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จนัทร์ท่ี 7 กนัยายน 2552 
0.1 ทุกการเดินทาง กต็อ้งเร่ิมตน้กนัดว้ยกา้วแรก 

สินสุดซะทีสาํหรับการรอคอย การเตรียมพร้อมต่างๆ กผ็า่นไปแลว้ กระเป๋ากจ็ดัแลว้ รถกร็อเราอยูแ่ลว้ท่ีญ่ีปุ่น ถึงเวลาแลว้
พวกเรา 

ทีม OPTIMUM จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี พร้อมแลว้ท่ีจะออกเดินทางเพื่อเผชิญกบัประสบการณ์
ใหม่ในฐานะตวัแทนประเทศไทย สาํหรับการแข่งขนัรถสูตรของนกัศึกษา ซ่ึงจดัขึนโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนตแ์ห่ง
ประเทศญ่ีปุ่น (JSAE) ประจาํปี 2009 Japan Society of Automotive Engineering (JSAE) Student Formula 2009 
competition. 

สมาชิกของทีมรวมพลกนัท่ีบริเวณหนา้พระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัก่อนออกเดินทาง    บางที 
พระองคอ์าจจะทรงประทานพรใหก้บัพวกเขาไดก้ลบัมาพร้อมกบัความภาคภมิูใจ และรางวลั ….. กไ็ด ้

 

 



องัคารท่ี 8 กนัยายน 2552 
1.1 สดช่ืน และต่ืนเตน้ 

วนัแรกสาํหรับการกา้วเทา้ลงบนต่างแดนของหลายๆ คน มีทงัความรู้สึกสดช่ืนกบับรรยากาศใหม่ และความต่ืนเตน้กบั
ภาษาท่ีแตกต่าง  

 

หลงัจากเดินทางดว้ยรถยนตต่์ออีกสองชัว่โมงจากสนามบินเมือง นาโงยา ไปยงัสนามแข่งในเมือง ชิซูโอกะ ทุกคนกไ็ด้
ลงทะเบียนแข่ง และกระตือลือลน้ท่ีจะนาํรถออกจากลงัซ่ึงขนส่งมาทางเรือ เพื่อตรวจสภาพ และเปล่ียนอุปกรณ์บางส่วนท่ี
เตรียมมาจากประเทศไทย ดูเหมือนความเหน่ือย และความอิดโรย คงไม่มีอยูจ่ริงกระมงั! 

 



พธุท่ี 9 กนัยายน 2552 
2.1 ทอ้แท ้… แต่ไม่ทอ้ถอย 

หลงัจากไดพ้กัผอ่นยามคํ่าคืนเพื่อเติมพลงัและความพร้อม ทีมของเรากพ็บกบัอุปสรรคแรกของการแข่งขนั อนัท่ีจริงวนันี
คือวนัเร่ิมตน้ของการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการ ด่านท่ีหน่ึงกคื็อ การตรวจสอบค่าใชจ่้าย ซ่ึงกรรมการของ JSAE จะพิจารณา
จากตวัรถประกอบกบัรายงานค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีไดจ้ดัส่งล่วงหนา้มาแลว้ประมาณสองเดือน วา่สอดคลอ้งตรงกนั
หรือไม่!! 

กต็อ้งยอมรับวา่ทีมของเราทาํไดไ้ม่ค่อยดีนกั มีขอ้บกพร่องหลกัอยูห่ลายประการในรายงานโดยท่ีเราไม่สามารถแกไ้ขได ้
คาํถามของกรรมการท่ีระดมใส่พวกเราส่วนมากจะเป็นเร่ืองของราคาอะไหล่ และชินส่วนซ่ึงยงัจดัหาไม่ได ้ตอนท่ีส่ง
รายงานล่วงหนา้ไปแลว้ นอกจากนนัทีมของเรากไ็ม่ไดแ้จง้แกไ้ขรายงานสาํหรับชินส่วนท่ีเพิ่มเติม และค่าใชจ่้ายท่ีเปล่ียนไป
จากเดิม   เรา..เสียคะแนนไปมากสาํหรับขอ้ผดิพลาดเหล่านี…. 

บอกตรงๆ วา่น่ีไม่ใช่การเร่ิมตน้อยา่งสวยหรู ดงัท่ีใครคาดฝันไว ้

 

2.2 ความลม้เหลว 

หลงัจากเสร็จสินการตรวจสอบค่าใชจ่้าย ทีมเราก็ตอ้งเขา้ไปต่อแถวเพื่อรอการตรวจสอบทางเทคนิค ซ่ึงน่ีแหละ คือส่วน
สําคญัและยากท่ีสุดสําหรับการเขา้แข่งขนัในสนาม รถทุกคนัจะตอ้งผ่านการตรวจสอบนี มิฉะนนัจะไม่ไดรั้บอนุญาติให้
สตาร์ทติดเคร่ืองยนต์ เพราะถือว่าเป็นการไม่ปลอดภยัอย่างยิ่ง กรรมการท่ีตรวจสอบรถของทีมเรา ก็ช่างรับผิดชอบต่อ
ภาระกิจนีอยา่งถ่ีถว้นจริงๆ ทุกส่วนจะถกูตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบอีก วา่     ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนด 

ผลการตรวจ : ไม่ผา่น 



เราตอ้งนาํรถกลบัเขา้ไปท่ีพิท พยายามดดัแปลงชินส่วนต่างๆ ท่ีไม่เรียบร้อยใหเ้ขา้กนัไดก้บัขอ้กาํหนด พร้อมทงัติดตงั

ส่วนประกอบใหม่ เพื่อใหร้ถเป็นไปตามเง่ือนไขในการแข่งขนั ปัญหากคื็อ อุปกรณ์ซ่อมท่ีเรามีเป็นเพียงแค่ชุดซ่อมเลก็นอ้ย

เท่านนั อีกทงัชินส่วนท่ีตอ้งการกห็าไดย้ากอยา่งยิง่ …. ช่างรู้สึกเดียวดายอยูใ่นต่างถ่ิน..เหลือเกิน 

ทีมไหนก็ตาม จะสามารถซ่อมแซมรถ และส่งเขา้ตรวจสอบทางเทคนิค ก่ีครังก็ได ้ในขณะท่ีการแข่งขนัรายการต่างๆ จะ

ทะยอยเร่ิมขึนตามลาํดบั หากเราไม่สามารถฝ่าด่านการตรวจสอบทางเทคนิค ก็หมดสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมแข่งขนัในรายการ

ถดัไป ……เวลากาํลงัจะหมดลงแลว้….. 

 

2.3 KMUTT ภูมิใจนาํเสนอ ‘Black Pearl’ 

ขณะท่ีฝ่ายช่างกาํลงัสาละวนเพื่อแกปั้ญหาแข่งกบัเวลาอยูน่นั ฝ่ายนาํเสนอกต็อ้งลืมภาพของการแข่งขนั ลู่แข่ง เสียงกระห่ึม
ของเคร่ืองยนต ์และกล่ินไหมข้องยาง ไวส้ักพกัหน่ึง สลดัชุดช่างไปเป็นสูทและเนคไท เปล่ียนจากประแจไปเป็นแฟ้ม
เอกสารของบริษทั เพราะสนามต่อไปของทีมเรากคื็อ การแข่งขนัเพื่อนาํเสนอรถ  

คณะกรรมการซ่ึงมาจากโรงงานอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์มีช่ือเสียง จะนัง่ฟังวา่ทีมของเราสามารถนาํเสนออะไรไดบ้า้ง ซ่ึง
เรากไ็ดอ้ธิบายอยา่งละเอียดทงัเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการออกแบบ ค่าใชจ่้ายของทุกชินส่วน ความสามารถในการผลิต ราคาขาย
ท่ีตงัไว ้ตลอดจนกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย  



เราทาํไดดี้พอสมควร และดูเหมือนจะถกูใจกรรมการอยูบ่า้ง   อยา่งไรกต็าม มีอีกหลายประการท่ีสามารถปรับปรุงไดอี้ก 
โดยเฉพาะการสาํรวจความตอ้งการของลกูคา้ และการตลาด 

ถึงแมจ้ะยงัไม่สมบูรณ์นกั แต่กย็งัไม่ถึงกบัสินหวงั ..... จะเกิดอะไรขึนไดอี้กล่ะ!! 

 

2.4 การมาเยอืนของผูท้รงเกียรติ 

ทีมของเราถือวา่เป็นเกียรติอยา่งยิง่ท่ีไดใ้หก้ารตอ้นรับ ฯพณฯ พล.อ.ต. กาํธน สินธวานนท ์องคมนตรี และคณะผูบ้ริหารจาก
สมาคมวศิวกรรมยานยนตแ์ห่งประเทศไทย 

แขกของเราไดเ้ขา้ชมขณะท่ีทีมกาํลงัรับการตรวจสอบเร่ืองของการออกแบบ ซ่ึงเรากท็าํไดดี้พอสมควร คาํถามของกรรมการ
ไดรั้บการตอบสนองดว้ยแง่มุมทางวศิวกรรมอยา่งฉบัพลนั 

ท่านองคมนตรีไดอ้วยพรใหก้บัพวกเรา พร้อมทงักล่าววา่จะกลบัมาดูทีมเราขบัแข่งในสนาม ซ่ึงเป็นวนัท่ีสามของการ
แข่งขนั ……เราเอง ดูยงัไม่มัน่ใจเท่าท่านเลย ? 



    

2.5 นาํใจนกักีฬาอนัสูงส่ง 

ทุกส่ิงทุกอยา่งดูเหมือนจะเร่ิมเขา้ท่ีเขา้ทาง หลงัเสร็จการตรวจสอบเร่ืองของการออกแบบ เราไดรั้บความคิดเห็นเชิงลบเพียง
เลก็นอ้ย   แต่ … ฝันกไ็ดส้ลายไปอยา่งรวดเร็ว   ผูต้รวจสอบทางเทคนิคตามมาหาเราถึงท่ีพิท และทาํการตรวจเชค็รถอยา่ง
ละเอียดอีกรอบ 

ผลการตรวจ : การยดึกนัชนดา้นหนา้ใชไ้ม่ได ้  ตอ้งปรับตงัรางส่วนหนา้   และเขม็ขดัรัดท่อนาํมนัไม่ไดต้ามมาตรฐานญ่ีปุ่น 
.. ไม่ผา่น .. อีกครังหน่ึง 

นกัศึกษาต่างรู้สึกถึงเหง่ือเยน็ยะเยยีบท่ีขบัออกมาดว้ยความเครียด   จะแกไ้ขปัญหาเหล่านีไดอ้ยา่งไรภายในชัว่ขา้มคืน? โดย
ใชเ้คร่ืองมือเพียงนอ้ยนิดท่ีติดมาดว้ยจากเมืองไทย  สถานะภาพเปล่ียนจาก แย ่ไปเป็น เลวร้าย ซะแลว้ !!!! 

มีคนเคยกล่าวไวว้า่    สถานการณ์สร้างวรีบุรุษ .. กช่็างเป็นจริงสาํหรับทีมเราทีเดียว    คือมีอศัวนิมา้ขาวมาปรากฏตอนท่ีเรา
ตอ้งการท่ีสุดพอดี ทีมรถแข่งจากสถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งเมืองชิซูโอกะ ซ่ึงอยูถ่ดัจากเราไปอีกสองพิท ได้
เขา้มาซกัถาม พร้อมทงัเอ่ยปากช่วยอยา่งจริงใจ 

คงไม่ตอ้งบรรยายอะไรมาก สรุปคืออศัวนิมา้ขาวไดน้าํเราพร้อมรถแข่ง ขึนรถบรรทุกเพื่อไปซ่อมแซมยงัศนูยป์ฏิบติัการใน
สถาบนัของพวกเขาภายในเยน็วนันนัเลย 



 

พฤหสับดีท่ี 10 กนัยายน 2552 
3.1 แข่งกบัเวลา 

การแข่งขนัขบัข่ีในสนามเร่ิมตน้ขึนในวนันี โดยเร่ิมการแข่งหลกัๆ ตงัแต่เชา้ตรู่ ซ่ึงเรายงัไม่สามารถท่ีจะเขา้ร่วมแข่งขนัได้
เน่ืองจากทีมเรายงัไม่ผา่นการตรวจทางเทคนิคซะที    เวลากห็มดลงไปเร่ือยๆ ในขณะท่ีอีกหลายอยา่งกย็งัไม่เสร็จ 

เลิกงานตีสอง พกัพอ่นเพียงเลก็นอ้ย ทีมช่างกพ็ร้อมแลว้ท่ีพิทตงัแต่เชา้ตรู่ 6.30 น. ทุกคนร่วมกนัตรวจเชค็รายละเอียดทุก
อยา่งดว้ยความรอบคอบ เตรียมตวันาํรถเขา้รับการตรวจทางเทคนิคอีกครังหน่ึง  กนัชนดา้นหนา้เรียบร้อย  รางส่วนหนา้
ยดึแน่น  เหลือแต่เขม็ขดัรัดท่อนาํมนัท่ียงัอาจเป็นปัญหา  เพื่อความมัน่ใจเราจึงไดข้อยมืส่วนนีมาจากทีมคู่แข่งอ่ืนๆ (ซะงนั) 
ในท่ีสุด ประมาณ 10 โมงเชา้ทีมของเรากส็ามารถผา่นการตรวจสอบทางเทคนิคไปได ้และไดรั้บสติกเกอร์ส่วนแรกของการ
ตรวจสอบมาติดบนรถ  จะหมดเวลาแลว้   การขบัข่ีในสนามรายการแรก และรายการท่ีสอง เร่ิมไปแลว้ 

เราเร่งเคล่ือนยา้ยรถไปสถานนีตรวจสอบถดัไป ซ่ึงเป็นการชัง่นาํหนกัรถ  เติมนาํมนั  และทดสอบการเอียง ทุกประการไม่มี
ปัญหาใดๆ ทาํใหเ้ราคาดหวงัวา่จะไปเขา้คิวเพื่อทาํการแข่งขนัอตัราเร่ง และ สกิดแพท (Skid pat) ไดท้นัเวลา  ก่อนท่ีสนาม
จะปิด เวลา 11.30 น. 

หายนะคงรักเรามากจริงๆ เพราะในสถานีสุดทา้ยของการตรวจสอบซ่ึงเป็นการวดัความดงัเสียงจากท่อไอเสีย ค่าท่ีวดัไดจ้าก
รถของเราเสียงดงัถึง 113 dB ซ่ึงกติกายอมใหไ้ดไ้ม่เกิน 110 dB จึงลงแข่งในสนามไม่ไดห้ากไม่มีการแกไ้ข ขณะนีเวลา 
11.00 น. จึงตอ้งเขน็รถกลบัเขา้พิท เพื่อทาํและติดตงัชุดเกบ็เสียงใหม่    พลาดไปอกีสองรายการ!! 



 

3.2 สนามแข่งญ่ีปุน คุณพร้อมจะพบทีมไทยหรือยงั? 

เอาล่ะ! เราคงไม่สามารถแกไ้ขรถใหเ้สร็จไดท้นัแน่นอน จึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งเร่งรีบ เรามีเวลาเหลือเฟือท่ีจะทาํท่อเกบ็
เสียงท่ีดี ช่างเทคนิคของฮอนดาซ่ึงส่งมาช่วยซ่อมงานโลหะใหก้บัรถแข่งในรายการ JSAE ครังนี กใ็หค้วามช่วยเหลืออยา่ง
เตม็ท่ีในทุกส่ิงท่ีประสงค ์ช่างผูเ้ช่ียวชาญทาํการเจาะ ตบแต่ง และยดึท่อเกบ็เสียงเขา้กบัท่อไอเสียเดิมของเรา ดว้ยทกัษะเชิง
ช่างท่ีสุดยอด… 

 



ตวัรถกย็งัตอ้งมีการปรับปรุงอีกนิดหน่อย ผูต้รวจสอบ (ซ่ึงตอนนีสมาชิกในทีมของเราใหฉ้ายาวา่ ‘คุณจูจี้’) แนะนาํวา่ท่อไอ
เสียซ่ึงผา่นการดดัแปลงของเรายงัมีปัญหาเร่ืองของการสั่นสะเทือน และไม่น่าจะปลอดภยัพอ ตลอดจนแนะนาํใหห้าทางยดึ
ใหแ้น่นหนาเขา้กบัโครงรถ  กต็อ้งถอยมาตงัหลกักนัอีกครังหน่ึง  

หลงัจากเสียเหง่ือกนัไปอีกหลายยก เรากน็าํรถเขา้ทดสอบความดงัของเสียงใหม่ ทายซิวา่ผลเป็นอยา่งไร? เราสอบผา่นดว้ย
ความดงัท่ี 110dB พอดี!  และไดรั้บสติกเกอร์ส่วนท่ีสองมาติดบนรถอีก  ผลงาน …. แจ่ม!! 

ต่อจากนนักเ็ป็นการทดสอบเบรก ซ่ึงน่าหวาดเสียวพอสมควรเพราะรถท่ีอยูใ่นพิทรอบดา้น ต่างตอ้งนาํกลบัมาแกไ้ขกนัอยู่
หลายคนั   สาํหรับทีมเรา …. ผา่นโดยไร้ปัญหา  

ตอนนีรถของเรากไ็ดรั้บการติดสติกเกอร์ครบทงัสามส่วนเพื่อยนืยนัวา่ สภาพของรถมีความปลอดภยัสูงพอท่ีจะร่วมการขบั
ข่ีในสนามได ้ ซ่ึงจะเป็นการลงสนามอยา่งเป็นทางการครังแรกของรถคนันี   สนามแข่งญ่ีปุน คุณพร้อมจะพบกบัทีมไทย
หรือยงั? 

 

3.3 ขบัคนเดียวกพ็อแลว้...หรือไร? 

เกือบจะบ่าย 4 โมงแลว้ เส้นตายของการลงสนามเพื่อแข่ง ออโตครอส กใ็กลเ้ขา้มาทุกขณะ เราสามารถฟันฝ่าเพื่อนาํรถ
เขา้คิวไดท้นัเวลาก่อนท่ีการแข่งขนัจะสินสุดลงเพียง 30 นาที หน่ึงรอบสนามมีระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตร แต่กเ็ตม็ไป
ดว้ยโคง้หกัศอก ทางคดเคียว สลาลม และอ่ืนๆ ทุกทีมไดรั้บอนุญาตใหใ้ชค้นขบัได ้2 คนโดยขบักนัคนละ 2 รอบ แลว้นบั
คะแนนจากรอบท่ีทาํเวลาไดต้ ํ่าสุด 

นกัขบัคนแรกของเราสามารถทาํเวลาไดดี้ท่ีสุดในการขบัรอบท่ีสอง 58 วนิาที     แลว้นกัขบัคนท่ีสองล่ะ? 

จากชะตากรรมท่ีผา่นมาของเรา จึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจเลยท่ีจะพดูวา่ ‘เกิดความวบิติัขึนอีกแลว้’ ท่อเกบ็เสียงท่ีเพิ่งถกูติดตงั
เกิดความเสียหายเน่ืองจากความร้อน และหอ้ยออกมาจากปลายท่อไอเสียในรอบท่ีสองของนกัขบัคนแรก โชคช่างไม่เขา้ขา้ง
เราจริงๆ เพราะกติกากคื็อรถท่ีมีสภาพสมบูรณ์เท่านนัถึงจะขบัอยูใ่นสนามได ้จึงตอ้งนาํรถกลบัไปซ่อมใหม่ท่ีพิท โดยทีม
ตอ้งยอมรับเวลาเท่าท่ีทาํได ้



 

3.4 ควรจะพกับา้งนะ 

ผูช้นะสนามออโตครอสทาํเวลาดีท่ีสุด 53 วนิาที ต่างจากเราถึง 5 วนิาที!! เวลาท่ีแตกต่างกนัขนาดนี สาํหรับการแข่งรถ เราก็
เป็นไดเ้พียงแค่ท่ี 29 เท่านนั และน่ี กคื็อลาํดบัในการลงสนามของเรา สาํหรับการแข่งรายการสุดทา้ย อยา่งไรกต็าม ถือไดว้า่
ทีมของเราพบกบัความสาํเร็จมาไดร้ะดบัหน่ึงเหมือนกนั สมาชิกในทีมสามารถหายใจไดท้ัว่ทอ้งขึน   เป็นครังแรกของสาม
วนัท่ียาวนาน    การซ่อมแซมกมี็เพียงแต่ตอ้งยดึท่อเกบ็เสียงกลบัเขา้ท่ีใหแ้น่นหนากวา่เดิมก่อนรุ่งอรุณ   และกเ็ป็นเพื่อนเก่า
ผูแ้สนดีจาก สถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งเมืองชิซูโอกะ ท่ีอนุญาติใหพ้วกเราไดใ้ชอุ้ปกรณ์ช่างในศนูยป์ฏิบติัการ
ของสถาบนั อยา่งจริงใจ…อีกครังหน่ึง 

ศึกของเรายงัไม่จบ   วนัพรุ่งนี รายการหลกัของการแข่งขนัภาคสนาม ซ่ึงมีคะแนนเตม็ถึง 350 คะแนน จะเร่ิมขึน   แต่
สาํหรับตอนนี ส่ิงท่ีถวลิหากคื็อการไดงี้บอยา่งเตม็อ่ิม  



 

ศุกร์ท่ี 11 กนัยายน 2552 
4.1 อุ่นยางซะหน่อย….ดีไหม? 

เราใชเ้วลาในช่วงเชา้ปรับแต่งเคร่ืองยนต ์และระบบบงัคบัเลียว ของรถเลก็นอ้ย จากนนัจึงนาํ ‘Black Pearl - ไข่มุกดาํ’ เขา้สู่
ลู่ซอ้ม เพื่อใหน้กัขบัรถอีกคนหน่ึง ซ่ึงยงัไม่เคยลองขบับนสนามแข่งญ่ีปุ่นเลย มีโอกาสสัมผสักบัผวิสนามเป็นครังแรก และ
เป็นการอุ่นยางใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะขบัแข่ง 

การเตรียมพร้อมเสร็จสินเรียบร้อย และรถกอ็ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ รอเวลาลงสนามซ่ึงถกูจดัใหอ้ยูใ่นช่วงประมาณบ่ายสาม
โมง การแข่งรายการสุดทา้ยนี เรียกวา่ การทดสอบเอนดูลานซ์ ท่ีทุกทีมแข่งเฝ้ารอท่ีจะลิมลอง เพราะถือไดว้า่เป็นการ
ทดสอบความทรหดของรถ ท่ีตอ้งทนกบั การหกัเลียวฉบัพลนั การเบรกกระทนัหนั การไถลและเทนาํหนกัรถลงเฉพาะ
ตาํแหน่ง ฯลฯ ตลอดระยะทาง 22 กิโลเมตร หรือ 20 รอบสนาม โดยใชค้นขบัผลดักนัสองคน คนละ 11 รอบ   ช่วงล่างตอ้ง
ยอด ระบบกนัสะเทือนตอ้งเยีย่ม เบรกและยางตอ้งมัน่ใจได ้ระบบบงัคบัเลียวการตงัมุมและองศาตอ้งเหมาะสม และ
นอกเหนือส่ิงอ่ืนใด    นกัขบัแข่งจะตอ้ง     ใจ 

เม่ือใกลก้าํหนดเวลา เรานาํรถเขา้สู่ลู่แข่งดว้ยความมัน่ใจเน่ืองจากผลของการขบัในวนัก่อนเป็นเคร่ืองยนืยนัไดว้า่    พอไหว 



 

4.2 ท่านทงัหลาย ติดเคร่ืองไดแ้ลว้! 

ไดเ้วลาแลว้   รายการท่ีมีคะแนนเตม็ 350 คะแนนนีอาจช่วยใหล้าํดบัของเราในตารางคะแนนกระเตืองขึนมาได ้ หลาย
รายการไม่ไดค้ะแนนเลยเพราะสภาพไม่พร้อมท่ีจะลงสนาม บางรายการกไ็ดค้ะแนนนอ้ยเพราะเตรียมตวัไม่ดี   ฤาชะตา
กรรมของเราไดถ้กูลิขิตเอาไวแ้ลว้?  

ฯพณฯ พล.อ.ต. กาํธน สินธวานนท ์องคมนตรี และคณะผูบ้ริหารจากสมาคมวศิวกรรมยานยนตแ์ห่งประเทศไทย เดินทาง
มาถึงสนาม ECOPA เวลาบ่ายสามโมง โดยนัง่ชมตรงอฒัจนัทร์ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ และสินสุดของการขบัข่ี ในขณะท่ีรถแข่ง
หมายเลข 80 กไ็ดรั้บการตีธงใหอ้อกรถไดพ้อดี (หมายเลขรถจดัเรียงตามลาํดบัผลการแข่งของปีก่อน หากเป็นทีมนอ้งใหม่
จะอยูล่าํดบัทา้ยๆ ทีมของเราไดห้มายเลขสุดทา้ยของการแข่งขนัในครังนี)  

 



การลงสู่สนามของเราครังนี ไม่มีความกดดนัจากคู่ต่อสู้ ไม่มีใครท่ีตอ้งเอาชนะ เป้าหมายของทีมคือประคองไปใหดี้ท่ีสุด 

และไปใหถึ้งเส้นชยั อยา่งนอ้ยกเ็พื่อใหเ้ห็นธงชาติไทยและช่ือของสถาบนัไดรั้บการบนัทึกลงบนตารางคะแนน ไดท่ี้เท่าไรก็

ไม่สาํคญั อยา่งนอ้ยเรากบ็นัทึกประวติัศาสตร์อะไรเอาไวไ้ดบ้า้งล่ะ! 

 

แต่   สัญชาติญาณของนกัขบัรถแข่งไปไกลกวา่ท่ีเราคาดคิดไว ้  คนัเร่งถกูอดัลงอยา่งหนกัหน่วง   การเปล่ียนเกียร์ทาํหนา้ท่ี

แทนเบรกขณะเขา้โคง้   พวงมาลยัถกูกระชากเพื่อใหร้ถจิกโคง้ไดด้งัใจ   ยางส่งเสียงดงัขณะเบียดตวัเขา้กบัผวิถนนเม่ือรถ

ทะยานผา่นโคง้หกัศอก   ผูช้มต่างเปล่งเสียงเชียร์กึกกอ้งเม่ือไดเ้ห็นทกัษะการขบัข่ีชนัเยีย่ม ตามท่ีคาดวา่จะไดพ้บในการขบั

รถแข่ง 

 

เวลาเฉล่ียท่ีไดต่้อรอบคือ 65 วนิาที ซ่ึงดีกวา่ท่ีเราคาดหวงัไว ้ แต่ท่ียอดไปกวา่นนัคือ เราสามารถทะยานเขา้เส้นชยัผา่นธงตา

หมากรุกท่ีโบกสะบดัตอ้นรับ    ฝ่าฟันผา่น 20 รอบหฤโหด มาไดอ้ยา่งสง่างาม 



 

4.3 ยอดเยีย่ม! 

ท่านตอ้งอยูใ่นสนาม ท่านจึงจะสามารถสัมผสัไดก้บัความรู้สึกท่ีเหมือนถกูปลดปล่อยจากพนัธนาการของมวลสมาชิก  ทุก
ใบหนา้ประดบัดว้ยรอยยมิ การรอนแรมมาไกลถึงประเทศญ่ีปุ่นเพื่อปฏิบติัภาระกิจบรรลุผลแลว้ เป็นผลงานน่าภาคภมิูท่ีทุก
คนร่วมกนัทาํ 

โล่งใจ ซ่ึงใชก้บัเราไม่ใช่คาํท่ีจะใชอ้ธิบายความรู้สึกสาํหรับผูช้ม  ประทบัใจมากๆ อยา่งยิง่ จึงเป็นคาํท่ีถกูตอ้ง   ท่าน
องคมนตรี พล.อ.ต. กาํธน สินธวานนท ์พร้อมคณะผูบ้ริหารจากสมาคมวศิวกรรมยานยนตแ์ห่งประเทศไทยไดร่้วมเดิน
กลบัมาท่ีพิทดว้ย  โดยท่านองคมนตรีไดม้อบไอศครีมใหก้บันกัขบัรถแข่งเป็นการส่วนตวั  เพื่อชดเชยการสูญเสียเหง่ือ …. 
ท่านช่างรอบคอบจริงๆ ขอรับ 

 



เป็นช่วงเวลาท่ีทงัทีมรู้สึกถึงการบรรลุเป้าหมายอนัยิง่ใหญ่ และคุม้ต่อทุกประการท่ีไดทุ่้มเทลงไป ท่านองคมนตรีไดก้ล่าวคาํ

อวยพรท่ีทรงคุณค่าทาํใหพ้วกเราไดปิ้ดฉากของวนันีดว้ยความรู้สึกท่ีอบอุ่นและอ่ิมเอิบ ……. รู้สึกดจีริงๆ  

 

4.4 หลบัใหส้บายนะ ราตรีสวสัดิ 

เม่ือวานนีเราไดเ้พียงแค่งีบหลบั แต่วนันีเราจะนอนหลบัฝันหวานกนัอยา่งเตม็อ่ิมซะที ศึกครังนีเดินทางมาถึงบทสุดทา้ยแลว้ 
ถึงเวลาแลว้ท่ีพวกเราจะไดผ้อ่นคลาย   สมาชิกของเราไดอ้อกเดินตระเวนไปตามพิทของมหาวทิยาลยัต่างๆ เพื่อเยีย่มเยอืน 
และสร้างมิตรภาพ   ในขณะเดียวกนัทีมของประเทศต่างๆ ท่ีเพิ่งเห็นฝีมือของเรากต็ามมาเยีย่มชมเราถึงพิทเช่นกนั เวลาวา่ง
เป็นส่ิงฟุ่ มเฟือยของท่ีน่ีซ่ึงเรากเ็พิ่งไดส้ัมผสั    ท่านทราบไหมวา่ ตอนนียงัมีอีกหลายทีมท่ีกาํลงัสาละวนเพื่อเตรียมตวัรอการ
ตรวจทางเทคนิคอยู ่ เป็นจิตวญิญาณท่ีไม่ถอยของผูเ้ขา้แข่งขนั!!!  

 

 



เสาร์ท่ี 12 กนัยายน 2552 
5.1 รางวลัชนะเลิศ  สาํหรับทีมนอ้งใหม่? 

ในวนัสุดทา้ยของงาน ส่ิงท่ีเราตอ้งทาํกเ็พียงแค่ทาํตวัใหดู้ดีไวห้น่อย เพื่อใหป้รากฏโฉมในการถ่ายรูปหมู่ไดส้วย! ทีมจาก
ต่างแดนไดรั้บเกียรติใหจ้บักลุ่มอยูแ่ถวหนา้ร่วมกบั ผูช้นะลาํดบัหน่ึงถึงหา้ ของปีท่ีแลว้ 

 

จากนนั เวลาท่ีทุกคนรอคอยกม็าถึง การประกาศผลรางวลั    ทีม Optimum จาก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
ประเทศไทย ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ สาํหรับทีมนอ้งใหม่ซ่ึงเพิ่งเขา้ร่วมในรายการแข่งขนัของ JSAE พร้อมเงินรางวลัจาํนวน
หน่ึง (Rookie Winner prize) หากนบัเทียบกบัทีมทงัหมดท่ีลงทะเบียนจาํนวน 80 ทีมแลว้ เราไดค้ะแนนเป็นอนัดบัท่ี 22  
(22nd out of the 80 registered teams!)  

 



5.2 ภายหลงัการแข่ง 

ภายหลงัพิธีมอบรางวลั เรากก็ลบัมาท่ีพิทเพื่อถ่ายรูปหมู่ของทีม พร้อมทงัเกบ็เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ตลอดจนรถแข่งของเรากลบั
เขา้ลงั เตรียมพร้อมเพื่อการขนส่งกลบัประเทศไทย    ขอขอบคุณบรรดาผูมี้อุปการะคุณทุกๆ ท่าน ท่ีช่วยสนบัสนุนใหเ้กิด
กิจกรรมเช่นนีได ้  รวมทงัสมาชิกทุกคนในทีม และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูจ้ดัการทีม รศ.ดร.สุรเชษฐ ์ชุติมา ท่ีทุ่มเทใหก้บัทีม
รถแข่งของเรา ตงัแต่การหาทุนสนบัสนุน แกปั้ญหา ใหค้าํแนะนาํ ตลอดจนใหก้าํลงัใจ     ปีต่อไปจะไหวไหมอาจารย์??? 

 

เม่ือฝุ่ นของการเดินทางจางลง และ ความสาํเร็จกอ็ยูใ่นครอบครองสมใจ   ถึงเวลากลบับา้นของเรากนัแลว้  คงไม่ผิดท่ีจะ
กล่าววา่     เรากลบัมาพร้อมกบัชยัชนะ     คณะของเราไดรั้บการตอ้นรับกลบัอยา่งอบอุ่นจาก รองคณบดีคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  พร้อมดว้ยบุคลากรจากฝ่ายต่างๆ รวมทงัป้ายตอ้นรับขนาดใหญ่    ตลอดจนการ
สัมภาษณ์จากส่ือมวลชน!!! 

 

 

ฉากสุดทา้ยของการเดินทางท่ีแสนวเิศษกไ็ดปิ้ดลงแลว้   เราพบวา่ความสุขและความ

ต่ืนเตน้ท่ีซึมทราบมานีไม่ไดอ้ยูท่ี่การบรรลุเป้าหมาย แต่เป็นในขณะท่ีอยูร่ะหวา่ง

การเดินทาง   ซ่ึงพวกเรา   ไดเ้รียนรู้   พฒันาทงัจิตใจและความคิด   ตลอดจนการ

สร้างมิตรภาพ     ท่านจะพบกบัการเดินทางของเราไดใ้หม่ในการแข่งขนั Thailand 

SAE Auto Challenge 2010 …ตอนนีขอลาไปก่อน……จนกวา่จะถึงวนันนั….. 


