
 

 

 

องค์สิบ.... นานา (ไม่เป็น) สาระ 

 

โดย ว่าที่นายช่างหย่าย 
 

      

 

ผมมีเร่ือง (คลา้ยคลา้ยจะ) เบิกบานมาเล่าให้ฟังครับ...ครอบครัวเราเพิ่งไปเท่ียว
ชายทะเลใกล้ๆ  มา….โชคดีท่ีจองไดบ้า้นพกัแสนสบายติดชายทะเลเลยละครับ...แต่กมี็โชคร้าย
ตาม มาตามปกติเหมือนกลัล.์..ปกติพอพวกเราชกัเป็นหนุ่ม (มากข้ึน) ผมกบันายอามก ็“มิค่อย” 
จะไดไ้ปเท่ียวกะป๊ะป๋าหม่ามา้ซักเท่าไหร่...ค่าท่ี เราเก๊าะมีธุรกิจหัวใจต่างกนัใช่ไหมครับ แต่
คราวน้ีเป็นเวลา “ครอบครัวอบอุ่นครับ” ….เราแวะกินขา้วกลางวนัแสนอร่อยแถวศรีราชา…
ร้านน้ีเคา้เล้ียงปลาช่อนอเม ซอน135ตวัมหึมา เรียกว่าความยาวเท่ากบัความสูงของผมตอนอาย ุ
13-14 ฤดูฝนเลย...ดูแลว้น่ากลวัมัก่มัก่ …ค่าท่ี ดูเหมือนมนัอาจงบัมือเราไดถ้า้เผลอหยอ่นน้ิวลง
ไป...ความท่ีร้านเขาอยูติ่ด ทะเลเลยนะครับ...(ไม่รู้สร้างไดง้ัย๊...เพราะชายหาดน่ีน่าจะเป็นทรัพย ์
สมบติัของชาตินะครับ)...แต่ท่ีน่าสนใจท าใหผ้มฉุกใจคิดเก๊าะคืออาคารคอนกรีต เสริมเหลก็น้ี
จะเป็นยงัไงน๊อถา้อยูชิ่ดติดกะทะเล ขนาดนั้น...พอกินขา้วเสร็จมาจอดรถท่ีท่ีพกัเราเก๊าะเดินข้ึน
ไปบนหอ้ง...ช่ืน ชมกะบรรยากาศ ฟ้าสวย น ้ าใส จากระเบียงไดซ้กัพกั…. เถียงกนัอยา่งเอาเป็น
เอาตาย ระหว่างเรา(คือผมกะนายอาม) และฝ่ายตรงกนัขา้มคือพี่เอิง สาวสวยท่ีอุตริเดินออกมา
จากทอ้งแม่ก่อนผม...(เราเลยจ าใจตอ้งยอมแพต้ามวิสัย สุภาพหลุด หลุด… เอ๊ย…สุภาพบุรุษน่ะ
ครับ)...ฟ้าใสน ้ าสวยจริงๆ นะครับ ท่ีน่ีเคา้มีเทอเรซกวา้งขวางยื่นออกไปเหมาะส าหรับกินลม
ชมววิ ฝันถึงหวานใจเป็นอยา่งยิง่ 



 

 

 
พอฝ่ายสามร้อย (ลบสองร้อยเกา้สิบแปด...คุณเคยดูหนังยี่เกฝร่ังเร่ืองสามร้อยไหมครับ ...
เร่ืองราวของพวกสปาร์ตา้บวกแรมโบท่ี้สู้กนัซะเลือดท่วมจอเลย) แพถ้อยทพั...เราเก๊าะตดัสินใจ
ไปเดินเล่นดีกว่า…จะไดดู้ว่าจะมีท่ีแอบไปนัง่ กินเบียร์กะป๊ะป๋าไดท่ี้ไหนมัง่...โอโฮ… พอเดิน
มาท่ีเทอเรซชั้ นล่างท่ีติดกะทะเลยิ่งกว่า เราเก๊าะท าตาปริบๆ ดูหน้ากันว่าจะเอายงัไงดี... 
ผมเช่ือแลว้ละครับ...ท่ีเคา้วา่ฝาแฝดน่ี มกัจะคิดอะไรคลา้ยๆ กนั...เราคิดถึงสไลดข์องอาจารยหิ์น
พร้อมกนัเลยนะครับ เพราะรูปท่ีเราเคยเห็นน่ีละมา้ยเหมือนเสา กะคานยืน่ท่ีอยู ่เหนือหวัเรามาก
..มนัเป็นยงัไงเหรอครับ คือง้ี...เสาท่ีเราเห็นน่ีคอนกรีตแตกหลุดร่อนเป็นแนวตลอดความสูง
ของเสา เห็นเหลก็เสริมท่ีเป็นสนิมซะเกือบจ าเหลก็ไม่ได…้ พอแหงะหนา้ข้ึนไปมองหอ้งท่ีเรา
แย่งชิงกบัพี่สาวคนสวยแทบตาย ทอ้งคานท่ียื่นออกมาตั้งยาวน่ี...คอนกรีตหลุดร่อนเห็นเหล็ก
เสริม...และสนิม เพียบ......อนัน้ีถา้อาจารยหิ์นมาเห็นตอ้งบอกเลยว่า “รุนแรง...คอนกรีตป่วย!” 
เราปรึกษากนัดว้ยลูกกะตา แลว้เก๊าะเลยพากนัไปหาป๊ะป๋า 

 



 

 

 
ปลาช่อนอเมซอนอ่านหนงัสือ 

“เอง็พดู” นายอามเคา้สั่งผม 

 
“เอ็งตะหาก …ไดค้ะแนนดีกว่าน่ีนา” ผมปฏิเสธ...โชคดีท่ีตะลาการ...เงยหน้าข้ึนมาตดัสิน 
“พร้อมๆ กนัน่ะแหละ...มีอะไรหรือโอม อาม” 

 
“ยา้ยเหอะพ่อ...ไปนอนโรงแรมดีกวา่” 

 
“Why”…เห็นไหม...พ่อผมไดเ้ช้ือหางๆ มาจากอาจารยม์ั้ง...  

 
“เหอะพ่อ เด๋ียวจะบอกละเอียดเลย้” 

 
สรุป ว่าป๊ะป๋าก็แสนจะดี ไม่ถามซักกะค าทั้งๆ ท่ีมีเคร่ืองหมายค าถามอนัโตแปะอยู่ท่ีหนา้ผาก
ชดัเจน...แลว้พวกเราเก๊าะยา้ย วิกไปพกัโรงแรมแทน...โชคดีแฮะ เพราะอยูใ่กลค้วามเจริญและ
แสงสีศิวิไลซ์เขา้มาหน่อย...พอฟังเหตุผลของเราสอง คนแลว้ดูท่าทางคุณพ่อจะเป็นปล้ืมมาก 
ค่าท่ี “ดีแลว้ลูก…โอมอามช่างสังเกตแลว้ก็รู้จกัประยุกตค์วามรู้ท่ีเรียนมา...แต่ พ่อฟังท่ีลูกเล่า
มายงัไม่ค่อยเขา้ใจ...เพราะลูกไม่ค่อยได้เล่ารายละเอียดซัก เท่าไหร่...เอาง้ีดีไหม ลูกไปหา
ค าตอบมาอธิบายให้พ่อให้เขา้ใจชดัๆ ไดไ้หม ถา้ชดัเจนละก.็..พ่อจะจ่ายค่าออ้ยให้ชา้งแดง 10 
เชือกเลย!”  

 
ไชโย! น่ีหมายความวา่ถา้ผมไปคน้มาเล่าใหพ้่อฟังชดัๆ ละก.็..เราจะมีเบ้ียเล้ียงพิเศษเพิ่มล่ะครับ 



 

 

 

...ผมยิง่ถงัแตกอยูด่ว้ย...ไป ครับ...ไปคน้หนงัสือกนั...แหม...ผมละไม่อยากบอกเล๊ยว่าพ่อผมน่ี
สงสัยอ่านสาม ก๊กมาหลายรอบแหงๆ ….ค่าท่ี เขา้ใจใช้กลยุทธ์ในการบริหารจดัการวงเล็บ
หลอกล่อใหเ้ราไปอ่านหนงัสือ แถมยงัมีมือท่ีคอยถือถุงเงินสั่นไหวๆ ใหเ้ราใจเตน้ซะอีก...เหอะ
...ผมจะท าเป็นโง่ๆ ไม่รู้ทนัมัง่...ฮ่ือ...ใหรู้้ไปวา่ใครจะแพ!้  

ตอนอาจารยฉ์ายสไลด ์เก่ียวกบัคอนกรีตท่ี “แย่ๆ ” ใหดู้นิดๆ หน่อยๆ...เราเก๊าะ...งั้น 
งั้น...แถมอาจารยย์งับอกอีกนิดเดียว...ดว้ยคาดว่าพวกเราจะแสนดี...ไปหาอ่าน เอาเอง...แต่...
พวกผมชอบฝากอาจารยไ์วก่้อนน่ีครับ...เลยยย ยงัไม่ไดอ่้าน! แต่พอมาเห็นของจริงเขา้ชกัตกใจ
...จริงๆ นะครับ ถา้คุณเห็นแลว้จะตกใจ...เอ มนัจะอยูไ่ดอี้กซกัก่ีน ้า เอ...มนัจะซ่อมยงัไงนะ เอ...
มนัเกิดจากอะไรนะ...เอ...ถา้ไปท างานจริงน่ี “นายช่างโอม กะนายช่างอาม” คนเก่งจะป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดไดไ้หม...เฮอ้...มนัน่ารู้ชะมดั...จริงไหมครับ... 

 

 
 

พื้นท่ี จาก “กรณีศึกษา”ของเรา…(ของผมกะนายอามไงครับ) น่าจะจดัอยูใ่นจ าพวก
บริเวณคล่ืนซัดถึง ถึงห่างฝ่ังน๊ิดนิด….ก่อนอ่ืน...ขอบอก...ว่าเคา้จดัแบ่งบริเวณท่ีจะไดรั้บผล 
กระทบจากอิทธิพลลมทะเลเป็น 4 ลกัษณะนะคร๊าบ คือ บริเวณท่ีจมอยู่ใตน้ ้ าทะเลตลอดเวลา
136 เป็นท่ีเกาะของหอยนางรมแสนอร่อย บริเวณน ้ าข้ึนน ้ าลง137 บริเวณคล่ืนซดัถึง138 และ
บริเวณห่างฝ่ัง139...แต่แหมบริเวณท่ีอยูห่่างน้ีถา้มนัอยูห่่างน ้าทะเล ไม่เท่ากนัมนัเก๊าะยอ่มไดรั้บ
ผลไม่เท่ากนัแหละครับ...อยา่งความสัมพนัธ์กะ สาวๆ ไง...ถา้ห่างกนัมากๆ อิทธิพลของความ
รักกเ็จือจางตามระยะทาง แต่ถา้อยูใ่กลก้นัมากหน่อย มนัเก๊าะจะมีอิทธิพลรุนแรงมาก แต่ถา้ 



 

 

 

ชนิดอยูบ่า้นเดียวกนัเลย...บางทีมนัเก๊าะอาจ...งั้นๆ...มั้ง...เหมือน เสาตอม่อคอนกรีตท่ีจุ่มใตน้ ้ า
ทะเลละครับ...ส่วนท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ าไม่ค่อยเป็น อะไรหรอกครับ ยกเวน้เพรียงกบัหอยนางรมอาจ
เกาะหนาหน่อย...ท่ีแยสุ่ดๆ คือตรงส่วนท่ีคล่ืนกระเซ็นสาดถึงน่ะแหละครับ...ถา้คุณไม่เช่ือผม
ลองแอบ สังเกตท่าเทียบเรืออายซุกั...10 ปี กไ็ด ้ส่วนท่ีอยูเ่หนือผิวน ้ าซกัเมตรสองเมตร สภาพ
จะแยก่วา่ส่วนบนสุดหรือส่วนใตน้ ้า...ส่วนท่ีอยูไ่กล๊ไกลจากชายทะเลซกั 5 กิโล 10 กิโล (เมตร) 
ก็จะมีสภาพดีข้ึน ดีข้ึนตามล าดบั...ถา้จะมีปัญหา...ก็น่าจะมาจากสาเหตุอ่ืนๆ แหละครับ ท า
ไมน่ะเหรอครับ...เพราะพฤติกรรมของไอเกลือมนัแตกต่างกนัน่ะซีครับ...ตวัการ ส าคญัท่ีท าให้
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ของเสากะคานบา้นพกัตากอากาศ) เส่ือมโทรม (จนผมกะนายอาม...
ตกใจ) เก๊าะคือเกลือครับ...ไอเ้จา้บา้นหลงันั้นมนัอยูชิ่ดติดทะเล...เก๊าะเลยโดน เขา้ไปเตม็ๆ...ท่ีน้ี
ในน ้ าทะเลทัว่ๆ ไปน่ีมีเกลือคลอไรด.์..อยูซ่กั 20,000 พีพีเอม็ แลว้กย็งัมีเกลือซลัเฟตชนิดต่างๆ 
หลงจ๊ง แปลว่ารวมกนัประมาณซกั 3,000 พีพีเอม็ แต่ดูจากสัดส่วนคุณเก๊าะเดาไดแ้หงๆ ว่า….
อะไร จะเป็นมาเฟียหรือตวัท่ีมีอิทธิพลมากสุด นอกจากปริมาณจะน้อยกว่าแลว้นะครับ พวก
ซัลเฟตน่ีถา้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีคลอไรด์ ผลกระทบมนัก็จะไม่รุนแรงเท่ากบัตอนเป็น
ศิลปินเด่ียว ท าไมนะเหรอครับ...เร่ืองน้ีตอ้งเล่ายาว...ผมผลดัไวก่้อนกแ็ลว้กนั 

135 ปลาช่อนอเมซอน เป็นปลาน ้ าจืดพนัธุ์ Cat Fish ท่ีใหญ่มาก ไอเ้จา้ปลาชนิดน้ีมี
ญาติอยู่ในแม่น ้ าโขง ท่ีเราเรียกว่าปลาบึกไงครับ แต่ท่ีผมพูดถึงน้ี เค้ามีช่ือสามญัว่า Zebra 
Shovelnose Cat Fish หรือ Tigerstriped Cat Fish อาศยัอยู่ในลุ่มน ้ าอเมซอน  
136 Submerged Zone เ ป็นบริ เวณ ท่ีจมอยู่ ใต้ระดับน ้ าตลอดเวลา 
137 Tidal Zone เป็นบริเวณท่ีอยู่ในระดับระหว่างน ้ า ข้ึนสูงสุดกับน ้ าลงต ่าสุด 
138 Splash Zone เป็นบริเวณเหนือระดับน ้ าสูงสุดท่ีได้รับละอองคล่ืนกระเซ็นถึง 
139 บริเวณท่ีอยูห่่างจากชายฝ่ังตั้งแต่ 0-10 กม.เรียกวา่ marine environment 

 

 


