
 

 

 

Concrete Story ภาคปฏิบัต ิ
โดย ว่าที่นายช่างหย่าย 

 

ผมอยากเร่ิมองกน้ี์ว่า.....หน่ึงราตรีท่ีบางมด.....คลา้ย ๆ กบัเซเวนทไ์นทอิ์นแจแปน 
ไหมครับ.....แต่แหม.....ผมกลวัคุณคุณจะว่าผมเว่อร์.....จริง ๆ นะครับ.....หัวใจผมอยากร้อง
เพลง ! 

 
คุณเคยเป็นยงัง้ีไหมครับ? ....มีอยู่วนันึงในชีวิต วนัท่ีอะไรอะไรก็ดูจะเป็นสีชมพูไปหมด.....
ขนาดตอนเชา้แม่ตบประตูเรียกผม 

  
“โอม อาม ต่ืนไดแ้ลว้ลูก วนัน้ีมีเรียนไม่ใช่หรือ” ผมโผล่หนา้ออกมายิม้แป้นดว้ยเคร่ืองแต่งตวั
ชนิดพร้อม “To go” จนแม่ท าตาปริบ ๆ “เอ๊ะ...ผดิปกติจริงลูกฉนั”  

 
.....เร่ืองของเร่ืองคือวนันึงครับ.....ชีวติผมท่ีลุ่ม ๆ ดอน ๆ ชนิดลุ่มมากกว่าดอนตามปกติ กถึ็งจุด
ท่ีวา่... “แลว้กามเทพกแ็ผลงศร !”  

 
เร่ือง ของเร่ืองเก๊าะคือ เรามีโอกาสไปใชชี้วติ “หน่ึงราตรีท่ีบางมด”.....พดูแลว้น่าต่ืนเตน้ครับ.....
แต่จริง ๆ แลว้พี่ ๆ เคา้เกณฑพ์วกผมไปเป็นทีมเชียร์รุ่นพี่ท่ีเขาแข่ง “คอนกรีตพลงัชา้ง” 129 งาน
น้ีเป็นงานทา้ทาย “ว่าท่ีนายช่าง” ทั้งหลายว่ามีความรู้เก่ียวกบัคอนกรีตมากพอหรือจะแพ ้“ช่าง
ปูน” ไหม พวกเราไปแข่งใน 3 หวัขอ้ คือ (พยายาม) ท าคอนกรีตก าลงัสูงงง (ท่ีสุด) ....คอนกรีต 



 

 

 

ทนซลัเฟต….. แลว้เก๊าะ (หมอ) เดาก าลงัคอนกรีต (ท่ีตวัเองท า) ใหใ้กลเ้คียงท่ีสุด.....แต่พวกเรา
กแ็วว่ๆมาเหมือนกนัวา่อาจมีรางวลัความคิด สรรสร้าง….อยา่งเช่นนนน….นวตักรรมใหม่ๆ…. 

ถงัพกพา…นวตักรรมใหม่ 

 
ผมไปเป็นลูกมือรุ่นพี่ตวัเลก็ (กเ็คา้เป็นผูห้ญิงน่ีครับ) ท่าทางมาดแมนในรายการท่ีสอง.....คือพี่
เขาเกิดพุทธิปัญญาจะแข่งท าคอนกรีตทน ซลัเฟต….ภายใตน้วติักรรมใหม่ คือประดิษฐ์ถงัผสม
คอนกรีตแบบพกพา ชนิด...ไม่ใชไ้ฟฟ้า....ไม่ใชเ้คร่ืองกลใดๆเพื่อผสมคอนกรีตแลว้จะเอาไป
แช่สาร ละลายซลัเฟต แข่งกนั....คุณเดาออกไหมครับว่าถงัผสมสุดยอดนวติักรรมของทีมผมจะ
มีหน้าตา เป็นยงัไง.....ครับ คุณลองนึกถึงถังไอติม….จับมันนอนลง เปิดด้านขา้งเป็นช่อง
ส่ีเหล่ียม มีฝาปิดรองดว้ยแผน่ยาง ยดึดว้ยน๊อต พอเปิดออกเก๊าะจะเห็นครีบท าดว้ยแผ่นเหลก็อยู่
ขา้งใน พอพี่เขาใส่คอนกรีต แลว้ปิดเสร็จ เคา้เก๊าะเกณฑพ์วกรุ่นนอ้งท่ีมาเชียร์...จะมีใคร๊....เก๊าะ
หนา้มา้อย่างผม แหละครับ...มาเตะ...เตะ...เตะ ให้มนักล้ิงอยูก่ลางสนาม งานน้ีคนดูกนัเกรียว 
ค่าท่ีนายแบบ (คือพวกเรา) บรรจงเตะโชวด์ว้ยท่าทีประหลาด ๆ...งานน้ีเราไดร้างวลัครับ...พูด
แลว้จะเรียกวา่คุย... 

 
ตอนกม้หนา้กม้ตา เตะ ผมเก๊าะวาดลวดลายไปเตม็ท่ี...แต่พอไดย้นิเสียงใส ๆหวัเราะกนั ก๊ิกกัก๊ 
แถมวพิากษด์งั ๆ “ต่อหนา้ ต่อตา” ผมจะอดไดย้งังั้ย….เก๊าะตอ้งมองกนัหน่อย 

 
“โอ๊ย...ความคิดวิจิตรพนัธ์เพี้ยนเลยเธอ” ขอ้เทา้กลมกลึงท่ีอยูถ่ดัจากรองเทา้ผา้ใบสีชมพูแปร๊ด 
ท าใหผ้มเล่ือนสายตาสูงข้ึน 

 
“ยายน่ีน่องสวยแฮะ คางแหลม ปากบาง สงสัยจะด่าเก่ง...โฮย…ตาเขียวป๋ีเลยแฮะ” 



 

 

 
พอ ผมเหลือบไปกเ็จอะตาโต ๆ สีเขียวป๋ีพอ ๆ กบัเสียงเลย....”มองอะไรยะ...เอ๊ะ” ยายผมเปียคู่
หนา้มา้แวน่ตาโตนัน่ชะงกันิดหน่ึงก่อนจะกร๊ีด กร๊าด 

 
“นัน่เธอเหรอ....นายโอม” 

 
หมด เสียงโวยวายผมก็เลยนึกออกว่าหน้ากลม ๆ หางเปียคู่น้ีละมา้ยยายแกว้ตวัแสบ ลูกสาว
หมอฟันคู่ปรับเก่าคร้ังเยาวว์ยัของผมเอง...เราเคยเป็นคู่แข่งตั้งกะ สมยัประถมท่ีอยู่โรงเรียน
เดียวกนั....ตอนนั้นเจา้หล่อนข้ีเหล่สุด ๆ ลวดดดัฟันแพรวพราวเต็มปากตอนเจา้หล่อน “ฉอด 
ๆ” เวลาถูกผมลอ้...เอ…ลูกเป็ดข้ีเหร่เปล่ียนเป็นนางหงส์ไดย้งัไงแฮะ….. 

 
“เฮ ้นายโอม เธอเพี้ยนหรือเปล่า เพื่อนทกัท าเป็นงงก๊ง” 

 
เสียง โวยวายท าเอาผมตอ้งรีบกระชากสติกลบัเป็นพลัวนัเลยครับ...ใจหน่ึงกย็งัอายไม่ หายท่ีเจา้
หล่อนมาเห็นผมท าอะไรบา้ๆ กลางสนาม...เฮอ...ก็คู่กดัน่ีนา เด๋ียวเจา้หล่อนเก๊าะเอาผมไป
ประจานทัว่แน่ 

 
“...จ าไดซิ้..แต่แกว้เปล่ียนไปตั้งเยอะ มาท าอะไรท่ีน่ีเหรอ” 

 
ผม ปล่อยไก่โตง้ ไก่อู ไก่ชนออกไปตั้งเลา้ดว้ยค าถามเซ่อ ๆ...ยาย “แกว้” หนา้มา้...สมญาน้ีผม
แอบตั้งตั้งแต่สมยัเดก็ ๆ ก่อนเจา้หล่อนจะหลบล้ีหนีหนา้ตามนา้สาวไปอยูเ่มืองนอก...แต่ตอนน้ี
ผมวา่ สงสัยตอ้งหาสมญาใหม่เปล่ียนใหล้ะครับ...อาทิ...แกว้ใจจ๋า (อ๊วก...เสียงนายอามท่ีเสีย 



 

 

 

มารยาทชะโงกหน้ามาแอบดู “ความในใจ” ผมน่ะครับ….แหม….ผมละอยากจบับดัด้ีผมไป
ปล่อยทางใตช้ะจริง จร๊ิง….) 

 
เช่ือ ไหมครับ...ผมป ้ า ๆ เป๋อ ๆ ไม่เป็นอนัพดูจาเป็นช้ินเป็นอนักบั “เพื่อนเก่า” ซกัเท่าไหร่ แต่ 

 

กระนั้นกย็งัจบัใจความไดว้า่ เจา้หล่อนเรียนอยูโ่รงเรียน “เกียร์” เหมือนผม...แลว้กม็าเชียร์รุ่นพี่
เหมือนกบัผมอีกน่ะแหละ...ไม่ว่าจะ “เป๋อ” แค่ไหนผมกย็งัอุตส่าห์ไม่ลืมขอเบอร์โทรของเจา้
หล่อนดว้ย ทริคท่ีอุตสาห์คิดข้ึนสด ๆ ร้อน ๆ แถมบ้ือ ๆ อีกต่างหาก... 

 
...แลว้โลกกเ็ป็นสีชมพจูนบดัน้ี 

 

                                
 



 

 

 
...หลงั จากค่อยยงัชัว่จากอาการใบรั้บประทาน รุ่นพี่ก็มาลากผมไปเตะ “กระป๋อง” ต่อจนได ้
ตอนนั้นดูเหมือนผมจะกระฉบักระเฉงเป็นพิเศษ จนพี่ตวัแสบแซววา่ 

 
“เออ...ชัว่โมงน้ีดูจะมีเร่ียวแรงดีเป็นพิเศษนะเวย้” 

 
เช่ือ ไหมครับว่าวนันั้นเราได้รางวลัมาหลายรางวลั และหน่ึงในนั้นคือการประดิษฐ์ถงัผสม
คอนกรีต! ความจริงนะครับพี่ผมเคา้ไม่ไดก้ะจะส่งกระป๋องผสมคอนกรีต “แรงงานเด็ก” (อยา่ง
ผม) เขา้ประกวดหรอกครับ เคา้กะจะส่งคอนกรีตทนซัลเฟต...ท่ีไดจ้ากการผสมน้ีตะหาก แต่
อยา่งวา่แหละครับไอเดียบรรเจิดของคุณพี่บวกกบัท่า “โมเดิร์นคิก” ของคุณนอ้งท าเอาชนะขาด
ลอย...แต่เน้ือคอนกรีตท่ีเทออกมาจากถงัเอามาหล่อกอ้น ตวัอย่างคอนกรีตเพื่อเอาไปทดสอบ
ความทนทานต่อซัลเฟตนั้น แมว้่าจะดูสวยงามเป็นพิเศษในสายตาคนท่ีมีสีชมพูในหัวใจอย่าง
ผมแถมยงัมีเน้ือ เนียนสม ่าเสมอสวยงามเป็นสีชมพูเร่ือ ๆ ในสายตาผม (จากแกว้ใจจ๋า...เอฟ
เฟค) ก็เหอะ...แต่เน่ืองจากคุณพี่ผมเคา้ไม่ได้ให้ความสนใจกะปัจจยัอย่างอ่ืน มาก...(เท่ากบั
นวตักรรมบรรเจิด)...ค่าก าลงัอดัหลงัแช่สารละลายซัลเฟตอยู่ หลายเดือนมนัเก๊าะเลยดอ้ยกว่า
ทีมอ่ืนเลก็นอ้ยยยย… 

 

                                                



 

 

 
 
มาส-สะ-กอด + โอลิมปิค กบัพระเอก 

 
แฮ่ะ...แฮ่ะ... อย่าเพิ่งหวาบหวามหวิวหวานไปกะผมนะครับ เร่ืองของเร่ืองเก๊าะคือ วนันึงยาย
แกว้(หวานใจผมไงครับ)เคา้ยิม้หนา้บานอยูท่ั้งวนักว็า่ได ้

 
“แกว้ไดค้ะแนนเตม็ Quiz มาเหรอ” 

 
ยายน่ีเคา้เป็นคนงกคะแนน เพราะฉะนั้นผมเลยตอ้งเดาไวก่้อน 

 
“ฮ้ือ....ไม่ใช่สักหน่อย...โอมหลบัตาดูก่อน แกว้จะใหดู้อะไรอยา่งนึง” 

 
ผมจะไปว่ายงังัย๊ นอกจากจะหลบัตาตาตามค าสั่งของเจา้หล่อน...กผ็มอยากรู้เหมือนกนัน่ีครับ
. . . . 
“เอา้ ลืมตาไดแ้ลว้” เสียงใส ๆ อนุมติัใหผ้มลืมลูกกะตาข้ึนมาได ้กลางมือท่ีแบอยูต่รงหนา้เป็น
ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ อ้วน ๆ เหมือนเป็นห่วง ๆ ซ้อนกันสีเงินวบัแข่งกับสีของห่วงพวงกุญแจ 
“จ๊าบไหม...อาของแกว้เคา้เพิ่งหลบัมาจากลอนดอน...เคา้ไดม้าจากตลาดของเก่า แถมเห็นแกว้
บา้ตุ๊กตามาสคอต Z10 เลยใจดีใหม้า” 

 
เจา้ มา-สะ-กอด เอ๊ย เจา้มาสคอตตวัน้ี เคา้ตวัอว้นกลม เป็นสัญลกัษณ์ของบริษทัผลิตยางยกัษ์
ใหญ่แห่งนึง ว่ากันว่าคนประดิษฐ์ น่ี เค้า จินตนาการมาจากกองยางท่ีซ้อน ๆ กันอยู่   
......เฮอ้ สัญลกัษณ์พวกน้ีเคา้ตอ้งมีความหมาย เฉพาะตวั...อยา่งมาสคอตประจ ากีฬาโอลิมปิค  



 

 

 

2008 ท่ีช่ือฟู่ หวา (Fuwa) Zi002 ท่ีเป็นชุดเด็กนอ้ยน่ารักหา้คนแทนสัญลกัษณ์ปลา 
หมีแพนดา้ แพะภูเขาธิเบต (Antelope) และนกนางแอ่น (Swallow) และสุดทา้ยคือ ไฟโอลิมปิค
ไงครับ 

  
....เอ.... ถา้ผมจะคิดมาสคอตของคอนกรีตมัง่...น่ียงัไม่มีใครคิดเลยนะครับ ผมกะลงัเป็นเจา้แรก
ของโลก...คุณว่าน่าจะมีหนา้ตาเป็นยงัไง คลา้ย ๆ รูปขา้งบนยงัง้ีจะดีไหมคร๊าบ...อนัน้ีผมว่าเจ๋ง
สุด ค่าท่ีแทน “คอนกรีตไหล นวตักรรมของคอนกรีตยุคใหม่ ”ไงครับ แต่เจา้อาม (ซ้ีป๊ึกคู่แฝด
ของผม) เคา้มองแลว้สั่นหวั ท าหนา้เม่ือยสุด ๆ  

 
“เหมือนไส้เดือนเลยแฮะ” 

 
บัด๊ด๊ีของผมเคา้ช่างไร้จินตนาการซะน่ีกระไร...เฮอ้ออ.... 

คอนกรีตไวทเ์ทนน่ิง 

 
ถา้คุณนัง่ดูทีวีแลว้บอกว่าไม่ไดย้นิค  าว่าไวทเ์ท นน่ิงเน่ียะ....คุณตอ้งไปหาหมอโสด....เอ๊ยหมอ
โสตท่ีเคา้รักษาหูแลว้ละ ครับ....เพราะหมายความว่าหูคุณมีปัญหาแหง แหง เพราะบา้นเราเคา้
โฆษณาทุกห้านา ที  สิบนา ที เ ล๊ ยท า เอา  สาว  สาว  เค้าอยากขาวใสกัน เ ป็นแถว . . . 
คอนกรีตเคา้กท็นัสมยัเหมือนกลั ลค์ร๊าบ...เพียงแต่เคา้ “ไวทเ์ทนน่ิง” เป็นจุด ๆ...คุณคงจะงงว่า
ผมพดูถึงอะไรแหง แหง....เอาง้ี ตอนคุณจะลอดใตส้ะพานคอนกรีตรถแล่นเวลาคุณจะขา้มถนน
....เลือกเอาตรงท่ีเคา้ กลบัรถนะคร๊าบ เพราะเป็นช่วงสะพานสูงน้อย ๆ จะได้เห็นทอ้งคาน
คอนกรีตชดั ๆ หน่อย ถา้แหงนหนา้ข้ึนไปดู คุณอาจจะเห็นคราบขาวเป็นทาง....นัน่ละครับ....ท่ี
ผมก าลงัจะฝอยถึงปรากฏการณ์ อนัหน่ึงท่ีทาง “เต๊ก-นิก” เคา้เรียกวา่ Efflorescence ท่ีท าให ้



 

 

 

คอนกรีตทนัสมยั “ไวทเ์ทนน่ิง” เป็นจุด ๆ ไงครับ  

 
....มนัเกิดจากอะไรน๊า.... 

 
คือ ง้ีครับ...อย่างท่ีผม “ฝอย” ไปตั้งตะแรกว่า พอซีเมนต์เคา้ท าปฏิกิริยากบัน ้ า...เก๊าะจะเกิด
ผลิตภณัฑไ์ฮเดรชัน่ส าคญัข้ึน 2-3 อยา่ง อยา่งนึงคือ CH หรือแคลเซียมไฮดรอกไซดไ์งครับ เจา้
น่ีเคา้เป็นผลึกท่ีไม่ค่อยเสถียรซกัเท่าไหร่ พอเจอะสารละลาย เก๊าะจะละลายหรือท าปฏิกิริยาได้
ง่ายกวา่....พอน ้าซึมผา่นเน้ือคอนกรีตบริเวณ ท่ีพรุนกว่าปกติ เจา้น่ีเก๊าะจะถูกชะออกมา...มาเจอ
กบัคาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศ เก๊าะจะเกิดเกลือแคลเซียมคาร์บอนเนต เป็นคราบขาว ๆ คา้ง
อยูท่ี่ผวิหนา้คอนกรีตไงครับ...ถา้สังเกตดี ๆ นะครับ บางทีคุณอาจเห็นคราบขาว ขาวน่ีตรงรอย
ร้าว...เพราะรอยร้าวเน่ียะ เป็นทางใหอ้ะไร อะไรผ่านไดง่้ายข้ึนไงครับ ...เพราะฉะนั้น อะไร ๆ 
ท่ีแย ่ๆ กผ็า่นเขา้ออกทางรอยร้าวไดง่้ายกวา่ปกติทั้งนั้นละครับ.... 

 
....แต่บาง ทีไอเ้จา้คราบขาว ๆ เน่ีย อาจจะเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ ก็ไดเ้หมือนกนันะคร๊าบ...อยา่ง
เช่น คุณใชท้รายทะเล ท่ีไม่ไดล้า้งมาผสมคอนกรีต เจา้ทรายเน่ียเก๊าะอาจจะมีเกลือท่ีติด ๆ มา 
เลยอาจจะท าใหผ้วิคอนกรีตของคุณ เกิดเป็นคราบขาว ๆ ไดเ้หมือนกนั..... 

 
คุณ คงคิดว่า เอ....มนัตอ้งแยแ่น่ ๆ ใช่ไหม....แหม มนัไม่ค่อยเลวร้ายเท่าไหร่หรอกครับ เพราะ
มนัมกัจะเกิดเฉพาะบริเวณ แต่ท่ีแน่ ๆ คือท าใหค้อนกรีตของคุณไม่ค่อยสวย ถา้ไม่อยากเห็นให้
เกะกะลูก-กะ-ตา คุณเก๊าะเอาแปรงกะน ้าขดัออกกย็อ่มได.้...แต่ถา้เป็นเยอะ เป็นคราบหนา....คุณ
ตอ้งใชก้รดละครับ....เอาไปขดัไอเ้จา้คราบขาว ๆ Z1 ท่ีตกคา้งไงครับ 



 

 

 
เห็นไหมครับวา่คอนกรีตเคา้เก๊าะมี “ไวทเ์ทนน่ิง” ไดเ้หมือนกนั แต่เราไม่ค่อยอยากใหมี้ซกั 

เท่าไหร่หรอกครับ...อนัน้ีคือ ความต่างของพระเอกคอนกรีตจากสาว ๆ ชาวมนุษย์
ไงครับ...สมยัใหม่เน่ีย...หนุ่ม ชาวมนุษยเ์คา้เก๊าะอยากขาวใสเหมือนกลัล.์...เคา้เลยมีครีมหนา้
ขาวออกมาขาย ดว้ย...เด๋ียวผมตอ้งรีบไปซ้ือซะหน่อย! แฮ่ะ แฮ่ะ 


