เอ็กซ์ไฟล์เดือนมีนาคม ๒๕๕๖
บันทึกการเดิ นทาง
เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ผมเดินทางไปราชการ และทําธุระหลายครัง้ ส่วนใหญ่ใช้ไมล์สะสม ที่มเี กือบ
สองแสนไมล์ และกําลังงหมดอายุ จึงใช้เงินเพียงเจ็ดพันบาท หักลบค่าใช้จ่ายแล้ว มีเงินเป็ นบวกเกือบหมื่น
ถือเป็ นเรือ่ งแปลก

น้ องกาน กิ นข้าวข้างถนน

ผมเคยยนังกิ
่ นข้าวแบบนี้แหละ
ราวปี ๒๕๓๐ ทีโ่ รงงานแห่งหนึ่ง ทีก่ ม ๑๕ บางนา-ตราด กินได้สองสามคํา แม่คา้ บอกว่า นายช่าง หยุดกิน
ก่อนเถอะ ไปดูเสาเข็ม เสาเข็มหักแล้ว ...เชื่อครึง่ ไม่เชื่อครึง่ เแต่เสาเข็มหักจรริง ๆ ต้องกําหนดตําแหน่งตอก
แซมเดีย๋ วนัน้ (เพราะผมออกแบบเอง และไปคุมงานด้วย) เกือบชัวโมง
่ กลับมากินต่อ ถามแม่คา้ ว่า ป้าทําไม
จึงรูว้ า่ เข็มหัก ป้าแกบอกว่า อยูก่ บั งานก่อสร้างมาครึง่ ค่อนชีวติ สองหูฟงั และได้ยนิ จนชินชา มีหรือจะไม่รู้
ราวสิบกว่าปี ให้หลัง ผมออกแบบอาคารหลังหนึ่งแถวปทุมธานี ผลเจาะสํารวจดินก็ ไปคนละทิศละทาง ใน
บริษทั ไม่มคี นจะช่วยตอบคําถามผมได้ ผมไปดูสถานที่ก่อสร้างแล้วท้อแท้ หิวข้าว มานัง่ กินแบบนี้แหละที่
โรงงานข้าง ๆ กัน ขณะกินนึกอะไรได้ จึงถามแม่คา้ ข้าวกับแม่คา้ กล้วยแขกว่า โรงงานนี้เขาใช้เสาเข็มยาวสัก
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เท่าไร .... ป้าไม่รหู้ รอก กี่เมตร แต่จําได้ว่ามันกองตรงโน้น หัวเข็มอยูต่ รงขอบถนนนัน่ แล้วยาวไปจบที่ หน้า
หอถังเก็บนํ้ านัน่ แหละ ผมอิม่ ข้าวแล้วเดินไปนับก้าว ... เท่านี้ เสร็จกู วันนี้คุณครูของเราขายข้าวแกง และ
กล้วยแขก
ย้อ นไหลัง ไปปี ๒๕๒๘ ทํ า งานช่ ว งสัน้ ๆ ก่ อ นเรีย นต่ อ ตอนเริ่ม งานไปอาศัย นั ง่ ที่ห น่ ว ยงาน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สร้างอาคารอํานวยการ หลาย ๆ วันฝากท้องไว้กบั ก๋วยเกีย๋ วก๋วยจับรถเข็
๊
น ทีม่ สี องพ่อลูก
กึงถีบกึ่งเข็นซาเล้ง ขายพนักงานไทยรัฐ แล้วก็ท่อี ่นื ๆ ละแวกนัน้ อิม่ แล้วก็ไปอาศัยกินชากาแฟใน Coffee
shop ที่เขามีไว้บริการพนักงานไทยรัฐ ตลอดวัน บางทีบ่ายก็ออกมานัง่ กินก๋วยเตีย๋ วตรงลานจอดรถส่ง
หนังสือพิมพ์ เห็นท่านเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ผอ.กําพล วัชรพล) ล้อมวงเตะตระกร้อกับพนักงานหลัง
เลิกงาน (บางวัน เห็นท่านนังรถ
่ Roll Royce ไปปลูกผัก หรือดูแลผักทีท่ า่ นปลูก) ... ผมเชื่อแล้วว่า ชีวติ ติดดิน
ได้รู้ และเห็นอะไร ๆ อีกหลายแง่มมุ ทีไ่ ม่นึกว่าจะได้เห็น
ราวปี ๒๕๓๑ วิศ วกรรุ่น พี่ ที่ผ นั ตัว เองไปขายประกัน ชีวิต บอกว่า อยากพบ จะไปคุ ย ด้ว ย ถึง
หน่วยงานสร้างตึกสูงริมถนนพระรามที่ ๔ พีค่ นนัน้ ไม่รจู้ กั ผม เพราะห่างกันมาก แต่คงอาศัยถามต่อ ๆ กันมา
หรือเปิ ดทําเนียบรุ่นดู ผมนัง่ กินข้าวริมถนนรอเขาแบบนี้แหละ เขาดินมาถามว่า นายช่าง ... อยู่ท่ไี หน ผมชี้
มือขึน้ บนฟ้าบอกเขาว่า ขึน้ ไปดูงานชัน้ ๒๗ แกก็เดินสบัดไปทันที อิม่ แล้วผมก็เผ่นสิครับ
สองสามปีก่อน ผมแวะไปเยีย่ มเพื่อนทีส่ าํ นักงานก่อสร้างบนถนนสุขมุ วิท ในสํานักงาน มีเด็กสาวคน
หนึ่งทํางานเป็ นแม่บา้ น เธอมาทํางานตอนปิ ดภาคฤดูรอ้ น รองมือรองตีนทุกคน ทัง้ ผูจ้ ดั การโครงการ วิศวกร
ช่างเทคนิค ไม่เว้นแม้กรรมกรด้วยกัน กวาดปดั เช็ดถู ถ่ายเอกสาร ชงกาแฟ วิง่ ซื้อข้าว ร้างรองเท้าที่เปื้ อน
โคลน ซักเสือ้ เช็ดหมวก ฯลฯ เธอขยันขันแข็งมาก ทํางานเต็มที่ แต่แววตาสิ ช่างแข็งกร้าว เคียดแค้นชิงชัง
เหมือนภาพคน ในรูป Potato Eater ของศิลปิ นชื่อก้องโลก Vincent Vangoh (ลองไปหาดูดว้ ย Google)
สงสัยหนักหนาว่า เธอคิดอะไร ... ไม่ก่เี ดือนถัดมา ผมหายสงสัย เพราะเธอเป้นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ท่ี
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ผลการเรียนตอนนัน้ (ปี หนึ่ง) ดีทเี ดียว ได้เกรดราว ๓.๒ และได้ทุนการศึกษาจาก
บริษทั ใหญ่ดว้ ย ปี ละตัง้ หลายหมื่น เธอตัง้ ใจทีจ่ ะเรียนวิศวกรรมโยธา ผมเข้าใจแล้วว่า ความหมายในแววตา
เธอ คือ ... สักวันกูจะเป็ นนายช่าง .... ครับ เธอเป็ นลูกศิษย์ของผม
เรื่องไร้สาระจากวิศวกรไร้สาระ ในวันหยุดทีไ่ ม่ได้หยุดนะครับ น้องกาน ของให้เข้มแข็งตัง้ ในทํางาน
และนังกิ
่ นข้าวข้างถนนต่อไป วันหนึ่งน้องกานจะมีนิทานมากกว่าผมแน่ ๆ จะได้ไปเล่าให้เด็กรุน่ หลังฟงั
น้ องการตอบ ขอบคุณมากเลยครับ อาจารย์ เวลาผมเหนื่อย ๆ ท้อ ๆ ผมจะมักเข้าไปดูเฟสบุ๊ค
อาจารย์ มันทําให้ผมมีกาํ ลังใจแบบบอกไม่ถูก อาจารย์ เป็ นไอดอลของผมในทุก ๆ เรื่องเลยครับ บางครัง้ บาง
อารมณ์ผมอยากจะไปเรียนต่อแล้วไปเป็ นอาจารย์ แล้วทําอย่างทีท่ ุกวันนี้อาจารย์ทาํ ครับ เป็ นความใฝฝ่ นั ของ
ผมจริง ๆ ครับ แต่ผมเข้าใจว่าผมคงต้องหาประสบการณ์ไปสักพักก่อน ทีผ่ มวางแผนตัวผมไว้ตอนนี้
หมายเหตุ น้องกาน (วรากร กาญจนภี) จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี
๒๕๒๔ เคยเรียนวิชาทีผ่ มสอนเพียงหนึ่งวิชา ปจั จุบนั เป็ นวิศวกรอยูท่ บ่ี ริษทั นันทวัน (Thai Obayashi)
วันสอบปลายภาค ๒/๒๕๕๕
บันทึกเรื่องด้วยภาพ ให้มนั บอกเล่าตัวมันเอง เพื่อชดเชยความขีเ้ กียจ ที่ท้งิ ค้างเอ็กไฟล์ มาหลาย
เดือนจนกลายเป็ นปี แต่ผมยังรักษาสัญญาทีจ่ ะเขียนต่อไป
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(ซ้ายไปขวา บน
ลงล่าง) ๑ ถึง ๙ ห้องสอบปลายภาควิชา ๑๓๐๕ ๔๘๔ การออกแบบสะพาน (Bridge Design)วันที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วิชาทีค่ นเรียน ดูจะกังวลน้อยกว่าคนสอน เป็ นวิชาเลือกทีเ่ พิง่ เปิ ดครัง้ แรก ผมทิง้ ร่างห่าง
หายจากงานสะพายมากว่าสิบปี ตัง้ ใจจะเปิดให้เป็ นทางเลือกของเด็ก ซึง่ อาจสอนได้ไม่ลกึ ซึง้ แน่ แต่เชื่อว่า
น่าจะมีประโยชน์บา้ ง ผมเริม่ สอนโดยอ้างอิง AASHTO 1999 และ AASHTO 2007 LRFD เนื่องจากหาได้
เท่านี้ ซึง่ ก็ลาํ บากพอแรงแล้ว สอนไปได้เกือบครึง่ มีผเู้ มตตา ส่ง AASHTO 2012 LRFD ไปให้ ผมจํายอมต้อง
บอกนักศึกษาว่า เราเรียนอิงของใหม่ดกี ว่า จบไปไม่อายใคร นับแต่วนิ าทีนนั ้ ทุกขืหนักตกทีค่ นสอน ต้อง
เตรียมตัวใหม่หมด อย่างไรก็ตาม ได้สอ่ื การสอนทีเ่ ป็ น PowerPoint ๕ บท และตํารา (ต้องกล้าพูดว่าตํารา
เพราะเขียนฉบับร่างไว้นานมาก แก้ไขหลายครัง้ ) อีก ๔ บท บทที่ ๕ และบทที่ ๖ กําลังเขียน คาดว่า สิน้ ภาค
การศึกษานี้ จะแล้วเสร็จ บุคคลทีต่ อ้ งขอบคุณเป็ นอย่างยิง่ คือ สองวิศวกร รุน่ น้องคุณภาณุ รักษาสัตย์ และ
คุณสมชาย เตชะสุวรรณพร ผูเ้ คยร่วมงานออกแบบทางยกระดับอุตราภิมขุ และทางยกระดับบนทางหลวง
ั ่ นออก) ทาง
พิเศษ หมายเลข ๗ (กรุงเทพ-ชลบุร)ี ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ถนนวงแหวนรอบนอกฝงตะวั
แยกต่างระดับอีหลายแห่งในกรุงเทพและปริมลฑล และอีกหนึ่งลูกศิษย์ เกรียงไกร คําพา ทีเ่ กือ้ กูล
เอกสารอ้างอิงสําคัญ
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(ซ้ายไปขวา บน
ลงล่าง) ๑ ถึง ๙ งานเลีย้ งอําลา หลังสอบปลายภาควิชา ๑๓๐๕ ๔๘๔ การออกแบบสะพาน (Bridge Design)
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทีร่ า้ นอาหารชายทุง่ คงเป็ นงานเลีย้ งอําลาจบการศึกษาสําหรับหลาย ๆ คนด้วย
กว่าครึง่ ของคนเหล่านี้ ได้งานทําในบริษทั มีช่อื เสียงก่อนจบการศึกษา

(ซ้ายไปขวา บน
ลงล่าง) ๑ ถึง ๙ ห้องสอบปลายภาควิชา ๑๓๐๙ ๑๐๑ เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) วันที่ ๗
มีนาคม ๒๕๕๖ ภาค ๒/๒๕๕๕ มีคนลงทะเบียนเรียน ๒๐๐ คนถ้วน น้อยกว่าภาค ๑/๒๕๕๕ (๔๑๔ คน) ทัง้ นี้
เพราะนักศึกษาใหม่แรกเข้า ไม่สามารถลงวิชานอกคณะได้ เนื่องจากจํานวนผูเ้ รียนเต็มแล้ว นี่คอื ข้อด้อยทีไ่ ม่
รูจ้ กั แก้ไขของมหาวิทยาลัย ทีเ่ ปิดโอกาศให้นกั ศึกษาชัน้ ปี อ่นื ๆ ลงทะเบียนก่อนนักศึกษาชัน้ ปที่ ๑ และไม่เคย
คิดที่จะลงทะเบียนเบ็ดเสร็จให้นักศึกษาปี ๑ ทีแ่ รกเข้า (แล้วเปิ ดโอกาส และช่วงเวลาให้เขาเหล่านัน้ ลงเพิม่
ถอนรายวิชา หรือย้ายกลุ่มเรียน ตามความจําเป็ น) หาไม่แล้ว เมื่อเกิดเิ หตุโกลาหล ก็ตอ้ งใช้วชิ าของคณะ แก้
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ปญั ญาให้เด็ก ทําให้ผเู้ รียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่สมดุลกัน โชคดีทส่ี อนวิชานี้มาหลายปี แล้ว จึงรูว้ ธิ ตี งั ้ รับ
ทุกปญั หา ข้อสอบปจั จุบนั ยากขึน้ และมีขอ้ สอบอัตนัยด้วย พบว่า ตรวจง่าย เพราะส่วนใหญ่ทาํ ผิด หากจะเอา
ถึงตาย ก็คงแย่ แต่ทแ่ี ย่มากคือนักศึกษาหลายคน ไม่นําเครื่องมือเขียนแบบ (ไม้สามเหลีย่ ม และวงเวียน) เข้า
ห้องสอบ ได้แต่นงั ่ มองข้อสอบตาปริบ ๆ อยากต่อว่าต่อขานจริง ๆ ว่า ไม่สมควรเรียนวิศวกรรมศาสตร์ น่ าจะ
ไปหาอาชีพทีเ่ หมาะสมถูกใจมากกว่านี้ อาชีพ ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้เครือ่ งมือหากิน ในโลกนี้ คงมีหรอก

(ซ้ า ยไปขวา บนลง
ล่าง) ห้องสอบปลายภาควิชา ๑๓๐๕ ๔๒๓ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete
Design) และสอบปลายภาควิชา ๑๓๐๕ ๓๗๑ วิศวกรรมทาง (Highway Engineering) วันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๕๖ เช้า-บ่าย คนจัดตารางสอบไม่น่าจัดเอาวิชาของชัน้ ปี เดียวกัน สอบในวันเดียวกัน เพราะเหมือนฆ่าเด็ก
หากคนสอนเป็ นคนละคน ก็คงแย่ ถึงจะเป็ นคนเดียวกัน ก็ไม่ควรอยูด่ ี

(ซ้ายไปขวา บนลง
ล่าง) ๑ ถึง ๖ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กงาน วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี ๓ กว่า ๔๐๐ คน แต่ง
กายได้ตามระเบียบ เข้าห้องก่อนเวลา พร้อมตัง้ แต่ก่อน ๐๘.๐๐ น ทัง้ ทีก่ ําหนดการจะเริม่ ราว ๐๘.๓๐ น จาก
กันไปสองปี (หลังจากทีเ่ คยสอนสมัยแรกเข้าปี ๑) นักศึกษายังคงติดตาติดใจกับสิง่ ทีจ่ ะเกิด เมื่อเข้าห้องสาย
จึงต้องทําตัว เหมือนสมัยเรียนปี ๑ อีกครัง้ หากความเข้มงวด ทําให้นกั ศึกษาตรงต่อเวลาได้เช่นนี้ ไม่เสียแรง
และเป็ นหลักประกันว่า คงจะพอเป็ นนายช่างฝึกหัด ทีจ่ ะกลายเป็ นนายช่างตัวจริง รับผิดชอบชีวติ คนอื่น และ
สังคมได้
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