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EDITOR’S NOTE

สวัสดีครับ เล่มที่ 2 ถือกำ�เนิดพร้อมงานเลี้ยง
พบปะศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราช
ธานีครั้งที่ 4 งาน “โฮม ตุ้ม สุม โส” ณ โรงแรมแอมบาส
เดอร์ ซิ ตี้ จอมเที ย น พั ท ยา ในวั น ที่ 29 มี น าคม
2557 ซึ่งงานนี้จะรวบรวมศิษย์เก่าฯในบริเวณใกล้ๆ
ภาคกลางและภาคตะวั น ออก มาพบปะเพื่ อ สร้ า ง
สายสัมพันธ์ที่ดีของศิษย์เก่า ทั้งในเรื่องการงานและ
ครอบครัว เรียนเชิญร่วมงานนะครับ
จิรพงษ์ สินวิวัฒนกุล

คุย กะ บก.
ส วั ส ดี ค รั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 แล้ว ซึ่งทาง
สมาคมฯ มีเป้าประสงค์ในการที่จะทำ�วารสารศิษย์เก่า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายฉบับต่อ
ไป เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ กลางในการติดต่อประสานงานศิ ษ ย์ เ ก่ า ฯ
เพื่อสร้างสามัคคีที่ดีให้กับศิษย์เก่าฯ และส่งเสริมให้น้องๆที่
กำ�ลังจะจบมีงานทำ�  เพื่อให้เป้าประสงค์นี้เป็นจริง อยากให้
ศิษย์เก่าช่วยบริจาคส่งเสริมวารสารที่บัญชี “วารสารศิษย์เก่า
ม.อุบลฯ” เลขที่บัญชี 869-2179938 ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยนะครับ

สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์

Advisors

ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ, รศ.ดร.สถาพร โภคา, ผศ.ดร.นท แสงเทียน, ผศ.ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,
รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, วีรพล สิวะลีพิทักษ์
Editor
จิรพงษ์ สินวิวัฒนกุล (นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์), สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์
Assistant Editors ดวงมณี สิทธิธรรม, เฉลิมชัย ไชยกาล, สยุมพร บุญชัย, รัฐเดช สารสมัคร, บงกช บุญเพชร, อมต ยอดคุณ,
ณัฏพร แก้วจันทร์ดี, ธนภูมิ อุ่นสัย, ชัญญา โภคสวัสดิ์
Publisher
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี 34190
Tel
045-353316
   
วารสารศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำ�ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและบทความ
ประชาสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ ให้กับศิษย์เก่าฯ ได้รับทราบและเป็นสื่อในการติดต่อระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าฯ เพื่อเป็นช่อง
ทางในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ความคิดเห็นและข้อความต่างๆ ล้วนเป็นทัศนะของผู้เขียนเท่านั้น
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ทําบุญ ประจำาปคณะวิศวกรรมศาสตร์แด่คณบดีผู้ก่อตั้ง
รวมทั้งบุคลากรและนักศึกษาที่เสียชีวิตไปแล้ว ณ วัดร่อง
ก่อ อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 30 สิงหาคม
2556

1

2

3

EN 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้งบประมาณสร้างอาคาร

2 หลังใหม่ คือ อาคารเรียน EN 7 บนพื้นที่หลังตึก EN 5

โครงการ ผูประกอบการและศิษยเก่าสัมพันธ วันที่ 28

3 มี น าคม 2556 - ที่ โรงแรม กรุ ง ศรี ริ เวอร์ จั ง หวั ด

ใช้เป็นห้องปฏิบัติการสำาหรับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และ วิศวกรรมเคมี และเป็นห้องทำางานของ อาจารย์ทั้งสองภาค
วิชาบางส่วน

พระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมมีการพบปะศิษย์เก่า
คณะวิศวฯที่ทำางานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้
เคียง โดยบุคคลากรคณะวิศวฯนำาโดยผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมบริษัท
CANON, PIONEER และ TS-Tech และในช่วงบ่ายมีงานประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำาหนดแนวทางร่วมกันระหว่างศิษย์
เก่าและคณะวิศวฯ โดยเสร็จสิ้นกิจกรรมด้วยงานเลี้ยงเพื่อกระชับ
ไมตรีต่อไป

5

4

ตัวแทนศิษยเก่าภาคตะวันออก คุณสุพรรณ วงศ์หมั้น
5 และคุณอานุภาพ ผิวขาว เกียร์15 สละเวลามาแลก
เปลี่ ย นความรู ้ กั บ คณะ ในหั ว ข้ อ ”การประยุ ก ต์ ง าน
เอกชนสู่ งานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย” ที่ Rock Garden
Beach Resort จังหวัดระยอง

4

EUN CAMP นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วม
4 โครงการเครื อ ข่ า ยวิ ศ วกรครั้ ง ที่ 7 (Engineering
University Network 7th) ระหว่างวันที่ 12-14
กรกฎาคม 2556 จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ร่วม
บำ า เพ็ ญ ประโยชน์ ด ้ ว ยการสร้ า งแปลงปะการั ง เที ย มเพื่ อ ฟ  น ฟู
ระบบนิเวศแนวชายฝังทางทะเลรอบๆเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
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IE HD โครงการบำาเพ็ญประโยชน์ โดยนักศึกษาจาก

6 ชุมนุมไออีเทค ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประยุกต์

6

ความรู้ในรายวิชา Manufacturing Lab. มาสร้างประตู
ให้กับวัดบ้านศรีไค เพื่อความปลอดภัยภายในวัด ภายใต้โครงการ
IE HD 2013(เด็กไออีเฮ็ดดี) ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2556

7

นั ก ศึ ก ษา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ได้ จั ด ทำ า โครงการ
บริดจสโตนสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ โดย
อาศั ย ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง บริ ษั ท ไทยบริ ด จสโตน
จำ า กั ด และคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การ
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม
2556

7

8

งานมุทิตาจิต รศ.ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์ และอาจารย์

8 เกรียงศักดิ์ ขุนไชย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลค
ทรอนิกส์ วันที่ 10 กันยายน 2556

9

10

บริษัท General Motors Thailand และตัวแทนศิษย์

9 เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯที่ทำางานในบริษัท GM ได้

คอร ส เรี ย น เสริ ม ความรู ้ ภ าษาญี่ ปุ  น โดย ดร.สุ ชิ น

10 ไตรรงค์จิตเหมาะและคณาจารย์จากประเทศญี่ปุน เปิด

มอบรถ Chevy Colorado ให้คณะวิศวฯ ม.อุบลฯ เพื่อ
คอร์สระยะสั้นสอนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจ
นำาไปใช้ในการศึกษา
จนสามารถอ่านเขียนและสื่อสารภาษาญี่ปุนได้เป็นอย่างดี
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พ ลั ง แ ร ง เ ลื อ ด ห มู ข อ ง น ้ อ ง ๆ เ ฟ ร ช ชี่ ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้ขึ้นประกวดแสตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมชมทุกคน
อย่างมาก ในวันที่ 24 สิงหาคม 2556
2

ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์กันเกรา All Star
และทีมหุ่นยนต์กันเกราทุกๆทีมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
1 ในการแข่งขัน YAMOROBOCON 2013 ตอน เปิดเมืองย่าสู่
อาเซียน ในระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2556
3

ที ม หุ ่ น ยนต์ กั น เกรา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU
Robocon 2013 ซึ่งเข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2556
5

4

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 และรางวัลชมเชย(รองชนะเลิศอันดับ 3) ในการแข่งขัน
เพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมครั้งที่ 7 ณ
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ ศาลายา ในระหว่างวันที 15-16 สิงหาคม 2556

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้า
ร่วมการแข่งขัน คอนกรีตมวลเบาอุดมศึกษา ครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ไกล
กังวล) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 4-9
กันยายน 2556

6

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล จำานวน 2 คน คือ นายเกษมสันต์ เพชร
สุวรรณรังสี และ นายศิริชัย ศิริชนะ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จากมูลนิธิการศึกษาเชล
100 ป ประจำาป 2555 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.รัชดา
โสภาคะยัง
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หากเอ่ยชื่อของ รศ.อุทิศ หิมะคุณ ศิษย์เก่าส่วนใหญ่คงรู้จักว่า
อาจารย์ทา่ นคือคณบดีผกู้ อ่ ตัง้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แต่จะมีสกั กีค่ นทีร่ วู้ า่ คุณปู การทีอ่ าจารย์ทา่ นได้ให้ไว้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์
ของเรานั้นมากมายเพียงใด
รศ.อุทิศ หิมะคุณ เป็นคนอุบลราชธานีโดยกำาเนิด ท่านเกิดเมื่อวัน
ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2491 ทีบ่ า้ นนาเอือด ต.นาคำา อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
บิดาชือ่ นายฤทธิ์ หิมะคุณ มารดาชือ่ นางอวน หิมะคุณ มีพนี่ อ้ ง 8 คน รศ.อุทศิ
หิมะคุณ สมรสกับ รศ.ลักขณา หิมะคุณ (เพียรพิจิตร) เมื่อป พ.ศ.2523 มีบุตร
และธิดา 3 คน ด.ญ.วันวิสาข์ หิมะคุณ ด.ญ.กุลธิดา หิมะคุณ และ ด.ช.อุกฤษฎิ์
หิมะคุณ รศ.อุทิศ หิมะคุุณ สำาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียน
บ้านนาเอือด และโรงเรียนสิทธิธรรมวิทยาศิลป อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สำาเร็จ
ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี แล้วไป
ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด ้ า นวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรม
เครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นได้รับทุนโคลัมโบไปศึกษา
ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัย Sydney ประเทศ
ออสเตรเลีย
หลังจากสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่านได้กลับมาเป็น
อาจารย์ โดยเริ่ ม งานในตำ า แหน่ ง อาจารย์ ต รี ที่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วท่านจึงได้สร้างงานทางวิชาการจนรับแต่งตั้งให้
ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ในที่สุด

เรื่องโดย ผศ.สุริยา โชคสวัสดิ์

ต่อมาในป พ.ศ. 2534 ท่านได้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารชุดแรก ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยท่านเป็นผู้ดูแลการก่อตั้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในตำาแหน่งคณบดีผู้ก่อตั้ง และตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไปด้วยพร้อมกัน
ด้วยบุคลิกความเป็นนักสู้ และมีเลือดอุบลราชธานีอย่างเข้มข้น ประกอบกับความตั้งใจอย่างแรงกล้า ท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกาย
แรงใจฝาฟันอุปสรรคนานัปการ จนสามารถพลิกฟนและพัฒนาแผ่นดินที่รกร้างว่างเปล่าเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เปิดทำาการเรียนการสอนได้อย่างเต็มตัว
แม้ในช่วงเวลาเริ่มต้นจะมีอุปสรรคมากมาย
เช่นจำานวนอาจารย์ที่ยังขาดแคลนอยู่มาก ท่านก็ได้
จัดหาอาจารย์พิเศษ เพื่อช่วยสอนในระยะสั้น ส่วนใน
ระยะยาวท่านได้ดำาเนินการหาทุนการศึกษาเพื่อสร้าง
และพั ฒ นาอาจารย์ ใ นอนาคต ซึ่ ง อานิ ส งค์ แห่งการ
ดำาเนินการดังกล่าวส่วนหนึ่งได้ส่งผลให้บุคลากรของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความพร้อมพรั่งสมบูรณ์ดังเช่น
ในปัจจุบันนี้ ในแง่อุปกรณ์การสอน เครื่องมือ และ
อาคารเรียน ท่านได้ดำาเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ได้งบ
ประมาณมาจัดสร้างและจัดหาอาคารให้เหมาะสมกับ
จำานวนนักศึกษาในขณะนั้น

FACULTY OF ENGINEERING
UBONRATCHATHANI UNIVERSITY

7

คุณูปการที่สำาคัญอย่างหนึ่งของท่าน
คือการไม่ทอดทิ้งนักศึกษา แม้ท่านจะมีภารกิจ
ทีแ่ สนหนักหนาในการสร้างและพัฒนาคณะ แต่
ท่านก็เอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของนักศึกษา
เสมอ และมักช่วยหาทางออกให้กับทุกปัญหา
ของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานหา
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลน ศิษย์
เก่าในยุคนั้นหลายคนสามารถสำาเร็จการศึกษา
ได้ก็ด้วยทุนการศึกษาจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชน ที่ท่านหามาให้ นอกจากนี้มี
นักศึกษาหลายคนที่ท่านได้หางานให้ทำาเพื่อ
สร้างรายได้ในระหว่างช่วงปิดเทอม ท่านจึงเป็น
คณบดีที่นักศึกษาพบและปรึกษาได้ตลอดเวลา อาจกล่าวได้ว่านอกจากท่านได้เป็นผู้ให้กำาเนิดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แล้ว ท่านยังได้ให้การอุ้มชู ดูแลนักศึกษาทุกคนเปรียบดังพ่อผู้ใจดีของนักศึกษาทุกคนเลยก็ว่าได้
แต่…ในขณะที่การก่อร่างสร้างคณะ และภารกิจการสร้าง
วิศวกร ม.อุบล กำาลังดำาเนินไปนั้น ก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ใน
เย็นวันที่ 1 กันยายน 2537 เป็นเวลาที่อาจารย์เดินทางถึงบ้านในเวลา
พลบคำา่ ขณะทีอ่ าจารย์กาำ ลังจะเปิดประตูรถยังไม่ได้กา้ วลงจากรถเพือ่
ที่จะลงมาเปิดประตูรั้วบ้าน คนร้ายได้อาศัยจังหวะนั้นเข้าประชิดด้าน
คนขับ เข้าปองร้ายอาจารย์ จนถึงแก่ชีวิต
นั่นนับเป็นฝันร้ายของนักศึกษาและคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการปิดตำานานพ่อผู้ใจดีของนักศึกษา
และคณบดีผู้มุ่งมั่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปตลอดกาล
นับถึงวันนี้ แม้ว่าเป็นเวลากว่าสิบปแห่งการสูญเสีย แต่ภาพของคณบดีผู้มุ่งมั่น
ทำางานหนัก และห่วงใยนักศึกษายังคงชัดเจนในใจของพวกเราเสมอ แม้ว่าศิษย์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรุ่นหลังๆ อาจไม่ซาบซึ้งกับภาพเหล่านี้นัก
แต่เราก็ตระหนักดีว่า ถ้าไม่มีท่านในวันนั้น ก็คงไม่มีเราในวันนี้
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บริษทั เมสัน อะคูสติกส์ จำากัด
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»ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2556

à¡ÕÂÃ¡Ñ¹à¡ÃÒ
คอลัมน 4
วารสาร

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ
ลําดับ
ชื่อทุนการศึกษา
จํานวนทุน จํานวนเงินต่อทุน รวมจํานวนเงิน
ที่
1 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรม
1
8,000
8,000
ราชินูปถัมภ์
2 ทุนการศึกษากองทุนพระบรมราชินี
1
40,000
40,000
3 ทุนพระบรมราชานุเคราะห์(สมเด็จพระบรม
1
40,000
40,000
ราชินีนาถ)
4 นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตน
1
63,000
63,000
ราชสุดาฯ
5 เฉลิมราชกุมารี (สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ)
1
30,000
30,000
6 เหรียญรางวัลเรียนดี(วส.ท.)
1
ไม่มีเงินทุนการศึกษาแต่ได้รับเหรียญ
ทองจากพระบรมโอสาธิราชฯ
7 ทุนพระราชทานซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาโรค
1
4,000
4,000
เอดส์
8 มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์
4
44,000
176,000
9 บ.ทีเอส เทค (ปท.ไทย) จก.(แบบมีเงื่อนไข)
2
20,000
40,000
บ.ทีเอส เทค (ปท.ไทย) จก.(แบบไม่มีเงื่อนไข)
1
8,000
8,000
10 มูลนิธิอีซูซุ
3
20,000
60,000
11 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
2
15,000
45,000
12 มูลนิธิทาคาฮาชิ
3
30,000
60,000
13 ไทยบริจสโตน
13
35,000
455,000
14 ทุนการศึกษาเอมสตาร์
1
60,000
60,000
15 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียลฯ
1
8,000
8,000
16 มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
1
25,000
25,000
17 ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์
3
20,000
60,000
ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์
1
15,000
15,000
18 นายประจักษ์-นางสาลี่ คนตรง
1
4,000
4,000
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à¡ÕÂÃ¡Ñ¹à¡ÃÒ
ลําดับ
ชื่อทุนการศึกษา
คอลั
ที่ มน 5
วารสาร

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ทุนอายิโนะโมะโตะ
มัสกาตีมูลนิธิ
ทุนรศ.อุทิศ หิมะคุณ
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
โควตาทุนช้างเผือก(เริ่มป 53)
ค.สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษา
พิการ
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม
ไทยโอบายาชิ
ทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
ประจำาป 2555
วิจิตรพงศ์พันธุ์เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและ
สังคม
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนนท์
ดร.สมจิตร ยอดเศรณี
เยาวชนคุณภาพแห่งป 2013
บริษัท ดาสโก้ จำากัด
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
ทุนการศึกษา คุณประสาน อุ่นวงษ์
ทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์(กองทุนเพื่อคนดี)
ทุนกู้ยืม กยศ.

37 ทุนกู้ยืม กรอ.

จํานวนทุน จํานวนเงินต่อทุน
1
1
5
4
3
2

25,000
3,000
5,000
5,000
74,000
27,000

25,000
3,000
25,000
20,000
222,000
54,000

1
2
10

6,000
90,000
20,000

6,000
180,000
200,000

3

20,000

60,000

1
3
1
3
1
1
-

8,000
5,000
10,000
12,000
4,000
15,000

8,000
15,000
10,000
36,000
4,000
15,000
100,000

1,107
7

รวมทั้งสิ้น

รวมจํานวนเงิน

1,114

-

เงินทุนขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของ
นักศึกษา
เงินทุนขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของ
นักศึกษา
2,184,000*

ทุนใหเปล่ารวมทั้งหมด 35 ทุน ชื่อทุน 84 ราย รวมเปนเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ 2,184,000 บาท ทุนกยศ. กรอ.
รวมทั้งหมด 1,114 ราย จํานวนเงินทุนขึ้นอยู่กับค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแต่ละราย
ทางสมาคมศิษยเก่าฯ ขอเชิดชูผูใหทุน, บริษัท, กองทุน, มูลนิธิต่างๆ ที่มีความกรุณาในการส่งเสริมเงินทุนเพื่อการศึกษา
เพื่อช่วยสนับสนุนนักศึกษาที่จะกลายมาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาของประเทศสืบไป
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à¡ÕÂÃ¡Ñ¹à¡ÃÒ GEAR UBU STORY
คอลัมน 6
เรื่องราวของ GEAR UBU @ TS TECH (THAI)
วารสาร

ชีวิตมัธยมจากหลากหลายสถาบันการศึกษา เข้ามาเป็นนิสิตสีเลือดหมูของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่
มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ชีวิตที่มีแต่ความสุขสบาย ชีวิตที่อยู่กับตำาราและกิจกรรมต่างๆที่รุ่นพี่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีเพื่อนฝูง เฮฮา
สนุกสนานไปวันๆ โดยมีเป้าหมายชีวิตคือการสำาเร็จการศึกษาจากรั้วกันเกรา เป็นนายช่างที่กล้าเผชิญกับโลกความเป็นจริงที่เขาเรียกว่า
วิศวกรม.ทราย
เมื่อป พ.ศ. 2001 มีรุ่นพี่เกียร์ 8 ท่านหนึ่งชื่อพี่ทองสา กิ่งมาลา รหัสนักศึกษา 38130368 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้เข้า
มาทำางานที่บริษัทยานยนต์แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเบาะรถยนต์และแผงประตูให้กับบริษัท HONDA บริษัทที่พี่ทองสาเข้ามาทำางาน
นั้นชื่อ บริษัท TS TECH ประเทศไทย จำากัด หลังจากที่พี่สาได้เข้ามาทำางานที่ TS TECH นั้นได้มีรุ่นน้องเกียร์ 13 ชื่อ พี่อาร์ต ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและพี่วิมุติ เกียร์ 14 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพร้อมเพื่อนอีก 8 คนจากภาควิชาเดียวกันเข้ามาทำางานด้วยหลัง
จากนั้นไม่นานก็มีการรับนักศึกษาที่จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยอุบลราชธานีเข้าไปทำางานอย่างไม่ขาดสายเป็นรุ่นต่อรุ่นโดยมี
การควบคุมดูแลจากรุ่นพี่หัวเรือใหญ่ อย่างพี่สา จากการทำางานที่ขยันขันแข็งและมีความมานะอดทนและมีความเป็นพี่เป็นน้อง ทำางาน
อย่างมีระบบระเบียบจึงเป็นที่ไว้วางใจของบริษัท TS TECH ทำาให้พี่น้องวิศวกรชาวม.อุบลฯ ได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีการขยับ
ในเรื่องของขั้นการทำางานที่สูงขึ้น และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งของรุ่นน้องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือผลพลอยได้จากเมล็ดพันธ์ที่ส่งมา
ทำางานทีน่ นี้ น้ั สร้างชือ่ เสียงและสร้างประโยชน์ให้กบั องค์กรบริษทั TS TECH จึงทำาให้บริษทั TS TECH เดินทางไปทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพือ่ มอบทุนการศึกษาให้กบั น้องๆทีก่ าำ ลังจะจบการศึกษาเพือ่ ให้โอกาสทางด้านทุนการศึกษาและทางด้านการ
ทำางานเมือ่ สำาเร็จการศึกษาจากรุน่ สูร่ นุ่ โดยแต่ละปนนั้ จะมีการรับน้องๆทีจ่ บการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้ามาทำางาน

“พบปะสังสรรค์สร้าง”
กิจกรรมที่ร้านคู่เËÅา
Çันที่ 30/06/2012

การทำางานในบริษัท TS TECH นั้น นักศึกษาที่เข้ามาทำางานนั้นบางคนมาทำางานต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ เพราะว่าเนื่องจากมา
เป็นเด็กทุนแล้วจะมีทั้งภาควิชา ไฟฟ้า เคมี อุตสาหกรรม เครื่องกล โดยบางสาขาก็ไม่ตรงสายกับที่เรียนมาเลย มาอยู่ที่นี้นั้นเลยต้องมี
การปรับปรุงในหลายๆส่วน ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานการทำางาน การเรียนรู้ใหม่ในสิ่งที่ไม่อยู่ในตำาราเรียนและอยู่ในตำาราเรียน เพราะว่าบาง
อย่างเราก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แต่มีสิ่งหนึ่งที่ดูแล้วชื่นใจที่สุดคือ การอยู่อย่างครอบครัวของพี่ๆน้องๆที่ TS TECH รุ่นพี่
ม.อุบลฯ ที่อยู่ที่นี้นั้นอยู่อย่างเป็นกันเอง เกิดการรวมตัวกันเป็นครอบครัวม.อุบลฯที่ TS TECH มีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างรุ่นพี่และ
รุน่ น้องเพือ่ กระชับความสัมพันธ์ และเพือ่ นำาปัญหาต่างๆจากการทำางานมาปรึกษาหารือกันเพือ่ ช่วยคิดแนวทางการแก้ไขช่วยกัน จึงทำาให้
รุ่นน้องไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อได้ทำางานในบริษัท TS TECH แห่งนี้
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ในการท�ำงานที่ TS TECH นั้นมีแต่รอยยิ้ม มีแต่พี่กับน้อง เดินไปที่ไหนแผนกไหนก็พบแต่พี่กับน้องจึงท�ำให้ชีวิตการท�ำงานของ
พี่น้องชาวม.อุบลฯที่อยู่ที่นี้ รู้สึกอบอุ่น รู้สึกว่าพวกเราไม่ได้ห่างไกลไปจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหมือนกับว่า
พวกเรายังอยู่ในรั้วมหาลัย ยังเป็นเกียร์อุบลฯที่มีความผูกพันธ์ไม่เคยเลือนลาง กิจกรรมระหว่างพี่กับน้องยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเรามี
ลูกค้าทีเ่ ป็น HONDA และทางลูกค้านัน้ ก็มพี นี่ อ้ งชาววิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดว้ ยจึงท�ำให้เกิดกิจกรรมพบปะกันขึน้ อีก
ระหว่าง พี่น้อง TS TECH กับ พี่น้อง HONDA ชาววิศวกรม.ทรายเรา

“พบปะสังสรรค์สร้าง”
กิจกรรมที่ร้านมอง
ดูเรือ ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา

จากวันนั้นที่รุ่นพี่สร้างฐานปูเส้นทางมาให้
ท�ำให้มีวิศวกรที่อยู่ในบริษัท TS TECH จ�ำนวน 23
คน โดยมีค�ำกล่าวจากพี่ทองสากล่าวไว้ว่า “ผมจะ
สร้างอาณาจักรของเหล่าวิศวกรมออุบลฯที่ TS TECH
” แรงบันดาลใจนี้อาจจะผลักดันให้พี่น้องชาวสีเลือด
หมูจากมหาลัยอุบลราชธานี ก้าวหน้าสูค่ วามส�ำเร็จที่
ยิ่งใหญ่ต่อไป...
ศิษย์เก่าสามารถส่งเรือ่ งราวต่างๆ  เกีย่ วกับ
การรวมกลุม่ พีน่ อ้ งชาวม.อุบลในบริษทั ของท่าน เพือ่
แชร์ประสบการณ์ เรื่องราวที่น่าประทับใจของน้องพี่
ชาวม.อุบล โดยสามารถส่งเรื่องราวได้ที่
e-mail : surajet4u@hotmail.com
          : koannakub@hotmail.com
FACULTY OF ENGINEERING
UBONRATCHATHANI UNIVERSITY
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีประวัติมาช้านาน ทั้งผลงานด้านวิชาการ ในการชนะการแข่งขัน ได้รับชัยชนะมากมาย ในมุมแห่งวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ลุยเต็ม
ที่ ไม่ยอมน้อยหน้าใคร ในมุมของความสนุกสนานเราก็ไม่ยอมให้ใครเด่นกว่าแน่นอน กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวมาเพื่อสร้างสีสันให้กับกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะ นั่นคือ กลุ่ม
สันทนาการ วิศวกรรมศาสตร์
ในอดีตรูปแบบของสันทนาการวิศวะคือการเล่นมุขตลก เวลาเข้าจะมีคนเล่นมุขส่วนหนึ่งที่เหลือจะแจกขนมและนำ้าให้น้องเนื่องจากแต่ก่อนไม่มีสวัสดิการ จะเน้น
เล่นมุข เล่นเกมส์ บูมหล่อ ไทเก็ก แร็ปเปอร์ เพลงที่ใช้เล่นช่วงแรก(และใช้มาจนถึงปัจจุบัน)มาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากก่อนเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
วิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาก่อน และรุ่นแรกๆได้ฝากเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่มารับน้องมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอดีตสันทนาการ
วิศวกรรมศาสตร์มีแต่ผู้ชาย โดยเริ่มแรกๆ จากพี่โจ้(เกียร์ 10) ได้รวมกลุ่มสันทนาการ ในสมัยนั้นคนที่จะมาเล่นสันทนาการยังมีน้อยคน ส่วนมากจะมาแบบขาจร ยังไม่เป็น
กลุ่มชัดเจน แต่เพราะที่พี่ๆรุ่นก่อตั้ง สร้างเสียงหัวเราะได้ จนมีชื่อเสียง จึงทำาให้น้องๆที่มักม่วน มาร่วมวง ในปถัดมา ก็เริ่มมีพี่มิ๊ก EE(เกียร์ 12) ชักชวนน้องๆมาร่วมกิจกรรม
สันทนาการ ประกอบด้วย 3 แกนนำาสันทนาการ คือ ออฟ IE, แปมCE, แบงค์CE, กั๊กIE (เกียร์ 13) เป็นผู้เปลี่ยนแปลงกิจกรรมสันทนาการที่จำากัดอยู่ในวงกิจกรรมรับน้อง ได้
เพิ่มขยายขอบเขตไปยังกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสา, เปิดโลกกิจกรรม, การแข่งกีฬาเฟรชชี่ สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้อื่นมาโดยตลอด ออฟIE ได้แต่งเพลง “บูมหล่อ” เพื่อไว้
โชว์ความหล่อของคณะวิศวะ เมื่อทีมสันทนาการเริ่มต้น ขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง ทีมสันฯใหม่ก็ได้ตั้งชื่อตนเองใหม่ ใช้ชื่อว่ากองเชียร์ปศาจ และมีน้องในเกียร์ 14 มาแจมมากขึ้น ไม่
ว่าจะเป็น ไก่EE, นัดEE, มิดเดิ้ลEE, อั๋นCE, ออนEE และมีผู้หญิงหุ่นผู้ชายมาร่วมเป็นสันฯ นั่นคือ กี้EE, ดอยME, คำาล้าIE
ยุคนี้ถือเป็นการเจริญเติบโตของสันทนาการวิศวะอย่างหยุดไม่อยู่ อาทิเช่น มีการกำาหนดชุดยูนิฟอร์มใหม่ เสื้อส้มกางเกงแดง แล้วเปลี่ยนชื่อจากกองเชียร์ปศาจ
เป็น กลุ่ม “วิศวะ สำาราญ สันทนาการ ม.อุบลฯ”ได้ร่วมกันแต่งเพลงพร้อมท่าเต้นมากมายเช่น บูมเปอร์,บูมผับ,อัศวิน,หนุ่มเกียร์กันเกรา-สาวดอกจาน จนเข้าสู่ เกียร์ 15
สันทนาการได้รวบรวมทีมงาน คือ ต้อ, เต่ง, นัด, อาหัว, เทเล, เป้, เซฟ เกียร์ 16 รังสรรค์, เกียร์ 19 ปังคุง,ช่าง มาเสริมความ
ฮา เปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มใหม่ หมวกลูกเสือสำารอง เสื้อคอกระเช้า ผ้าถุงลายดอก เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันเกียร์สัมพันธ์ ที่
ม.เกษตร
มหาวิทยาลัยจากลุ่มนำ้ามูลที่เข้าแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์มีน้อยนักที่จะได้รับรางวัลกลับไป แต่ในปนี้สันทนาการ
ม.อุบลฯได้ประกาศให้โลกรู้แล้วว่า เรามีพลังความฮามากน้อยแค่ไหน โดยเราฉีกทุกกฎของความฮา คว้ารางวัล กองเชียร์ชนะ
เลิศมาเป็นรางวัล หลังจากนั้นก็ได้ เกียร์ 17 มารับช่วงความฮาต่อ
เกียร์ 18 มีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบของสันทนาการ เริม่ มีการเต้น คิดท่าประกอบเพลงเช่นเพลงตุม่ มะหมี่ ทีเ่ ป็น
ท่าเฉพาะของสันทนาการวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การนำาของพี่โก้(เครื่องกลเกียร์ 18) เกียร์ 19 ได้แต่งบูมน่ารักมาต่อบูมสาม
ภาค(หกภาคในปัจจุบนั ) แต่กอ่ นมีเพลงคูก่ บั คณะเกษตรด้วย แต่เนือ่ งจากเป็นสองคณะทีม่ ผี ชู้ ายเยอะ มีเรือ่ งกันบ่อยจึงยกเลิก
เพลงนั้นไป มีการเพิ่มท่อนเพลงไม่ได้ตั้งใจเป็นชื่อแต่ละคณะในขณะนั้นยังไม่มีคณะพยาบาลศาสตร์ มีการแต่งบูมขี้เหล้าล้อ
เลียนสตาฟบูม แต่กอ่ นการรับน้อง(สมัย อ.ไท เป็นรองอธิการบดี) รับทัง้ ปแต่คณะวิศวกรรมศาสตร์รบั เทอมเดียว จะมีกจิ กรรม
เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ สันทนาการจะเข้าวันละ 5 รอบ รอบที่ 1 เป็นการร้องเพลง แจกนำ้าและขนม รอบที่ 2 เป็นการเล่น
เกมส์ใช้เวลาประมาณ 30 นาที รอบที่ 3 เล่นตลกพูดเฮฮา จับน้องออกมาเล่น รอบที่ 4 เป็นการรับประทานอาหารเย็น และ
รอบสุดท้ายเป็นการพารุ่นน้องเต้น การรวมน้องและส่งน้องเป็นหน้าที่ของสันทนาการ อย่างไรก็ตามทุกอย่างขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ในแต่ละวัน เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบของสันทนาการมาก สันทนาการในตอนนัน้ จึงโดนแบน ไม่คอ่ ยได้
ร่วมงานกีฬาต่างๆเช่นเกียร์อสี าน เกียร์สมั พันธ์ รุน่ นัน้ มีการแต่เพลงแซวสาวคณะอืน่ ค่อนข้างมากแต่ไม่ได้รบั อนุญาตจากรุน่ พี่
ให้เล่น
ในปัจจุบัน สันทนาการมีผู้หญิงจำานวนมากขึ้น จึงเริ่มมีเพลงแซวหนุ่มๆขึ้นมา และยังแต่งเพลงสันทนาการเพิ่ม
อีกมากมายและได้มีสัญลักษณ์ใหม่ขึ้นมาด้วยเช่นกัน
การซ้อมสันทนาการโดยปกติแล้วจะซ้อมอยู่บริเวณลานจอดรถข้างตึก EN6 ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ ที่รู้จักกันในนาม”เสาไฟน้อย”
เป็นสถานที่ที่สันทนาการได้ร่วมทุกข์ ร่วมสุข สนุกสนาน ร้องไห้กัน หลังจากการฝกซ้อมเราจะมานั่งล้อมวงเพื่อรับประทานอาหารว่าง กินนำ้า ผลไม้ และพูดคุยกันเกี่ยวกับ
ปัญหาหรือชี้แจงในเรื่องต่างๆ ก่อนจะแยกย้ายกันกลับหอพัก

เก็บตก เกียรอุบล รวมพล คนไกลมอ
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ในช่วงที่น้อง ม.6 มาสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สันทนาการจะไปรอรับน้องๆที่เดินทางมาสอบสัมภาษณ์ คอยแนะนำา ให้คำา
ปรึกษา ให้ความสนุกสนาน รวมถึงหาที่พักสำาหรับผู้ที่ยังไม่มีที่พัก อีกทั้งคอย
ดูแลน้องๆและผู้ปกครอง เราไม่ได้รับเฉพาะน้องที่มาสอบสัมภาษณ์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่เราต้อนรับน้องทุกคนทีม่ าสอบสัมภาษณ์
เพือ่ ศึกษาต่อทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี สิง่ ทีเ่ ราได้รบั จากกิจกรรมนีค้ อื รอย
ยิ้ม คำาขอบคุณจากน้องๆและผู้ปกครอง และได้ความสุขในการทำากิจกรรม

รับนองเขาหอใน

ในวันทีน่ อ้ งใหม่ยา้ ยเข้าหอพัก ทางสโมสรนักศึกษาจะมีการจัด
ซุ้มเพื่อแนะนำา ชี้แจงการร่วมกิจกรรมสำาหรับน้องใหม่อีกทั้งรับสั่งเครื่อง
แบบของคณะ สันทนาการมีหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงน้องใหม่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ให้มาทีซ่ มุ้ คณะเพือ่ รับเอกสาร รับฟังคำาชีแ้ จง และสัง่ เครือ่ ง
แบบคณะจากทางสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงนั้นสันทนาการจะมีกิจกรรมให้น้องๆร่วมสนุกระหว่างที่รอสั่งของและสั่งของเสร็จ อีกทั้งยังร่วม
เล่นกับสันทนาการคณะอื่นๆด้วย

Walk rally

กิ จ กรรมนี้ เ ป็ น กิ จ กรรมของน้ อ งใหม่ ม หาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีทกุ คน เป็นการเวียนฐานเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละคณะ
ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์สันทนาการได้รับมอบหมายให้จัด
กิจกรรมนี้ โดยส่วนใหญ่จะเล่นเกี่ยวกับชนเผ่าหมู่ปลาจิเดิด อัปปรี
(อัปดุล) และเล่นมุขต่างๆ

เชียรคณะ

สันทนาการมีหน้าทีร่ วมน้องใหม่ทหี่ อในเพือ่ มาส่งต่อให้
กับstaffฝายอื่นและมีหน้าที่หลักในการผ่อนคลายน้องใหม่จาก
ความเครียดและเมื่อยล้า กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นมุขตลก
ร้องเพลง เต้น และเล่นเกมหรืออาจจะเป็นการล้อเลียน staff ฝายอื่นๆ นอกจากนี้ในขณะ
ที่น้องใหม่ทำากิจกรรมสันทนาการจะสังเกตพฤติกรรมหรือจุดเด่นของแต่ละรุ่น เพื่อนำามา
ตั้งชื่อเกียร์และวาดธงรุ่น

รับนองสันทนาการ

หลังจากการซ้อมสันทนาการในช่วงก่อนเปิดเทอมเพื่อเตรียมรับน้องใหม่ จะ
มีพิธีไหว้ครูสันทนาการ(ประกอบด้วยกลองและธง) ก่อนการทำางานจริง เพื่อให้งานของ
สันทนาการผ่านไปได้ด้วยดีในแต่ละป หลังจากนั้นจะมีประเพณีวิ่งรอบม. และในช่วงเชียร์
คณะจะมีการรับน้องสันทนาการทีบ่ ริเวณสนามรักบีห้ อใน เมือ่ ผ่านการรับน้องสันทนาการ
แล้วจะได้เป็น staff สันทนาการอย่างสมบูรณ์ และจะได้รับเสื้อสันทนาการในวันนั้น

กิจกรรมที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งในช่วงเชียร์คณะคือ การเลือกMISS GEAR โดย
จะคัดเลือกน้องใหม่ผู้หญิงไปแต่งตัว(ให้ฮาๆ) ปิดตา ส่วนน้องใหม่ผู้ชายจะเป็นผู้เลือกโดย
การมอบไม้ขีดไฟให้ผู้หญิงที่คิดว่าเหมาะสมกับตำาแหน่ง MISS GEAR

กีฬาเกียรสัมพันธและเกียรอีสานสัมพันธ

สันทนาการจะทำาหน้าที่เชียร์กีฬาตามสนามกีฬาต่างๆ เชื่อมสัมพันธ์กับ
มหาวิทยาลัยอื่น ล่าสุดได้รับรางวัลกองเชียร์ดีเด่นในการแข่งขันกีฬาเกียร์อีสานสัมพันธ์
ครั้งที่ 4 “เสียงแคนดอกคูณเกมส์” ณ จังหวัดขอนแก่น

กีฬาเฟรชชี่

หน้าที่ของสันทนาการหลักๆจะเป็นการผ่อนคลายน้อง สอนเพลงเล่นต่างๆ
สอนปรบมือ ในการซ้อมแต่ละปจะมีการซ้อมร่วมกับคณะศิลปะศาสตร์เนือ่ งจากมีเพลงเล่น
คูก่ นั ในวันแข่งขันกองเชียร์สนั ทนาการจะพาน้องเล่นระหว่างช่วงพักรอแข่งขัน พาน้องเล่น
กั บ คณะอื่ น และไปเชื่ อ มสั ม พั น ธ์ กั บ ทุ ก คณะ จะมี เ กี ย ร์ ซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ไปมอบให้แต่ละคณะด้วย

บัณฑิต

ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร สันทนาการจะไปบูมเพื่อแสดงความยินดี
กับพี่บัณฑิต และโดยเฉพาะบัณฑิตสันทนาการจะมีการร้อง เต้น บูม เพลงสันทนาการทุก
เพลง ทุกบูม ในปัจจุบันเกียร์24 ได้แต่งบูมสันทนาการขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแด่พี่บัณฑิต
สันทนาการ
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เมื่อป พ.ศ. 2531 ผมได้ก้าวย่างเข้ามาเป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกล คณะวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนับรุ่นแล้ว ผมเป็น
รุ่นที่ 25 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันแรกที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ก็มีกิจกรรม
ต่างๆ จากรุ่นพี่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น การไหว้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง การรับน้อง
ต่างๆ แต่เมื่อเสร็จภาระกิจแล้ว ก็แยกย้ายกันเข้าหอพักของแต่ละคนนี่สิ โอ้โห มันรู้สึก
เหงา ว้าเหว่ ยังไงบอกไม่ถกู ยิง่ เพือ่ นร่วมห้องทีม่ อี ยูค่ นเดียว ดันเคยเรียนทีม่ หาวิทยาลัย
ขอนแก่นมาก่อน เจอหน้ากันแปบเดียวก็บอกเราว่า “จะออกไปเจอเพือ่ นเก่า แล้วค่อย
คุยกันนะ” ทิ้งให้เราเหงาอยู่คนเดียว จะออกไปไหนก็กลัวหลง ก็ต้องจัดข้าวของอยู่ใน
ห้องแล้วก็ไปอาบนำา้ ในห้องนำา้ รวม แล้วก็ได้ไปเจอกับเพือ่ นวิทยาลัยอุบลฯด้วยกันหลาย
คนเหมือนกัน ตอนป 1 ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น เขาจัดให้พวกวิทยาลัยอุบลฯ เข้า
อยู่ที่หอ 7 ทั้งหมด (เฉพาะผู้ชายนะ) อ้อเกือบลืมไป ต้องขออนุญาตเล่าอีกว่า พวกเรา
ชาวคณะวิทยาลัยอุบลราชธานีมีกันอยู่ 2 ภาค วิชา คือ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ และ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษารุ่นแรกนี้ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ เขามีทั้งผู้ชาย
และผู้หญิง และถูกส่งไปเรียนรวมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนั้น มีเฉพาะผู้ชายล้วน (แล้วรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นเดียวเท่านั้น
ที่ ไ ม่ มี ผู ้ ห ญิ ง หรื อ สมบั ติ ค ณะ) และถู ก ส่ ง ไปเรี ย นรวมกั บ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ย้อนกลับไปที่เราอยู่รวมกันที่ หอ 7 นั้น ก็เป็นสิ่งที่ดี ที่ทาง
ผู้ใหญ่จัดให้เพราะจะทำาให้เราสนิทสนมกันมาก ทั้งวิศวะและเกษตร พวกเราสองภาค
วิชาต่างแยกย้ายไปเรียนแต่ละคณะ ทำากิจกรรมเชียร์ของแต่ละคณะ แต่เลิกเรียนแล้ว
พวกเราก็มาสังสรรค์กันตลอดและคิดเสมอว่า “เราคือพวกเดียวกัน”
ในช่วงที่เราอยู่ป 1 นั้น ทางวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณาจารย์ต่างๆได้
พาพวกเราไปทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี ไปเทีย่ วดูสถานทีต่ งั้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
อนาคต และพาชมผาแต้ม และอื่นๆ พร้อมกันนี้ พี่ๆ ที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ทีม่ าอาศัยอยูท่ จี่ งั หวัดอุบลราชธานี ได้จดั งานเลีย้ งต้อนรับพวกเรา ทำาให้พวก
เรารูส้ กึ ว่าไม่โดดเดีย่ ว ยังไงเราก็มรี นุ่ พีน่ ะ ซึง่ ทุกคนกลัวว่า ถ้าจบการศึกษาแล้วไม่มรี นุ่
พี่คงหางานยากน่าดู แต่ในความเป็นจริงแล้ว ก็หางานยากมากๆๆๆ เนื่องจากเขาไม่รู้
จักมหาวิทยาลัยของเราเลย เฮ้อ เศร้าใจ
ป 1 ผ่านไปแบบลุ่มๆดอนๆ ตอนนี้ก็ขึ้นป 2 แล้ว ทางชุมนุมเชียร์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นว่า ต่อไปในปหน้า ทางพวกเราจะ
ต้องย้ายไปเรียนทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานีแล้วและจะต้องเจริญเติบโต มีเพลงเชียร์เป็นของ
ตนเอง ดังนั้น ทางชุมนุมเชียร์ฯจึงได้อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ให้ผมเป็น “วากเกอร์”
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและได้วาก รุ่นน้อง รุ่นที่ 26 ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รุน่ ที่ 2 ของ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย และทางพี่ที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ยังจัดงานเลี้ยงพวก
เราอีกเหมือนเดิม และทางคณาจารย์คณะวิทยาลัยอุบลราชธานีกจ็ ดั ให้ไปเทีย่ วผาแต้ม
อีกเช่นเคย
ในขณะที่ อ ยู ่ ชั้ น ป ที่ 2 นั้ น ได้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ย กพวกตี กั น ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผมก็ได้เข้าร่วมด้วย
ระหว่างที่เด็กวิศวะกำาลังยกพวกไปที่คณะเกษตรศาสตร์ ถ้าพวกเราชาววิทยาลัย
อุบลราชธานีประจันหน้ากัน เราก็จะหลีกทางออกไป ไม่ตอ่ สูก้ นั เอง ซึง่ ทำาให้ผมประทับ
ใจมากๆๆ และแล้วเหตุการณ์กจ็ บลงด้วยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัง่ หยุดเรียน 7 วัน
และห้ามพักในหอพัก ทุกคนต้องกลับบ้านของตนเองพวกเราจึงต้องแยกย้าย รีบซือ้ ตัว๋
รถทัวร์ด่วนทางสถานี งง กันใหญ่เลย เรื่องประเภทตีกันเป็นเรื่องธรรมดาของเทศกาล
เชียร์ มันรู้สึกฮึกเหิม วัยรุ่นแรงมันเยอะ ไม่รู้เป็นยังไงพวกเด็กวิศวะนี่ จะต้องตีกับเด็ก
เกษตรตลอด ไม่ทราบว่าพวกเราชาวอุบลจะเหมือนขอนแก่นหรือปาว
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และแล้วก็อยู่ในช่วงป 2 เทอม 2 แล้ว อีกไม่นานก็จะย้ายไปเรียนที่ จังหวัด
อุบลราชธานี ของเราแล้ว บางคนก็อยากไปเนื่องจาก เบื่อขอนแก่นแล้ว หรือ เห่ออุบล
แต่บางคนไม่อยากไป เนือ่ งจากมีแฟนอยูท่ ขี่ อนแก่น กลัวว่า “สามวันจาก นารีเป็นอืน่ ”
แต่การจะได้ไปเรียนต่อที่อุบลฯ นั้น ต้องผ่านวิชาที่กำาหนดก่อน ซึ่งเพื่อนบางคนก็ต้อง
เรียนต่อปสามทีม่ หาวิทยาลัยขอนแก่น แต่กเ็ ป็นส่วนน้อยเท่านัน้ เท่าทีจ่ าำ ได้ เกษตรจะ
มีแค่คนเดียว ส่วนวิศวะนั้นประมาณสามคน

ตอนนี้พวกเราก็อยู่ชั้นปที่สามแล้ว ทางคณาจารย์ นำาโดยอาจารย์สมจิตต์
ยอดเศรณี ว่าทีอ่ ธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นาำ พวกนักศึกษาชัน้
ปที่สาม ชั้นปเดียวและเจ้าหน้าที่ออกเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงแรกพวก
เราทั้งหมด ต้องเข้าพักที่ ศ.อ.ศ.อ. หรือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในปัจจุบัน
ซึ่งทาง ศ.อ.ศ.อ. ได้มีเมตตาให้เราเช่าอยู่จนกว่าจะหาที่พักถาวรได้ ห้องพักของที่นี่จะ
เป็นแบบห้องรวมใหญ่ คล้ายเรือนนอนของทหาร พวกเราพักอยู่ที่นี่ไม่ค่อยนานมาก
ต้องรีบหาที่ที่ถาวรอยู่ พวกเราในที่น้ีไม่ใช่เฉพาะนักศึกษานะ แต่รวมถึงอาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดทุกคนเลย พวกเราส่วนใหญ่จะได้บ้านเช่าเป็นหลังใหญ่ ต้องรวมกัน
อยู่หลายๆคน และส่วนใหญ่จะอยู่ฝังวารินฯ เพราะว่าใกล้มหาวิทยาลัยกว่า ฝังเมือง
สมัยนั้นชาวบ้านเขายังไม่ได้สร้างหอพักอะไรมากมายหรอก ช่วงแรกผมก็อยู่กับพวกพี่
เจ้าหน้าที่น่ันแหละ ต่อมาสักพักก็ไปเจอหอพักที่หนึ่ง ก็เลยเข้าไปขอเช่า เจ้าของเป็น
ทหารดุรยิ างค์ หลังเลิกงานแกก็ไปหารายได้พเิ ศษ เล่นดนตรีตามทีต่ า่ งๆ ซึง่ แกก็จะชวน
ผมไปทุกครั้งเพื่อไปกินเหล้าฟรีในงานเลี้ยงนั่นแหละ ซึ่งทำาให้ผมได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่
มากมาย ผมเคยเข้าไปกิน นอนที่บ้านพักผู้พันในค่ายทหารอยู่บ่อยๆ เวลามีงานเลี้ยง
ต่างๆ พี่ผู้พันและภรรยาก็จะชวนผมไปงานด้วยตลอด ท่านเมตตาผมมาก สมัยนั้นเด็ก
วิศวะเนื้อหอมมาก มีแต่คนฮือฮา
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสมัยป พ.ศ. 2533 นัน้ จะมีแค่ตกึ EN 1 ตึกเดียว
มี 2 ชั้น ชั้นบนมี 2 ห้อง แบ่งกันระหว่างวิศวะกับเกษตร เรียนแบบไม่ต้องย้ายห้อง
ส่วนชัน้ ล่างจะกว้างพอสมควร แบ่งเป็นส่วนโตะอาจารย์ ส่วนโตะเจ้าหน้าที่ โตะปิงปอง
และส่วนทานอาหาร อาหารเช้าหาทานกันเองก่อนเข้ามา ส่วนมื้อกลางวัน เรามีเจ้า
เดียวซึ่งเขาจะมาประมาณเที่ยงวัน ซึ่งไม่มีอาหารให้เลือก เขาจะทำามา 2 อย่างเท่านั้น
กินได้ก็กิน กินไม่ได้ก็ต้องกิน เพราะหาของกินลำาบากมาก ช่วงที่รออาหารกลางวันมา
เราทัง้ หมดจะตีปงิ ปองกัน ลูกเดียวออก ไม่มชี นชัน้ ไม่วา่ จะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
ไม่ว่าเพศใด ลูกเดียวออกเท่ากันหมด คือแพ้ลูกเดียวออกเลย เนื่องจากเรามีกีฬา แค่
อย่างเดียวเท่านั้น และเมื่ออาหารกลางวันมาถึง เราก็จะเข้าแถวกันอย่างมีระเบียบ
มาก และก็เช่นกันใครมาก่อนได้กอ่ น ไม่มชี นชัน้ เช่นเดิม ส่วนมือ้ เย็นก็ตามสบายแต่ละ
คนในแต่ละบ้าน
ช่วงแรกของการมาถึงใหม่ๆ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะจัดรถสองแถวใหญ่ 1
คัน คอยวิ่งรับ ส่งพวกเรา ตอนเช้าและตอนเย็น พร้อมทั้งรับ ส่ง เจ้าหน้าที่ที่ต้องมี
ภารกิจติดต่องานกับทางจังหวัด และรวมถึงรับ ส่ง พวกเราเด็กวิศวะ ทีจ่ ะต้องไปเรียน
วิชา Automotive Technology ทีส่ ถาบันพัฒนาฝมอื แรงงาน แถวๆศูนย์ลาวเก่า ด้วย
และการทีพ่ วกเราเป็นรุน่ แรก ของมหาวิทยาลัยนัน้ ทำาให้ตารางเรียนต่างๆ จะไม่เหมือน
พวกที่เรียนที่ขอนแก่น เราจะต้องเรียนทุกวัน จันทร์ถึงอาทิตย์ ไม่มีวันหยุด เพราะ
เราต้องเรียนกับทั้งอาจารย์ของเราเอง (ซึ่งมีเพียงไม่กี่ท่าน) และอาจารย์พิเศษจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ในวิชาทางคณิตศาสตร์) อาจารย์รุ่นพี่ศิษย์เก่าขอนแก่น ที่
ทำางานทีเ่ ขือ่ นสิรนิ ธรบ้าง ซึง่ พวกท่านเหล่านี้ ก็มงี านประจำาทีต่ อ้ งทำาวันธรรมดา ดังนัน้
จึงมาได้เฉพาะวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ จึงเป็นสาเหตุให้ต้องเรียนทุกวัน
มาถึงปสามเทอมสอง ค่อยเข้าทีเ่ ข้าทางขึน้ เล็กน้อย ดังนัน้ รถสองแถวใหญ่
คันเดียวของเรา ก็มอี นั ต้องเข้าไปอยูใ่ นฟาร์มของคณะเกษตร การเดินทางของพวกเรา
จากทีพ่ กั ฝัง วารินฯ มายังมหาวิทยาลัยฯนัน้ ก็จะมีเมล์เทา ข้ามจากฝัง เมืองมายังวารินฯ
สิ้นสุดที่ประมาณ กม. 5 สายเดชอุดม (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ กม. 10 สาย
เดชอุดม) แล้วจะต้องต่อรถบัสใหญ่ สายอุบลฯ-เดชอุดม หรือ รถสองแถว สายวารินฯเดชอุดม และอาจจะมีรถสองแถวสายสั้น วารินฯ-ศรีไค ด้วยแต่จะน้อยมาก และช่วง
แรกๆก็ไม่ทราบว่าจะบอกกระเปารถยังไง ได้แต่บอกว่าบ้านศรีไคบ้าง กิโลสิบบ้าง เพราะ
ตอนนัน้ ยังไม่มใี ครรูจ้ กั มหาวิทยาลัยอุบลฯ มากนัก จากนัน้ ก็จะต้องเดินจากถนนใหญ่
ไปยังตึก EN 1 ซึ่งต้องผ่านถนนแดงๆ และในยามฝนตก ลองนึกสภาพดู โอ้โห ดูไม่จืด
เลย เข้าตึกได้แล้วไม่อยากออกไปไหนอีกเลย
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ตอนกลับบ้านก็ตอ้ งเดินจากตึก EN 1 ผ่านถนนสีอฐิ แดง ออกไปทีถ่ นนใหญ่
เหมือนเดิม แล้วไปรอรถบัสหรือรถสองแถวจากเดชอุดม ซึ่งกว่าจะมาก็นาน มาถึงคน
ก็เยอะเพราะมันเกือบปลายทางแล้ว ถ้าโชคดีก็เจอรถออกมาจากศรีไค พอดีกำาลัง
ต้นทางคนไม่เยอะ ช่วงแรกๆพวกเรายังไม่ได้เอามอเตอร์ไซด์มาขับหรอก ดูลาดเลากัน
ก่อน มาหลังๆก็เอามาขับเพิ่มมากขึ้น
และแล้วประมาณปลายป 2533 เห็นจะได้ ทางรัฐบาล ชาติชาย ได้ผลักดัน
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วารสาร
ให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขึ้น ทางวิทยาลัยอุบลราชธานี
ซึ่งก็จ่อเรื่องใน
สภาฯแล้ว จึงถูกฉุดให้เป็น “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ไปด้วย พวกเราทั้งหลายจึงดี
ใจมากๆ ที่ได้เป็นเอกเทศ
ขึ้นปสี่ ปสุดท้ายแล้ว ทางหอพักเดิมที่เคยอยู่ ต้องการเปลี่ยนเป็นหอพัก
เฉพาะผู้หญิง จึงต้องหาที่พักใหม่ บังเอิญมีพี่ที่บ้านอยู่ข้างๆหอพัก เขาแนะนำาให้ไปคุย
กับเพือ่ นครูดว้ ยกันกับเขา ขอให้ผมเช่าบ้านเขาอยูไ่ ด้ ซึง่ พีเ่ ขารับรองว่า ผมนิสยั ดี ไว้ใจ
ได้ พี่เจ้าของบ้านก็ตกลงใจ บ้านพี่เขาอยู่ที่บ้านศรีไค ใกล้กับมหาวิทยาลัยฯ เราอยู่
กับเขาคล้าย Family ของฝรั่งเลย เราจะรวมอาหารมื้อเย็นด้วย เพราะว่าจะหากิน
ลำาบาก ทีบ่ า้ นนีจ้ ะมีพผี่ ชู้ ายชือ่ บวร พีผ่ หู้ ญิงชือ่ อะไรจำาไม่ได้ และลูกสาวอายุประมาณ
6-7 ขวบ ชื่อน้องปาล์ม และลูกชายอายุประมาณ 5-6 ขวบ ชื่อน้องปา แล้วน้องปาล์ม
คนนี้เมื่อโตขึ้นก็ได้เป็น “ ปาล์มเดอะสตาร์ 2” นั่นเอง ผมยังจำาได้ทุกๆวันราวๆหนึ่ง
ทุ่ม น้องปาล์มจะขึ้นมาเคาะประตูเรียกผม “น้าบั๊ก กินข้าวค่ะ” แล้วเขากับน้องชายก็
จะรีบวิ่งลงบันไดอย่างรวดเร็ว เพราะว่าอายแบบเด็กๆ และสิ่งหนึ่งที่ผมยังจำาได้ไม่ลืม
เลือนคือ สุนัขตัวเมียสีดำาสนิทที่บ้านนี้เลี้ยงเอาไว้ มันชื่อ “ซัดดัม” สมัยนั้นซัดดัมกำาลัง
โด่งดัง ผมจะรักเจ้าซัดดัมมาก ตอนไม่มีใครอยู่บ้าน ผมจะพามันเข้าไปอาบนำ้า มันไม่
ค่อยชอบอาบนำ้าเท่าไรหรอก ต้องฉุดกระชากพอสมควร ผมมาซึ้งใจตอนที่เคยย้อน
กลับไปเยี่ยมพี่บวรที่บ้าน หลังจากที่จบไปแล้วประมาณ 5 ป ตอนนั้นใกล้คำ่าแล้ว ตอน
แรกเจ้าซัดดัมยังเห็นผมไม่ชัด มันและลูกๆก็ครางเตรียมเห่าแล้ว แต่เมื่อมันจำากลิ่นผม
ได้ มันรีบวิ่งพาลูกๆของมันมาหาผม กระดิกหางและเลียมือใหญ่เลย ผมซึ้งใจมากๆ
ปานนี้ไม่รู้ว่ามันยังอยู่อีกหรือไม่ ถ้าอยู่ก็คงแก่มากๆ แล้ว

พี่บวรและพี่ผู้หญิง ใจดีกับผมมากๆ แกมีมอเตอร์ไซด์เก่าๆอยู่คันนึง ไม่ได้
ใช้ ผมก็ขอเอาไปซ่อม เอาไว้ใช้ขี่ไปไหนต่อไหน (ถึงปสี่แล้ว ไม่ค่อยมีวิชาเรียนแล้ว เก็บ
เกือบหมดแล้วครับ) มีรถก็ดี ไปไหนก็สะดวกขึ้น แต่ต้องหลบตำารวจ เพราะว่าไม่ได้ต่อ
ทะเบียนนานแล้ว
ตอนพวกผมขึ้นปสี่ น้องๆทั้งหมดก็ไม่ต้องฝากเรียนที่ขอนแก่นแล้ว ฉะนั้น
จะมี รุ่น 1, 2 ที่เรียนขอนแก่น 2 ป รุ่น 3 เรียนขอนแก่น 1 ป เท่านั้น ทางมหาวิทยา
ลัยฯ ได้สร้างหอพักสำาหรับนักศึกษา ซึ่งปที่แล้วยังมีนโยบายที่จะไม่สร้างหอพัก
นักศึกษาอยู่เลย แต่มาตอนนี้สร้างซะ พวกผมจึงลำาบากกว่ารุ่นอื่นๆมาก จำาได้อีกว่า
น้องวิศวะ รุ่น 4 ไม่ได้เข้าเชียร์แบบระบบวาก เพราะว่ารุ่นผมทั้งหมดยกเว้นผม เขาไม่
ชอบระบบวากน้อง แต่รนุ่ ต่อๆมาจะมีตอนปไหน ผมไม่ทราบแล้ว ตอนอยูป่ ส คี่ ดิ ว่าจบ
มาจะทำางานอะไร ที่ไหนดี ซึ่งผมได้เล็งเห็นแล้วว่า นักศึกษาที่ใกล้จบนั้น ส่วนใหญ่ยัง
ไม่ทราบเลยว่าจะทำางานด้านใดดี ผมจึงได้คดิ ทีจ่ ะแนะแนวน้องๆ ซึง่ ถ้าทางมหาวิทยา
ลัยฯสนใจ ก็ติดต่อผมได้ครับ
(Endnotes)
1*** นายวีรพล สิวะลีพิทักษ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุนที่ 1 ปจจุบัน เปน วุฒิวิศวกรเครื่องกล เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
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คอลัมน 9
วารสาร

ตอน ตํานานเสือ้ โคทแดงเลือดหมู
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โดย สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์

หลังจากในวารสารศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฉบับที่ 1 ใน
คอลัมน์รนุ่ ไหนเก่า ได้นาำ เสนอฉายาเกียร์ ของแต่ละรุน่ ไป ซึง่ มีทมี่ าของแต่ละ
รุน่ ไม่เหมือนกัน สนุกสนานกันไป ในเล่ม 2 นีเ้ ราก็จะรวบรวมตำานานของชาว
เกียร์อุบลฯกันอีกสักตำานานหนึ่งนั่นคือ “ตำานานเสื้อโค้ทแดงเลือดหมู”
เสื้อโค้ทแดงเลือดหมู คือ เสื้อกันหนาวแขนยาวที่วิศวฯแต่ละรุ่น
รวมพลังในการออกแบบและสัง่ ตัดใส่ในช่วงชัน้ ปที่ 3 และเริม่ ช่วงหน้าหนาว
ซึง่ สามารถใส่ปอ้ งกันแสงแดดในช่วงหน้าร้อน โดยมีทมี่ าในช่วงยุคเกียร์ตน้ ๆ
ในสมัยแรกๆ เด็กม.อุบลฯ จะมีสัญลักษณ์ที่รอใส่กันตอนในช่วงเหมันตฤดูที่
รอคอยมาทั้งป 2 คณะที่เริ่มมีเสื้อโค้ท คือ โค้ทสีเขียวปักด้านหลังว่า “คณะ
เกษตรศาสตร์” แน่นอนครับ เป็นเสื้อของคณะเกษตรฯ และโค้ทสีแดงเลือด
หมูของเรา ซึง่ ได้รบั การพัฒนารูปแบบ ลวดลาย และรูปทรงต่างๆ เรือ่ ยมา จนถึงปัจจุบนั สิง่ ทีเ่ สือ้ โค้ทแดงเป็นเอกลักษณ์คอื เนือ้ ผ้าทีห่ น้า
และคงทน ลูกเล่นกระเปาทีม่ จี าำ นวนมาก ช่องเล็กช่องน้อย ทีพ่ ฒ
ั นามาจนสามารถใส่เอกสารการเรียนเล่มบางๆได้ดว้ ย สิง่ ทีข่ าดไม่ได้และ
เป็นสัญลักษณ์บง่ บอกความเป็นตัวตนของแต่ละรุน่ คือ “ตราเกียร์” ทีป่ กั อยูด่ า้ นหลังเสือ้ โค้ทแดงแต่ละรุน่ โดยสัญลักษณ์นจี้ ะมีความแตก
ต่างกัน โดยจะบอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมาของแต่ละรุ่น เรามาดูกันครับ ว่ารุ่นไหนจะเป็นอย่างไร บอกเล่าเรื่องราวอย่างไร ไปดูกัน
Gear 1 เสื้อในตำานาน โดยปักคำาว่า “INTANIA” ซึ่งเป็นคำาแผลงมาจาก “intern engineer” ที่ทำางานบนรถไฟในสมัยก่อน
Gear 1

Gear 6-7 ในช่วงแรก จะไม่มีลวดลาย มักใช้เป็นตัวอักษร ว่า
“ENGINEER UBONRATCHATHANI”
Gear 8 มีการเน้นโดยการใส่กรอบให้เห็นเด่นชัด และเติม
UNIVERSITY เข้าไป
Gear 9 เริม่ มีการนำารูปภาพมาเป็นสัญลักษณ์ ซึง่ เป็นรูปเกียร์
อ้อมโลก ปรับรูปแบบคำาว่า ENGINEER ให้สะดุดตา
Gear 10 เฟองใหญ่สี่เหลือง แบบ Abstract ตัวอักษรดูน่ารัก
ขึ้น
Gear 11 ตัวหนังสือคม เข้ม ขึ้น มีเฟองเล็กเพิ่มขึ้นมา แสดง
อาการกำาลังเคลื่อนไหว
Gear 12 เฟองตรงและเฟองเฉียงวางทับกันอย่างมีมิติ พร้อม
เติมอักษรโรมันแสดง ชื่อรุ่น
Gear 13 มีรปู ภาพวิศวกรยืนสง่าอยูข่ า้ งๆเฟองสีทองขนาดใหญ่
ใช้หมายเลขกำาหนดชื่อรุ่น 13
Gear 14 เฟอง 3 มิติ ทีแ่ สดงคำาว่าเกียร์ไว้ทฟี่ นั เฟอง ซึง่ ให้ความ
รู้สึกการหมุนอย่างเข้มแข็ง
Gear 15 ฟันเฟองขนาดใหญ่ จำานวนฟันถี่ ใช้ลูกเล่นการซ้อน
ตัวอักษร แสดงความยิ่งใหญ่ของรุ่น 15
Gear 16 เน้นตรามหาวิทยาลัยให้เป็นจุดเด่น โดยมีฟันเฟอง
ครอบอยู่
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Gear 17 ฟันเฟองทั้ง 3 ที่กำาลังขบกันสร้างพลังในการขับ
เคลื่อนของทั้ง 5 ภาควิชาฯ
Gear 18 เฟองเล็กและใหญ่ สื่อถึง ไม่ว่าจะเป็นใคร รวย จน
เก่ง สวยขนาดไหน สุดท้ายก็รุ่น 18 เหมือนกัน
Gear 19 วิศวกรหนุม่ แดงเลือดหมูยงั คงยืนหยัด พัฒนาประเทศ
สืบไป
Gear 20 เฟองสีทองทีก่ าำ ลังมีตวั อักษรลอดผ่านไปอย่างช้าและ
มั่นคง
Gear 21 มีการนำาเสาสีชมพู (หน้าอาคาร EN6) และมีวิศวกร
กำาลังคุมงานก่อสร้างประกอบ
Gear 22 เฟองใหญ่แสดงพลัง และจะมุ่งมั่นต่อไปในการผลิต
วิศวกร
Gear 23 วิศวกรหนุ่มยังคงมองไปข้างหน้า
Gear 24 รุน่ ล่าสุด ผลิตเสร็จเมือ่ ปลายป 56 เพิม่ ความขลัง โดย
ใส่คำาว่า “เราสร้างนายช่างเชิดชู” เข้าไปด้วย
เสื้อโค้ทแดงก็ยังผลิตไปเรื่อยๆ แต่ละรุ่นก็มีรูปแบบต่าง
กันไป เป็นสิง่ ทีน่ า่ จดจำาเป็นตำานานเกียร์อบุ ลฯของเรา ทีค่ วรจดจำา
สืบไป

เกียร์กันเกรา
วารสาร

Gear 6-7

Gear 8

Gear 9

Gear 10

Gear 11

Gear 12

Gear 13

Gear 14

Gear 15

Gear 16

Gear 17

Gear 18

Gear 19

Gear 20

Gear 21

Gear 23

Gear 24

Gear 22
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