหนุ่ม ที่กำ�ลังครบ
เบญจเพส เป็นหนุ่มที่พร้อมจะออกไปผจญภัย เป็นหนุ่มที่
พร้อมจะสร้างครอบครัวใหม่ๆ ขึ้นมาครับ
ในวาระครบ 25 ปี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้ มี ข้ อ เสนอให้ จั ด ทำ � วารสารศิ ษ ย์ เ ก่ า ขึ้ น มาเพื่ อ ใช้
ในการแจ้ ง ข่ า วสารของศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ จ บการศึ ก ษาไป
เติ บ โตในหลายๆสถานที่ หลายๆตำ � แหน่ ง ซึ่ ง ล้ ว น
ก็นึกถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเพื่อแจ้งข่าวสาร
ที่สำ�คัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งกิจกรรม ผล
งานด้านวิชาการ ผลงานนวัตกรรม ผลงานวิจัย โดย
มีจุดประสงค์หลักในการที่จะเชื่อมโยงศิษย์เก่าและ
ศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ย ในการที่ จ ะแบ่ ง ปั น
แลกเปลี่ ย น และช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ซึ่ ง จะส่ ง
ผลถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จะก้าวไปสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต
ในวารสารเล่ ม นี้ ร วบรวมข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์มากมาย โดยที่ไม่มีวารสารเล่มไหน หรือ
เวปไซต์ใดทำ�การรวบรวมก่อน โดยเฉพาะข้อคิดที่มี
ประโยชน์จากท่าน ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฎ หรือจะ
เป็นตามติดชีวิตชุมนุม โดยฉบับแรกเราขอประเดิม
ด้วยชุมนุมนักประดิษฐ์ ซึ่งกำ�ลังมีผลงานที่โด่งดังและ
สร้างชื่อเสียงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง และอีกหลายคอลัมน์ดีๆ
ที่ บก.ไม่สามารถบรรยายได้หมด วารสารเล่มนี้จะเกิด
ประโยชน์มากก็ต่อเมื่อ ศิษย์เก่าทุกคน ส่งผลงาน คำ�
ติชม กลับคืนมาหาเรา ซึ่งเราจะปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อ เกียร์กันเกราของเราต่อไป
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85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วารสารศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดทำ�ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและบทความประชาสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ ให้กับศิษย์เก่าฯ ได้รับทราบ
และเป็นสื่อในการติดต่อระหว่างศิษย์ปัจจุบัน-ศิษย์เก่าฯ เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ความคิดเห็นและข้อความต่างๆ ล้วนเป็นทัศนะของผู้เขียนเท่านั้น
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3

EUN คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรม

เครือข่ายค่าย EUN ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดย วสท. ที่ The Pine
Resort จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 6-8 เม.ย.55 ซึ่งมี
ตัวแทนนักศึกษาคณะวิศว ม.อุบล จ�ำนวน 4 คน เข้าร่วมงาน โดยมี
อาจารย์สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ เป็นผู้ควบคุม ซึ่งบรรยากาศของงานเป็น
ไปอย่างสนุกสนานและได้มีการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนที่
ประสบณ์ภัยน�้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานี ดังภาพ

ปฐมนิ เ ทศ วั น ศุ ก ร์ ท่ี

25 พ.ค. 2555 คณะ

2 วิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ประจ�ำปีการศึกษา 2555 บริเวณอาคาร En6 โดยมีนักศึกษา
ใหม่ เข้ า รั บ การปฐมนิ เ ทศประมาณ ห้ า ร้ อ ยคน โดยมี คณบดี แ ละ
อาจารย์ รวมไปถึงบุคลากรและนักศึกษาวิศวฯ รุ่นพี่ให้การต้อนรับ

Room24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดให้มีพื้นที่

3 ส�ำหรับนักศึกษาวิศวฯ สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีทั้ง

WiFi และกล้องวงจรปิด เพื่อเป็นบริการเสริมให้กับนักศึกษา
โดยนักศึกษาที่ใช้พื้นที่จะต้องช่วยดูแลและรับผิดชอบเรื่องเครื่องมือ
และการรักษาความสะอาด เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
น้องๆนักศึกษาสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4

คุณดวงมณี สิทธิธรรม(พี่นิด) รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดี

4 เด่นด้านสวัสดิการนักศึกษา ระดับคณะ ประจ�ำปีการศึกษา
2555

Young Engineer Summer Camp :2555 โดยมีน้องๆ

5 นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วัน

ที่ 2 เม.ย.55 โดย มีพี่ๆ Staff และอาจารย์ ได้ถ่ายทอด
ประสบการณ์และความรู้ รวมไปถึงแนวทางการศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ใ ห้ กั บ น้ อ งๆ ได้ รู ้ แ ละแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ โดย
บรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ฑิตาจิต อ.นิธิศักดิ์ แก้วเสนา(อ.หน่า)
6 มุ
งานแสดงความยิ น ดี แ ด่ อ.นิ ธิ ศั ก ดิ์ แก้ ว เสนา(อ.หน่ า )

อาจารย์ผู้สร้าง โดยบุคลากรร่วมกันจัดงานแสดงความยินดี
การเกษียณอายุราชการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความ
รักที่ทุกคนมีให้อาจารย์หน่าของเรา ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ที่ผ่าน
มา
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1

ในปี 2555 นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ส่งตัวแทน
นักศึกษาวิศวกรรมเข้าแข่งขันในหลายๆรายการและประสบ
ความส�ำเร็ จ ในการแข่ ง ขั น โดยได้ ร างวั ล กลั บ มาในทุ ก ๆ
รายการ ซึ่งพอจะประมวลภาพรางวัลดังรูปต่อไปนี้
2

3

4

6

5

7

อ่านต่อ
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2

•

•

คอลัมน์ 2

ทีมหุ่นยนต์กันเกรา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองร่วม (๑๖ ทีมระดับ
อุดมศึกษา และ ๑๖ ทีม จากระดับอาชีวศึกษา) จาก
การแข่ งขัน Asian-Pacific Robot Contest ABU
Robot Contest – ABU ROBOCON 2012 ๑๖- ๑๗
มิถุนายน ๒๕๕๕
รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยการแข่งขันเพื่อ
สร้ า งสรรค์ วิ ช าการด้ า นโครงสร้ า งด้ ว ยไม้ ไ อศกรี ม
(สะพานไม้จ�ำลอง) ครั้งที่ ๕ แก่ทีมนักศึกษาจาก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา นครปฐม ๑๖ – ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๕

•

รางวั ล ชมเชย จากการแข่ ง ขั น คอนกรี ต ก�ำลั ง สู ง
(คอนกรีตพลังช้าง) ครั้งที่ ๑๓ เอสซีจี ซีเมนต์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๓ – ๒๔
สิงหาคม ๒๕๕๕

4

•

รางวัลชมเชย คอนกรีตมวลเบาอุดมศึกษาครั้งที่ ๖ ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล
หัวหิน ประจวบคีรีขัณฑ์ ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๕

5

•

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ (นายลัทธิชัย จัน
ดี นายชัยเนตร การุญญเวทย์ นางสาวฐิตาพร เมืองรี
นางสาวณัฐมนกาญจน์ ตีคิยานันท์) ร่วมการประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก าร “Workshop in Asia Low Carbon
Societies Research Project” ซึ่งมีสถาบันเข้าร่วม
กิจกรรม ประกอบด้วย Nihon University มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัด
ขอนแก่น ๒๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

3

6
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นายวิชิต อัณโน

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลเหรียญเรียนดี สวท. ประจ�ำปี 2555

6

7

8

•

น า ย จั ก ร พั น ธ ์ ไ ช ย ม า ต นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็ค
ทรอนิคส์ ชั้นปีที่ 3ได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี
2012” (Quality Youths Scholarship of the
year 2012) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งเป็นทุน
ในระดับประเทศ ที่สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจให้
เยาวชนได้เห็นคุณค่าของตนเองและการท�ำผลงาน
หรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยการประยุกต์
ใช้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จากมู ล นิ ธิ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

•

ทีมหุ่นยนต์กันเกรา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองร่วมจากการแข่งขัน
หุ่นยนต์ย่าโม โรบอท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ๒๙ สิงหาคม ถึง ๑
กันยายน๒๕๕๕

•

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิ.ย.2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้
มีกิจกรรม Freshy Engineering 2012 ณ บริเวณ
อาคารวิศวกรรม En6 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
เชื่ อ มสั ม พั น ธ์ แ ละการประกวดขวั ญ ใจวิ ศ วฯ โดย
บรรยากาศเป็ น ไปด้ ว ยความสนุ ก สนานและเป็ น
กันเอง

เกียร์กันเกรา
คอลัมน์ 3
วารสาร

แนวคิดจาก “ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ”
ถึงศิษย์ที่คิดถึงและเป็นความหวัง

วิศวกรรมศาสตร์เป็นวิชาชีพที่น�ำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ควบคู่กับการตัดสินใจในการใช้ประโยชน์จากวัสดุและแรงตามธรรมชาติ อย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ
วิศวกรคือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมภายใต้การก�ำกับดูแลและกรอบการท�ำงานของ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ วิศวกรเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการยกย่องยอมรับในการเป็นนัก
แก้ปัญหา นักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ ฉลาด ตรงไปตรงมา แต่มักมีจุดอ่อนเรื่องการ
สื่อสารและการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ขอให้ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจบไปแล้วกว่า 20 รุ่น จง
ด�ำเนินชีวิตและท�ำการงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกระดับชั้น ด้วยจิตใจที่ดี มีน�้ำใจ และ
รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง นอกเหนือจากคุณสมบัติของวิศวกรที่ดีตามความคาดหวังของ
สังคมดังได้กล่าวมาแล้ว “อยู่ดีมีแฮงเด๋อ”

ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ
อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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วารสาร

เชิดชูผู้ให้ทุน

1

2

3

4

5

6

9
7

8

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศิษย์เก่าและผู้ประกอบการใน
จังหวัดระยอง ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้มีการประชุมเพื่อวางแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการโดยมีศิษย์เก่ามาร่วมแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ในช่วงเย็นมีงานเลี้ยงและรับมอบทุนการศึกษาจากผู้ประกอบการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็น
กันเอง ณ ปาล์มลี บีชย์รีสอร์ท หาดแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง

1

2
3
4
5
6

บริษัท ทีเอสเทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด น�ำโดยคุณทาซึยะ คาโต้
มอบทุนการศึกษา 5 ทุน จ�ำนวน 60000 บาท
คุณธีรพงษ์ น�้ำดอกไม้ ตัวแทนบริษัท ไทยบริดสโตน จ�ำกัด มอบ
ทุนการศึกษา 14 ทุน จ�ำนวน 490,000 บาท
คุณนพพร วิรุฬหรัตน์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกียร์ 2
มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ มอบทุนการ
ศึกษา 5 ทุน จ�ำนวน 25,000 บาท
บริษทั นันทวัน จ�ำกัด มอบทุนการศึกษา 1 ทุน จ�ำนวน 90,000 บาท
บริษัทนันทวัน จ�ำกัด Thai OBAYASHI CORP.,LPD มอบทุนการ
ศึกษาต่อเนื่องให้นักศึกษา ตั้งแต่ปี 2554-2555

8
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8
9
10

ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมต้อนรับผู้บริหารเครือเจริญ
โภคภัณฑ์
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555  เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร
เทพรัตนสิริปภา สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้
รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา “มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ” ประจ�ำปี 2555
จ�ำนวน 3 ราย มูลค่าทุึนการศึกษาละ 20,000 บาท/ปี และผู้ให้
ทุนต่อไปนี้ ที่มีคุโณปการ ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์
บริษทั เมสัน อะคูสติกส์ จ�ำกัด

เกียร์กันเกรา
วารสาร

ลำ�ดับ

ชื่อทุนการศึกษา

ที่

ประเภททุน
รายปี

จำ�นวน

จำ�นวนเงิน

รวม

ต่อเนื่อง

ทุน

ต่อทุน

จำ�นวนเงิน

1

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์



2

8,000

16,000

2

ทุนการศึกษากองทุนพระบรมราชินี



1

40,000

40,000

3

ทุนพระบรมราชานุเคราะห์ (สมเด็จพระบรมราชินีนาถ)



1

40,000

40,000

4

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ



2

63,000

126,000

5

เฉลิมราชกุมารี (สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ)



1

20,000

20,000

6

เหรียญรางวัลเรียนดี (วส.ท.)

1

ไม่มีเงินทุน

7

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช



1

15,000

8

มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์



4

9

บ.ทีเอส เทค (ปท.ไทย) จก.



3

15,000

45,000

10

บ.อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเซีย จก.



1

10,000

10,000

11

มูลนิธีอีซูซุ



3

20,000

60,000

12

บ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จก.



1

22,000

22,000

13

มูลนิธิซิเมนต์ไทย



1

20,000

20,000

14

มูลนิธิทาคาฮาชิ



3

30,000

90,000

15

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)



4

15,000

60,000

16

ไทยบริดจสโตน



14

35,000

490,000

17

ปตท.



2

8,000

16,000

18

ทุนสมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐอิลลินนอยส์ สหรัฐอเมริกา



2

15,000

30,000

19

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย



2

25,000

50,000

20

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียลฯ



1

8,000

8,000

21

เอสโซ่



2

10,000

20,000

22

โซนี่ดีไวซ์ (เริ่มปี 2554)



1

40,000

40,000

23

ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์



3

20,000

60,000

24

นายประจักษ์-นางสาลี่ คนตรง

1

4,000

4,000

25

ทุนอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ



1

50,000

50,000

26

มัสกาตีมูลนิธิ



1

3,000

3,000

27

คุณจิตรา อินทรหนองไผ่

3

5,000

15,000

28

มูลนิธิแองโกล-ไทย (เริ่มปี 2551)

6

20,000

120,000

29

คุณเพ็ญนภา จันทร์วัฒนากุล



1

12,000

12,000

30

คุณวินิจ พนาเมธา



1

12,000

12,000

31

คุณศุภนิจ โรจน์สราญรมย์



1

12,000

12,000

32

ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์



1

12,000

12,000

33

คุณบุญเหลือ พรึงลำ�ภู



1

5,000

5,000

34

ทุนรศ.อุทิศ หิมะคุณ



5

5,000

25,000

35

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์



4

5,000

20,000

36

มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

1

20,000

20,000

37

โควต้าทุนช้างเผือก (เริ่มปี 53)

38

Dr.and Mrs.Pendleton

40

ทุนเรียนดี ในสาขาวิศวกรรมโยธา(ศ.ดร.ชัย มุกตพันธุ์)









เริ่มปี 54

60,000

3
1

15,000

8,000

8,000

10,000

10,000
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คอลัมน์ ศิษย์เก่า so-gun

เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า ในปี 2558 ประเทศไทยเราและประเทศเพื่อนบ้านจะจับมือกันก้าวเข้าสู่การเป็น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เรามักได้ยินบ่อย ๆ ว่า การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลกระ
ทบอย่างไรกับประเทศไทย และไปดูกันซิว่า ศิษย์เก่าของเรามีความคิดเห็นอย่างไรกับหัวข้อที่ว่า

“วิศวกรไทยควรเตรียมความพร้อม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร”
เรื่องแรกคือ ภาษาอังกฤษเลยครับ
เรื่องที่สองคือ ความรู้ในสายงานที่เราทำ� ต้องดูว่า เรามีความพร้อมแค่ไหน
คิง @Foster Wheeler (Thailand) limited CE,Gear 13
ในความคิดของกวาง คิดว่าโอกาสของเราก็มากกว่าเดิม เพราะเราสามารถเดินทางไปทำ�งาน
ทั่วทั้งอาเซียนโดยไม่มีข้อกีดกั้นสำ�หรับผู้จบ 7 สาขาวิชาชีพที่มีการเปิดเสรีก่อน นักศึกษาก็
ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุด สนุกกับสิ่งที่เราทำ� มีเป้าหมายให้ชัดเจน จริงจังแต่อย่าเครียด เรียน
รู้ให้มากที่สุด ผิดพลาดล้มเหลวถือเป็นบทเรียน เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ พยายามคิดใน
ทางบวกค่ะ
กวางซิลล่า@CentralPlaza Khonkaen IE,Gear 16
Base on อุตสาหกรรมอาหารนะครับ เพราะอยู่สายนี้ที่บริษัททำ�เกี่ยวกับระบบทำ�ความ
เย็นซึ่งประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ และที่บริษัทมีสาขาอยู่หลายประเทศ แถบAECมี
ไทย เวียดนาม มาเล อินโด ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมอาหาร ส่วนสิงค์โปรจะเป็นเรื่องปิโตรเคมี คำ�ถามคือเมื่อเปิดAECเปิดจะส่งผล
อะไรหรือไม่ ผมตอบเลยว่าน้อยมากเพราะอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นลูกค้าเจ้าใหญ๋ส่วนมาก
เป็นทุนไทยครับ
เอกฉัตร เสริมศรี @Mayekawa (Thailand) Co., Ltd.
ควรจะมองถึงความได้เปรียบของอุตสาหกรรมในประเทศในอาเซียน ทีสามารถแข่งขันได้
และได้เปรียบ ที่วิศวกร เกียร์อุบล สามารถทำ�งานและสร้างอนาคตได้ เช่นอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานต์ เพราะ AEC จะทำ�ให้เกิดการแข่งขันและฐานการผลิต
อุตสาหกรรมใดไม่สามารถแข่งขันได้ ก้อจะปิดกิจการในที่สุด....
ศราวุธ @กระทรวงอุตสาหกรรม IE, Gear 12
ก็เพิ่มทักษาทางภาษาของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นและทักษะทางวิชาชีพให้แข็งแรงค่ะ เตรียม
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะ เพราะวิศวกรไทยส่วนใหญ่จะมีจุดด้อยตรงภาษามากค่ะ
Pax Chawalida @มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ IE,Gear 11

คงเป็นเรื่องของหลักสูตร หรือรูปแบบการสอน คงต้องปรับเป็น อินเตอร์ มากขึ้น เพื่อ
รองรับสำ�หรับ นศ.ในกลุ่ม AEC เช่น ลาว ที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยของไทยมากขึ้น
และเป็นการพัฒนาศักยภาพด้าน ภาษา ของ นศ. เราด้วย
ณัฐวรรต การสูงเนิน @graduate student at KU. IE,Gear20

10

FACULTY OF ENGINEERING
UBONRATCHATHANI UNIVERSITY

เกียร์กันเกรา
คอลัมน์ 6
วารสาร

คอลัมน์ตามติดชีวิตเด็กชุมนุม

ประวัติชุมนุมนักประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมน้องๆ ที่สามารถสานต่อชุมนุมดีๆ และกิจกรรมดีๆ ที่พี่ๆ เริ่มจัดท�ำมา ถ้าจะพูดถึงประวัติความเป็นมา
แล้วนี่...อาจจะเหมือนละครในทีวี แต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
เริ่มจากพี่ๆ กลุ่มแรกๆ เมื่อปี 2543 ที่มีความสนใจใน
ด้านการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้รวมกลุ่มกันอันประกอบไป
ด้วย พี่วิทย์ ME พี่ยอด ME พี่ปืน ME พี่โอ (อาจารย์โอ) ME พี่
ไมค์EE พี่เอช ME พี่ดาว ME และพี่ๆอีกหลายคน จากภาค
เครื่องกลและไฟฟ้า
จ�ำชื่อไม่ได้(ต้องถามพี่ไมค์นะครับ) ตั้งเป็นชุมนุม Robot ลักษณะ
กิจกรรมหรือแนวทางของชุมนุมคือ สร้างหุ่นยนต์เข้าร่วมการ
แข่งขัน หุ่นยนต์ สสท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งสามารถเข้ารอบ
12 ทีมสุดท้ายในปี 2543 และเข้าร่วมการแข่งขัน รถฮอนด้า
ประหยัดน�้ำมันอย่างสม�่ำเสมอทุกปี
กิจกรรมต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจาก อาจารย์นิรันทร์
หันไชยยุงวา (เขียนถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ) รวมทั้งอาจารย์ในภาค
เครื่องกล และที่ขาดไม่ได้ พี่ที่แสนดีของเราๆ นั่นคือพี่สุวิทย์ (ได้
จากพวกเราไปแล้ว) พี่คนนี้จะคอยดูแลและช่วยเหลือพวกเราอยู่
เสมอ แต่อดีตเป็นต้นมาจนทุกวันนี้ ยังไม่ทิ้ง แต่เนื่องจากพี่ๆ ทั้ง
หลายที่เป็นผู้ก่อตั้งชุมนุมก็อยู่ปี 3-4 กันทั้งนั้นท�ำให้ขาดรุ่นน้องที่
จะมาสานต่อกิจกรรมที่ท�ำกันมา จึงดึงน้องๆ ที่มีความสนใจเข้ามา
ร่วมสานต่อกิจกรรม ส�ำหรับน้องๆ ที่หลงเชื่อค�ำชวนคนแรกคือ พี่
กล้วย ไฟฟ้า รหัส43 มีโอกาสได้ร่วมเดินทางเข้าแข่งขัน Robot ใน
ครั้งที่เข้ารอบด้วย
จากผลการแข่งขันครั้งนั้นท�ำให้พี่กล้วยได้ดึงเพื่อนๆใน
กลุ่มเข้ามาร่วมกิจกรรมอีก ดังนี้ พี่ปิ๋ว EE, พี่ซอย EE, พี่โตกี้ EE, พี่
ศักดิ์ ME, พี่ป้าง EE , พี่ชุ้ง EE, พี่ขม EE, พี่สร EE, พี่นัส EE, พี่ปุ๊
ME, พี่ต้อมME

นี่แหละคือโฉมหน้าผู้ที่หัวดือหัวรั้นทั้งหลาย

ซึ่ ง รายชื่ อ พี่ ๆ ที่ ก ล่ า วมานี้ เ องที่ จ ะเป็ น ผู ้ ที่ ร ่ ว มก่ อ ตั้ ง
ชุมนุมนักประดิษฐ์ขึ้นมา ในส่วนตัวของพี่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมนี้
เพราะว่าพี่กล้วยเป็นคนแนะน�ำเข้ามา แต่ว่าเข้ามาร่วมเพราะว่าได้
เห็นหุ่นยนต์ตัวที่เข้าร่วมแข่งขันที่ได้เข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย แล้ว
รู้สึกอยากจะท�ำหุ่นยนต์เป็นบ้างก็เลยสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ในช่วงแรกๆ พี่ๆที่ก�ำลังจะจบได้สอนเทคนิคในการท�ำ
หุ่นยนต์ การท�ำรถประหยัดน�้ำมัน ตอนนั้นตัวพี่เองอยู่ปี1 ก็ไม่ค่อย
รู้เรื่องหรอกอาจเป็นเพราะว่าพื้นฐานของเรายังน้อยมั้ง... เมื่อพี่ปี
4 จบไป ปัญหาหนักต้องตกอยู่กับพี่ปี4 ที่ยังไม่จบ (ไม่จบตามเวลา
ที่ก�ำหนด) อันประกอบไปด้วย พี่ไมค์ พี่ปืน พี่ยอด พี่เอช ต้อง
น�ำพาน้องๆ 11 คนที่สมัครเข้ามาร่วมขบวนการเดินทางสานฝันตัว
เองต่อไป จุดมุ่งหมายคือแชมป์ประเทศไทยแล้วได้ไปแข่งต่อที่
ญี่ปุ่น ได้จัดตั้งเป็นชุมนุมใหม่ขึ้นมาชื่อว่า ชุมนุมนักประดิษฐ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี 2544 ผู้ที่เป็น
ประธานชุมนุมคือ พี่ไมค์ และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์
อุทัย สุขสิงห์ภาคไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
พี่ ไ มค์ เ ป็ น คนที่ มี
ความมุ ่ ง มั่ น สู ง และมี ค วาม
เชื่ อ มั่ น ในสิ่ ง ที่ ต นก�ำลั ง ท�ำ
พยายามสร้างแรงจูงใจต่างๆ
นานา ให้น้องๆ มีความเชื่อ
ในสิ่งที่ตนเองก�ำลังท�ำอยู่ ไม่
ว่าจะเป็นสอนการต่อวงจร
ไฟฟ้า การเขียนวงจรไฟฟ้า
การต่อเซนเซอร์ การควบคุม
มอเตอร์ แบบต่างๆ ถึงแม้ว่า
คนนี้แหละครับพี่ไมค์
บ้
านอยู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรฯ
ข้ อ มู ล ที่ น�ำมาสอนจะผิ ด
พลาดบ้าง แต่ก็ยังพยายาม
สอน เพื่อให้น้องได้รู้จักการแก้ปัญหา งานแรกของพวกเราคือ
เตรียมท�ำหุ่นยนต์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์ สสท.ชิงแชมป์
ประเทศไทย 2002 ระหว่างนั้นก็มีการแข่งขันรถประหยัดน�้ำมัน
ด้วย ทั้งสนามภูมิภาคและสนามระดับประเทศ โดยผู้ที่สนใจใน
เรื่องของรถประหยัดน�้ำมันคือ พี่นัส EE, พี่ปุ๊ ME,พี่ต้อมME โดยมี
พี่ปืนเป็นผู้ที่คอยสอน และให้ค�ำปรึกษา
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รูปแข่งรถประหยัดน�้ำมันที่สนามบิน
กองบิน 21 จ.อุบลฯ ปี 2544

เชื่อมั้ยว่าต้องเหมารถ 2 แถวแดง หน้า ม. ไป จ�ำได้ว่า
500 บาท ไปกลับ ออกเงินกันเองด้วย แถมยังขาดเรียนไปอีกต่าง
หาก พี่ไมค์ ทุ่มเทมาก ผลตอบรับคือ เด็กให้ความสนใจมาก และ
ได้รับค�ำชมเชยมาพวกเราภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสในการสร้างค�ำ
ชื่นชมให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่อีกใจหนึ่งรู้สึกน้อยใจอยู่
บ้างเพราะคณะ ไม่ได้สนับสนุนอะไรเลยกลับได้รับค�ำชม สิ่งนี้อาจ
จะท�ำให้เกิดความน้อยใจอยู่บ้างแต่ไม่ได้ท�ำให้เกิดความท้อใจใน
กลุ่มเลย มันยิ่งมีความตั้งใจที่จะสู้ต่อ
เมื่อใกล้วันแข่งขัน หุ่นยนต์น้องใหม่เรา ตัว Manual วิ่ง
ได้ แต่ตัว Auto นะสิยังขยับตัวเองไม่ได้เลย ผู้ที่ต่อวงจรคือ พี่
กล้วย และพี่ขม ส่วนพี่ไมค์ แนะน�ำอย่างเดียว ให้เขียนโปรแกรมก็
ยังช่วยน้องๆ ไม่ได้ จนต้องดึงพี่เบียร์EE (ปัจจุบันด�ำเนินธุรกิจส่วน
ตัวของพ่อจนเจริญก้าวหน้า ) มาช่วยเขียนโปรแกรมให้ ส่วนน้องๆ
ได้แต่ช่วยลุ้นว่าเมื่อไหร่หุ่นยนต์ตัวนี้จะวิ่งได้ เมื่อถึงใกล้วันที่จะ
ต้องเข้าร่วมการแข่งขันน้องๆ แต่ละคนตื่นเต้นมากในการลงสนาม
ครั้งนี้ ขณะที่ยกหุ่นยนต์ขึ้นรถ หุ่นยนต์มันยังวิ่งไม่ได้เลย

ส่วนพี่ที่เหลือก็จะเป็นด้าน Robot ชุมนุมนักประดิษฐ์ได้
รับเชิญในไปแสดงผลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนสว่างวีระ
วงค์ พูดแล้วอยากจะร้องไห้ งานนี้ไปแสดงในนามของชุมนุมนัก
ประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ก�ำลังเซ็ง หุ่นยังวิ่งไม่ได้เลยจะแข่งอะไรกะเขา

รูปไปแสดงหุ่นยนต์ที่งานโรงเรียนสว่างวีระวงศ์

12

แล้วยังจะไปแข่งขันกับเขาอีก บรรยากาศการเดินทางก็
สุดๆ ครับ ใครจะเชื่อว่ารถ 6 ล้อ ของมหาวิทยาลัยเราจะวิ่งถึง
กทม. แต่ก็สามารถน�ำพาพวกเราไป ที่เดอะมอล์บางแคได้อย่าง
ปลอดภัย บรรยากาศวันแข่งขันเป็นอย่างไรนั่นหรือ ตกรอบแรก
ครับ แต่ก็สามารถสร้างความมึนงง อึ้ง ทึ่ง เสียว ให้กับผู้ชมได้แบบ
ไม่น่าเชื่อว่า ทีมปากมูล แห่งลุ่มน�้ำมูลเกือบจะท�ำ Bingo ได้ เพราะ
สามารถท�ำให้หุ่นยนต์ Auto วิ่งในแนวทแยงของสนามได้โดยไม่
ต้องวิ่งตามเส้น แต่มันก็ได้แค่เกือบครับ
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พี่เบียร์ก�ำลังแก้โปรแกรม เพราะหุ่นยนต์มันไม่วิ่งตามที่ต้องการ

นี่แหละครับ 6 ล้อ คันนี้ที่พาเรามาแข่ง
และเดินทางไปกลับได้อย่างปลอดภัย

ทีมหลังเขา ของพี่ขม ก�ำลังเข้าสู่โหมดการท�ำลายตัวเอง
การกินข้าวร่วมกันแบบนี้ สร้างมิตรภาพให้กัน
และกันมาหลายรุ่นแล้วครับ

หุ่น Auto ทีมปากมูล แห่งลุ่มน�้ำมูล
ก�ำลังท�ำลายสนามแข่งขันเกือบ Bingo ได้

แม้ ว ่ า การเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ครั้ ง นี้ ไม่ ป ระสบความ
ส�ำเร็จ แต่ก็ท�ำให้พวกเราได้รับประสบการณ์มากมาย และอย่าง
น้อยก็ท�ำให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล (ห่างไกลเรา) ได้รู้ว่ายังมี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่บนผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ด้วย เพราะ
ว่าตอนที่แข่งหุ่นยนต์ ตอนแรกๆ พิธีกรยังประกาศทีมเราว่า มา
จากสถาบันราชภัฎอุบลราชธานี ( น่าเจ็บใจมั้ย? ไม่เป็นไรครับ คิด
เสียว่ามันเป็นที่เดียวกัน )
สิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าเราด้อยกว่าทีมอื่นๆ ก็คือการเขียน
โปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ ทีมเราเพิ่งอยู่ปี 2 จะขึ้นปี 3 ยัง
เขียนโปรแกรมไม่เป็นเลย เพราะยังไม่ได้เรียน มหาวิยาลัยเราเปิด
สอนตอนปี 4 แต่ที่อื่นๆ เขาสอนตอนปี 3 ท�ำให้เราไม่สามารถเอา
มาใช้ประโยชน์ได้ในระหว่างที่เราเรียนอยู่ จากจุดนี้ทีมงานเราจึง
เสนอให้ท่านอาจารย์พิจารณาปรับการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งท่าน
อาจารย์ก็รับพิจารณาและปรับมาให้รุ่นต่อๆมาได้เรียนไมโครคอน
โทรเลอร์ ตอนปี 3 ดังนั้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งเราได้มีส่วนช่วยสร้าง
โอกาสในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ ไปสู่สิ่งที่ดีได้
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หลังจากได้ประสบการณ์อันยิ่งใหญ่กลับมาแล้ว งานต่อ
ไปคือเตรียมแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ จัดการแข่งขันโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุมวัน งานนี้เตรียมตัวกันนานพอดู แล้วก็พอมีพื้นฐาน
การเขียนโปแกรมบ้างแบบที่ว่าศึกษากันเองอีกนั่นแหละเพราะว่า
ยังไม่ได้เรียน ก็เริ่มท�ำหุ่นกันตั้งแต่เทอมแรกเลย แล้วก็ท�ำสนาม
แข่งกันเองในกลุ่มชุมนุม หุ่นยนต์แต่ละคนก็งัดเอาไม้เด็ดออกมา
ลุยกันเต็มที่ แบบที่ว่าไม่มีใครยอมใคร ก็พร้อมพอสมควรกับการ
แข่งขันครั้งนี้
ระหว่างนี้ก็มีการเชิญชุมนุมนักประดิษฐ์ไปร่วมแสดงผล
งานให้เด็กๆ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวัน เราก็เอาหุ่นยนต์ซูโม่ ไป
โชว์ให้น้องๆ ดู ก็มีรูปบรรยากาศดังนีว้ ่าหุ่นยนต์ซูโม่ท�ำงานอย่างไร

น้องๆ รุมกันเหมือนดูไก่ชนยังไงยังงั้นเลย

พี่กล้วยกับพี่ป้าง ก�ำลังโกหก(ฝอย) ให้น้องๆ ดูอยู่
ว่าหุ่นยนต์ซูโม่ท�ำงานอย่างไร

งานนี้ก็ได้รับคมชมจากอาจารย์ เช่นเดิมครับ นี่เหละคือ
ก�ำลังใจที่ท�ำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราท�ำนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่เป็นสิ่งที่ควร
ได้รับการสานต่อเพราะสร้างชื่อให้กับสถาบัน ของเราครับ
เมื่อถึงก�ำหนดการแข่งขันหุ่ยนต์ซูโม่ ก็เดินทางไปแข่งขัน
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ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งนี้ต้องขอบคุณพี่สุวิทย์เช่น
เคยครับ สามารถขอรถตู้ได้เดินทางไปในครั้งนี้ การแข่งขันครั้งนี้
เราส่งเข้าแข่งขัน 3 ตัว สามารถผ่านเข้ารอบ 24 ทีม ไปแข่งที่เดอะ
มอล์ งามวงศ์วาน ได้ 1 ตัว ก็ถือว่าพอมีลุ้นอยู่ หลังจากที่ไปแข่งขัน
ในรอบแรกแล้วท�ำให้เราเห็นข้อบกพร่องเพิ่มมากขึ้น และก็เห็น
เทคนิคของทีมอื่นๆ ที่เอามาใช้ท�ำให้เราได้ประสบการณ์เพิ่มมาก
ขึ้น
เมื่อถึงก�ำหนดการแข่งขันรอบ ชิงชนะเลิศ ถ่ายทอดสด
โดย ช่อง 3 งานนี้ก็เช่นเคยครับ ม.อุบลฯ จับสลากเจอเจ้าภาพคู่
เปิดสนาม งานนี้ก็มีความซวยเข้ามาเยือนเมื่อก่อนแข่งขัน มี IC
ไหม้ เพราะว่าระบบป้องกันไม่ดี เมื่อลงสู่สนามแข่งขันพิธีกรก็
ประกาศชื่ อ ที ม …. มาจาก….. ให้ ท ายครั บ ว่ า เขาประกาศว่ า
อย่ า งไร? ถู ก ต้ อ งครั บ ประกาศว่ า มาจากสถาบั น ราชภั ฎ
อุบลราชธานี งานนี้ก็ต้องยอมรับไปตามระเบียบครับ เราสู้แบบไม่
เต็มร้อย พอขึ้นไปอยู่บนเวทีก็สู้แบบนิ่งสยบมารเลยครับ งานนี้ก็
เลยไม่ได้เข้ารอบสุดท้าย ก็เก็บกระเป่าขึ้นรถไฟกลับเลยครับ
งานนี้ก็ได้ประสบการณ์มาอีกเยอะครับ จากการที่เราได้
เดินทางไปแข่งขันในสนามต่างๆ ท�ำให้เรามีความเห็นว่า ณ ลุ่มน�้ำ
มูลแห่งนี้ ควรจะเริ่มมีการแข่งขันแบบนี้เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและ
สร้างโอกาสในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็น
เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างการแข่งขันหุ่นยนต์ ควรจะเริ่มต้นได้แล้ว
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แห่งนี้ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นและ
ควรจะเป็นศูนย์รวม เพราะว่าเรามีศักยภาพและมีความพร้อม
มากกว่ า ที่ อื่ น ๆ เราก็ เ ลยประชุ ม กั น ในชุ ม นุ ม และเสนอจั ด การ
แข่งขันหุ่นยนต์ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแห่งนี้ โดยได้ช่วย
กันร่างกติกาการแข่งขันพร้อมทั้งรูปแบบการจัดงานตามที่เคยได้
ประสบพบเห็นมา เพื่อน�ำเสนอกับทางคณะ แต่ก็ถูกหลายคนที่ไม่
เห็นด้วยกับพวกเรา เขาบอกว่าเรายังไม่พร้อม แข่งอะไรก็ยังไม่
ชนะแล้วจะท�ำอะไรได้ นี่คือค�ำพูดของผู้ใหญ่ (บางคน) เราก็เลย
ตอบไปว่า ถ้าเราไม่เริ่มแล้วเมื่อไร เราจะพร้อม ? แน่นอนครับ ถ้ามี
ปัญหากับผู้ใหญ่ คงไม่ต้องพูดถึงว่าจะยุ่งยาก มากขนาดไหน
งานนี้ถูกเสนอเข้าที่ประชุมหลายต่อหลายครั้ง และก็ถูก
ตีกลับทุกครั้ง สุดท้ายก็ได้จัดจนได้ แต่เอาชีวิตเป็นเดิมพันแบบที่
ว่าถ้างานนี้ออกมาเละเทะ ก็เตรียมโดนย�ำเละต่อ ว่าอย่างงั้นก็ว่า
ได้ และก็ต้องหา Sponsor เอาเอง วุ่นละสิครับ แต่ก็ยังดีที่อนุมัติ
เงินรางวัลมาให้ และแล้วการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกในลุ่ม
น�้ำมูลก็ได้เกิดขึ้น โดยมีชื่อการแข่งขันว่า UBU Robocon 2003
หุ่นยนต์ตะลุยทรายกู้ระเบิด ในกติกา การแข่งขันนั้นมีแนวความ
คิดที่ว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่ก่อนเป็นผืนทรายอันแห้ง
แล้ง ที่เขาเรียกที่นี่ว่า ม. ทราย ก็เพราะเหตุนี้นี่เอง กติกาการ
แข่งขันจึงต้องมีการเล่นกับทราย และก็เป็นเช่นนี้เรื่อยมา เพื่อให้รู้
ทั่วกันว่าแข่งหุ่นยนต์ตะลุยทรายต้องมาแข่งที่ ม.อุบลฯ ที่เดียวใน
ประเทศไทย และเราก็สามารถจัดการแข่งมาได้ทุกปี อย่างต่อ
เนื่องจนเป็นที่รู้จัก ของหลายๆ ที่ ว่าถึงคราวที่ต้องแข่งหุ่นยนต์
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ตะลุยทรายกันแล้ว เหมือนเป็นฤดูกาล ว่าอย่างนั้นก็ว่าได้ การ
แข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจัด ก็หา Sponsor ทั่วอุบล ได้มา
พอควร ส่วนมากก็ห้างร้านเล็กๆ มาดูทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันกัน
บ้าง ต้องขอบคุณหลายทีมที่มาจากที่ไกลๆ ยังอุตสาห์เข้าร่วมการ
แข่งขันกับเรา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, เทคนิคอุดร,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน และอีก
หลายๆ ทีม นับได้ว่า มีความส�ำเร็จพอดู ที่มีทีมตอบรับเข้าร่วมการ
แข่งขันขนาดนี้ แล้วบรรยากาศการแข่งขันเป็นอย่างไรนั่นหรือ ไป
ดูกันเลยครับ

ก�ำลังแข่งกันอย่างเมามัน

ช่วยกันเตรี
ยมสนามแข่
งครับผม CHAMPION
รายการ TPA ROBOT
CONTEST
THAILAND

โฉมหน้าผู้ชนะเลิศครับ วก.สว่างแดนดิน ครับ ตลอดกาล

นี่ก็คนละไม้คนละมือ ช่วยกันครับรุ่นพี่รุ่นน้อง
โฉมหน้าผู้ร่วมขบวนการในครั้งนี้ จงภูมิใจเถิด ที่ได้ร่วมสร้าง ม.อุบลฯ

พิธีเปิดการแข่งขันก็เอาการพอสมควรนะ ไม่ใช่ธรรมดา

ผลตอบรับของงานครั้งนั่นหรือคืออะไร เด็กดีใจ ผู้ใหญ่
หน้าบานสิครับ ไม่อยากจะเชือ่ ว่าเราจะสามารถร่วมมือกันสร้างงาน
นีใ้ ห้ออกมาในรูปแบบนีไ้ ด้ ด้วยคนประมาณ 20 คน ถ้าไม่รว่ มมือกัน
จริงๆ งานนีค้ งเละครับ นัน่ แสดงให้เห็นแล้วว่าเราสามารถท�ำได้ ถึง
แม้วา่ ทีมหุน่ ยนต์ของเราเข้าแข่งขันจะไม่ได้เข้ารอบหรือได้รบั รางวัล
อะไร แต่จดุ เริม่ ต้นการจัดการแข่งขันในครัง้ นีย้ งิ่ ใหญ่มากกว่ารางวัล
ที่เราได้รับอีก เพราะว่าในปีต่อๆ ไปเราเองจะต้องสามารถกลับมา
เป็นผูจ้ ดั และผูท้ ชี่ นะการแข่งขันได้ดว้ ยเป็นแน่แท้ หวังว่า อิอิ !!!
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ผลงานชุมนุมนักประดิษฐ์

และนับต้องแต่นั้นเป็นต้นมา ชุมนุมนักประดิษฐ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์กเ็ ป็นทีก่ ล่าวขานกันเรือ่ ยมา ก็เพราะการได้รบั การ
สนับสนุน จากท่านอาจารย์ ทัง้ หลายทีเ่ ห็นความส�ำคัญและทีข่ าดไม่
ได้คือความร่วมมือร่วมใจที่จะสานต่อกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้เป็นที่
กล่าวขานสือต่อกันนานเท่านานโดยน้องๆ รุน่ ต่อๆ ไป
บอกให้คนทัว่ ประเทศได้รวู้ า่ มีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อยูบ่ นผืนแผ่นดินไทย แห่งนีด้ ว้ ย และบอกให้คนทัว่ ไปได้รบั รูด้ ว้ ยว่า
จะแข่งหุน่ ยนต์ตะลุยทรายต้องไปแข่ง ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพราะเขาขึน้ ชือ่ ในเรือ่ งนี้

ท�ำเนียบ ประธานชุมนุม นักประดิษฐ์
1. พี่ไมค์ : 		
2. พี่ศักดิ์ ME13 นายนายศักดิ์ชัย จงจ�ำ
3. พี่ตู่ ME14
นายประพันธ์พงษ์ สมศิลา
4. พี่เก่ง ME15 นายจิรวัฒน์ ทองมนต์
5. พี่ยุทธ ME
นายวีระยุทธ นนท์ชนะ
6. พี่บอย IE		
7. พี่เอก ME
นายเอกลักษณ์ จันทะบุดศรี
8. พี่เล็ก ME
นายวิษณุ สารทอง
9. พี่แป๊ก ME
นายอิศระพงศ์ บงศรีดา
10. พี่โก้ ME
นายธีรัช พันธ์สวัสดิ์
11. พี่บอม EE
นายปณิธาน ชวลิต
12. นะ EE
นายจักรพันธ์ ไชยมาต

ปี 2544
ปี 2545
ปี 2546
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555

จัดแข่งขัน UBU ROBOCON 2003-2011
- รางวัลชมเชยหุ่นยนต์จุดเทียนพรรษา ประจ�ำปี 2550
- รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์จุดเทียนพรรษา ประจ�ำปี 2551
- รางวัลเทคนิคยอมเยี่ยมรายการ สสท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจ�ำปี 2551
- รางวัลความคิดสร้างสรรค์รายการ ABU
Robotcontest thailand ประจ�ำปี 2551
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 หุ่นยนต์จุดเทียน
พรรษา ประจ�ำปี 2552
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ สสท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจ�ำปี 2552
- รางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมรายการ ABU
Robotcontest thailand ประจ�ำปี 2552
- รางวัลชุมนุมกิจกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2552
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์เก็บขยะ ประจ�ำปี
2553
- รางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมรายการ ABU
Robotcontest thailand ประจ�ำปี 2553
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 YAMO Robocon หุ่นยนต์
อัฉริยะผ่าก�ำแพงเมือง ประจ�ำปี 2553
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ ABU
Robotcontest thailand ประจ�ำปี 2555
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 YAMO Robocon สักกา
ระท้าวสุระนารี ประจ�ำปี 2555

การ์ตูนพูลสุข
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รายการ ABU Robot Contest
Thailand Championship

1- ABU Robot Contest Thailand Championship 2006 : Building the World’s Tallest Twin Tower (ตึกแฝดเสียดฟ้า
234-

5

ท้าพิชิต) ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่เราได้เข้าร่วมการแข่งขันมาได้ โดยมีทั้งฝีมือและดวงนิดๆ แต่ครั้งนี้ก็เข้าได้แค่ 16 ทีมสุดท้าย
ABU Robot Contest Thailand Championship 2008 : Touch The Sky(เหินฟ้าท้าพิชิต) ได้รับรางวัลความคิด
สร้างสรรค์มาครอง
ABU Robot Contest Thailand Championship 2009 : Travel Together for the Victory rums(ร่วมตะลุย ลั่น
กลองชัย)ได้รางวัลติดมือมา”รางวัล นักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม”
ABU Robot Contest Thailand Championship 2010 : Robocon Pharaoh(บุกอารยธรรมอียปิ ต์ พิชติ มหาพีระมิดแห่
งกิซา) ได้รางวัลติดมือ “รางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยีย่ ม”
ABU Robot Contest Thailand Championship 2012 : Pang On Dai Get พิชิตขุนเขาชิงชัยซาลาเปาแห่งสันติภาพ
“ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2”

1

2

4

5

3

รายการ YAMO ROBOCON SHIP

- TPA ROBOT CONTEST 2006 : ระหว่างวันที่ 20-21
พฤษภาคม 2549 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ เข้า
แข่งในชื่อทีม “U-Bot” โดยสามารถผ่านเข้ารอบ 16 ทีม
สุดท้ายได้ส�ำเร็จ
- TPA ROBOT CONTEST 2007 : (มหัศจรรย์ ฮาลองเบ
HALONG BAY DISCOVERY)
- TPA ROBOT CONTEST 2008 : (เหิ น ฟ้ า ท้ า พิ ชิ ต
Touch the Sky) คว้ารางวัล “เทคนิคยอดเยี่ยม
- TPA ROBOT CONTEST 2009 : (ร่วมตะลุย ลั่นกลองชัย
Travel Together For the Victory Drums) ได้รับรางวัล
“รองชนะเลิศ อันดับ 2”
- TPA ROBOT CONTEST 2010 : ครั้งนี้ก็เข้ารอบ 16 ทีม
สุดท้าย
- TPA ROBOT CONTEST 2011 : ครั้งนี้ก็เข้ารอบ 32ทีม
สุดท้าย
- TPA ROBOT CONTEST 2012 : ครั้งนี้ก็เข้ารอบ 16 ทีม
สุดท้าย

เบื้องหลัง ความส�ำเร็จ
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เกียร์กันเกรา
คอลัมน์ 7
วารสาร

ใครไม่ท�ำเราท�ำ ตอนที่ 1(แง่คิดจากการฟัง)
by anatta

ผมมีโอกาสเข้าอบรม เรือ่ งการสร้างวินยั จราจร เนือ้ หาดีมากๆ วิทยากรผูใ้ ห้ความรูก้ ็
มาแชร์ประสบการณ์ แต่เรือ่ งหนึง่ ทีผ่ มได้จากการนัง่ ฟังและอยากจะเขียนวันนี้ คือ ประเด็นเล็ก
ทีว่ ทิ ยากร จุดขึน้ มา คือ ถ้าเราต้องการแก้ไขปัญหาร่วมกับผูอ้ นื่ อย่ามัวหาคนผิด แต่ให้หาคน
เก่งท�ำงาน ผมฟังวิทยากร อธิบายเพิม่ แล้วคิดทีจ่ ะน�ำข้อคิดนีม้ าปรับใช้กบั ชีวติ ตัวเอง
เราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ เราอยู่ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ใช่เฉพาะกับมนุษย์
ด้วยกัน รวมถึงเรากับธรรมชาติ แต่ในที่นี้ ผมอยากจะพูดเรื่องความสัมพันธ์ของคนก่อน
อย่างวิทยากรยกตัวอย่าง อุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดขึ้นได้หลายปัจจัย เช่น ถนนไม่ดี ช�ำรุด
เป็นหลุมเป็นบ่อ พอเกิดอุบัติเหตุ เราก็โทษคนอื่นทันที พยามหาคนผิด หรือคนรับผิดชอบ
โดยบางครั้งเราอาจไม่รู้ตัว จริงอยู่เป็นหน้าที่ของเค้าแต่ถ้าเราพยายามหาคนผิด เราจะไม่ได้
รับความร่วมมือในการแก้ปัญหา เราจะโดนต่อต้านในทันที อาจจะได้ผล เห็นผลเร็ว ในการ
โทษคนอื่น แต่ถ้าเราลอง ใช้แนวคิดอีกแบบ ยกย่องคนที่แก้ปัญหา เช่น เราจะท�ำอย่างไร ถนน
บริเวณนี้จึงจะลดการเกิดอุบัติเหตุได้ คนที่เกี่ยวข้องก็รู้สึกอยากจะอาสาตัวเองออกมาท�ำ เขียนถึงตรงนี้ไม่ทราบว่าท่านผู้อ่าน มีความคิด ความรู้สึก
ร่วมกับผมใหม๊ ถ้าเป็นผมนะการได้ท�ำงานเพราะการมีจิตอาสา มีความสุขกว่าการโดนคนอื่นต�ำหนิให้มาท�ำงานที่ตัวเองท�ำอยู่แล้ว นอกเหนือจากที่
งานออกมาส�ำเร็จแล้ว ยังเป็นการผูกมิตรอีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้น เรายังอาจจะเห็นผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันเช่น คนอื่นๆ ที่ไม้เกี่ยวข้องกับการซ่อมถนน
ที่ช�ำรุด อาจหาวิธีที่ตัวเองพอจะช่วยได้ เอามาช่วยกัน ผมฟังแล้วรู้สึกดีมากๆ และถ้างานของเรา หรือสังคมที่เราอยู่ ต้องการ การแก้ปัญหาร่วมกัน
อาจมีบางประเด็น หรือบางเรื่องที่เราสามารถประยุกต์ และใช้แนวคิดที่ว่า “อย่าหาคนผิด แต่หาคนเก่งท�ำงาน” และแนวคิดนี้ ท่านผู้อ่านบางท่าน
อาจจะใช้อยู่แล้วในชีวิตประจ�ำวันแต่ผม ยังไม่ค่อยได้ใช้ ต่อจากนี้ ผมจะเอาแนวคิดนี้มาใช้และพยามยามปรับแนวคิดตัวเองใหม่ เพื่อสังคมที่ผมคิด
ว่าน่าจะดีขึ้น เพราะผมจะเริ่มที่ตัวของผมเองก่อน   ใครไม่ท�ำ เราท�ำ

ใครไม่ท�ำเราท�ำ ตอนที่ 2 “อยากเห็นเด็กวิศวะเคารพผู้ใหญ่”
by anatta

ชื่อตอนนี้ ว่าอยากเห็นเด็กวิศวะเคารพผู้ใหญ่ ไม่ได้แปลว่าตอนนี้เด็กวิศวะไม่เคารพนะครับ แต่ผม(ผู้เขียน)หมาย
ถึง อยากเห็นเด็กวิศวะ น่ารัก ไปมาลาใหว้ กับผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในคณะ รวมรุ่นพี่ด้วย อันที่จริง ตอน
นี้ ที่เห็นบางคนท�ำ ก็ประมาณว่า ไหว้เฉพาะอาจารย์ที่สอน ใน เทอมนั้นๆ แล้วก็รุ่นพี่
การไหว้ เ ป็นวัฒ นธรรมที่ดีงาม อย่างหนึ่งของคนไทย เป็น การท�ำความเคารพ ที่ดู
นอบน้อม สวยงาม อยากให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ๆ รักษาเอาไว้ แต่ก็ไม่รู้กี่คนที่จะเข้ามาอ่าน
และมี ค วามเห็ น ตรงกั บ ผม แต่ ส ่ ว นตั ว มี ค วามเชื่ อ ว่ า โลกนี้ มี พ ลั ง หลายอย่ า งที่
วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้ แต่ที่แน่ๆ คนท�ำความดี คนนอบน้อม มันจะเป็นสง่า
ราศี กับตัวเอง เด็กวิศวะ (พูดรวมๆ) บางคนก็ท�ำดีแล้ว อยากให้ท�ำดีต่อไป บางคน
ก็ยังไม่ท�ำ บางคนเขินที่จะท�ำ บางคนคิดว่าไม่จ�ำเป็นต้องท�ำ เพราะคิดว่าท�ำไป
ท�ำไม ไม่ว่าจะมีความคิดแบบใหน ถ้าเราท�ำความดี ความดี ก็อยู่กับเรา เช่นผม
เล่าอดีตของผมให้ฟัง สมัยเรียนหนังสือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จ
ผ่านหน้าโรงเรียน ครูก็พามารับเสด็จ คนเยอะมาก ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย ต�ำรวจ มี
ธงกระดาษคนละอันเอาไว้โบก รับเสด็จ ขณะที่ใกล้จะได้เวลา เสด็จผ่าน มีถุง
พลาสติกใบใหญ่ ปลิวมากลางทางที่จะเสด็จ หลายคนเห็นแล้วเริ่มคุยกันเรื่อง
ถุง ต�ำรวจที่ยืนคุมมอง แต่ไม่มีใครท�ำอาไร ผมเห็นและหวังว่าคงมีลมพัดให้
ลอยไปที่อื่น แต่ไม่เป็นอย่างนั้น ผมตัดสินใจบอกต�ำรวจใกล้ๆ ว่าน้าๆเราไม่เอา
ออกเหรอครับ ต�ำรวจ บอกก็อยากเอาออก แต่เค้าต้องคุมตรงนี้ ผมเลยวิ่งไปเอา
ถุงเข้ามา จากตรงที่ผมวิ่งไปถึงถุง เก็บถุงและกลับเข้าที่ ไม่น่าเกิน 5 วินาที แต่พอก
ลับเข้ามาเสียงปรบมือ โห่ร้อง เกรียวกราว ต�ำรวจยิ้มให้ หลังจากนั้นเพื่อนๆล้อสัก
อาทิตย์ แล้วก็ลืม แต่มันเป็น 5 วินาทีที่ผมยังจ�ำได้ ที่เล่าให้ฟัง คืออยากจะสื่อว่า ถ้าเราอยาก
ท�ำความดีก็ท�ำเลย ไม่ต้องเข้นไม่ต้องอาย
แต่ใครๆก็รู้ว่ามันดี เด็กวิศวะก็รู้ แต่อย่างว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าค�ำสอน จริงใหม๊ครับ
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เกียร์กันเกรา
คอลัมน์ 8
วารสาร

คอลัมน์ 8 รุ่นไหนเก๋า

โดย ส.แสงอุตสา

ทุ

กการเปิดเทอมใหม่ของนักศึกษาแต่ละรุ่น มีกิจกรรมที่ทุกคนทั้งลุ้นและรอ เพื่อที่จะมาร่วมกันท�ำกิจกรรมต้อนรับน้องๆรุ่น
ใหม่ที่จะเข้ามาเป็นเกียร์กันเกราช่อใหม่ของเรา ซึ่งกิจกรรมรับน้องเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติกันมาแต่ละรุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่ท�ำให้พี่ๆ
รู้จักน้องใหม่ และได้ร่วมกันท�ำกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งกิจกรรมรับน้องในยุคAEC นี้ได้ปรับเปลี่ยนระบบใหม่ โดยยัง
คงระบบเก่าๆที่ยังมีประโยชน์ไว้ โดยแทรกกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการใช้ชีวิต สิ่งที่ผู้เขียนจ�ำได้
จากการรับน้องและประทับใจมิรู้ลืม คือเมื่อใกล้เวลาที่จะผ่านเชียร์แล้ว พี่ๆจะมาสุมหัวเพื่อช่วยกัน ตั้งชื่อให้น้องรุ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละชื่อ จะ
สามารถบรรยายถึงวีรกรรม และเรื่องราวที่ก�ำลังเกิดขึ้นในขณะเชียร์นั้นๆ ซึ่งผู้เขียนได้ท�ำการรวบรวมฉายาของแต่ละเกียร์ มาให้นึกย้อน
หลังกัน
เกียร์ 1-7,9
เกียร์ 8
เกียร์10
เกียร์11

NA
เกียร์ตกตึก
เกียร์ปุกปุย
เกียร์ส�ำลี

เกียร์12
เกียร์13

เกียร์โหล
เกียร์อาถรรพ์

เกียร์14

เกียร์สะเออะ

เกียร์15

เกียร์แพ้แหว้

เกียร์16

เกียร์ยูเทิร์น

เกียร์17
เกียร์18
เกียร์19
เกียร์20
เกียร์21
เกียร์22
เกียร์23
เกียร์24
เกียร์25

เกียร์ทองค�ำ
เกียร์กระทรวง
เกียร์ซีโฟร์
เกียร์คุณหนู
เกียร์เปรี้ยว
เกียร์กาชาด
เกียร์ลูกเทวดา
เกียร์หน่อมแน้ม
เกียร์แสนแสบ

ที่มาของการตั้ง ยังไม่ทราบแน่ชัด
สมัยนั้นเป็นปีแรกที่มีโครงการพิเศษ และในทางเปรียบเทียบหมายถึง นุ่มนิ่ม
เกี่ยวเนื่องจากเกียร์ปุกปุย เปลี่ยนมาเป็นส�ำลี ความหมายอาจจะหมายถึง ขาวนุ่ม บริสุทธิ์
ก็เป็นได้
12 หมายถึง 1โหล
เลข13 เป็นเลขที่แทนความโชคร้ายของชาวตะวันตกและขณะที่จัดเชียร์ก็มีเหตุการณ์น่า
ขนลุกและฮาๆ มากมาย
รุ่นนี้มีวีรกรรมมากมาย order,spirit มากมาย จนเกินค�ำสั่งรุ่นพี่ ซึ่งสะเออะภาษาอีสาน
หมายถึงสะเออะนั่นแหละ
ก่อนเข้าเชียร์จะมีการกรอกใบขออนุญาตผู้ปกครองและใบตรวจโรค 1คนในรุ่นนี้กรอก
ค�ำถามที่ถามว่า แพ้อะไร...... โดยกรอกว่า แพ้แหว้ (แปลว่า แสดงตัวตน)
ในระหว่างเชียร์ ช่วงดึกๆ มีน้องปี1 ซึ่งเป็นหัวปี ไปนั่งร้าน U-turn หน้ามอ ไปสั่งเบียร์ โดย
เด็กเสริฟที่ไปรับออเด้อคือรุ่นพี่ ไม่บอกหรอกว่า น้องปี1 หนึ่งในนั้นเป็นหัวปีด้วย
สดใสเปล่งประกาย มีค่าคล้ายทองค�ำ
ในช่วงนี้ กระทรวงศึกษามีการประกาศ ควบคุมกิจกรรมรับน้อง ให้ลดความรุนแรง
รับน้องสนุกมาก จนน้องคนหนึ่งในรุ่น จะเอาซีโฟร์ไปปาบ้านรุ่นพี่
คุณหนูน่ารักๆ เยอะมั้ง
เปรี้ยวมากเกียร์นี้ บอก 1ได้ 3 อีกนัยย์หนึ่งอาจหมายถึงกลิ่น
คนป่วยเยอะ จนเอามาตั้งชื่อเกียร์
ช่วงนั้นเพลงลูกเทวดาก�ำลังดังอย่างแรง
หน่อมแน้ม คล้ายกับเกียร์ปุกปุย เกียร์ส�ำลี
น้องใหม่ล่าสุด สุดแสบ

ข้อมูลทั้งหมดนี้ ได้มาจากน้องๆ พี่ๆ ที่ยังจ�ำการเชียร์ได้มิรู้ลืม ยังไงก็เป็นข้อมูลสนุกๆ ให้นึกย้อนหลังกันนะครับ ไม่มีเจตนาไปหลบหลู่
หรือกล่าวว่าใครนะครับ มองเพื่อการบันเทิงฉันท์น้อง-พี่ เกียร์กันเกราทั้งหลาย ต้องขออภัยมานะที่นี้ครับ
ปอลอ เกียร์ไหนที่ว่างไว้(ไม่ทราบจริง) ช่วยเติมและส่งกลับมาที่ surajet4u@hotmail.com ด้วยนะครับ
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เกียร์กันเกรา
คอลัมน์ 9
วารสาร

รูปเก่าเล่าอดีต

วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยน สรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนมีการเปลี่ยนแปลง มีทั้งเกิดและดับ ศิษย์เก่าหลายคนก็มักจะ
คิดในความคิดที่เหมือน copy+paste กันมาเลย ว่า “อยากกลับไปเยี่ยมม.อุบลฯอีกครั้งจัง” อยากกลับไปดื่มด�่ำกับ
บรรยากาศรับน้อง การเข้าหอครั้งแรก การใช้ชีวิตนอกบ้านครั้งแรก ออกก�ำลังกาย ณ หนองอีเจมส์กับแฟนที่แอบรักคน
แรก การไปเข้าไปเยี่ยมหอหญิงในวันดีเดย์
คิ ด ถึ ง ซุ ้ ม โค้ ก รึ จะร้ า นพี่ ติ๊ก ร้ า นยู เทิ ร์ น
กับข้าวร้านครัวคันทรี และความทรงจ�ำที่ดี
อีกมากมาย คอลัมน์นี้จะพาพี่ๆน้องๆ ศิษย์
เก่าฯ นั่งไทม์แมทชีนของโดราเอมอน กลับ
ไปดูภาพเก่า ว่าอะไรเป็นอะไร ใครเป็นใคร
กันบ้างครับ ไปกันเลย
ภาพป้ายหน้าม.อุบล
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โปรดติดตามเล่มที่สองเร็วๆ นี้...

