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 คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่า ต่อไปและเด๋ียวน้ีด้วย เม่ือรับส่ิงของ
ใดมาก็จะต้องพยายามให้ ในการให้น้ัน ให้ได้โดยพยายามท่ีจะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำาให้หมู่คณะ

และชาติประชาชนท้ังหลายมีความไว้ใจซ่ึงกันและกันได้ ช่วยท่ีไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจท่ีเผ่ือแผ่โดยแท้  
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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพ่ือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันด ี
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

PEA CREATOR AWARD 2019 กล้าแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
 Creativity is All Around เพราะ “สมอง” คอืความมหศัจรรย์ที่ธรรมชาตมิอบให้มนษุย์เป็น
ของขวญัตดิตวัมาแต่ก�าเนดิ และความคดิสร้างสรรค์อนัเป็นผลผลติจากมนัสมองของมนษุย์ก็
เป็นเหมอืนกบัพรวเิศษที่ท�าให้โลกใบนี้หมนุไปอย่างไร้ขดีจ�ากดั นอกจากนี้การพฒันาความคดิ
สร้างสรรค์ยงัเป็นหวัใจส�าคญัของการพฒันาองค์กรในด้านทนุมนษุย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทกุองค์กรควร
ให้ความส�าคญั และยงัเป็นการต่อยอดนวตักรรมทางปัญญาในโลกยคุใหม่ที่ดูเหมอืนว่าก�าลงัจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็
 สิ่งนี้เองได้กลายเป็นจดุเริ่มต้นของโครงการ PEA Creator Award ซึ่งปีนี้ เราได้ด�าเนนิการ 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว และได้รบัเสยีงตอบรบัที่ดเีกนิคาด โดยเราได้คดัเลอืก PEA Creator  
ยอดเยี่ยม 5 คน ร่วมเดนิทางศกึษาดูงานด้านเทคโนโลยแีละพลงังาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยที่
พวกเขาต้องกลบัมาถ่ายทอดผลงานจากการเกบ็เกี่ยวประสบการณ์และความรู้ตามสไตล์ที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละคน แน่นอนว่าทกุคนต้อง ‘สื่อสารเรื่องยาก ให้เข้าใจง่าย’ และ  
‘ท�าอย่างไรให้เรื่องราวเหล่านั้นอ่านสนกุ’ จนกลายมาเป็นบทความทั้ง 5 ชิ้นงานที่น�ามาตพีมิพ์
ใน ‘สายใจไฟฟ้า’ ฉบบัส่งท้ายปี 2562 ฉบบันี้
 การส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ให้กบัพนกังาน PEA จะเป็นกจิกรรมที่เรายงัคงให้ความ
ส�าคญั ตลอดจนการสร้างเครอืข่ายนกัเขยีนให้กบั ‘สายใจไฟฟ้า’ กจ็ะยงัคงเดนิหน้าต่อไป 
เพื่อการพฒันางานวารสารองค์กรให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อพนกังาน PEA อย่างแท้จรงิ
 ขอให้สนกุกบัการอ่านบทความจาก PEA Creator ยอดเยี่ยมทั้ง 5 คนนะคะ…
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PEA รับ 5 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำาปี 2562

 PEA คว้า 5 รางวัล
อันทรงเกียรติแห่งป ี

 เมื่อ “โบนสั” เป็นผลตอบแทนการท�างานในส่วนบคุคล “รางวลั 
รฐัวสิาหกจิดเีด่น” จากส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 
(สคร.) กค็อืการสะท้อนผลการด�าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิที่มคีวาม
โดดเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งมอบให้แก่รฐัวสิาหกจิที่มผีลงานเข้าตา 
เพื่อเป็นขวญัก�าลงัใจในการปฏบิตังิาน และส่งเสรมิให้รฐัวสิาหกจิ 
มคีวามมุ่งมั่นในการด�าเนนิงานเพื่อพฒันาองค์กรให้มปีระสทิธภิาพ
และน�าพาองค์กรสู่ความเป็นเลศิ

 ส�าหรบัปี 2562 ที่ผ่านมา สคร.จดังานมอบรางวลัภายใต้แนวคดิ 
“พลงัรฐัวสิาหกจิไทย สู่มติใิหม่ด้วยดจิทิลั” เพื่อสนบัสนนุ
รฐัวสิาหกจิที่มคีวามโดดเด่นในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยี
ดจิทิลัมาสร้างประโยชน์ในการพฒันาองค์กรในมติติ่างๆ ให้ทนักบั
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ โดยมอบ
รางวลัทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ รางวลัคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ
ดเีด่น รางวลัการบรหิารจดัการองค์กรดเีด่น รางวลัการพฒันา
องค์กรดเีด่น รางวลัผู้น�าองค์กรดเีด่น รางวลัการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสดเีด่น รางวลัการด�าเนนิงานเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม
ดเีด่น รางวลัความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมดเีด่น รางวลัความ
ร่วมมอืเพื่อการพฒันาดเีด่น รางวลัการพฒันาสู่รฐัวสิาหกจิดจิทิลั 
และรางวลัรฐัวสิาหกจิยอดเยี่ยมประจ�าปี  
 เป็นที่น่ายนิดทีี่คณะกรรมการ PEA ผู้ว่าการ PEA และผู้บรหิาร 

PEA life
โดย กองบรรณาธิการ

PEA ได้รบัมาถงึ 5 ประเภทรางวลั ดงันี้ 
 1.รางวลัรฐัวสิาหกจิยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2562 มอบให้
รฐัวสิาหกจิที่ผ่านเกณฑ์การคดัเลอืกในรางวลัอื่นที่สะท้อนความเป็น
องค์กรดเีด่น ได้แก่ ด้านคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิดเีด่นและด้าน
การบรหิารจดัการองค์กรดเีด่น ซึ่ง PEA ได้รบัต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
ผู้รบัรางวลั คอื นายชยพล ธติศิกัดิ์ ประธานกรรมการ PEA
 2.รางวลัการด�าเนนิงานเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมดเีด่น 
มกีารส่งเสรมิการด�าเนนิงานเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง และสร้าง
ความตระหนกัเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างการมสี่วนร่วมในการ
พฒันาชมุชน และมโีครงการที่สะท้อนถงึผลลพัธ์ตามนโยบายด้าน
สงัคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างแท้จรงิ ซึ่ง PEA ได้รบั 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  ผู้รบัรางวลั คอื นายสมพงษ์ ปรเีปรม 
ผู้ว่าการ PEA
 3.รางวลัเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดเีด่น มกีารบรหิาร
จดัการที่โปร่งใสเป็นธรรม มกีารรายงานและเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ค�านงึถงึผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีตามมาตรฐานการก�ากบั
ดูแลกจิการที่ดใีนระดบัสากล ซึ่ง PEA ได้รบัต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ผู้รบัรางวลั คอื นายปกรณ์ นตุบญุเลศิ รองผู้ว่าการ PEA
 4.รางวลัการพฒันาสู่รฐัวสิาหกจิดจิทิลั ประจ�าปี 2562 
ประเภทเชดิชูเกยีรต ิเป็นรางวลัใหม่ที่มอบให้รฐัวสิาหกจิที่มี
แผนงานการประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อการพฒันาองค์กร
ในด้านต่างๆ โดยจดัสรรทรพัยากร การสื่อสาร และส่งเสรมิให้
เกดิการพฒันาหรอืเปลี่ยนแปลง ผู้รบัรางวลั คอื นายธนาเศรษฐ์ 
พงษ์ทรงเสถยีร รองผู้ว่าการ PEA
 5.รางวลัความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมดเีด่น ประเภทชมเชย 
มกีารบรหิารจดัการเพื่อส่งเสรมิสร้างนวตักรรม โดยเกดิความคดิ
ใหม่จากการปรบัปรงุหรอืต่อยอด สร้างการมสี่วนร่วมของบคุลากร
ภายในที่สามารถใช้ประโยชน์ในกจิการได้จรงิ เพื่อให้เกดิผลเชงิบวก
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง PEA ได้รบัต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ผู้รบัรางวลั คอื 
นายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA 
 งานมอบรางวลัได้จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม 2562 ณ โรงแรม
เซน็ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์  เซน็ทรลัเวลิด์ 
กรงุเทพฯ โดยมพีลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี
เป็นประธานในพธิแีละมอบรางวลัอนัทรงเกยีรตใินครั้งนี้  
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PEA มอบเงิน 770 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง

จับมือกับ CAT พัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

PEA เปิดใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำา

 ด้วยองค์ความรู้ที่ได้รบัจากงานวจิยัในโครงการ “การพฒันาประสทิธภิาพและการ
ประยกุต์ใช้เครื่องกงัหนัแบบ Pump as Impulse Turbine จากเครื่องสูบน�้าชนดิแรงเหวี่ยง 
ส�าหรบัโรงไฟฟ้าพลงัน�้าขนาดเลก็มากของ PEA” จงึมกีารผลติไฟฟ้าพลงัน�้าขึ้นที่เชยีงใหม่
 กังหันน�้าที่ PEA ออกแบบนั้นไม่เพียงใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าแต่ยังช่วยลดการ 
น�าเข้ากงัหนัน�้าจากต่างประเทศได้อกีด้วย และมกี�าลงัผลติสูงสดุที่ 70 kW และมี
ประสทิธภิาพการผลติสูงสดุที่ 76% สามารถเดนิเครื่องได้ทั้งระบบ Automatic Manual 
และ Islanding Mode เพื่อจ่ายไฟให้อปุกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าฯ และสามารถควบคมุผ่าน
ระบบไร้สายได้จากระยะไกล  ซึ่งมกีารเปิดใช้งานเมื่อวนัที่ 23-24 ธนัวาคม 2562  
ณ โรงไฟฟ้าพลงัน�้าขนาดเลก็มากแม่เทย ต�าบลแม่ตื่น อ�าเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โดยมนีายเสกสรร เสรมิพงศ์ รองผู้ว่าการ PEA เป็นประธาน และมหีน่วยงานส่วนราชการ
ในพื้นที่ ผู้บรหิาร และพนกังาน PEA มาร่วมงาน  

 สร้างสรรค์พลังงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

PEA ร่วมสืบสาน  
อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถ่ินไทย

 สบืเนื่องจากพระราชปณธิานสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ 
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ในการอนรุกัษ์ส่งเสรมิและเผยแพร่ผ้าไทยเพื่อ
ร่วมเชดิชอูตัลกัษณ์คณุค่าผ้าท้องถิ่น และส่งเสรมิการสร้างงานสร้างอาชพี
และเสรมิสร้างรายได้ให้กบักลุม่สตรใีนท้องถิ่น
 นายสมพงษ์ ปรเีปรม ผูว่้าการ PEA จงึได้ร่วมลงนามกบันายสทุธพิงษ์ 
จลุเจรญิ อธบิดกีรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วนัด ี
กญุชรยาคง จลุเจรญิ ประธานสภาสตรแีห่งชาตใินพระบรมราชนิปูถมัภ์
ท�าบนัทกึข้อตกลงโครงการสบืสานอนรุกัษ์ศลิป์ผ้าถิ่นไทยด�ารงไว้ใน 
แผ่นดนิ ที่จะท�าให้คนไทยเหน็ความส�าคญัของผ้าไทย และเกดิการ 
กระจายรายได้สูช่มุชน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร LED ส�านกังานใหญ่ 
PEA เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2563  

 ร่วมเชิดชูคุณค่าแห่งเสน่ห์ผ้าไทยไม่ให้เลือนหาย 

 เตรยีมพร้อมรบัมอืความเปลีย่นแปลงและก้าวสูย่คุ 5G เตม็รปูแบบ 

 ตลอด 6 ทศวรรษ PEA มุ่งมั่นให้บรกิารด้านพลงังานไฟฟ้าเพื่อ
พฒันาคณุภาพชวีติ เศรษฐกจิ ดูแลชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม
ตลอดมาพร้อมท�าประโยชน์เพื่อสงัคม 
 เนื่องในโอกาสปีมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก จงึจดั
โครงการ “PEA  สนบัสนนุครภุณัฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจงัหวดั 
77 แห่งเฉลมิพระเกยีรต”ิ ขึ้น เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพของโรงพยาบาล
ในการบรกิารประชาชน และสร้างความร่วมมอืพฒันาการด�าเนนิงาน
ด้านสาธารณสขุ เพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดบัการให้บรกิาร
ทางการแพทย์ให้เกดิประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชนและประเทศชาต ิ
โดยสนบัสนนุงบประมาณการจดัซื้อครภุณัฑ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็น
ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้ง 77 แห่ง โรงพยาบาลละ 10 ล้าน
บาท รวมทั้งสิ้น 770 ล้านบาท

 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ยุค 5G และเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส�าคัญของประเทศไทย
ในการพลิกโฉมทุกสิ่งให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นอัจฉริยะ (Smart) ที่สะดวกสบายและง่ายดายขึ้น  
PEA กับ กสท โทรคมนาคม จึงได้ร่วมกันศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโอกาส
และสร้างมูลค่าทางธุรกิจ จากการน�าโครงสร้างพื้นฐานของทั้งสองฝ่าย เช่น เสาไฟฟ้า และเสา
โทรคมนาคม มาให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมใช้ด�าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งความร่วมมือ 
ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศ เนื่องจากช่วยลดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโทรคมนาคมที่ซ�้าซ้อน ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถเร่งพัฒนาคุณภาพบริการแก่ภาคธุรกิจและ
ภาคประชาชนได้เร็วขึ้น โดยใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 เมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2563 นายสมพงษ์ ปรเีปรม ผูว่้าการ PEA และพนัเอก สรรพชยั หวุะนนัทน์ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) หรอื CAT ร่วมลงนามบนัทกึ 
ข้อตกลงความร่วมมอืการพฒันาธรุกจิโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ณ ชั้น 8 อาคาร 
ส�านกังานใหญ่ บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน)  

 ในการนี้ พลเอก อนพุงษ์  เผ่าจนิดา รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธานในพธิมีอบเงนิ โดยมนีายอนทุนิ ชาญวรีกูล 
รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุเป็นผู้รบั
มอบ และนายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA นายแพทย์สขุมุ 
กาญจนพมิาย ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ได้ร่วมลงนามหนงัสอื
แสดงเจตจ�านงว่าด้วยการสนบัสนนุงบประมาณทางการแพทย์ ณ 
ห้องประชมุราชสหี์ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวนัที่ 3 มกราคม 2562 
ที่ผ่านมา และนายชยพล ธติศิกัดิ์ ประธานกรรมการ PEA ได้มอบเงนิ
ปฐมฤกษ์ของโครงการนี้ให้กบัโรงพยาบาลสงฆ์ โดยมนีายแพทย์ช�าน ิ
จติตรปีระเสรฐิ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสงฆ์เป็นผู้รบัมอบ ส�าหรบั
โรงพยาบาลอื่นๆ ที่ได้รบัการสนบัสนนุในปี 2562 PEA ส่งมอบเงนิ
ภายในเดอืนมกราคม 2563 จ�านวน 29 แห่ง ส่วนโรงพยาบาลอกี 47 
แห่งที่ได้รบัการสนบัสนนุในปี 2563 จะส่งมอบเงนิในเดอืนมถินุายน 
2563 กจ็ะครบถ้วนทั้ง 77 โรงพยาบาล  

ขอต้อนรบัสูย่คุ 5G 

5G คอืยคุที ่5 ของเทคโนโลยี
การสือ่สารแบบไร้สายที่
อปุกรณ์ต่างๆ สามารถเชือ่ม
ต่อกบัอนิเทอร์เนต็และทำางาน
ร่วมกนัได้อตัโนมตั ิและการ
เหนอืกว่าเดมิ ทัง้การตอบ
สนอง การรบัส่งข้อมลูด้วย
ความเรว็และแรง มคีวามถีใ่ห้
เลอืกใช้ และรองรบัพืน้ทีก่าร
ใช้งานทีม่ากกว่าเดมิ

 เพิ่มประสิทธิภาพให้โรงพยาบาล สานสร้าง 
สิ่งดีๆ สู่สังคม 
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โดย กองประชาสัมพันธ์

ค่า FT
ประจำาเดือน
มกราคม - เมษายน 2563

- 11.60 สตางค์
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

PEA Project
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PEA Creator Award 2019

อีกครั้งกับโครงการเฟ้นหา 
‘นักสร้างสรรค์’ ตัวจริงเสียงจริง
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ผ่านไปด้วยรอยย้ิม ความประทับใจ 
และสาระความรู้มากมายในโครงการ 
PEA Creator Award 2019 
โครงการเฟ้นหา ‘นักสร้างสรรค์’ 
ตัวจริงเสียงจริงจากพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
ท่ัวประเทศ ซ่ึงในท่ีสุดเราก็ได้ ‘PEA 
Creator ยอดเย่ียม’ ท้ัง 5 คนท่ีได้
ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
ญ่ีปุ่น เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2562 
ท่ีผ่านมา
 PEA Creator Award 2019 
เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนมาเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ิมขีดความสามารถในด้านการ
ส่ือสารให้กับพนักงาน PEA ตลอด
จนสร้างเครือข่ายนักคิดนักเขียน
ให้กับวารสารสายใจไฟฟ้า โดย
โครงการดังกล่าวได้มีการคัดเลือก 
‘PEA Creator ดีเด่น’ รวมท้ังส้ิน 
20 คน เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป
ความรู้ด้านต่างๆ  ณ อำาเภอสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรี เป็นระยะเวลา 3 วัน  
2 คืน ซ่ึงกิจกรรมเวิร์กช็อปน้ันได้ 



 • ฉบับท่ี 12 / 2562  1312  • ฉบับท่ี 12 / 2562

รับเกียรติจากวิทยากรช่ือดังมาร่วม
ถ่ายทอดความรู้หลากหลายด้าน อาทิ
เช่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ โดย  
‘น้ิวกลม’ ด้านการเขียน โดย ‘ใบพัด’ 
หรือ ภานุมาศ ทองธนากุล ด้านการ
ออกแบบอินโฟกราฟิกเบ้ืองต้น โดย 
ธนภัทร สินธุวราวรรณ และปิดท้าย
ด้วยความสนุกสนานจากกิจกรรมทีม
บิวด้ิงเพ่ือกระชับความสัมพันธ์และการ
ทำางานเป็นทีม โดยทีมงานบ้านผางาม 

 จากน้ัน  ‘PEA Creator  
ดีเด่น’ทุกคนจะได้รับโจทย์สำาคัญ 
เพ่ือชิงชัยตำาแหน่ง ‘PEA Creator  
ยอดเย่ียม’ เพียง 5 คนท่ีจะได้ร่วม
เดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
และพลังงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อ
นำาความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดเป็น
บทความลงในวารสารสายใจไฟฟ้า 
ฉบับท่ี 12 / 2562 น่ันเอง

 PEA Creator Award 2019 
ถือเป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีส่งเสริม
ศักยภาพด้านทุนมนุษย์อันเป็น 
พันธกิจท่ี PEA ให้ความสำาคัญมา
โดยตลอด ภายใต้พ้ืนฐานความคิดว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
ในองค์กร คือรากฐานท่ีม่ันคงของ
องค์กรสร้างสรรค์ซ่ึงสามารถก้าว
ทันโลกและเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง
ในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง
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 สมัยเป็นพนักงานประจ�า ตอนยังไม่เริ่ม
อาชีพนักเขียน เวลาเข้าร้านหนังสือ ผมมักทึ่ง
เสมอเมื่อเห็นบันทึกการเดินทางของเหล่า 
นักเขียนที่เราชื่นชอบ 
 พวกเขาท�าได้ยังไงกัน เดินทางไป
ต่างประเทศเพียงไม่กี่วัน แต่มีเรื่องมาเล่าได้
เป็นเล่มๆ แถมอ่านสนุกเสียด้วย บางทีเป็น
สิ่งละอันพันละน้อยที่เราก็เคยรู้แล้ว แต่พอ
เขาเอามาเล่า ท�าไมถึงน่าตื่นตาตื่นใจจนเรา
ติดตามทุกตัวอักษรชนิดไม่วางตา 
 ถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปอย่างเขา เราจะ
เอาอะไรมาเขียน อะไรคือความลับที่นักเขียน
มืออาชีพเหล่านั้นรู้ แต่คนธรรมดา ๆ อย่าง
เราไม่รู้
 ความสงสัยเหล่านั้นค้างคาใจมาถึงวันที่
ความฝันจะเป็นนักเขียนเริ่มก่อตัว ช่วงแรก
ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเสริมทักษะการ

เขียน เข้าฝึกอบรมหลายต่อหลายคอร์ส ได้
ลองเดินทางแล้วน�ากลับมาฝึกเขียน เรียนไป
เขียนไปอยู่หลายปี จนกระท่ังผมพบกับทางตัน 
เพราะค�าถามท่ีสงสัย มันเหมือนจะมีค�าตอบว่า 
“จะเขียนให้ได้ดี มันต้องมีพรสวรรค์” ท่ีน่า 
ปวดใจก็คือ ผมไม่มีส่ิงล�า้ค่าท่ีว่าน้ัน ลงเรียนมา
ก็เยอะ ทั้งอ่านทั้งฝึกมาก็ตั้งมาก แต่ผลงาน 
ก็ยังไม่เข้าตา แถมกว่าจะเขียนได้แต่ละชิ้น
ก็ล�าบากยากเย็น พี่ที่คอยตรวจงานให้ยัง
เหนื่อยอกเหนื่อยใจ ต้องไล่ให้ไปแก้แล้วแก้อีก
 แต่ผมก็ไม่คิดจะยอมแพ้ ยังมุ่งมั่นเป็น 
นักเขียนต่อไป ก่อนพบในภายหลังว่า หนทาง
ที่จะได้อยู่กับงานที่รักไปนาน ๆ ผมต้องเป็น 
“นักเขียนสายอุตสาหะ” ที่ใช้หยาดเหงื่อและ
ความเพียรค่อย ๆ แลกเอาทักษะและช้ันเชิงมา
 หลายปีของการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความ
พยายาม ในที่สุดก็เริ่มเห็นผล ผมมีผลงาน

หนังสือออกมาจนได้ แม้จะขายไม่ค่อยดี แต่ก็
มีแรงสนับสนุนจนท�าให้ออกผลงานมาได้อีก 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการออกหนังสือแนว
บันทึกการเดินทาง...ที่ครั้งหนึ่งผมเคยสงสัย
ด้วยว่า เหล่านักเขียนมืออาชีพเขาเขียนกันได้
อย่างไร
 ในวันนี้พบค�าตอบที่อยากรู้มาตลอด ผม
มีความรู้สึกว่า หากตัวผมในวันนั้นมาขอ
ค�าแนะน�าจากผมในวันนี้ ผมคงพอมี 
ค�าแนะน�าดี ๆ ให้เขาได้ว่า จะจดบันทึก 
และถ่ายทอดออกมาอย่างไรให้น่าอ่าน 
 หากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากหลายปีของ
การท�างานพอจะมีประโยชน์กับใครสักคน  
ผมก็ยินดีอย่างมากที่จะแบ่งปัน เพราะอย่าง
น้อย ๆ มีสองสิ่งที่ผมได้น�าไปมอบเป็น 
ของขวัญต้อนรับการเดินทางสู่ญี่ปุ่นของเหล่า 
PEA Creator 2019 ทั้ง 5 ท่านเป็นที่เรียบร้อย

สิ่งแรกคือ...
 ในระหว่างเดินทาง เราจะพบสิ่งต่าง ๆ 
มากมายลายตา จนอาจไม่รู้จะเก็บเรื่องไหน
ไปเล่าดี และบางทีก็ไม่แน่ใจว่า เรื่องที่จะเอา
ไปเล่านั้นดีพอที่จะไปเล่าให้คนอ่านฟัง 
หรือเปล่า 
 สิ่งที่เคยช่วยผมได้ก็คือ...
 หากพบสิ่งที่สะดุดตา - สะดุดใจ รับรู้แล้ว
สัมผัสได้ถึงความสั่นไหวของหัวใจเรา รีบจด
ไว้เลยครับ ถ่ายรูปไว้ก็ได้ กันลืม สิ่งนั้น 
จะมีคุณค่าในการไปเล่าแน่นอน ต่อให้ดูเป็น 
สิ่งธรรมดาในสายตาคนทั่วไป แต่หาก
เหตุการณ์น่าประทับใจที่เราพบ - ค�าพูดน่า
สนใจที่เราได้ฟัง - ข้อมูลเจ๋ง ๆ ที่เราได้อ่าน 
มันท�าให้เรารู้สึกสั่นไหวภายใน เมื่อเราตั้งใจ
น�าไปถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้รู้สึกอย่างที่เรารู้สึก 
สิ่งธรรมดาที่ถูกมองด้วยดวงตาคู่ใหม่นั้นจะ
พิเศษเสมอ และคนอ่านจะรับรู้ถึงความพิเศษ
นั้นได้

สิ่งต่อมาที่ผมอยากแบ่งปันก็คือ...
 บางทีเราก็อาจสงสัยว่า เหล่าข้อมูลดี ๆ 
จะมาเข้าหูเข้าตาเราได้อย่างไร ท�ายังไงตัวเรา
จะเจอเข้ากับคอนเทนต์ดี ๆ เพื่อน�าไปบอก
เล่าต่อ ยิ่งการไปดูงานด้วยแล้ว ยิ่งมีช่วงเวลา
สั้น ๆ เพียงนิดเดียว
 ภาษิตโบราณบทหนึ่งของชาวแอฟริกัน
เคยช่วยน�าทางให้ผมครับ ภาษิตนั้นกล่าวว่า 
“หากสิ่งใดไม่มีในใจท่าน สิ่งนั้นก็จะไม่มีในตา
ท่านเช่นกัน” 
 ซึ่งพูดในมุมกลับคือ “ถ้าสิ่งใดมีในใจเรา 
สิ่งนั้นก็จะมีในตาเรา” 
 หากในใจเราตั้งเสาอากาศไว้ว่า เรารักที่
จะได้รับรู้ รูป - เสียง - กลิ่น - รส - สัมผัส ที่

สร้างความว้าวให้กับเรา ในที่สุดมันจะดึงดูด
เราให้ไปพบเข้ากับสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้แบบไม่
น่าเชื่อ อย่างบางคนพอหมกมุ่นสนใจเรื่องการ
ท�าธุรกิจ ก็จะได้พบไอเดียมากมายระหว่าง
การเดินทางที่สามารถน�ามาต่อยอดธุรกิจได้ 
ทั้งที่เพื่อนร่วมเดินทางด้วยกันไม่ทันสังเกต
เห็นสิ่งเหล่านั้น เป็นต้น

 ในระหว่างการเล่าเทคนิค 2 ประการนี้ให้
กับเหล่า PEA Creator ผมดีใจมากที่ทุกท่าน
ฟังกันอย่างจดจ่อ เมื่อฟังเสร็จ...การดูงานใน
ญี่ปุ่นของพวกเขาก็เริ่มต้น ผมจึงตื่นเต้นมาก
และเฝ้ารอที่จะได้อ่านงานของทุกคน เพราะ
การเริ่มต้นทริปด้วยหลักคิดที่ดี มันเกื้อหนุน
การเขียนได้เป็นอย่างมาก 
 และที่ดีมากไปกว่านั้น ผมยังกระซิบให้
พวกเขาบางคนฟังด้วยว่า หลักคิดทั้งสองไม่

หากพบสิ่งที่สะดุดตา - สะดุดใจ รับรู้แล้ว
สัมผัสได้ถึงความสั่นไหวของหัวใจเรา  
รีบจดไว้เลย ถ่ายรูปไว้ก็ได้ กันลืม 
สิ่งนั้นจะมีคุณค่าในการไปเล่าแน่นอน

เพียงช่วยผมในการสร้างสรรค์งาน ทว่ายังเป็น
เข็มทิศชี้ทางให้ชีวิตผมด้วย 
 ผมเชื่อเหลือเกินว่า สุดท้ายแล้ว ทุกสิ่งที่
ผ่านเข้ามาในชีวิตเราจะกลายเป็นเพียงเร่ืองเล่า 
สิ่งของต่าง ๆ ที่ดูเหมือนจับต้องได้ แต่วันใด
วันหนึ่งก็ต้องสูญสลายไป เหมือนไม่เคยมีอยู่
จริง แต่กับของที่จับต้องไม่ได้อย่างความคิด
ความรู้สึก บางครั้งกลับดูจะเป็น “ของจริง” 
ในความทรงจ�าของเรามากกว่า 
 เราจะเลือก ‘ประทับ’ สิ่งใดลงในใจ
 เวลาในชีวิตจะว่านานก็นาน แต่บางที
ชั่วระยะเวลาแปดสิบเก้าสิบปีอาจผ่านไปเร็ว
เหมือนพลิกหน้ากระดาษ หนึ่งชีวิตของคนเรา
จึงเป็นดั่งบทบันทึกเรื่องราวที่ผ่านมา การได้
รับรู้ถึงชีวิตที่ดีงามของผู้ใด ก็เหมือนได้อ่าน
หนังสือที่มีบทเรียนน่าประทับใจ 
 เราอาจมองด้วยความทึ่งและรู้สึกสนใจว่า
เขาเขียนชีวิตที่ดีแบบนั้นออกมาได้อย่างไร
เราทุกคน - ในฐานะที่ก็เป็นนักเขียนซึ่งก�าลัง
บันทึกชีวิตของตัวเองอยู่นี้ ย่อมไม่อยากให้
ชีวิตจบลงด้วยการเป็นบันทึกการเดินทางเล่ม
หนา ๆ ที่แสนน่าเบื่อ ทว่าอยากให้เป็นบันทึก
ที่น่าจดจ�า
 ซึ่งข่าวดีก็คือ การจะเขียนชีวิตให้ออกมาดี
แบบนั้น ไม่จ�าเป็นต้องพึ่งแต่พรสวรรค์ หากมี
หลักคิดที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับความอุตสาหะ 
เราก็จะได้บันทึกชีวิตที่ดีในแบบของตัวเอง
แน่นอน 
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สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ‘มนุษย์’ ได้บัญญัติตนว่าเป็น ‘สัตว์ประเสริฐ’ และเป็นผู้ยึดครองโลกใบนี้ในปัจจุบัน 
แต่ก่อนที่จะมาเป็นอารยธรรมแสนศิวิไลซ์นั้น สัตว์ประเสริฐอย่างมนุษย์ก็เคยเป็นสัตว์กระจอกธรรมดา 

สัตว์ที่ใช้สัญชาตญาณเพื่อความอยู่รอดของชีวิตและเผ่าพันธุ์ แต่อะไรคือปัจจัยให้มนุษย์ก้าวพ้นขีดจำากัด
สัญชาตญาณ และกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญากว่าสัตว์ชนิดใด ๆ ในโลก ในแบบที่เรียกว่า 

ทิ้งสัตว์ที่มีความฉลาดเป็นลำาดับสองอย่างลิงชิมแปนซีหรือโลมาอย่างไม่เห็นฝุ่น

พ้ืนท่ีแห่งความปลอดภัย 
ความกลัวและความท้าทาย

 ‘ความกลัว’ เป็นหนึ่งในสัญชาตญาณ
ที่ถูกฝังในพันธุกรรมของสัตว์ เพื่อใช้ในการ
เอาชีวิตรอด และหนีห่างจากความอันตราย 
แต่หน่ึงในเหตุผลท่ีส�าคัญอาจเป็นการผ่าเหล่า
ทางด้านพันธุกรรม ที่ท�าให้มนุษย์เอาชนะ
ความหวาดกลัว และกล้าท่ีจะท้าทาย กล้าท่ี 
จะออกจาก ‘พื้นที่แห่งความปลอดภัย’ จาก 
สัตว์มีกระดูกสันหลังเล้ียงลูกด้วยนมในตระกูล 

ลิงยักษ์ที่กินพืชเป็นอาหาร เริ่มเปลี่ยนไม้
และหินเป็นอาวุธเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ 
 เคยมีบทความที่กล่าวถึงความแข็งแรง
ของมนุษย์ว่า หากจัดอันดับความแข็งแกร่ง
ด้านกายภาพของสัตว์มีกระดูกสันหลังทุก
ชนิดบนโลก มนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอเกือบ
จะที่สุด หรือถ้ามีใครบอกเราว่าจริง ๆ แล้ว
มนุษย์อ่อนแอกว่า ‘ตัวเห็บ’ หรือ ‘ตัวหมัด’ 

เสียด้วยซ�า้ อาจท�าให้สมองของเราจินตนาการ
ถึงภาพของมนุษย์ก�าลังเอานิ้วบี้ตัวหมัด
เพื่อส่งไปสู่ปรโลกอย่างง่ายดาย มนุษย์จะ
อ่อนแอกว่าเห็บหมัดได้อย่างไร แต่ถ้าหาก
ตัวหมัดมีขนาดตัวเท่ามนุษย์จะสามารถ
กระโดดข้ามสะพานพระราม 9 ได้ด้วยการ
กระโดดเพียงครั้งเดียว ในขณะที่สถิติการ
เขย่งก้าวกระโดดของมนุษย์ ท�าได้ไกลที่สุด

เพียง 18.29 เมตรเท่านั้น
 แต่มนุษย์ลิงพร้อมด้วยอาวุธที่ท�าจาก
ไม้และหินจะกลายเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุด
ในโลก สามารถต่อสู้กับช้างแมมมอธที่ทรง
พลัง และมีขนาดใหญ่กว่าคนหลายเท่าตัว 
เปลี่ยนจากมนุษย์ลิงที่มีสถานะเป็นผู้ถูกล่า 
สู่การเป็นผู้ล่าที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก
การเอาชนะความกลัว การกล้าที่จะเดิน
ออกจากพื้นที่ความปลอดภัย การท้าทาย
และเผชิญหน้ากับความไม่ปลอดภัย อาจ
จะเป็นหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่สร้างอารยธรรม
ของมนุษย์ ที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มนุษย์
สามารถบินไปบนฟ้าได้ โดยที่ไม่ต้องมีปีก
เป็นของตัวเอง เดินทางได้เร็วกว่าเสือชีตาห์ 
โดยไม่ต้องมีพละก�าลังขาที่แข็งแรง ด�าลงไป 
ในทะเลได้โดยที่ไม่ต้องมีครีบและเหงือก
เหมือนอย่างปลา หรือแม้แต่การเดินทาง 
ไปเหยียบดวงจันทร์ แทนที่จะได้แต่นั่งอย่าง
สบายใจอยู่บนโลก
 เคยมีต�านานเล่าขานถึงความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของมนุษย์
กว่าหลายพันปีก่อน ที่ความเจริญก้าวหน้า
ของอารยธรรมของมวลมนุษยชาติก�าลัง
แผ่ไพศาล ด้วยความสามัคคีของมนุษย์ 
ซึ่งต�านานกล่าวว่ามนุษย์ทุกคนบนโลก
ยังสื่อสารกันด้วยภาษาเดียวกัน และต่าง
พร้อมใจกันสร้างอภิมหาหอคอยที่ทอดยาว
ขึ้นไปบนฟ้า ‘หอคอยบาเบล’ สิ่งก่อสร้างที่
ท้าทายทุกกฎแห่งธรรมชาติ 
 หอคอยบาเบล หอคอยสูงเทียมฟ้าที่
น่าภูมิใจของหมู่มวลมนุษย์ ที่ต้องแหลก

สลายลงด้วยอสนีบาต ซึ่งต�านานได้เล่าขาน
ว่าเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าไม่พอใจกับความ
หยิ่งผยอง ที่คิดท้าทายพระผู้เป็นเจ้า หรือ
ความจริงอาจเป็นแค่เพียงคนในยุคสมัยนั้น
ยังไม่รู้จักสายล่อฟ้าก็ตาม ก็เป็นสาเหตุให้ 
‘ความท้าทาย’ ของมนุษย์ครั้งนั้นจบลงด้วย 
‘ความพ่ายแพ้’

Abeno Harukas VS The World
ถึงแม้มนุษย์จะเคยประสบความ
ล้มเหลว แต่ก็หาใช่จะล้มเลิกไม่ 
 มีนาคม 2014 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ส่งผู้ท้าชิงรายใหม่เข้าท้าชิงกับกฎ
แห่งธรรมชาติ เพ่ือท่ีจะเป็นแชมป์ตึกสูงที่สุด 
เท่าที่ประเทศญี่ปุ่นเคยสร้างมา ได้แก่ ตึก 
Abeno Harukas (อาเบะโนะ ฮารุกัส) ด้วย
ความสูง 300 เมตร ที่จะไม่ซ�้ารอยความ
ผิดพลาดเฉกเช่นต�านานที่กล่าวมา
 หนทางเพื่อที่จะไปสู่การเป็นตึกสูงที่สุด
ของญี่ปุ่นของตึกฮารุกัสไม่ใช่ทางที่ถูกปู
ด้วยพรมแดง ห้อมล้อมด้วยผู้สนับสนุน
ที่มายืนต้อนรับอยู่สองข้างทาง แต่ต้องฝ่า
ด่านอันตรายของธรรมชาติที่ได้เตรียมไว้
ต้อนรับ ส�าหรับมนุษย์ที่ไม่ชอบอยู่ในกรอบ
ความปลอดภัยแบบเดิม ๆ ธรรมชาติที่เป็น
ทั้ง ‘ผู้ให้’ และ ‘ผู้เอาคืน’ ในบางเวลา โดย
เฉพาะเวลาที่มนุษย์ต้องการก้าวออกจาก
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความปลอดภัยรูปเดิม 
ธรรมชาติจะเปล่ียนบทบาทจากพ่อพระผู้ใจดี 
เป็นเพชฌฆาตที่เงื้อดาบ พร้อมจะลงมือ
สังหารเหยื่อทันทีที่สบโอกาส
 การจะเอาชนะธรรมชาติและขึ้นไปสู่จุด
สูงสุดของตึกฮารุกัสนั้นจ�าเป็นต้องผ่าน 
ลูกสมุนตัวฉกรรจ์ทั้งสี่ให้ได้เสียก่อน ได้แก่ 
ดิน น�้า ไฟ และลม ซึ่งเป็นภยันตรายที่จะ
คอยก่อกวนและขัดขวางไม่ให้ตึกฮารุกัสอยู่
รอด ‘ปลอดภัย’ ได้อย่างสงบ

ตึกฮารุกัสมองเหตุแผ่นดินไหวเป็นภัย 
อันตรายตัวฉกาจ จึงได้ออกแบบ
โครงสร้างให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว
ได้ที่ความเข้มข้นระดับสูงสุด

PEA Creator Award 2019
โดย ณัฐวร พัฒนาค
PEA Creator ยอดเย่ียม 2019
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 ‘ลม’ สิ่งที่แทบจะไม่มีความอันตรายใน
การใช้ชีวิตปกติของมนุษย์ แต่ ณ ความสูง 
300 เมตร ลมจะแปลงร่างจากหมาน้อยแสน 
น่ารักเป็นหมาป่ากระหายเลือดท่ีล่องหนและ 
มองไม่เห็นด้วยตา แต่มีตัวตนอยู่ ย่ิงความสูง 
มากขึ้นเท่าใด กระแสลมก็ยิ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งก่อสร้างมากขึ้นเท่านั้น การมองข้าม 
ผลกระทบจากกระแสลม จึงเป็นหนึ่งใน
สาเหตุของความล้มเหลวส�าหรับการสร้าง
สิ่งก่อสร้างขนาดมโหฬารในอดีตอยู่เสมอ
 เพื่อจะตั้งอยู่ได้ท่ามกลางกระแสลม 
ตึกฮารุกัสเลือกใช้หลักความอ่อนต้านแข็ง 
สิบต�าลึงแลกพันช่าง แทนที่จะต่อต้านความ
รุนแรงของกระแสลม ตึกฮารุกัสถูกสร้าง
ให้มีรูปทรงคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู เมื่อมอง 
จากด้านบน เพื่อลดแรงปะทะ พร้อมเปลี่ยน
กระแสลมที่จะเป็นศัตรูให้กลายเป็นมิตร 
ด้วยการมีเวิ้งช่องว่าง (Void) ภายในตัว
อาคาร ทะลุไปจนถึงท้องฟ้า เปิดทางให้ลม
เข้ามาในอาคาร เกิดเป็นอากาศหมุนเวียน 
สร้างความเย็นสบายแบบธรรมชาติ อีกทั้ง
ยังมีเฉลียงบริเวณชั้น 2 ของอาคาร เกิด 
เป็นการไหลเวียนของอากาศ ที่เปลี่ยน 

ภัยอันตรายจากกระแสลม ให้กลับกลาย
เป็นดั่งลมหายใจที่สร้างความมีชีวิตชีวาให้
สถานที่แห่งนี้ได้
 ‘ไฟ’ ภัยอันตรายระดับไอดอล ที่ผู้คน
ทั่วโลกต่างรู้ถึงฤทธานุภาพ จากการรักษา
มาตรฐานการโชว์ผลงาน สร้างความวายวอด 
อย่างต่อเนื่องได้ดีเสมอมา ท�าให้อัคคีภัย
เป็นวินาศภัยล�าดับต้น ๆ ที่มนุษย์ให้ความ
ระแวดระวัง ไม่ใช่เพียงแค่ตึกฮารุกัสเท่านั้น 
แต่รวมถึงบ้าน อาคาร ที่อยู่อาศัย ตลอดจน
สถานีดับเพลิงที่ได้สร้างขึ้นเพื่อไว้รับมือพลัง
ของจอมวายร้ายนี้
 นอกจากระบบป้องกันอัคคีภัยพื้นฐาน
ที่สร้างไว้อย่างดีตามมาตรฐานแล้ว บริเวณ
ชั้นใต้ดินของฮารุกัสที่มีเครื่องยนต์กลไก
ท�างานอยู่ ตัวอาคารถูกสร้างด้วยคอนกรีต
พิเศษส�าหรับป้องกันไฟไหม้ เพื่อไม่ให้มัน
ลอบเข้ามาโจมตีจากบริเวณนี้ได้
 ‘นำ้า’ สิ่งที่เป็นต้นก�าเนิดชีวิตของ 
สรรพสิ่งทั้งปวงบนโลก ส�าหรับคนทั่วไป  
น�้าอาจหมายถึงชีวิต ถึงแม้บางครั้งอาจจะ
ท�าร้ายกันในรูปแบบ ‘อุทกภัย’ บ้าง แต่น�้า
ยังคงเป็น ‘ศัตรูที่รัก’ ของมนุษย์เสมอมา 

แต่นั่นไม่ใช่ที่ประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ เพราะ
ที่ดินแดนแห่งนี้ น�้าพร้อมที่จะเป็นอสูรยักษ์ 
จอมท�าลายล้าง นามว่า ‘สึนามิ’ (Tsunami) 
มหาวารีคลื่นยักษ์ที่กระโจนออกมาจากท้อง
ทะเล พุ่งเข้าบดขยี้ทุกอย่างที่ขวางหน้า 
หากเปรียบตึกสูงอย่างตึกฮารุกัสกับนักสู้ 
ตัวใหญ่ ที่ขาต้องรับน�้าหนักร่างกายอันหนัก
อึ้ง การถูกคลื่นสึนามิโจมตีคงไม่ต่างอะไร
กับการถูกเตะตัดขา ซึ่งหากมีขาที่ไม่มั่นคง
เพียงพอ คงจะล้มลงมาอย่างไม่เป็นท่า แต่
ไม่ใช่กับนักสู้อย่างฮารุกัส เพราะตึกฮารุกัส 
มีการวางฐานรากที่มั่นคง ฝังลงไปลึกในดิน
กว่า 70 เมตร ด้วยน�้าหนักฐานมากกว่า 
ตัวตึกกว่า 10 เท่า รวมทั้งใช้เสาชนิด 
Ultrahigh-Strength CFT (Concrete Filled 
Steel Tube) Pillars อภิมหาสุดจะแข็งแกร่ง
เป็นโครงสร้างของอาคาร ซึ่งพื้นที่ 1 ตาราง
เมตรของเสารองรับน�้าหนักได้ถึง 20,000 ตัน 
หรือเท่ากับน�้าหนักของช้างจ�านวน 4,000 
เชือกเลยทีเดียว ท�าให้มั่นใจได้ว่า ถึงแม้ 
กระแสคลื่นน�้าจะซัดมาแรงเพียงใดก็ตาม 
ตึกแห่งนี้ก็ยังจะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงดังเดิม
 ‘ดิน’ หัวหน้าใหญ่ ด่านสุดท้ายของการ 

ต่อสู้กับกฎแห่งธรรมชาติ การสร้างตึกสูง 
300 เมตรในภูมิภาคอื่นอาจจะไม่ใช่เรื่อง
ที่ยิ่งใหญ่อะไรมากนัก แต่การสร้างตึกสูง 
300 เมตรบนพื้นที่ที่มีรอยเลื่อนของเปลือก
โลกพาดผ่าน พร้อมที่จะเกิดธรณีพิบัติภัย
แผ่นดินไหวได้ตลอดเวลา เป็นความท้าทาย
อย่างยิ่ง เพราะในบรรดาภัยพิบัติทั้งหมดที่
ได้กล่าวมาแล้วนั้นยังพอที่จะป้องกัน หรือ
คาดเดาให้พอมีเวลาเพื่อที่จะรับมือได้ทัน
บ้าง แต่แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติชนิดที่ยัง
ไม่สามารถคาดเดาได้ในปัจจุบัน และสร้าง
ความเสียหายเป็นบริเวณกว้างได้อย่าง 
ทรงพลัง
 ตึกฮารุกัสมองเหตุแผ่นดินไหวเป็นภัย
อันตรายตัวฉกาจ จึงได้ออกแบบโครงสร้าง
ให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวได้ท่ีความเข้มข้น 
(Seismic Intensity) ระดับ 7 ซ่ึงเป็นระดับสูงสุด 
และการจะอยู่ทนต่อแรงสั่นไหวของแผ่นดิน
ได้นั้น กลับไม่ใช่ความมั่นคงไม่ไหวติงต่อ
แรงสั่นสะเทือน แต่อาศัยหลักความยืดหยุ่น
ของโครงสร้างภายในตึกฮารุกัส ที่มีแหนบ 
(Damper) ตามข้อต่อต่าง ๆ สามารถขยับ
เคลื่อนไหวไปมาได้อย่างนุ่มนวล เฉกเช่น 

เจลลี่ที่ถูกเขย่าไปมา ไม่ว่าจะบิดเบี้ยวไปแค่
ไหนก็ตาม สุดท้ายก็จะกลับมาอยู่ในรูปเดิม 
ได้เสมอ ผสานกับ ATMD (Active Tuned Mass  
Damper) เทคโนโลยีสิทธิบัตรแห่งเดียวของโลก 
บนยอดตึกฮารุกัส ส�าหรับแกว่งมาในทิศตรง
ข้ามกับการเอียงตัวของตึก เพ่ือรักษาสมดุล
ให้ฮารุกัสกลับมาตั้งตรงได้ดังเดิมอยู่เสมอ
 นอกจากกระบวนท่าต่าง ๆ ที่ตึกฮารุกัส 
ใช้รับมือกับภยันตรายต่าง ๆ เพื่อปกป้อง
ผู้คนให้ปลอดภัยอยู่เสมอ แน่นอนว่าตึก
ฮารุกัสมีสายล่อฟ้าตั้งรออสนีบาตอยู่บน
ยอดตึก เพื่อที่ในครั้งนี้หอคอยจะไม่ถูก
สายฟ้าท�าร้ายและท�าลายอีก แต่หากเป็น
ความเกรี้ยวกราดของเทพเจ้าจริงอย่าง

ที่ต�านานกล่าวไว้ เพื่อความไม่ประมาท 
เมื่อเริ่มก่อสร้างฐานรากของตึกฮารุกัสใน
ช่วงเดือนมีนาคม ปี 2010 เหล่าคณะผู้ที่
เกี่ยวข้องได้จัดพิธี ‘Anzenkigansai’ ซึ่งเป็น
พิธีขอพรเทพเจ้าเกี่ยวกับความปลอดภัย 
การก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวของมนุษย์ใน
ครั้งนี้ อาจท้าทายต่อกฎแห่งธรรมชาติ
มากมาย แต่จะไม่ท้าทายต่อเทพเจ้าเช่นเดิม 
ท�าให้ตึกฮารุกัสแห่งนี้ไม่ได้มีมาตรการด้าน
ความปลอดภัยที่สูงเท่านั้น แต่ยังได้รับพร
จากเทพเจ้า เพื่อให้ผู้มาเยือนสถานที่แห่งนี้
ปลอดภัยทั้งทาง “ร่างกาย” และปราศจาก
ความกังวลภายใน “จิตใจ” ทุกประการ - 
Abeno Harukas - Osaka Japan -  

ณัฐวร พัฒนาค 
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาระบบควบคุม กองอุปกรณ์ควบคุม 
ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า สายงานปฏิบัติการและบำารุงรักษา 
คนดีในคราบคนเลว มีความสามารถโดดเด่นในการทำาให้ตัวเอง
ดูเหมือนคนร้าย หรือตัวตลกในนิยาย แต่ความจริงแล้วเป็นคนดีกว่า
ที่คนทั่วไปรู้สึกมาก ฝันอยากเป็นสถาปนิก นักออกแบบภายในตั้งแต่เด็ก 
แต่สุดท้ายก็ได้มาเป็นวิศวกร ที่อยากพัฒนาประเทศให้น่าอยู่ขึ้นทุกวัน
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 สยามเมืองยิ้ม (Land of Smiles) คือค�า
นิยามที่ต่างชาติพูดถึงคนไทยเราที่มักจะมี
รอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเสมอ แต่ใบหน้าเหล่า
นั้นก็ก�าลังเลือนหายไป ไม่ใช่เพราะคนไทย
ยิ้มยากขึ้นหรอกครับ หากแต่ใบหน้าของพวก
เขาล้วนถูกบดบังด้วยผ้าหลากสี บ้างก็สีเขียว 
บ้างก็สีขาว บ้างก็สีแฟชั่นตามจริตกันไปเพื่อ
ป้องกันฝุ่นในอากาศ แล้วจะเป็นสยามเมือง
ยิ้มได้อย่างไรกัน ในเมื่อหน้าทั้งใบนั้น ฝรั่ง
มองเห็นแค่ลูกตากับครีมกันแดดเยิ้ม ๆ อยู่แค่
หน้าผาก จากความร้อนของอากาศที่เหมือน
ซ้อมตกนรกกันอยู่ในทุก ๆ วัน วิกฤตการณ์
เหล่านี้ ทั้งอากาศที่ร้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ฝุ่น
ละอองที่หนาอย่างกับแป้งฝุ่นที่ฟุ้งอยู่ใน
อากาศไปทั่ว บ่งบอกถึงความเจ็บปวดแบบ
ขั้นรุนแรง ไม่แพ้ไข้หวัดหมู แมว กา ไก่ นก 
มาผสมกัน ที่สิ่งแวดล้อมก�าลังเป็นและแสดง
อาการออกมา ปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ใช่แค่
คนในเมืองหลวงอย่างเดียวที่ก�าลังประสบ
อยู่ แต่ได้แพร่ขยายไปทั่วทุกหย่อมหญ้า จาก
เมืองสู่เมือง จากประเทศสู่ประเทศ และอีกไม่
นานก็คงปกคลุมทั่วโลกทั้งใบ
 นับเป็นหลายทศวรรษแล้วที่การกระจุก
ตัวของความเจริญในเมืองใหญ่ ๆ เป็นสาเหตุ
หลักให้ผู้คนต้องการโยกย้ายมาอาศัยในพื้นที่
ตัวเมืองมากขึ้น ด้วยเหตุผลหลายประการ 
อาทิ ใกล้ที่ท�างาน ใกลรถไฟฟ้า เดินทาง 
สะดวก หลีกเลี่ยงความวุ่นวายของท้อง
ถนน ฯลฯ ตึกที่สูงระฟ้าจึงผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด 
กระจุกตัวรวมกันตามหัวเมืองเศรษฐกิจ  
นั่นคือสิ่งที่บ่งบอกถึงการขยายเมืองใน
ลักษณะแนวดิ่ง (Vertical City) ซึ่งเป็นวิธี 
ยอดนิยมในการรับมือกับประชากรจ�านวน
มากในสัดส่วนพื้นที่ที่จ�ากัด

 ในเมื่อมี Demand ก็ย่อมเกิด Supply การ
ขยายเมืองในรูปแบบแนวดิ่งเกิดมากขึ้น แบบ
ว่าคอนโดใครใกล้ที่ท�างานมากกว่า คนนั้น
ชนะ จึงท�าให้ประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาอยู่
อาศัยมีจ�านวนมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ปัญหา 
สิ่งแวดล้อมที่ขาดการจัดการในชุมชนเมืองนั้น 
จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งภาวะมลพิษ
ทางอากาศที่เกิดจากการปล่อยอากาศ CO2 

ในระดับสูง หรือฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นจนถึง
ขีดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและต่อมนุษย์เราเอง 
รวมไปถึงภาวะมลพิษจากขยะที่การจัดการ 
ยังไม่ได้มาตรฐาน
 ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในหลาย ๆ 
ประเทศเริ่มมีการตื่นตัวในระดับบุคคลและ
ระดับองค์กรเป็นจ�านวนไม่น้อย ที่มองเห็นถึง
ความส�าคัญและพยายามพัฒนาเมืองอย่าง
สร้างสรรค์ โดยการน�าองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่าง ๆ มาพัฒนาเมืองกับ
ธรรมชาติให้อยู่ควบคู่ไปพร้อมกันได้
 “เทคโนโลยีจะไม่เป็นแค่เพียงเครื่องมือ
ที่ถูกใช้เพื่อให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

แต่จะต้องส่งเสริมให้มนุษย์สามารถรักษา
ธรรมชาติและก่อให้เกิดความยั่งยืนในการ
พัฒนาอีกด้วย” 
 อาคารที่สร้างใหม่ในปัจจุบันนั้นเริ่มมี
แนวคิดที่น�าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยการดีไซน์
อาคารบริโภคพลังงานให้น้อยท่ีสุด เช่น 
การวางโครงสร้างรอบตัวอาคารที่ถูกบุด้วย
กระจก ให้สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ เพื่อน�าพลังงานไฟฟ้า
ที่ผลิตได้เองมาใช้ภายในตัวอาคาร การเน้น
โครงสร้างแบบเปิด เพื่อดึงประโยชน์จาก
ธรรมชาติมาใช้ ทั้งแสงแดด น�้าฝน ลม 
และภูมิอากาศ อีกทั้งยังออกแบบให้มีพื้นที่ 
Green Space หรือสวน เอื้อให้ผู้อยู่อาศัยใน
เมืองที่เต็มไปด้วยอิฐและปูนสามารถใกล้ชิด
กับธรรมชาติได้ ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นหลักการ
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) 
ที่คิดค�านึงถึงความส�าคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนและธรรมชาติ
 จากแนวความคิดข้างต้น บางท่านอาจจะ

SUSTAINABILITY SMILE
รอยย้ิมแห่งความย่ังยืน

PEA Creator Award 2019
โดย เอกภพ เปรมาสวัสด์ิ
PEA Creator ยอดเย่ียม 2019
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มองว่าก็คงเป็นได้แค่บทความและจินตนาการ
ที่เพ้อฝัน เพราะอ่านดูแล้วยุ่งยากและต้องใช้
เงินลงทุนสูง แต่ถึงกระนั้น ถ้าผมเขียนแล้ว
ไม่มีสิ่งที่จับต้องหรือเห็นได้เป็นรูปธรรม ทุก ๆ 
ท่านอาจไม่คล้อยตามผมว่ามันท�าได้นะเห้ย!  
 ถ้าใครเคยไปหรือมีแพลนที่จะไปโอซาก้า 
ประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในแพลนที่คุณต้องไปเยี่ยม
ชมนั่นก็คือ ตึก Abeno Harukas ถึงจุดนี้ 
บางท่านอาจเริ่มคุ้นชื่อเจ้าตึกยักษ์นี้ที่มี 
ชื่อเสียงในการเป็น landmark ของเมือง 
โอซาก้า แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ด้วยความสูง 
300 เมตรเหนือพ้ืนดิน Anebo Harukas เป็น
อาคารพาณิชย์ท่ีสูงท่ีสุดในญี่ปุ่นและเป็นหนึ่ง
ในอาคารพาณิชย์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก เป็นศูนย์
รวมของห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม 
ส�านักงาน และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ มีระบบ
ขนส่งมวลชนผ่านทั้งบนบกและใต้ดิน แต่
ไม่ใช่แค่เพียงลักษณะเหล่านั้นที่กล่าวมาที่
ท�าให้อาคารอเนกประสงค์พาณิชย์แห่งนี้
โดดเด่นและมีช่ือเสียงระดับโลก แต่ Abeno 
Harukas ค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมในการด�าเนินกิจการ เจ้าตึกยักษ์
นี้เป็นตัวอย่างของตึกที่น�าเทคโนโลยีที่ล�้าสมัย

เข้ามาผนวกใช้กับระบบการจัดการพลังงานได้
เป็นผลส�าเร็จ

รูปลักษณ์แฝงประโยชน์
 การออกแบบตึก Abeno Harukas ที่ไม่
เพียงแต่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแปลกตา  
สวนต้นไม้บนตึกเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ออกมา 
รับลมและผ่อนคลาย ให้ความรู้สึกว่าอยู่ใกล้
ธรรมชาติพร้อมวิวที่สวยผ่านมุมมองของตึก 
ที่สูงที่สุดในเมืองโอซาก้า แต่ยังมีอีกจุดที่ 
ผู้มาเยือนมักจะสังเกตเห็นได้ ก็คือช่องว่าง
ตรงแกนกลางตึกที่เชื่อมต่อจากดาดฟ้าถึงพื้น
โดยตรง ผ่านทะลุทุกชั้นของตึก จุดประสงค์
ไม่เพียงท�าให้ตึกนั้นดูสวยงามหรือแปลกตา 
แต่หากเกิดจากการคิดค�านวณและการ
ตระหนักถึงการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ช่วยเปิดทางให้แสงสว่างจากธรรมชาติ
ในช่วงเวลากลางวันผ่านไปยังส่วนที่อยู่ด้านใน
สุดของตึก เป็นการลดการใช้ไฟและลด 
การปล่อยก๊าซ CO2 ในเวลาช่วงกลางวัน

น้ำาใช้ซ้ำา
 น�้าฝนที่ตกลงพื้นหลังคา ผนังช่องว่างแกน
กลางตึก หรือน�้าที่ระบายออกจากห้อง 
อาบน�้าของโรงแรมบางส่วน จะถูกเก็บกักไว้
พร้อมทั้งส่งบ�าบัด และจะถูกสูบกลับไปใช้ 
เป็นน�้าสะอาดในส่วนห้องน�้าห้างสรรพสินค้า 
ต่อไปได้ ระบบบ�าบัดนี้สามารถช่วยให้ตึก 
Abeno Harukas ลดการใช้น�้าจากเทศบาล 
ได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยลดภาระในการบ�าบัดน�้าเสียของเทศบาล
อีกด้วย 

 ส่วนน�้าที่ค่อนข้างสะอาดที่ได้จากห้อง 
อาบน�า้ของโรงแรมน้ัน บางส่วนจะถูกพักรวม 
ไว้ในถังน�า้กลาง จากน้ันจะถูกส่งผ่านท่อ 
ไปยังเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า และหลังจาก
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว น�า้เหล่าน้ัน 
ก็จะถูกส่งไปใช้เป็นน�้าชะล้างในโถส้วมต่อไป

เย็นยันร้อน
 ในโซนของห้างสรรพสินค้านั้นจ�าเป็นต้อง
เปิดใช้เครื่องปรับอากาศอยู่เสมอ และในส่วน
ห้องอาบน�้าของโรงแรมก็มีความต้องการใช้
น�้าร้อนอยู่เสมอเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ Abeno 
Harukas จึงมีระบบการฟื้นฟูพลังงานขึ้นมา 
โดยการใช้ไอร้อนที่ได้จากเครื่อง 
ท�าความเย็นในตัวห้างสรรพสินค้า ส่งไอร้อน 
เหล่านั้นผ่านท่อเพื่อไปให้ความร้อนกับน�้า 
เกิดเป็นน�้าร้อนที่ใช้ในส่วนของห้องอาบน�้า
ในโรงแรมต่อไป ด้วยกลไกง่าย ๆ นี้ ช่วยให้ 
Abeno Harukas ลดการใช้พลังงานเพื่อท�า
น�้าร้อนได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์

ขยะปลุกพลัง
 ด้วยความที่ Abeno Harukas เป็นอาคาร
อเนกประสงค์พาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ โดย
เฉพาะร้านอาหารที่มีอยู่มาก ส่งผลให้มีขยะ
จากเศษอาหารในวันวันหนึ่งมากถึง 2 ตัน ซึ่ง

ในญี่ปุ่น หลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบกัน
ว่าค่าใช้จ่ายในการก�าจัดขยะนั้นสูงมาก ใน
กรณีของอาคารพาณิชย์จะมีค่าด�าเนินการถึง
ตันละ 30,000 เยนเลยทีเดียว แต่ด้วยความ
โดดเด่นทางด้านการจัดการกับพลังงาน  
Abeno Harukas มีระบบการจัดการขยะ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนขยะให้เป็นพลัง
โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม  
(Cogeneration) เพื่อผลิตไฟฟ้า น�าขยะสดท่ีได้
จากร้านอาหารไปใส่ในถังหมักก๊าซชีวภาพ 
แบบไม่ใช้อากาศ ที่มีการเลี้ยงตะกอนแบบ
เชื้อแขวนลอย โดยมีเครื่องกวนคอยกวนขยะ
เพื่อท�าให้แบคทีเรียและน�้าเสียผสมกันได้
อย่างทั่วถึง ในกระบวนการหมักนี้จะใช้เวลา
หมัก 10-14 วัน ซึ่งภายหลังจากการหมักจะ
เกิดก๊าซมีเทน (CH4) จ�านวน 250 ลูกบาศก์
เมตร หรือเทียบเท่าสเปรย์กระป๋อง 2,500 
กระป๋อง ก๊าซมีเทนดังกล่าวจะถูกน�าไปเข้า
เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบ Cogeneration โดย
พลังงานไฟฟ้าที่ได้จะน�าไปใช้ในอาคาร  
และความร้อนท่ีได้จะน�าไปใช้ส�าหรับระบบ
น�า้ร้อนภายในอาคาร ส่วนกากขยะที่เหลือ
จากกระบวนการหมักจะถูกรวบรวมและ 
ส่งไปให้โรงงานก�าจัดขยะด�าเนินการต่อไป 
เป็นกระบวนการอันทันสมัยที่ตอกย�้าถึง 

เทคโนโลยีจะไม่เป็นแค่เพียงเพื่อให้
มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ต้อง
ส่งเสริมให้สามารถรักษาธรรมชาติ
และก่อให้เกิดความย่ังยืนในการพัฒนา

ความเป็นเลิศด้านการจัดการกับพลังงาน
ของ Abeno Harukas ที่แท้จริง เมื่อมองดูแล้ว 
จากการบริหารจัดการพลังงานที่ดี มุ่งเน้นน�า
พลังงานสะอาดมาใช้ ลดการใช้พลังงานที่
สิ้นเปลือง น�าเทคโนโลยีมาต่อยอดก่อให้เกิด
พลังงานของ Abeno Harukas ไม่เพียงให้เกิด
ประโยชน์แก่ตัวองค์กรเองเท่านั้นที่สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายลงได้ หากแต่สังคมและ 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ข้างเคียงต่างได้รับ
ประโยชน์จากการด�าเนินงานของ Abeno 
Harukas ทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความ
สร้างสรรค์ ความพยายาม และความตั้งใจที่
จะท�าให้ตึกยักษ์แห่งนี้อยู่ร่วมกับชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสงบสุขและยั่งยืน
 ในหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ไม่จ�าเป็นว่าคุณจะต้องเป็นองค์กรใหญ่ ๆ 
เท่านั้นถึงจะสามารถท�าได้ ลองมาเริ่มจาก
สิ่งที่ตัวเราท�าได้กันก่อน ทั้งการลดการใช้
พลังงานที่สิ้นเปลือง การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 การใช้น�้า
อย่างประหยัด การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
ฯลฯ เพื่อสักวันหนึ่ง สิ่งแวดล้อมที่อ่อนแอใน
ตอนนี้จะกลับมาแข็งแรง กลับมาอย่างยั่งยืน 
กลับมามีรอยยิ้ม และกลับมาเป็น Land of 
Smiles สยามเมืองยิ้ม ยิ้มได้อีกครั้ง 

เอกภพ เปรมาสวัสดิ์
นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 5 แผนกพัฒนาและฝึกอบรม กองอำานวยการ กฟฉ.3
“หน้าดุ ดูเถื่อน เพื่อนไม่คบ จบได้คงลอกเขามา” มักจะเป็น stereotype 
ที่คนทั่วไปมองผมในตอนแรกที่พวกเขาเจอ ผมเป็นคนชอบอยู่เงียบ ๆ 
ในที่ที่วุ่นวาย ถนัดคิดและตัดสินใจเร็ว กล้าได้กล้าเสีย ใช้หลักความคิด 
“ทุก ๆ อย่างท่ีเราได้เลือกไปแล้วน้ัน มันเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดสำาหรับเราเสมอ”
ป.ล. โสดนะ
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นอกหน้าต่างมีเงาวูบไหว ผักกาดแก้วน้อยมองออกไปเห็นผู้คนหลายคนเดินใกล้เข้ามา หนึ่งในนั้นก็คือ
พี่สาวคนสวยที่เห็นหน้าอยู่บ่อย ๆ พี่สาวกำาลังอธิบายเรื่องบางอย่างให้คนที่ห้อมล้อมอยู่ฟัง น่าจะเป็นเรื่อง

ของผักกาดแก้วน้อยนี่แหละ ช่วงนี้มีคนมาดูงานบ่อยมาก ผักกาดแก้วน้อยไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไร

 ผักกาดแก้วน้อยจ�าอะไรไม่ได้มาก ตอน
ที่เริ่มจ�าความได้ก็คือตอนที่เริ่มแทงรากออก
มาจากเมล็ด พอโผล่พ้นเยื่อหุ้มเมล็ดและดิน
เหนียวที่เคลือบอยู่บาง ๆ ก็เจอกับน�้าเย็น ๆ 
และฟองน�า้นุ่ม ๆ ในน�า้มีแร่ธาตุซ่ึงเป็นอาหาร
ของผักกาดแก้วน้อยอยู่มากมาย ผักกาดแก้ว 
น้อยจึงแผ่ขยายรากอย่างรวดเร็ว หลังจาก
นั้นก็แตกใบ แล้วก็เริ่มเห็นเพื่อน ๆ ที่เติบโต
ขึ้นมาข้าง ๆ กันเป็นทิวแถว
 ลมพัดมาเบา ๆ อากาศเย็นสบาย มี 
แสงสว่างที่ผักกาดแก้วน้อยชอบ ผักกาด- 
แก้วน้อยรู้สึกอบอุ่นและสดชื่น พร้อมที่จะ 
ดูดซึมธาตุอาหาร สังเคราะห์แสง และ
เติบโตอย่างรวดเร็ว

 ผักกาดแก้วน้อยไม่รู้หรอกว่านี่เป็นเพียง
สิ่งแวดล้อมเลียนแบบธรรมชาติที่พวกพี่สาว 
พยายามท�าให้เหมือนสภาพแวดล้อมจริง
ที่เหมาะสมส�าหรับการปลูกพืช แม้แต่ต้น
วาซาบิที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพืชที่ปลูกยากที่สุด 
เนื่องจากต้องการสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะ
และอากาศเย็นพอเหมาะ อีกทั้งยังอ่อนแอ
เป็นโรคง่าย ต้นวาซาบิหลายร้อยต้นก็เติบโต
อยู่ในห้องข้าง ๆ ด้วยการดูแลของพวก 
พี่สาวนี่เอง และผักกาดแก้วน้อยก็ไม่รู้หรอก
ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ นักวิจัยหลายคนจาก
หลายสาขารวมถึงผู้บริหารและพนักงานที่นี่
ท�างานกันมา 30 - 40 ปีแล้ว เพื่อจะสร้าง 
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพืชชนิดต่าง ๆ ได้

ท่ีซ่ึงแสง LED มาแทนท่ีแสงตะวัน

ดีขนาดนี้
 ...อีกด้านหน่ึงของหน้าต่างริมโถงทางเดิน
‘ผักกาดพวกนี้จะรู้สึกอย่างไรนะ ที่อยู่แต่ใน
ห้องไม่เคยเห็นเดือนเห็นตะวันเลย’ ฉันคิด
พลางแนบหน้ากับกระจกหน้าต่าง
 “ตัวเลขที่เห็นอยู่นี้คือปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เราเติมเข้าไปให้พืชนะ
คะ นอกจากนี้เรายังควบคุมปริมาณ 
ก๊าซออกซิเจน ความชื้น และแรงลมในห้อง
ให้เหมาะสมกับพืชด้วย” เจ้าหน้าที่สาวสวย
ของ Research and Development Center 
for the Plant Factory, Osaka Prefecture 
University อธิบายให้เราฟัง
 “แสงไฟส�าหรับปลูกพืชเราใช้หลอด LED 

PLANT FACTORY

PEA Creator Award 2019
โดย สุธิดา ไต่วัลย์
PEA Creator ยอดเย่ียม 2019
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พลังงานโดยสลับการใช้พลังงานไฟฟ้ากับ
ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อลดการใช้
พลังงานสูงสุดและเปิดไฟให้ผักในโรงปลูก
ในช่วงกลางคืนซึ่งค่าไฟถูกกว่า” เจ้าหน้าที่
คนสวยให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด 
ก่อนที่เราจะสรุปข้อคิดเห็นทั้งหมด กล่าว
ขอบคุณ และอ�าลาจากกัน
 ตอนนั่งรถบัสกลับออกมา ฉันหยิบ 
ผักกาดแก้วท่ีแวะซ้ือจากร้านค้าของมหาวิทยาลัย
ขึ้นมาชิม ด้วยความคลางแคลงใจว่าผักที่
ปลกูในสภาพแวดลอ้มเสมอืนนัน้จะดเีหมอืน
กับผักที่ปลูกตามธรรมชาติได้อย่างไร ซึ่งฉัน
ก็ต้องประหลาดใจ เมื่อได้กัดเข้าไปตั้งแต่ 
ค�าแรกฉันรู้สึกได้ว่าผักสด สะอาด กรอบ 
และอร่อยมาก มากกว่าที่ฉันเคยกินมา
ตลอดซะอีก หลังจากนั้นฉันก็กดโทรศัพท์
เช็กข่าวในประเทศไทย เห็นข่าวของฝุ่น PM 
2.5 ที่มาเยือนกรุงเทพฯ อีกแล้ว ฉันคิดว่า
เราทกุคนรบัรูว้า่สิง่แวดลอ้มในโลกถกูท�ารา้ย
อยู่ตลอดเวลา ด้วยการกระท�าของมนุษย์เรา
นี่แหละ แต่เราอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงความ
ร้ายแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อการผลิต
อาหารเพื่อการด�ารงชีวิตในอนาคต เหมือนที่
ศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยโอซาก้าแห่งนี้ท�า
อยู่ และท�ามานานแล้ว 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่เองท�าให้ฉันได้ 
ค�าตอบให้ค�าถามตัวเอง บางทีพวกเราอาจ
ต้องอิจฉาผักกาดแก้วพวกนั้นก็ได้ ที่ได้อยู่
ในสภาพแวดล้อมดี ๆ ในโรงปลูก จนเติบโต
ขึ้นมาเป็นผักกาดแก้วที่กรอบอร่อยขนาดนี้ 
แม้จะเติบโตภายใต้แสงจาก LED โดยไม่เคย
เจอแสงตะวันจริง ๆ เลยสักครั้ง 

แสงไฟสำาหรับปลูกพืช 
ใช้หลอด LED เนื่องจาก
ประหยัดพลังงาน มีอายุ 
การใช้งานยาวนาน 
และที่สำาคัญคือให้แสงส ี
ที่ต้องการโดยไม่แผ่
ความร้อนออกมา

ทั้งหมดเนื่องจากประหยัดพลังงาน มีอายุ
การใช้งานยาวนาน และที่ส�าคัญคือให้แสง
สีที่เราต้องการโดยไม่แผ่ความร้อนออกมา” 
เจ้าหน้าที่คนเดิมอธิบายต่อ 
 ฉันมองตามไปเห็น LED ดวงเล็ก ๆ 
หลากสีเรียงกันเป็นแถว ส่องสว่างอยู่ด้านบน
ของถาดปลูกผัก จริงสิ! ผักไม่ชอบอากาศ
ร้อนนี่นา และสีของแสงที่ออกมาจากหลอด 
LED ก็มีทุกโทนสีของแสง ท�าให้สามารถ
เลือกสีตามที่ต้องการได้เลย เมื่อเทียบกับ 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ซ่ึงให้แสงสีขาว (ผสมมา
จากแสงแค่ 3 สี คือ แดง เขียว และน�้าเงิน) 
และหลอดไส้ซึ่งให้เฉพาะสีโทนร้อน แถมมี
ความร้อนจากการเผาไส้แผ่ออกมาด้วยแล้ว 
หลอด LED เหมาะกับการปลูกผักจริง ๆ 

 นอกจากนี้ ที่แสงสว่างเท่ากัน LED ใช้
พลังงานน้อยกว่าหลอดไส้ 80% มีอายุการ
ใช้งานยาวนานกว่าถึง 25 - 50 เท่า และ 
LED ไม่มีสารเจือปนที่เป็นอันตรายอีกด้วย 
ฉันเห็นด้วยที่ศูนย์วิจัยนี้เลือกใช้ LED และ
ก็เห็นด้วยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
ที่สนับสนุนให้ใช้ LED ส�าหรับการส่องสว่าง
แทนหลอดไฟฟ้าชนิดอื่น ซึ่ง PEA ได้เปลี่ยน
หลอดไฟฟ้าเป็น LED ในอาคารส�านักงาน
ของ PEA เอง และมีโครงการเปลี่ยน 
หลอดไฟฟ้าเป็น LED ให้แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของไทยหลายแห่งด้วย ถึงแม้ 
LED จะมีราคาแพงกว่า แต่มีความคุ้มค่า
มากกว่าในระยะยาว
 “เราได้สร้างโรงปลูกพืชที่ใช้เครื่องจักร

อุตสาหกรรม เช่น หุ่นยนต์ กล้อง CCTV 
เข้ามาช่วย โดยเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งโรงงานใช้เงินทุนสูงมาก 
แต่เราก็สามารถลดต้นทุนในการบริหาร 
ได้แก่ ลดแรงงานคน ลดการใช้น�้าและไฟฟ้า 
เพราะการปลูกผักในโรงเรือนนี้สามารถ
ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ทั้งหมด ท�าให้ลด
ระยะเวลาการปลูกลงไปเกือบเท่าตัว เช่น 
ผักกาดแก้วใช้เวลาปลูก 39 วัน จากปกติ 
70 วัน ส่วนวาซาบิใช้เวลา 8 เดือน จาก
ปกติ 2 ปี เมื่อใช้เวลาน้อยลง ต้นทุนก็ลดลง 
นอกจากนี้การปล่อยน�้าให้รากพืชโดยตรง
ท�าให้ใช้น�้าน้อยกว่าการรดน�้าพืชที่ปลูกใน
ธรรมชาติ ในโรงปลูกไม่มีโรคและแมลง
รบกวน ท�าให้มีผลผลิตเสียหายน้อยมาก 
โดยรวมแล้วต้นทุนในการด�าเนินการอยู่ที่ 
1 ใน 3 ของรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่ในนั้นเป็น
ค่าไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าส�าหรับหลอด LED และ
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเราได้บริหารจัดการ

สุธิดา ไต่วัลย์
รองผู้อำานวยการกองจัดการงานสถานีไฟฟ้า 
ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า สายงานวิศวกรรม 
ผู้หญิงธรรมดา มีชีวิตเรียบง่าย แต่มีฝันอันหลากหลาย งานเขียน 
ก็เป็นหนึ่งในนั้น มีเรื่องมากมายที่อยากเล่า แต่ไม่รู้จะมีคนอยาก 
อ่านไหม รักภูเขา ท้องฟ้า ต้นไม้ และสายน้ำา ชอบการเดินทาง  
ทั้งท่องไปในโลกกว้างและท่องไปในใจ “พุท”-“โธ” “พุท”-“โธ”
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อันสวยงาม สดใส ที่จะมีใครคิดเล่าว่านี่คือ 
โรงงานก�าจัดขยะ
 กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร
ของประเทศญี่ปุ่น ระบุว่า ณ วันที่ 1 
มกราคม 2562 ประเทศญี่ปุ่นมีประชากร
ประมาณ 124.70 ล้านคน มากกว่า
ประเทศไทยเกือบ 60 ล้านคน โดยเฉลี่ยคน
ญี่ปุ่นทิ้งขยะคนละ 1 กิโลกรัมต่อวัน หาก
คิดทั้งประเทศก็จะมีขยะราวๆ 124,700 ตัน
ต่อวัน ซึ่งไม่ต่างจากภูเขาย่อม ๆ ลูกหนึ่ง
เลย ด้วยเหตุนี้ประเทศญี่ปุ่นจึงให้ความ
ส�าคัญต่อการก�าจัดขยะเป็นอย่างมาก ผม
คิดว่าขยะที่ทุกคนทิ้งในแต่ละวันไม่ว่าจะ
ประเทศไหน ปริมาณต่อวันคงไม่ต่างจาก
คนญี่ปุ่น ถ้าหากทุกคนละเลยเรื่องขยะแล้ว
ละก็ สักวัน “ขยะที่เราทิ้งจะมีชื่อย้ายเข้า
มาอยู่ในทะเบียนบ้านของเราแบบไม่รู้ตัว” 
Maishima Incineration Plant คือส่วนหนึ่ง
ของการแก้ปัญหาและจัดการด้านขยะของ
เมืองโอซาก้า เราลองมาดูกันสิว่าประเทศ
ญี่ปุ่นมีกระบวนการจัดการเรื่องขยะอย่างไร

ข้อแรก...คือแยกแต่ต้น
 ระเบียบวินัยเป็นส่ิงเคียงคู่กับประเทศ
ญ่ีปุ่น ทุกอณุูของกิจกรรมจากหน่วยเล็กคือ

ของเสีย
ไม่เสียของ

หมดความหมาย...แสดงว่า...
เมื่อก่อนมีความหมาย
หมดคุณค่า...แสดงว่า...
เคยมีคุณค่ามาก่อน
คนที่ถูกแทนที่...สักวัน...
อาจได้กลับมา...ในที่ที่ถูกแทน
แล้วคุณเคยคิดบ้างหรือไม่ 
ขยะที่ไร้ค่า อาจกลับมาสร้าง
คุณค่าได้อีกครั้ง

 เมื่อคณะทีมงาน PEA Creator เดินทาง
มาถึง Maishima Incineration Plant ซึ่งเป็น
โรงงานก�าจัดขยะในเมืองโอซาก้า สีสันของ
โรงงานดึงดูดสายตาของผมให้จับจ้องมอง
ไปในทางเดียว พร้อมกับความคิดในสมอง
ว่า ‘พนักงานขับรถบัสพามาผิดที่ 
หรือเปล่า นี่โรงงานก�าจัดขยะหรือสวนสนุก
กันแน่’ สีเหลืองและสีแดงที่สดใสถูกทา
ตามแนวตั้งของโรงงาน ท�าให้โรงงานดูสูง
แข็งแรง แต่แอบแฝงความนุ่มนวลสอดรับ
กับฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอย่างไม่น่าเชื่อ บาน
หน้าต่างที่เป็นกระจกรูปทรงตะวันตกนับ
ร้อยรายรอบตัวโรงงานยิ่งเพิ่มความน่าสนใจ
และน่าค้นหาไปอีก นับเป็นสถาปัตยกรรม

ครัวเรือนสู่หน่วยใหญ่ระดับประเทศ ล้วน
แต่มีระเบียบเคร่งครัดวินัยท้ังส้ิน จนซึมซาบ
ลงในกระแสเลือด กลายเป็นเร่ืองปกติใน
การด�ารงชีวิตประจ�าวันไปเสียแล้ว ท่ีเมือง
โอซาก้า แต่ละครัวเรือนต้องแยกขยะท่ีจะ
ท้ิง ยกตัวอย่าง ขยะท่ีเผาได้ เช่น กระดาษ 
ถุงพลาสติก ผ้าอ้อม วัสดุท่ีท�าจากยางหรือ
หนัง ขยะเหล่าน้ีจะถูกส่งไปท่ีโรงงานเผา
ขยะ ส่วนขยะประเภทอ่ืน ๆ เช่น ขยะท่ีเผา
ไม่ได้ ได้แก่ เคร่ืองแก้ว เคร่ืองเคลือบ เป็นต้น 
หรือขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก กระป๋อง
อะลูมิเนียม ก็ต้องแยกออกไว้ ไม่ปะปนกัน 
จะเห็นได้ว่า ‘การคัดแยกขยะเป็นหน้าท่ีของ
ทุกคน ไม่ใช่หน้าท่ีของคนบางคน’ น่ีคือปัจจัย
เร่ิมต้นแห่งความส�าเร็จของการก�าจัดขยะ

ข้อสอง...ของเสียเดินทาง
 “พี่รู้มั้ย ฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน�้าทุกวัน
เลย” เสียงนางนาคคร�่าครวญกึ่งน้อยใจที่
พี่มากไม่มาตามสัญญา แต่ถ้านางนาคนัด
รอเจอรถเก็บขยะที่ญี่ปุ่นแล้วละก็ รับรองมา
ตามนัดตรงเวลาแน่นอน เพราะรถเก็บขยะ
ของเทศบาลจะมีวันเวลาที่ชัดเจนว่าวันใด 
จะเก็บขยะชนิดใด ในเมืองโอซาก้ารถเก็บ
ขยะของเทศบาลจะมาเก็บขยะที่เผาได้ 2 
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วันต่อสัปดาห์ หากมีบ้านใดมาทิ้งขยะผิดวัน 
รถเก็บขยะจะไม่เก็บไป แหม...ระบบนี้น่าน�า
มาทดลองใช้ที่พระโขนงในเมืองไทยของเรา
บ้างนะ

ข้อสาม...ตามดูพระเอกเข้าโรงงาน
 “ผมจะไปรอคุณที่ทางช้างเผือกนะ  
ฮิเดโกะ” ค�าพูดของโกโบริ ที่เปรียบเสมือน
การสั่งลาอังศุมาลินแบบไม่มีวันกลับ 
 แต่ขยะที่เผาได้ที่ถูกสั่งลาจากเจ้าของ
บ้านให้มาเผาที่ Maishima Incineration 
Plant จะไม่ถูกเผาแบบไร้ค่า เพราะผลจาก
การเผาสามารถไปสร้างเป็นกระแสไฟฟ้าได้ 
และสุดท้ายขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาจะน�าไป
ถมลงทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่ มิได้ล่องลอยไร้ค่า
ไปยังทางช้างเผือก เราลองมาท�าความรู้จัก 
Maishima Incineration Plant กันหน่อยว่า
โรงงานเป็นอย่างไร
  Maishima Incineration Plant คือ 1 ใน 
6 โรงงานก�าจัดขยะในเมืองโอซาก้า โดย
ในแต่ละวันสามารถรองรับรถเก็บขยะได้
ถึง 600 คัน และรองรับการเผาขยะได้
สูงสุดวันละ 450 ตัน ก่อนที่จะเอาขยะไป
เผา Maishima Incineration Plant จะมีการ
คัดแยกวัสดุจ�าพวกเหล็ก โดยใช้แม่เหล็ก

ดูดออกเป็นตัวคัดแยกด่านสุดท้าย เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าจะไม่มีเศษเหล็กเล็ดลอดไปยัง
เตาเผา
 ความร้อนที่ได้จากการเผาขยะนั้นจะ
ท�าให้หม้อต้มน�้า Boiler เดือดจนเกิดไอน�้า
แล้วไปหมุนกังหันจนเกิดกระแสไฟฟ้า เ 
จ้าหน้าที่ของโรงงานให้ข้อมูลกับเราว่า ขยะ
น�้าหนัก 2 ตัน น�ามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 
1 kWh หรือเปรียบเทียบให้ง่ายคือสามารถ
ทดแทนการใช้กระแสไฟฟ้าของเครื่อง 
ดูดฝุ่น 1 เครื่องเลยทีเดียว กระแสไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากการเผาขยะต่อวันจะน�าไปใช้ใน
โรงงานและส่วนที่เหลือจะขายให้กับเมือง
โอซาก้าต่อไป Maishima Incineration Plant 
จึงถือเป็นตัวอย่างความส�าเร็จของญี่ปุ่นที่
สามารถเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า
 ขยะที่เรามองว่าไร้ค่า สุดท้ายมนุษย์ยัง
สรรค์สร้างน�ากลับมาให้มีคุณค่าได้อีกครั้ง 
ส�าหรับมนุษย์เรา เวลาคือสิ่งมีค่าที่ติดตัว 
ไม่ว่าชนชั้นใดล้วนมีเวลาเท่าเทียมกันทั้ง
สิ้น หากเราปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่เกิด
ประโยชน์ แล้วคิดเสียดายจะน�าเวลากลับ
คืน แน่นอนว่าจะไม่มีสิ่งใดสามารถรีไซเคิล
เวลากลับมาได้ เมื่อรู้เช่นนี้ ‘อย่าให้ขยะเวลา 
เกิดขึ้นในตัวคุณ’   

ขยะนำ้าหนัก 2 ตัน นำามาผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ 1 kWh หรือ
สามารถทดแทนการใช้ไฟฟ้า
ของเครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง

โรจนะ รุ่งเรือง 
รองผู้อำานวยการกองบริการลูกค้าและวิศวกรรม  
ฝ่ายวางแผนธุรกิจ สายงานการไฟฟ้า ภาค 4
เป็นคนหลงใหลในความเชื่อ เคยมีคนถามผมว่า “ทำาไมถึงกล้า 
เดินออกมา” ผมตอบเขาไปว่า “ไม่ได้กล้า แค่เชื่อว่า เราทำาได้”
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เล่นกับไฟ
เม่ือมนุษย์รักสนุก
ต้ังแต่บรรพบุรุษ 
จนถึงยุคปัจจุบัน

 ‘ไปถ่ายรูปเล่นกับไฟกัน!’
 เข้าสู่ปลายปี อุณหภูมิอากาศลดต�่าลง 
ไอเย็นบาง ๆ ปกคลุมประเทศไทย ‘บรรยากาศ
เทศกาล’ ก็กรุ่นขึ้นในหัวใจด้วยความเคยชิน
ทุกปี เรามักเห็นการประดับไฟตามสถานที่
ต่าง ๆ ท้ังหน้าห้างสรรพสินค้า ลานชุมชน วัด 
ตลาด ไม่เว้นแม้แต่บ้านของตนเอง จึงมีการ
ชักชวนมิตรสหายไปถ่ายรูปกับไฟ ฟังดนตรี
สด รับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศ
แห่งความสุข กระแสตอบรับที่ดีนี้ท�าให้
ประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน 
อังกฤษ ไทย เป็นต้น จัดงานประดับไฟใน
ย่านเศรษฐกิจและถนนสายยาว เพื่อเรียก 
นักท่องเท่ียว สร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้ประกอบการเป็นกอบก�า ถือเป็น 
‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ อีกรูปแบบหนึ่ง
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือกลยุทธ์ขับเคลื่อน
ประเทศในรูปแบบใหม่ โดยดึงดูดความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวผ่านการรังสรรค์ศิลปะแขนง
ต่าง ๆ ซึ่งแสงไฟก็เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ได้รับ
ความนิยมมายาวนาน

 เหตุใดยามเราเข้าไปในพื้นที่ประดับไฟ 
ความรู้สึกจึงเปลี่ยนไป จากคนที่เดินลากเท้า
อย่างเบื่อหน่าย เมื่อเห็นต้นคริสต์มาสและ
อาคาร ดวงไฟหลากสีที่ประดับประดาบนนั้น
กลับส่องประกายอยู่ในดวงตาของเรา แสง
สว่างจากไฟหลอดน้อยหลายดวงกลับกะพริบ
พรายอยู่ในหัวใจ เราตกสู่ห้วงคลุมเครือว่าสุข
เหลือล้นหรือตรมจนเจ็บแปลบอยู่ในอกกันแน่
ไม่ว่ารู้สึกอย่างไร เราก็ก้าวเข้าพื้นที่นั้น โดน
ดึงดูดเป็นส่วนหนึ่งกับแสงไฟ...ไป ‘เล่นกับไฟ’
  แต่ไม่ใช่แค่คนยุคสมัยใหม่เท่านั้นที่
นิยมไปรวมตัวกันตามงานประดับไฟ การ
โดนแสงสว่างดึงดูดมีมาตั้งแต่สมัยยุคก่อน
ประวัติศาสตร์แล้ว...เรากับบรรพบุรุษล้วน
ชอบเล่นกับไฟ

เล่นกับไฟในยุคหิน
 ลองจินตนาการให้ตนเองย้อนเวลาไปสู่ยุค
สมัยที่โลกยังไร้วิทยาการ อยู่ในป่าอันหนาว
เหน็บ ยามกลางคืนไร้แสงไฟฟ้าส่องสว่าง 
ความมืดมิดก่อให้เกิดความหวาดระแวงว่าเรา
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จะได้รับภัยอันตรายจากสัตว์ป่าหรือไม่ 
จนกระทั่งมนุษย์รู้จักการก่อไฟ สร้างแสงสว่าง
ขับไล่ความมืดมิด ความกล้าขับไล่ความกลัว 
ความรู้สึกปลอดภัยจึงตามมา เมื่ออุ่นใจแล้ว 
มนุษย์ก็กล้าปลดปล่อยจิตวิญญาณให้
สนุกสนาน กิจกรรมรอบกองไฟจึงถือก�าเนิดข้ึน 
ทั้งการร้องร�าท�าเพลง การประกอบพิธีกรรม 
รวมไปถึงการท�าอาหาร การใช้สัญญาณควัน 
และอื่น ๆ อีกมากมาย
 ท่ีมาเหล่าน้ีคือผลลัพธ์จากไฟและแสงสว่าง 
มนุษย์สร้างอารยธรรมจากไฟได้อย่างว่องไว 
จนเราอาจเผลอนึกไปว่า มนุษย์ใช้ประโยชน์
จากไฟได้ทันทีที่พบเจอ แต่แท้จริงแล้ว มนุษย์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยังไม่รู้คุณค่าของ 
‘อาหารสุก’ และ ‘อากาศอบอุ่น’ ด้วยซ�้า  
ดังนั้นแรกเริ่มที่มีแสงไฟเกิดขึ้น มนุษย์ไม่ได้
น�ามาใช้ประโยชน์ในการด�ารงชีพ แต่มนุษย์ 
‘เล่นกับไฟ’ ต่างหาก
  นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยบอสตัน
พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่า มนุษย์ยุคเริ่มต้นไม่ได้
ก่อกองไฟเพื่อการประกอบอาหารหรือสร้าง
ความอบอุ่น แต่ท�าเพื่อ ‘อวดตน’ ‘เรียกร้อง

ความสนใจ’ และ ‘สร้างความประทับใจให้ผู้อ่ืน’ 
เช่น การปัดมือผ่านเปลวไฟ หรือการกระโดด
ข้ามกองไฟ เป็นต้น
 แสงไฟร่ายมนตราดึงดูดความสนใจ
มนุษย์มาตั้งแต่บัดนั้น

การเดินทางของแสงไฟดวงน้อย
 มนุษย์พัฒนาแสงสว่างเรื่อยมาตามยุค
สมัย จากกองไฟในยุคโบราณสู่เทียนไขและ
โคมไฟในยุคกลาง เทียนในยุคนี้ท�าจากไขมัน
สัตว์ มีกลิ่นเหม็น ร้อน เลอะเทอะ และดับไว 
จึงมีเพียงสามัญชนใช้ เทียนที่ประดับตาม
ปราสาทของขุนนางที่เรามักเห็นในภาพยนตร์
ย้อนยุคท�าจากข้ีผ้ึงท่ีไม่ร้อนเท่าไรนัก แต่ราคา
แพง หากขุนนางจัดงานเต้นร�าต้องจุดเทียนไขที่

ปราสาทหลังหนึ่งอย่างน้อยถึง 600 เล่ม!
 แม้จะร้อน ล�าบาก ใช้แรงงานในการจุด
ไฟและขัดเชิงเทียนจ�านวนมาก แต่ก็ยังคงมี
การจัดงานเลี้ยง การเต้นร�า การสร้างโคมไฟ
ระย้าเสริมบรรยากาศการละเล่นใต้แสงไฟให้
น่าอภิรมย์ขึ้น
 หลังจากนั้นก็มีการจุดโคมไฟที่ง่ายกว่า
การจุดเทียน นั่นคือการจุดไฟด้วยแก๊ส ซึ่ง
สร้างแสงสว่างภายนอกอาคารได้ เช่น หน้า
โรงละครโอเปร่า โคมไฟสาธารณะ เป็นต้น 
แสงไฟจึงถูกใช้ทั้งในเรื่องสาธารณูปโภค 
ความบันเทิง และเชิงสถาปัตยกรรม แต่ไฟที่
เกิดจากแก๊สนั้นก็ยังริบหรี่เกินกว่าจะเหิมเกริม
ประดับเมืองอันยิ่งใหญ่ได้ มนุษย์จะใช้ไฟดวง
น้อยประดับเมืองได้อย่างไรกัน

เทียนบนต้นสนสู่หลอดไฟบนหอไอเฟล
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แสงสว่างอยู่ 
คู่กิจกรรมรื่นรมย์กับมนุษย์ แสงสว่างยังได้รับ
การตีความถึงพลังงานดีงามที่เป็นมงคลและ
ทิพย์ จึงมีการประดับเทียนบนต้นสนในช่วง 
คริสตสมภพ หรือคริสต์มาส ตามบ้านเรือน
ต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาและยุโรป จนกระทั่ง
หลอดไฟและเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าถูกประดิษฐ์
ขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 หลังจากท่ีโทมัส เอดิสัน ประดิษฐ์หลอดไฟ 
ที่ใช้ได้จริงส�าเร็จ เอดวาร์ด จอห์นสัน ก็ได้
ริเริ่มการใช้หลอดไฟประดับต้นสนแทนเทียน 
เพราะการใช้เทียนนั้นสุ่มเสี่ยงต่อการเกิด 
อัคคีภัยตามมา โดยหลอดไฟที่ใช้ในการ
ตกแต่งต้นสนต้นแรกมีสีแดง ขาว และน�้าเงิน 
  ในช่วงแรกผู้คนยังไม่ยอมรับการใช้ไฟ
ประดิษฐ์ (ไฟฟ้า) แทนไฟจริงในการตกแต่ง
ต้นสน แต่ด้วยความสะดวกปลอดภัยและ
พลิกแพลงได้ง่าย ไม่นานนักผู้คนจึงยอมรับ
การใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าในเชิงศิลปะ จากน้ัน
ธุรกิจขายไฟฟ้าเพ่ือการตกแต่งก็เติบโตตามมา 
วัฒนธรรมการประดับไฟต้นสนจึงแพร่หลายไป
ยังประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก
 ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าการประดับไฟ
ต้นสนในพ้ืนท่ีสาธารณะเกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีใด  
แต่คาดว่าอาจเป็นในแคลิฟอร์เนีย โดยมีการ
ลากสายพาดดวงไฟบนต้นสนขนาดใหญ่ทุกปี 
ต้ังแต่ ค.ศ. 1920 จากน้ันก็มีการต่อยอดความ
คิดนอกกรอบเร่ือย ๆ สู่การประดับไฟในส่วน
อ่ืน ๆ ของเมือง เช่น หอไอเฟล โรงอุปรากร
ซิดนีย์ เป็นต้น จนด�าเนินมาถึงเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ในปัจจุบันน้ีท่ีใช้หลอดไฟ LED ใน
การตกแต่งเมืองและถนนหนทาง

เงามืดของแสงสว่าง
 ไม่ว่าเบื้องหลังการประดับไฟจะเป็นเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ เรียกร้องความสนใจ หรือ
เหตุผลใดก็ตาม เจ้าของผลงานมักได้รับ 
ภาพลักษณ์ที่ดีเสมอ ทั้งด้านความทันสมัย  
มีรสนิยมเชิงศิลปะ สัมผัสหัวใจผู้คน แบรนด์
เป็นที่จดจ�า
 ทว่าผู้คนในยุคนี้และอนาคตย่อมตั้ง 
ข้อกังขาด้านความสิ้นเปลือง รบกวนนาฬิกา
ชีวิตของสัตว์ ก่อมลภาวะ เร่งภาวะโลกร้อน 
ท�าลายทัศนียภาพอันดีงาม สนับสนุนทุนนิยม 
และอื่น ๆ
 อย่างไรก็ตาม โลกไม่อาจดับแสงสว่างลด
ความรื่นเริงของมนุษย์ลงได้โดยง่าย ดังนั้น 
การประดับเมืองด้วยไฟจึงไม่อาจใช้เพียง
ศาสตร์ด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการ
เดินสายไฟฟ้าเท่านั้น แต่ต้องค�านึงถึงการ
ออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 
การใช้ศิลปะสะท้อนความเชื่อตามวัฒนธรรม

ได้อย่างลงตัว การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมที่เป็นมิติใหม่ของ
แสงสว่างด้วย
 เทศกาลงานปั้นบ้านหิมะประมาณ 100 
หลังที่มีการประดับไฟ ในจังหวัดอาโอโมริ 
ประเทศญี่ปุ่น ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในการพิสูจน์
ว่าหลอดไฟที่ใช้ไม่ปล่อยความร้อนในระดับ
ที่จะท�าให้น�้าแข็งละลายเสียรูปทรงบ้าน
ได้ นอกจากนี้ยังมีเจ้าของบ้านบางหลังใน
สหรัฐอเมริกาผู้ประดับไฟอย่างสร้างสรรค์ 
รอบบ้านของตน เพื่อเรียกร้องความสนใจ 
และขอเรี่ยไรเงินบริจาคให้เด็กด้อยโอกาส 
กลายเป็นช่องทางสร้างกิจกรรมการกุศลที่มี
แต่บรรยากาศอิ่มเอมใจ
 แม้ว่าการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติหรือการท�าเพื่อสังคมไม่อาจแทนที่
ผลเสียจากการเปิดดวงไฟจ�านวนมาก แต่ก็
กระตุ้นให้มีการคิดค้นนวัตกรรมแสงสว่างที่
จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าเดิมได้ในทุกปี 
เพราะแสงสว่างมีความจ�าเป็นต่อมนุษย์ทั้งใน
ด้านการด�ารงชีวิตและเคียงข้างความรื่นรมย์
และในอนาคต มนุษย์ก็ยังคง ‘เล่นกับไฟ’
 ในปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
อายุครบ 60 ปีแห่งการให้บริการด้านพลังงาน
ไฟฟ้า เราเป็นผู้อยู่เบ้ืองหลังแสงสว่างท่ีประดับ
ย่านชุมชน อันให้ฤทธ์ิทางบวก ท้ังสร้าง
บรรยากาศสุขสันต์ เปิดมุมมอง กระตุ้นความคิด 
สร้างสรรค์ ส่งต่อแรงบันดาลใจ ปัดเป่าความ
ทุกข์ น�าพาความสุข ไปจนถึงดึงความเปล่ียว
เหงาเข้าสู่สภาวะสุนทรีย์...‘Brightness’ หรือ 
‘ประกายสว่าง’ จึงเป็นหน่ึงในค�าหลักของ
สโลแกนเคียงคู่การฉลองขององค์กรตลอดท้ังปี
 เทศกาลประดับไฟและการฉลอง 60 ปี 
PEA แตกต่างแต่ไม่แปลกแยกกัน ทั้งสองงาน 
ล้วนสร้างบรรยากาศชื่นมื่นรื่นเริง จนเรา
อยากชวนมิตรสหายและคนรัก
 ‘ไปถ่ายรูปเล่นกับไฟกัน!’ 

เพราะแสงสว่างมีความจำาเป็นต่อ
มนุษย์ ทั้งในด้านการดำารงชีวิต
และเคียงข้างความรื่นรมย์ และใน
อนาคตมนุษย์ก็ยังคง ‘เล่นกับไฟ’

ณภัชช ชาตรูประชีวิน 
นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 7 กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นักมหัศจรรย์นิยม มีเวทมนตร์คือทำาให้กาแฟหายไปในพริบตา 
ชอบการสื่อสารกับผู้อื่น แต่รักการอยู่กับตัวเองมากกว่า
มีขนาดของโต๊ะทำางานใหญ่กว่าเตียงนอน
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แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

แน่นอนว่าต้องเป็นอาหารเมืองขนานแท้ 
ดั้งเดิมตามวิถีคนเมือง ซึ่งมีอยู่หลายร้าน 
ที่จ๊าดล�าขนาด แต่มาติดใจมาก ๆ กับ
ร้านลาบเมืองที่หลายคนลงมติว่าล�านัก 
ร้านเขามีชื่อว่า ‘ลาบอ้ายแดง’ ซึ่งคุณ
ชัชวาล สุยะสัก เปิดร้านนี้มากว่า 8 ปี 
โดยมีคุณนงลักษณ์ ภรรยาอ้ายแดง เป็น
ผู้ควบคุมการผลิตให้ออกมาเอร็ดอร่อย
ทุกจาน
 ร้านลาบอ้ายแดงเปิดให้บริการทุกวัน

ช่ วงนี้ชายกางมีโอกาส 
เดินทางไปจังหวัดล�าพูน 
บ่อย ๆ ด้วยว่าไปท�าบุญ 
สวดมนต์ที่สุสานท่าจักร  

ตั้งแต่ 08.00 น. เร่ือยไปจนของหมด  
ซ่ึงมักไม่เกิน 16.00 น. เมนูจานเด็ดที่ต้อง
สั่งจองไว้เลยก็คือ หางหมูทอด เพราะมี
จ�านวนจ�ากัดมาก ๆ ในแต่ละวันมีไม่เกิน 
20 จานเท่านั้น 
 ฝีมือพี่นงลักษณ์มิหยุดเพียงเท่านี้
นะครับ ยังมี จ๊ินน่ึง น�า้พริกข่า ท่ีชายกาง 
ยกให้เป็นที่หนึ่งเลย ตามด้วยลาบหมูคั่ว 
ที่ไม่แห้งไป ปั้นข้าวนึ่งจ�้าลงไปได้อร่อย
นัก ลาบควายดิบ กินกับใบคาวตองเข้า

ร้านลาบอ้ายแดง ลำาพูน

ซึ่งเป็นส�านักสงฆ์แยกสาขามาจาก 
หลวงตาม้า วัดถ�า้เมืองนะ ศิษย์หลวงปู่ดู่ 
วัดสะแก จ.อยุธยา
 การมาตระเวนชมนั่นชิมนี่ที่จังหวัด
ล�าพูนบ่อย ๆ นั้น ท�าให้อยากรู้ว่าในเมือง
ล�าพูน เมืองหละปูนแห่งนี้เขากินอะไรกัน 

กันมาก หลู้ ร้านนี้ก็ใช่ย่อย เครื่องครบ ๆ 
กินกันปากแดงทั้งโต๊ะเลย 
 แกงฮังเล ร้านนี้จะหวานน�าหน่อย ๆ 
แต่ถูกใจชาวคณะไม่น้อย ชามที่ซด 
คล่องคอต้อง ต้มแซบกระดูกหมู แต่ถ้า 
จะเอาแบบชุ่มคอ กินเป็นยา ต้อง ต้มขม 
เครื่องในวัว หรือต้มกบแบบล้านนา 
อร่อยมาก และถ้าชอบเครื่องสมุนไพร
เยอะ ๆ ชายกางแนะน�า อบปลาดุก ที่
เข้าเครื่องพริกต�าแบบทางเหนือ ไม่ใส่
กะทิ แต่หอมฉุย กินกับข้าวนึ่งพลิดเพลิน
ดีมาก
 จานย่าง ๆ ต้อง หมูย่าง และแป้งนม

 
อบปลาดุก ท่ีเข้าเคร่ืองพริกตำา
แบบทางเหนือ ไม่ใส่กะทิ แต่หอม
ฉุย กินกับข้าวน่ึงเพลิดเพลินดี
มาก 

หมูย่าง รวมไปถงึจิ้นส้มหมกที่ใช้แหนม
เปรี้ยวก�าลังดี  ห ่อตอง ย ่างไฟมา
หอมเตะจมูก กนิกบักระเทยีมสด พรกิ
สดแล้วลมืโลก ชอบแบบย�า ๆ คลกุ ๆ 
ต้องสั่งตบัหวาน มาสกัจาน ร้านเขาลวก
ตบัหมูมาพอด ีไม่สกุเกนิไป เข้าเครื่อง
แบบลาบ รสชาตโิดนใจ
 การเดินทางมาร้านลาบอ้ายแดงง่าย
มาก จากถนนซูเปอร์ไฮเวย์เลี้ยวจากแยก
ดอยติเข้ามา จนเจอสามแยกไฟแดงป่าสัก 
ตรงห้างแจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์ ให้เลี้ยว
มาทางถนนเลี่ยงเมือง (สาย 116) ทางไป
ป่าซาง เลี้ยวมาไม่ไกล เจอแยกไฟแดง

ตรงโรงแรมเอ ที เอ็ม ก็เลี้ยวเข้ามา แล้ว
เลี้ยวซ้ายแรกทันที เข้ามาอีกราว 200 
เมตร จะเห็นร้านลาบอ้ายแดงตรงหัวโค้ง
เลย มีที่จอดรถรอบร้าน สะดวกสบาย
 อากาศเริ่มมคีวามเยน็มาผสมบ้าง
แล้ว ยามเช้า ๆ จะมไีอเยน็กระทบตวั  
ช่วงเวลาแบบนี้เราต้องช่วยกันดูแล
สขุภาพของพระในบ้านให้ด ีสอบถาม
ท่านบ่อย ๆ กอดท่านบ้าง ให้ท่านมี
ความสขุ มหีวัใจที่สขุล้น ให้ท่านสบาย
ทั้งกาย  ทั้งใจ เป็นมิ่งขวญักนัไปแสนนาน
 เวลาไม่เคยคอยใคร ท�าดีต่อกันได้  
ท�าไว้ครับ 
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เทคโนโลยีระบบคลาวด์ (Cloud Computing) เปรียบได้
กับการเก็บข้อมูลไว้บนก้อนเมฆ ซ่ึงทำาให้การใช้งาน 
แอปพลิเคชัน รวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล
จำานวนมากได้อย่างรวดเร็วข้ึน โดยผ่านอินเทอร์เน็ต 
ปัจจุบันเรียกได้ว่ามีการใช้งาน ‘ระบบคลาวด์’ อย่าง
แพร่หลาย 

ระบบคลาวด์
ไทยใช้อย่างไร

เร่ือง : พ่ีอ้อม  
ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

PEA FOR KIDS

หน้าหนาวไม่ได้น�าพาแค่ความเจ็บป่วยมาทักทายเราเท่านั้นนะคะ 
หากแต่ยังเป็นช่วงท่ีอากาศแห้งแล้งมาก ๆ แถมกระแสลมก็แรงสุด ๆ  
จึงเป็นฤดูที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ง่ายและลุกลามเร็วกว่าปกติ 
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็มักมาจากไฟฟ้าลัดวงจร เพราะฉะนั้นช่วงนี้จึง
ต้องระมัดระวังการใช้ไฟฟ้าเป็นพิเศษ และ 3  วิธีต่อไปนี้จะช่วยให้
บ้านของเราปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดย
เฉพาะที่อยู่ในบริเวณแสงแดดส่องถึง ฝนสาด และอยู่ใกล้แหล่ง
ความร้อน ต้องคอยหมั่นสังเกตความผิดปกติ เช่น สายไฟฉีกขาด 
บวม มีกลิ่น ให้รีบซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 
 • ติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้ ด้วยการติดตั้งเครื่องตัด

กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เช่น ต่อสายดิน วางถังดับเพลิงไว้ในจุดที่
หยิบใช้งานได้สะดวก หรือจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟและกริ่ง
สัญญาณเตือนไฟไหม้ในบริเวณที่เสี่ยงเพลิงไหม้ เช่น ห้องครัว  
ห้องพระ ก็เป็นการช่วยป้องกันได้อีกทางหนึ่ง
 • ระมัดระวังกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าภายในและภายนอก
ครัวเรือน โดยเฉพาะก่อนเข้านอนหรือก่อนออกจากบ้าน เช่น 
ปิดสวิตช์ไฟ ถอดปลั๊ก ดับธูปเทียน ปิดวาล์วถังแก๊สให้สนิท
 นอกเหนือจากนี้ น้อง ๆ ก็อาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกัน 
จัดระเบียบบ้านให้มีความปลอดภัย เช่น ก�าจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง
ออกจากจุดเสี่ยงต่าง ๆ หรือศึกษาข้อมูลปฏิบัติตัวเมื่อเกิดไฟไหม้
เอาไว้หน่อยก็ดีนะจ๊ะ  

ป้องกันไฟไหม้ในหน้าหนาว

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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85% 73% 60% 28% 23.5%

เลือกไฮบริด
คลาวด์ เพ่ือใช้ใน
การทำางานด้าน
ไอทีได้รอบด้าน

เห็นว่า ความ
ปลอดภัยยังคง 
เป็นปัจจัยสำาคัญ

ที่สุดต่อการ
วางกลยุทธ์ 
การใช้งาน 
ในอนาคต

ระบุว่า ไฮบริด
คลาวด์เป็น
รูปแบบที่

ปลอดภัยที่สุด

หรือเกือบ 1 ใน 4 
 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

คือกลุ่มที ่
บอกว่า 

ยังไม่ได้ใช้
เทคโนโลยีคลาวด์

ในปัจจุบัน

ของแอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ ถูกโยกย้าย
จากพับลิกคลาวด์ 
กลับไปไว้ท่ีดาต้า
เซ็นเตอร์ ไฮบริด
คลาวด์จึงได้รับ
ความนิยม เพราะ
รองรับการทำางาน
ได้หลายรูปแบบ

ท่ีมา www.nutanix.com/enterprise-cloud-index,  www.salika.co

องค์กรไทยใช้งานคลาวด์แตกต่างจากประเทศอื่นอย่างไร?

ผลสำารวจการใช้คลาวด์ระดับองค์กร หรือ Enterprise 
Cloud Index 2019 Report (ECI) โดย  Vanson 
Bourne บริษัทผู้ทำาวิจัยในนามของ Nutanix หน่ึงใน
ผู้ให้บริการระดับโลกด้านคลาวด์คอมพิวต้ิงสำาหรับองค์กร 
จากการสอบถาม ผู้มีอำานาจตัดสินใจด้านไอทีจำานวน 
2,650 คน จาก 24 ประเทศท่ัวโลก พบว่า

แวะชิมริมทาง
โดย กองบรรณาธิการ

Think Tank
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PEA Photo Club
โดย จุลล์ จูงวงศ์

 ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทีมงานใจดีพาไปส�ารวจ ‘ทะเลบัว
แดง’ ที่อ�าเภอกุมภวาปี อยู่ห่างจากเมืองอุดรไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาขับรถประมาณ 1 ชั่วโมง 
ช่วงนี้ของปียังไม่ใช่ฤดูกาลเบ่งบานของหมู่บัว แต่ก็มีอยู่บ้างให้
นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมพอชื่นใจ หากเทียบจากร้อยเต็มก็คงมีอยู่
ประมาณห้าเท่านั้น ต้องรอถึงช่วงธันวาคมเป็นต้นไปจึงจะได้เห็น
เหล่าบัวแดงอย่างเต็มตา
 ด้วยภาพของทะเลสาบเบื้องหน้าที่แทบจะไร้บัว ค�าถามจึงเกิด
ขึ้นในใจว่า ‘แล้วเราจะถ่ายรูปอะไรดีล่ะเนี่ย’ นึกขึ้นได้ว่าในกระเป๋า
กล้องใบใหญ่ที่สะพายมามีเลนส์กระจกขนาดกะทัดรัด ทางยาว
โฟกัส 500 มิลลิเมตร ที่ตั้งใจน�ามาให้เพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมอบรมได้
สัมผัสกัน (แต่ก็ไม่ได้เอาออกมา) เนื่องด้วยมันมี ‘คาแร็กเตอร์’ 
ที่เป็นเอกลักษณ์ หาไม่ได้จากเลนส์ตัวอื่น คือส่วนของภาพที่อยู่
นอกระยะชัด หรือโบเก้ จะเป็นทรงวงแหวนกลมเหมือนกับ ‘โดนัท’ 
(Donut Ring) ว่าแล้วก็ประกบเลนส์กระจกที่พกมาเข้ากับกล้อง 
แคนนอน EOS RP ผ่านอะแดปเตอร์ถึง 2 ตัว* เก็บภาพสรรพสิ่งที่
ได้เจอในระหว่างการล่องเรือชมทะเลสาบเป็นที่ส�าราญใจ จึงได้น�า
ภาพจากเช้าวันนั้นมาแบ่งปันให้เพื่อน ๆ รับชมในฉบับนี้ครับ

เลนส์กระจก หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า ‘Mirror Lens’ หรือ ‘Reflex Lens’ มีช่ือเป็น
ทางการว่า ‘Catadioptric Lens’ ถูกคิดค้นข้ึนเพ่ือจุดประสงค์หลัก 2 ประการ คือ ให้ได้
เลนส์เทเลระยะไกลท่ีมีขนาดเล็กลง และมีต้นทุนการผลิตท่ีถูกลง เพราะการผลิตเลนส์เทเล
ระยะไกล โดยเฉพาะขนาดทางยาวโฟกัสระดับ 500 มิลลิเมตรข้ึนไปน้ัน มีต้นทุนและความ 
ยุ่งยากในการผลิตท่ีสูงมาก ส่วนข้อด้อยก็มีอยู่บ้าง คือจะมีช่องรับแสงคงท่ี ไม่สามารถ
ปรับได้ และส่วนมากจะเป็นช่องรับแสงท่ีแคบ (ช่วง f/8 บวกลบนิดหน่อย) เลนส์ช้ินหน้าจะ
หมุนเวลาปรับโฟกัสทำาให้การใช้ฟิลเตอร์ไม่สะดวก ให้ภาพท่ีมีคอนทราสต์ค่อนข้างต่ำา และ
อาจมีอาการขอบภาพมืด (Vignetting) และให้โบเก้ท่ีมีลักษณะเป็นวงโดนัท (ซ่ึงข้อด้อยน้ี
อาจถูกใจใครหลายคน รวมถึงผมด้วย)

บงึบวัแดง
ยามแล้งบวั

*อะแดปเตอร์ตัวแรกแปลงเมาท์เลนส์จากนิคอนมาเป็นแคนนอน EF และอะแดปเตอร์ตัวท่ีสอง
เป็น Adapter EF-E R เพ่ือประกบเลนส์เมาท์แคนนอน EF เข้ากับกล้องตระกูล EOS R

 ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผมมีโอกาสไปแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพและการเขียนให้
เพื่อน ๆ พนักงานในสังกัด กฟฉ.1 กว่า 80 ชีวิตเป็นเวลา  
2 วัน โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านผู้อ�านวยการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
จังหวัดอุดรธานี ท่านภักดี วงษาพรหม และคณะผู้จัดงาน




