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 ...การหาโอกาสนำาความรู้ภาคทฤษฎีมาลงมือปฏิบัติก็ดี การฝึกหัดปฏิบัติเพ่ือใช้แรงงาน            
ใช้ฝีมือ ใช้ความละเอียดถ่ีถ้วนก็ดี เป็นส่ิงจำาเป็นอย่างย่ิงและต้องกระทำามิให้น้อยหน้าไปกว่าภาคทฤษฎี 

เพราะการศึกษาภาคน้ีเป็นประโยชน์สร้างเสริมปัจจัยสำาคัญของชีวิตในด้านความขยันขันแข็ง       
ความเข้มแข็ง ความอดทนพยายาม ความละเอียดรอบคอบของบุคคล ได้อย่างมากท่ีสุด 

ผู้ท่ีปรกติทำาอะไรด้วยตนเอง จะเป็นผู้มีอิสระ ไม่ต้องพ่ึง ไม่ต้องอาศัยผู้ใด 
จะไม่ต้องรอคอย ไม่ต้องผิดหวังและจะได้รับผลสำาเร็จสมใจนึกเสมอไป... 
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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพ่ือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี 
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

หนึ่งในความทรงจำา
	 นบัเป็นครั้งแรกที่วารสารสายใจไฟฟ้าได้เริ่มจดักจิกรรม	PEA	CREATOR	
AWARD	2018	เพื่อสร้างเครอืข่ายนกัคดินกัเขยีนให้กบัวารสาร	แน่นอนว่ากจิกรรม
ดงักล่าว	เราต้องเฟ้นหานกัคดินกัเขยีนจากการประกวดบทความที่ส่งเข้ามา	
จดัเวริ์กชอ็ปให้กบัผู้ผ่านการคดัเลอืกรอบแรก	ก่อนจะไปชงิชยักนัอกีครั้งเพื่อคว้า
การเป็น	5	คนสดุท้ายที่จะได้รางวลั	สดุยอดนกัสร้างสรรค์	ซึ่งในที่สดุเรากไ็ด้ผู้ชนะ	
5	คนเป็นที่เรยีบร้อย
	 กจิกรรม	PEA	CREATOR	AWARD	2018	ที่จดัขึ้นนี้	เรามุ่งหวงัให้เกดิการ	
จดุประกายพลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์ซึ่งดฉินัเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มอียู่ในตวัพนกังาน	
PEA	ทกุคน	อยู่ที่ว่าใครจะน�าความคดิสร้างสรรค์ของตวัเองออกมาใช้ได้มากน้อย	
แค่ไหน
	 ไม่ว่าคณุจะเป็นนกัคดิ	นกัเขยีน	หรอืนกัถ่ายภาพ	ล้วนต้องมคีวามคดิ
สร้างสรรค์เป็นไฟส่องน�าทางแทบทั้งสิ้น	ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เราได้ด�าเนนิกจิกรรม	
PEA	CREATOR	AWARD	2018	ในครั้งนี้	สิ่งที่น่าประทบัใจที่สดุคอืการที่เราได้เหน็
พลงัที่ซกุซ่อนอยู่ในพนกังาน	PEA	ท่ามกลางเสยีงหวัเราะ	รอยยิ้ม	และ 
ความสนกุสนาน
	 ในปีนี้	กจิกรรม	PEA	CREATOR	AWARD	2018	ได้ปิดฉากลงแล้ว	แต่ดฉินัเชื่อ
ว่าความประทบัใจที่มาพร้อมการจดุประกายพลงัแห่งความสร้างสรรค์ในตวัเอง			
จะยงัคงเป็นเศษเสี้ยวของความทรงจ�าส�าหรบัผู้เข้าร่วมกจิกรรมทกุคน
	 ส่วนปีหน้าจะเป็นอย่างไรนั้น...ตดิตามได้จาก	Facebook	Fanpage	ของเรานะคะ

(นางกัลยา แตงเกษม)
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage ได้ที่          saijaifaifa magazine

ความคิดสร้างสรรค์คือ
สิ่งที่เราใช้ ได้ ไม่มีวันหมด 

ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ 
ก็ยิ่งมีมากเท่านั้น

Maya Angelou
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EA Life
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

EA Life

ร่วมงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความ
หนาว สายน้ำาแห่งรัตนโกสินทร์’
หลงัจากสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	
ให้หน่วยราชการในพระองค์	จดังานฤดูหนาว	ภายใต้ชื่อ	
‘อุ่นไอรกั	คลายความหนาว	สายน�้าแห่งรตันโกสนิทร์’	 
ณ	พระลานพระราชวงัดสุติและสนามเสอืป่า	ท�าให้มผีูส้นใจ
เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	ซึ่ง	PEA	ได้รบัผดิชอบการ
ตกแต่งไฟประดบับรเิวณตลาดน�้าในฝันและตลาดบก	4	
ภาค	จดัสถานที่ให้บรกิารประชาชนเพื่อพกัผ่อนในรูปแบบ
ศาลาเตมิพลงั	2	หลงั	รวมทั้งตดิตั้งกงัหนัลม	ระบบโซลาร์
เซลล์และบรกิารจดุชาร์จแบตเตอรี่โทรศพัท์เคลื่อนที่	นอกจากนี้	
นายสมพงษ์	ปรเีปรม	ผู้ว่าการ	PEA	และเภสชักรหญงิ	 
พชัร	ีปรเีปรม	ประธานคณะแม่บ้านและครอบครวั	PEA	
พร้อมด้วยผู้บรหิาร	คณะแม่บ้านฯ	และพนกังาน	PEA	 
ร่วมกนัแต่งกายชดุไทยย้อนยคุสมยัรชักาลที่	5	เข้าร่วมงาน	
‘อุ่นไอรกั	คลายความหนาว	สายน�้าแห่งรตันโกสนิทร์’				
ณ	พระลานพระราชวงัดสุติและสนามเสอืป่า	  

พระมหากรุณาธิคุณไม่มีสิ้นสุด
ด้วยทรงห่วงใยเยาวชนและชาวบ้านที่อยู่ถิ่นทรุกนัดาร	
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ได้เสดจ็
พระราชด�าเนนิไปทรงตดิตามการด�าเนนิงานของโรงเรยีน
ต�ารวจตระเวนชายแดนเฉลมิพระเกยีรต	ิ7	รอบพระชนมพรรษา 
บ้านแพะ	อ�าเภอแม่ระมาด	และศูนย์การเรยีนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านตนีดอย	ต�าบลแม่หละ	อ�าเภอท่าสองยาง	
จงัหวดัตาก	โดยมนีายธรีพงษ์	บรุรีกัษ์	รองผู้ว่าการ	PEA	
พร้อมด้วยผูบ้รหิาร	PEA	เข้าเฝ้าฯ	ถวายรายงานการด�าเนนิงาน

โครงการ	‘ส่งใจ	ไฟฟ้าปลอดภยั	ให้น้อง’	ซึ่ง	PEA	ได้ตดิตั้ง
หลอดไฟ	LED	จ�านวน	86	ชดุ	ปลั๊กไฟ-สวติช์	จ�านวน	53	ชดุ	
Circuit	Breaker	จ�านวน	5	ตวั	ตู้	Circuit	Breaker	จ�านวน	2	ชดุ	
และ	Spotlight	จ�านวน	1	ชดุ	เพื่อเพิ่มความปลอดภยั	ส่งเสรมิ
ความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกบัมาตรฐานความปลอดภยั	และ
อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า	ลดความเสี่ยงการเกดิอบุตัเิหตจุาก
ระบบไฟฟ้า	ตลอดจนเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ครูและ
นกัเรยีน	 
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PEA เปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน 
พร้อมสานต่อโครงการ PEA สอนน้องเยาวชน

เดินรณรงค์ ‘คน รัก คลอง’ 
การดูแลรกัษาแม่น�้าล�าคลอง	นอกจากช่วยยกระดบัสขุภาพ
อนามยั	คณุภาพชวีติและสิ่งแวดล้อม	ยงัสามารถขยายผล
ไปถงึการการท่องเที่ยวได้ในอนาคต	รฐับาลจงึจดักจิกรรม	
จติอาสา	‘เราท�าความ	ด	ีด้วยหวัใจ’	และเดนิรณรงค์	
‘คน	รกั	คลอง’...	‘ไม่ทิ้ง	ไม่เท	ทุ่มท�าความด’ี	โดยเริ่มต้น
จากท�าเนยีบรฐับาล	เลยีบคลองเปรมประชากร	จนมาสิ้นสดุ	
ณ	วดัเบญจมบพติรดสุติวนาราม	รวมระยะทาง	5.4	กโิลเมตร	
ซึ่งในระหว่างการเดนิมกีารตรวจวดัคณุภาพน�้า	บ�ารงุรกัษา
ต้นไม้รมิคลอง	ขดุลอกคลองและจดัการคดัแยกขยะของชมุชน	
กจิกรรรมครั้งนี้	ไม่เพยีงเป็นการดูแลรกัษาแม่น�้าล�าคลองให้มี
สภาพดขีึ้น	ยงัจดัขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกศุล	เนื่องในโอกาส
วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	โดยพลเอก	ประยทุธ์	
จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี	เป็นประธานในพธิเีปิด	ณ	
ท�าเนยีบรฐับาล	นายภาณมุาศ	ลิ้มสวุรรณ	รองผู้ว่าการ	PEA	
พร้อมด้วยผู้บรหิารและพนกังาน	PEA	ร่วมพธิแีละเดนิรณรงค์
ในกจิกรรมดงักล่าว 

เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนนกักฬีาวอลเลย์บอลจากทั่วประเทศ	
ได้พฒันามาตรฐานในการเล่นวอลเลย์บอล	และเปิด
โอกาสให้เยาวชนได้แสดงศกัยภาพสู่การเป็นนกักฬีา
ทมีชาตไิทยในอนาคต	PEA	จงึร่วมกบัสมาคมวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทยจดักจิกรรมโครงการทมีวอลเลย์บอล	
PEA	สอนน้องเยาวชน	น�าโดย	หน่อง-ปลื้มจติร์	ถนิขาว	
ซาร่า-นศุรา	ต้อมค�า	วลิาวณัย์	อภญิญาพงษ์	มา
ถ่ายทอดความรู้และทกัษะขั้นพื้นฐานในการเล่นที่ถูกวธิี	
ตลอดจนประสบการณ์การแข่งขนัทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้แก่น้อง	ๆ	ที่ร่วมโครงการ	ณ	โรงเรยีน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยั	และสถาบนัการพลศกึษา	วทิยาเขต
กระบี่	ควบคูไ่ปกบัการแข่งขนัวอลเลย์บอลเยาวชน	‘กฟภ.’	
ชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย	ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ครั้งที่	14	
ประจ�าปี	2561	ซึ่งมนีายสมโภช	โชตชิชู่วง	รองผูว่้าราชการ
จงัหวดักระบี่	เป็นประธานเปิดการแข่งขนั		พร้อมนาย
ภญิโญ	ทองเจมิ	ผูอ้�านวยการ	PEA	เขต	2	(ภาคใต้)	จงัหวดั
นครศรธีรรมราช	ผู้บรหิาร	และพนกังานร่วมพธิเีปิดการ
แข่งขนั	ณ	อาคารศูนย์กฬีา	โรงเรยีนกาญจนาภเิษก
วทิยาลยั	กระบี่	อ�าเภอคลองท่อม	จงัหวดักระบี่ 
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PEA ออกหน่วยบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนเชงิรกุ	PEA	จงึจดักจิกรรมออกหน่วย
บรกิารพบปะประชาชนในพื้นที่ต่าง	ๆ	อย่างสม�่าเสมอ	โดย	PEA	นครปฐม	ได้จดั
โครงการ	‘จงัหวดันครปฐมพบประชาชน	และโครงการหน่วยบ�าบดัทกุข์	บ�ารงุสขุ	
สร้างรอยยิ้มให้กบัประชาชน	ประจ�าปี	2561’	ที่เตม็ไปด้วยกจิกรรมมากมาย	เช่น	
การบรกิารรบัช�าระค่าไฟฟ้าโดยรถ	PEA	MOBILE	BRAND	IMAGE	แนะน�าการ 
ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดัและปลอดภยั	เปิดลงทะเบยีนผู้ถอืบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั	 
เพื่อรบัสทิธบิรรเทาภาระค่าไฟฟ้า	กรณยีอดค่าไฟฟ้าไม่เกนิ	230	บาท/ครวัเรอืน/
เดอืน	ทั้งนี้	นายชาญนะ	เอี่ยมแสง	ผู้ว่าราชการจงัหวดันครปฐม	เป็นประธานเปิด
โครงการ	พร้อมด้วยผู้บรหิารและพนกังาน	PEA	จงัหวดันครปฐม	เข้าร่วมกจิกรรม 
ณ	อบต.หนองงูเหลอืม	ต�าบลหนองงูเหลอืม	จงัหวดันครปฐม 

เชิญชมชุดปฏิทิน The Journey  
of Light ‘PEA LED เพ่ือแหล่ง 
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย’ 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA 
ท่ีรังสรรค์ความสวยงาม สร้างความ
ส่องสว่างด้วยหลอดไฟ LED ช่วย
ลดโลกร้อนจากก๊าชเรือนกระจก 
เพียงสแกน QR Code ด้านล่างน้ี

มอบตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐาน
อาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED 
ไม่ใช่เพยีงเน้นด้านความสวยงาม	สะดวกสบายเท่านั้น	ปัจจบุนันี้การ
ออกแบบอาคารและส�าหนกังานต้องค�านงึถงึสิ่งแวดล้อมและคณุภาพ
ชวีติคนท�างานไปพร้อม	ๆ	กนั		ซึ่ง	PEA	ถอืเป็นหน่วยงานที่ให้ความ
ส�าคญัเรื่องอาคารสเีขยีว	(Green	Building)	อย่างต่อเนื่อง	เมื่อเรว็	ๆ	นี้	
นายสมพงษ์	ปรเีปรม	ได้เป็นประธานในพธิมีอบตราสญัลกัษณ์ 
อาคารเขยีว	LEED	(Leadership	in	Energy	and	Environmental	Design)	
อนัเป็นเกณฑ์การประเมนิระดบันานาชาตจิากประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรอื		U.S.	Green	Building	Council	(USGBC)	ณ	อาคารส�านกังานใหญ่	
กรงุเทพฯ	โดยในปี	2561	มสี�านกังานของ	PEA	ได้รบัรองมาตรฐาน	LEED 
จ�านวน	4	แห่ง	คอื	PEA	ปทมุธาน	ีได้รบัรองมาตรฐานอาคารเขยีว	ระดบั 
Gold	PEA	สาขาหนองหญ้าไซ	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีระดบั	Certified ส่วน	
PEA	เขต	3	(ภาคกลาง)	จงัหวดันครปฐม	ได้ระดบั	Silver	และ	PEA	
จงัหวดัชลบรุ	ีได้ระดบั	Silver	ทั้งนี้	PEA	ถอืว่าเป็นหน่วยงานของรฐั	
แห่งแรกที่ได้รบัการรบัรองตามเกณฑ์	LEED	ระดบั	Gold		อกีด้วย

fi
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ช่องทางชำาระค่าไฟฟ้า
สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย คือหัวใจในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน

คุณสามารถเลือกชำาระค่าไฟฟ้าได้ง่ายผ่านช่องทางเหล่านี้

PEA OFFICE 
ได้แก่ สำานักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคทุกสาขา

PEA SHOP 
ในศูนย์การค้าช้ันนำา

ตัวแทนจุดบริการ
ท่ีร่วมรายการ
(ค่าบริการตามอัตราท่ีบริษัทฯ กำาหนด)

แอปพลิเคชันโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
ท่ีร่วมรายการ
(ค่าบริการตามอัตราท่ีบริษัทฯ กำาหนด)

‘PEA SMART PLUS’
แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุด
ของ PEA

หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 

หักบัญชีบัตรเครดิต

ตู้เติมเงินท่ีร่วมรายการ
(ค่าบริการตามอัตราท่ีผู้ให้
บริการฯ กำาหนด)

PEA MOBILE SHOP

เว็บไซต์ของธนาคารและ
ผู้ให้บริการท่ีร่วมรายการ
(ค่าบริการตามอัตราท่ีธนาคารกำาหนด)

สอบถามเพิ่มเติมที่ 1129 PEA CALL CENTER

EA Project
ภาพ : กองประชาสัมพันธ์
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รางวัลแด่คนสร้างสรรค์
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EA CREATOR AWARD 2018
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จุดพลัง เติมความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรม 
PEA CREATOR AWARD 2018
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ปิดฉากลงไปอย่างสวยงาม สำาหรับกิจกรรม PEA CREATOR 
AWARD 2018 ของวารสารสายใจไฟฟ้า ซ่ึงจัดโดย กองประชาสัมพันธ์ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ PEA กิจกรรมดี ๆ เช่นน้ี เกิดข้ึนเพ่ือสร้าง
เครือข่ายนักคิดนักเขียนให้กับวารสารสายใจไฟฟ้า โดยเปิดโอกาส
ให้กับพนักงานชาว PEA ทุกคน ร่วมส่งบทความเข้าประกวดภายใต้
ช่ือ ‘PEA สร้างสรรค์สังคม’ จากน้ันคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ได้ทำาการคัดเลือกบทความ
ให้เหลือเพียง 20 ช้ิน ซ่ึงเจ้าของบทความ 20 คนท่ีผ่านการคัดเลือกน้ี
จะได้เข้าร่วมเวิร์กช็อป ‘เก่งคิด เก่งเขียน เก่งถ่าย เก่งวาด’ กับกูรูช่ือดัง 
อาทิ น้ิวกลม กูรูด้านความคิดสร้างสรรค์ ใบพัด - ภาณุมาศ ทองธนากุล 
กูรูด้านการเขียน Joeziz บล็อกเกอร์ด้านการถ่ายภาพ และสุดท้าย
คือ ตองหน่ึง กูรูด้านการวาดภาพประกอบ และหลังจากการเวิร์กช็อป
เสร็จส้ินลง นักสร้างสรรค์ท้ัง 20 คนจะต้องแข่งขันกันอีกคร้ัง
เพ่ือชิงเป็นสุดยอดนักสร้างสรรค์ที่จะมีเพียง 5 คนเท่านั้น โดยรางวัล
ที่สุดยอดนักสร้างสรรค์จะได้รับในปีน้ี คือ การศึกษาดูงานด้าน
พลังงานทดแทน ณ ประเทศญ่ีปุ่น เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน และน่ีคือภาพ
ความสนุกสนานจากกิจกรรม PEA CREATOR AWARD 2018 
ซ่ึงไม่เพียงจะช่วยเติมพลังสร้างสรรค์ให้กับพนักงาน PEA เท่าน้ัน 
หากยังเต็มเป่ียมไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ความประทับใจ 
และความสุขใจท่ีทุกคนไม่มีวันลืมเลือน
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	 จะว่าไปค�าถามนี้กต็อบยากอยูค่รบั	เดนิทางร่วมกนัตั้ง	4	วนั	
3	คนื	ไปหลายสถานที่ในประเทศญี่ปุน่	ย่อมต้องมคีวามประทบัใจ
มากมายระหว่างทรปิแน่นอน	ซึ่งถ้าจะให้เลอืก	‘ที่สดุ’	เพยีงเรื่อง
เดยีว	อาจต้องน�าเรื่องน่าประทบัใจที่ผมมทีั้งหมดมาวางเรยีงแล้ว
ประกวดกนั
	 แต่ถ้าเคยได้ยนิกนัเรื่องค�าตอบแรกที่ออกมาจากความคดิคอื
สิ่งที่เชื่อได้	ผมกต้็องขอสารภาพว่าค�าตอบแรกที่แว่บขึ้นมา	ดเูหน็
แก่กนิมากครบั	เพราะความประทบัใจนั้นคอื	‘อาหารเช้ามื้อแรก’		
เดี๋ยวนะ	มื้ออื่นที่เลศิเลอกว่ามื้อเช้านั้นกม็	ีบฟุเฟ่ต์อาหารเช้าของ	

EA CREATOR AWARD 2018

 หากเราปลกูฝังทักษะ
เหล่านัน้ให้เกดิขึน้ จากนี้ไป ไม่ว่า
จะอยูท่ี่ใด เราก็จะเป็นนกัเดนิทาง
ท่ีดท่ีีท่องไปบนเส้นทางแห่งชีวติ 
ในทุก ๆ  เช้าโอกาสใหม่ ๆ  จะอ้าแขน
รอโอบกอดเรา ให้เราได้ใช้โควต้า
พเิศษซึง่มอบมาให้เราเดินทางบน
โลกใบน้ีอย่างคุม้ค่าท่ีสุด 

ไปญี่ปุ่นกับ 
PEA CREATOR 
ประทับใจอะไรท่ีสุด?

จากใจวิทยากร
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HOTEL	MYSTAYS	PREMIER	NARITA	เข้าขั้นดงีามกจ็รงิอยู	่แถมววิ
บ่อน�้าและสวนอนัร่มรื่นที่มองออกไปจากห้องอาหารนั้นกร็ื่นรมย์
ไม่น้อย	แต่ผมกว่็าเคยมปีระสบการณ์ท�านองนี้มาบ้างนะ	ท�าไม
มื้อนี้จงึพเิศษกว่ามื้ออื่น	ๆ	ท�าไมผมจงึประทบัใจกบัมนัมากนกั?
	 เมื่อทบทวนอย่างจรงิจงัว่าเหตใุดผมจงึนกึถงึมนัเป็นสิ่งแรก	
ค�าตอบที่ได้คอื	‘เพราะมนัยงัอยู’่	ผมยงัจ�าความรูส้กึพเิศษในช่วง
นาทนีั้นได้	ความรูส้กึที่ว่า	“นี่เราอยู่ที่ญี่ปุน่แล้วจรงิเหรอเนี่ย!	สิ่งด	ีๆ 
ก�าลงัรอเราอยู่	ตารางกจิกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจก�าลงัจะเริ่มต้น
ต่อจากนี้แล้ว!”	
	 ความรู้สกึตื่นเต้นนั้นชดัเจนเหลอืเกนิ
	 แม้จะเป็นเช้าที่สองของทรปิ	แต่วนัก่อนหน้า	คณะของพวกเรา
กไ็ม่ได้ท�าอะไรมากนกั	มนัเป็นวนัเดนิทางอย่างแท้จรงิ	เดนิทางจาก
บ้านไปสนามบนิกนั	ผ่านขั้นตอนต่าง	ๆ	นานา	นั่งนิ่ง	ๆ	บนเครื่องบนิ
อกีเกอืบ	6	ชั่วโมง	แล้วกต้็องผ่านขั้นตอนต่าง	ๆ	นานาอกีครั้ง	จาก
นั้นกป็ระชมุนดัแนะกนั	ก่อนจะนั่งรถเข้าสูโ่รงแรมที่พกั	แล้วกจ็บวนั
ด้วยการสลบไสล	แต่หลงัจากมื้อเช้ามื้อนี้	กจิกรรมตามตารางก�าลงั
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จะเริ่มขึ้นแล้ว!	
	 โอไดบะ!	นกิโก้!	อาซากสุะ!	ชนิจกู!ุ	ฟจูซิาว่า!		
	 ผมมั่นใจว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดยีวที่รูส้กึเช่นนี้	บรรยากาศเช้า 
วนันั้นสดใสเหลอืเกนิ	เราได้นอนพกัสลายความเหนื่อยล้าจากการ
เดนิทางไปเรยีบร้อย	ลงมากนิอาหารร่วมกนัที่ห้องอาหาร	ได้ชมววิ
นอกหน้าต่างเป็นเครื่องเคยีง	แม้หลายคนจะยงัไม่สนทิคุน้เคยกนั
มาก	ยงัพดูคยุกนัแบบเขนิ	ๆ	แต่เมื่อสมัผสัถงึแววตาความตื่นเต้น
ตื่นตวัของพี่	ๆ	น้อง	ๆ	PEA	CREATOR	ผมรบัรูไ้ด้ว่าพวกเขาก�าลงั
เปิดใจเตม็ที่เพื่อจะรบัสิ่งใหม่	ถ้าคณุลองไปถามเขาดวู่า	ยงัจ�า
บรรยากาศในมื้อเช้าวนันั้นได้ไหม	ผมว่า	พวกเขาจะจ�าได้ว่า	
บรรยากาศเช้าวนันั้น...อร่อยเพยีงใด	
	 จากความประทบัใจเลก็	ๆ	นี้พาผมไปสูเ่รื่องที่ใหญ่กว่า	นั่นคอื
เรื่องของชวีติ
	 เมื่อเราเตบิโตผ่านแต่ละขวบปีมาจนถงึวยัที่เข้าใจอะไร	ๆ	
มากขึ้น	เราจะค่อย	ๆ	พบว่า	สิ่งที่หลงเหลอืพอให้จบัต้องได้ในชวีติ
คนเรา	ล้วนเป็นของที่จบัต้องไม่ได้ทั้งสิ้น	
	 เวลาไปเที่ยวแล้วอยากมสีิ่งระลกึถงึ	เราอาจซื้อหาของที่ระลกึ
เกบ็ไว้	ครั้นเมื่อเวลาผ่านไปนาน	ๆ	สิ่งของกอ็าจแตกสลายหายไป
จนไม่มสีิ่งยนืยนัว่าเราเคยไปสถานที่นั้นมาก่อน	แต่หากเราได้เรยีนรู้	
หรอืมคีวามรู้สกึพเิศษห้วงสั้น	ๆ	ที่เกดิขึ้น	แม้จะไม่มหีลกัฐานใด	ๆ	
หลงเหลอื	ทว่าการเดนิทางนั้นกลบัจะยงัชดัเจนเสมอเมื่อนกึถงึและ
ตดิตรงึในความทรงจ�าไปอกีหลายต่อหลายปี	
	 ผมจ�ารสชาตอิาหารในมื้อเช้าวนันั้นไม่ได้แล้ว	ทั้งที่ก่อนกนิผมก็
บนัทกึภาพอาหารตรงหน้าไว้เรยีบร้อย	แต่รสของอาหารกไ็ม่สามารถ
อยูก่บัผมไปได้นาน	แม้จะอยากให้มนัอยูเ่พยีงใด
	 แต่กบัความรูส้กึบางอย่าง	ถ้ามนัชดัเจนมากพอ	มนัจะตดิตรงึ	
และจะอยูก่บัเราไปอกีแสนนาน
 ในฐานะวทิยากรของทรปิ	บทเรยีนแรกที่มอบให้เหล่า	PEA	CREATOR 
ตั้งแต่สนามบนิดอนเมอืงกค็อื	“ระวงันะ	วนัเวลาของทรปิ...จะ
ผ่านไปเรว็มาก”	เพราะจากประสบการณ์การออกเดนิทางแล้วน�า

เรื่องราวต่าง	ๆ	มาสร้างสรรค์เป็นผลงานนั้น	การท่องเที่ยวที่ดเูหมอืน
ว่ายงัอยูก่บัเราอกีหลายวนันั้น	แท้จรงิแล้ว	เริ่มต้นไปไม่เท่าไหร่	
แป๊บเดยีวเท่านั้น	รูส้กึตวัอกีทอีาจก�าลงัจะจบทรปิแล้ว	
	 สิ่งส�าคญัที่สดุระหว่างการเดนิทางกค็อื	ต้องเปิดตา	เปิดใจให้
กว้างที่สดุเท่าที่จะท�าได้	เพื่อจะซมึซบัวนัเวลาอนัมค่ีานั้นให้เตม็ที่
ที่สดุ
	 การเดนิทางในชวีติกไ็ม่ต่างกนั	ที่ดเูหมอืนยาวนาน	แต่หากลอง
ไปถามบรรดาพ่อแก่แม่เฒ่า	ส่วนใหญ่ล้วนรูส้กึว่าชวีติที่ผ่านมา	มนั
ผ่านไปเรว็เหลอืเกนิ	รู้ตวัอกีทกีเ็หมอืนใกล้จะจบทรปิแล้ว	และแม้ว่า
จะอยากกอดเกบ็ทกุสิ่งที่มคีวามหมายเอาไว้	กไ็ม่สามารถท�าได้	มนั
ไม่มทีางที่คนเราจะจดจ�าทกุอย่างตลอดเส้นทางชวีติที่ผ่านไป
	 ค�าถามส�าคญัคอื	สิ่งใดจะยงัหลงเหลอืให้เราจบัต้องได้บ้างใน
บั้นปลาย
	 ความรู้สกึและความทรงจ�าใดเล่าจะยงัสถติอยู่	
	 เราเลอืกไม่ได้ว่าจะขอเจอแต่สิ่งที่ด	ีๆ	แต่เราพอจะเลอืกได้ว่าจะ	
‘ประทบั’	สิ่งใดลงในใจ	ด้วยการปรบัมมุมอง-เปลี่ยนทศันคตเิพื่อ
กลั่นทกุสิ่งที่ได้เจอให้กลายเป็นบทเรยีน	
	 หากเราปลกูฝังทกัษะเหล่านั้นให้เกดิขึ้น	จากนี้ไป	ไม่ว่าจะอยูท่ี่
ใด	เรากจ็ะเป็นนกัเดนิทางที่ดทีี่ท่องไปบนเส้นทางแห่งชวีติ	ในทกุ	ๆ	
เช้าโอกาสใหม่	ๆ	จะอ้าแขนรอโอบกอดเรา	ให้เราได้ใช้โควต้าพเิศษ
ซึ่งมอบมาให้เราเดนิทางบนโลกใบนี้อย่างคุม้ค่าที่สดุ
	 และหากเช้าวนัไหน	มห้ีวงความรูส้กึที่น่าชื่นใจเกดิขึ้น...มนักค็ง
ดมีาก	ๆ	
	 ความรู้สกึที่บอกกบัเราว่า	“นี่เราก�าลงัมชีวีติอยู่!	สิ่งด	ีๆ	ก�าลงั
รอเราอยู	่ตารางกจิกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจก�าลงัจะเริ่มต้นต่อจากนี้
แล้ว!”	
	 ขอให้ทกุท่านเดนิทางโดยสวสัดภิาพ

	 	 ใบพดั-ภาณมุาศ	ทองธนากุล
	 	 นกัเขยีน	และวทิยากร	PEA	CREATOR 2018
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ระอาทติย์ที่ญี่ปุน่ตื่นตั้งแต่เช้าตรู	่แสงจาก
พระอาทติย์ลอดเข้ามาในห้องพกัของ
โรงแรมผ่านผ้าม่านที่ปิดไว้ไม่สนทิ	แสงแดด
ยามเช้าท�าให้ฉนัเร่งท�าทกุอย่างอย่างรวดเรว็	
ทั้งที่นาฬิกาบอกเวลาว่าเพิ่งจะ	6	โมงนดิ	ๆ	พ

ฉนัรบีลงไปห้องอาหาร	ตกัอาหารใส่จานสองสามอย่าง	และนั่ง
ดแูผนการเดนิทางของวนันี้อย่างคร่าว	ๆ	
 โอไดบะ	คอืจดุหมายแรกของการเดนิทางและเป็นจดุเริ่มต้น 
ของการเขยีนบนัทกึของฉนั
	 รถบสัโดยสารจอดรอรบัพวกเราอยูด้่านหน้าโรงแรม	ทนัททีี่
ก้าวเท้าออกจากประตูของโรงแรม	สายลมหนาวพดัอ่อน	ๆ	
กระทบผวิหน้า	แสงแดดอนัอ่อนโยนยามเช้ากระทบแสงลงมาที่
ยอดใบไม้	อากาศที่ญี่ปุน่ในช่วงปลายปีก�าลงัเยน็สบาย	ใบไม้
ก�าลงัเปลี่ยนส	ีเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สวยงามด้วยการสรรค์สร้าง
ของธรรมชาต	ิฉนัอยากจะไปให้ถงึเมอืงใบไม้เปลี่ยนสซีะตั้งแต่
ตอนนี้เลย	
	 “เกาะโอไดบะ	คอืเกาะที่พวกเราจะเดนิทางไปในเช้าวนันี้	
มท่ีานใดเคยไปเที่ยวเกาะนี้มาแล้วบ้างครบั”	เสยีงไกด์หนุม่ 
รปูร่างสงูโปร่ง	ดกีรนีกัเรยีนไทยในญี่ปุน่	ก�าลงัพดูผ่านไมโครโฟน
ตวัเลก็	ๆ	
	 “เกาะโอไดบะ	คอืเกาะที่มนษุย์ช่วยกนัสร้างขึ้น	โดยการน�า
ขยะมาถมลงทะเล	ถมแล้วถมอกีจนกลายเป็นเมอืงแห่ง
อนาคต”	

คณุจะเชือ่ฉนัไหม...การเดนิทางครัง้น้ี มีภาพถ่าย เรือ่งราว หัวใจและความรกั

	 รถบสัจอดส่งพวกเราที่ข้างทาง	ฉนัรบีลงจากรถอย่าง
รวดเรว็	ฉนัไม่ได้ตื่นเต้นกบัความทนัสมยับนเกาะโอไดบะ 
สกัเท่าไหร่	แต่เป็นเพราะเสยีงไกด์หนุม่	“เรามเีวลาจอดรถ 
ตรงนี้แป๊บเดยีวนะครบั	เรว็ครบั	เรว็ครบั”	
	 นกัสร้างสรรค์	4	หนุม่	4	มมุ	ดูสนกุไม่น้อยกบักจิกรรมของ
วนันี้	หนุม่มะตมู	ผูท้ี่ความตื่นเต้นของเขาเปลี่ยนไปตามความ
น่ารกัของสาวน้อยญี่ปุน่ในแต่ละเมอืง	หนุม่วโรดม	ผูม้โีลก 
ส่วนตวัสงู	ชื่นชอบการถ่ายภาพ	ชอบหายตวัไปเงยีบ	ๆ	เพื่อ
เกบ็ภาพสวยงามในมมุที่เราไปไม่ถงึ	หนุม่ชาย	ผูท้ี่มสีหีน้ากวน	ๆ
มนึ	ๆ	ตั้งแต่เจอกนัที่สนามบนิดอนเมอืงจนมาถงึญี่ปุน่	และ
หนุม่คนสดุท้าย	หนุม่น้อยสดุของคณะเรา	น้องแมน	น้องชายที่
ดเูนี้ยบที่สดุและพร้อมที่สดุส�าหรบัการเปิดโลกการศกึษาดงูาน
และ	Workshop	ครั้งนี้	และฉนัเป็นพี่ใหญ่ของทั้ง	4	หนุม่					
ฉนัเริ่มจะรูส้กึสนกุขึ้นมาบ้าง	ยิ่งเวลาหนุม่	ๆ	นกัสร้างสรรค์	
เลง็กล้องไปยงัววิทวิทศัน์ที่สวยงาม	ภาพภาพนั้นจะไม่ได้เป็น
แค่ภาพววิอกีต่อไป	พวกเราได้ใช้เวลาท�ากจิกรรมกนัอย่าง
อสิระ	เหมอืนกบัว่าโปรแกรมวนันี้ต้องการให้พวกเราได้เสพ
เทคโนโลยบีนเกาะนี้กนัอย่างเตม็ที่	
 Digital	Art	Museum	โลกของศลิปะจากแสงไฟฟ้า	ที่หนุม่ชาย	
ได้ใช้พื้นที่เลก็	ๆ	บนชั้นสองของพพิธิภณัฑ์ศลิปะแห่งนี้ย้อน
กลบัไปเป็นวยัเดก็อกีครั้ง	เขาหายไปนั่งวาดรปูกบัเดก็	ๆ	อย่าง
เพลดิเพลนิ	ราวกบัว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของห้องศลิปะแห่งนี้

มันพิเศษกว่า

การเดินทาง

เร่ือง หฤทัย คงสุวรรณ

EA CREATOR AWARD 2018
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 ความพิเศษของโอไดบะ ไม่ได้เกิดขึ้นทันที แต่มันค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทีละนิด ๆ  
มันไม่ใช่แค่พลังของเทคโนโลยี แต่รู้สึกถึงพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ คือพลัง 
ความคิดและพลังใจอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่พยายามจะสร้างเมืองใหม ่

ด้วยทรัพยากรในประเทศเท่าที่พวกเขามี นำาทรัพยากรที่ไม่มีค่า เปลี่ยนเป็น 
สิ่งที่มีคุณค่า เปลี่ยนทรัพยากรที่ไม่มีชีวิต ให้กลายเป็นเมืองที่มีชีวิต 
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Toyota	Mega	Web	นวตักรรมรถยนต์พลงังานสะอาด	ที่เป็น
มากกว่ายานพาหนะในอนาคต	ที่หนุม่มะตมูตื่นเต้นไปกบัรถ
ทกุคนั	ราวกบัเขาก�าลงัดภูาพยนตร์เรื่อง	James	Bond	007	
Toyota Winglet	ยานพาหนะส่วนบคุคล	มรีปูร่างเป็นแท่นยนื
ขนาบข้างด้วยล้อขนาดเลก็	2	ล้อ	เพยีงแค่ยนืบน	Winglet	 
แล้วท�าตวัสบาย	ๆ	กส็ามารถควบคมุการท�างานเหมอืนเป็นดั่ง
ตวัเรา	ที่น้องแมน	ทดลองขบัแบบเกรง็	ๆ	ในตอนแรก	พอสกัพกั 
กเ็ริ่มสนกุและสามารถเลี้ยวหลบกรวยที่วางไว้ได้อย่างสบาย	ๆ
Palette	Town	Ferris	ชงิช้าสวรรค์ที่สงูเด่นและอลงัการ	ท�า
หน้าที่น�าผูค้นขึ้นไปอยูจ่ดุสงูที่สดุและน�ากลบัมาส่งที่จดุเดมิ	
ดงึดดูให้หนุม่วโรดมเงยหน้ามองเส้นสายสแีดงของชงิช้าและ
กดชตัเตอร์อย่างรวั	ๆ	
 Venus	Fort	แหล่งช้อปป้ิงบนเกาะโอไดบะ		ฉนัเดนิหลง
เข้ามาแบบเงยีบ	ๆ	แต่ตั้งใจ	เป็น	Outlet	Mall	ที่ออกแบบและ
ตกแต่งสไตล์เวนสิ	ท้องฟ้าจ�าลองบนเพดานเปลี่ยนสไีด้	ท�าให้
รูส้กึเหมอืนเดนิเล่นอยู่ที่อติาลไีปชั่วขณะหนึ่ง
	 แสงแดดยามบ่ายกระทบผวิน�้าให้แสงสะท้อนสวยงาม
กลางอ่าวโตเกยีว	สายลมหนาวยงัคงพดัไหว	ๆ	แต่กจิกรรมบน
เกาะแห่งนี้ต้องหยดุลงด้วยกรอบเวลาของก�าหนดการ	ก่อนไป
พบกบัจดุหมายปลายทางแห่งใหม่	พวกเรามารวมตวักนัเพื่อ
บนัทกึภาพถ่ายที่มฉีากหลงัเป็นรปูป้ันเทพเีสรภีาพจ�าลอง	
ที่ฝรั่งเศสส่งให้ญี่ปุน่ในโอกาสฉลองความสมัพนัธ์ที่ยาวนาน
กว่า	3	ศตวรรษ	เหน็ภาพสะพานสายรุง้ที่เชื่อมต่อโตเกยีวกบั
โอไดบะอยูไ่กล	ๆ	เป็นสะพานแขวนสขีาวในเวลากลางวนั	
และเปลี่ยนเป็นสรีุง้ในเวลาค�่าคนื	โดยใช้ไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์	เพื่อให้ภาพนี้เป็นภาพความทรงจ�าเวลาเราคดิถงึ
โอไดบะ	
	 ส�าหรบัฉนั	ความพเิศษของโอไดบะไม่ได้เกดิขึ้นทนัททีี่
ไปถงึ	แต่มนัค่อย	ๆ	เพิ่มขึ้นทลีะนดิ	ๆ	มนัไม่ใช่แค่พลงัของ
เทคโนโลย	ีแต่รู้สกึถงึพลงัพเิศษที่ซ่อนอยู	่คอืพลงัความคดิ	
และพลงัใจอนัยิ่งใหญ่ของมนษุย์ที่พยายามจะสร้างเมอืงใหม่
ด้วยทรพัยากรในประเทศเท่าที่พวกเขาม	ีน�าทรพัยากรที่ไม่มค่ีา	
เปลี่ยนเป็นสิ่งที่มคีณุค่า	เปลี่ยนทรพัยากรที่ไม่มชีวีติ	ให้กลาย
เป็นเมอืงที่มชีวีติ	พลงัเหล่านั้นต้องรวมกนัแล้วใหญ่โต				
ขนาดไหนกนันะ	ถงึจะเปลี่ยนทะเลโดยการน�าขยะมาถม					
ให้กลายเป็นแผ่นดนิได้
	 โอไดบะ	เกาะที่มรีถไฟไร้คนขบัวิ่งเป็นวงกลมรอบ	ๆ	เกาะ	
รถไฟที่เปรยีบเสมอืนเส้นเลอืดใหญ่หล่อเลี้ยงโอไดบะด้วย
โครงข่ายระบบไฟฟ้าอนัเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคญั	ให้
เกาะนี้ดสูดใส	มชีวีติชวีา	เป็นเกาะที่คนญี่ปุน่รกัและภาคภูมใิจ	
เกาะที่คนรุน่เก่าสร้าง	และคนรุน่ใหม่สานต่อ	เกาะที่ส่งสาร
มายงัพวกเราถงึโลกอนาคต	และความเป็นไปได้ของอนาคต	

	 รถบสัโดยสารก�าลงัพาพวกเราไปยงัปลายทางต่อไป	ฉนันั่ง
เงยีบ	ๆ	ค่อย	ๆ	เรยีบเรยีงก้อนความคดิก้อนใหญ่	ๆ	ให้ทกุช่วง
เวลาที่เกดิขึ้นบนเกาะแห่งนี้	ให้มนัค่อย	ๆ	ย่อยมมุมองทกุมมุ
ของการเดนิทางลงบนสมดุบนัทกึเล่มเลก็	ๆ	ให้เป็นภาพความ
ทรงจ�าที่เคลื่อนไหวอยูใ่นหวัของฉนั	
	 ณ	ที่แห่งนี้	ท�าให้คดิถงึสถานที่อกีแห่งหนึ่งขึ้นมา
	 สถานที่แห่งนั้นคอื	PEA	ท�าไมเราถงึรูส้กึรกัและภาคภมูใิจ
ในองค์กรของเรา	คงเหมอืนที่คนญี่ปุน่รกัโอไดบะ	เพราะพวกเรา 
คน	PEA	ช่วยกนัสร้าง	ช่วยกนัพฒันาองค์กรให้ทนักบัการ
พฒันาของโลก	ด้วยทรพัยากรทั้งหมดที่เราม	ีไม่ว่าจะเป็น
สถานไีฟฟ้า	เสาไฟฟ้า	และทรพัยากรที่มชีวีติ	คอืพนกังาน 
ทกุคน	อนัเป็นทรพัยากรมนษุย์ที่ส�าคญัที่สดุของการขบัเคลื่อน
องค์กร	พวกเราจะช่วยกนัใช้พลงัอนัสร้างสรรค์พฒันา	PEA	
สบืสานต่อจากผู้บรหิารและพนกังานในอดตีได้ร่วมกนัสร้างไว้	
พร้อมกบัความเชื่อของความเป็นไปได้ในอนาคต
	 สดุท้าย...เมอืงโอไดบะ	เมอืงที่ฉนัเผลอคดิทแีรกว่า	 
เป็นเมอืงที่ไม่มอีะไรน่าสนใจ	แต่กลบัมสีิ่งพเิศษซ่อนอยู่			
ความพเิศษของเมอืงคณุ	คล้ายกบัความพเิศษที่องค์กรฉนัม	ี
คณุค่าความภาคภมูใิจของคนในเมอืงคณุ	ไม่ต่างจากความ
ภาคภมูใิจของคนในองค์กรฉนั	
	 การออกเดนิทาง	มกัจะมคี�าถามตามมาเสมอ	เราค้นพบ
อะไร	หรอืเราได้อะไรจากการเดนิทาง	หากจะถามว่าอะไรคอื
สิ่งที่พเิศษที่สดุ	ค�าตอบนั้นรออยูท่ี่เกาะแห่งหนึ่ง	ชื่อ	โอไดบะ
“ไม่มใีครรูห้รอกว่า	การเดนิทางนั้นสวยงามและพเิศษอย่างไร	
จนกระทั่งกลบัมาที่บ้านและนอนหนนุหมอนใบเก่าที่คุน้เคย”	
 Odaiba….คนืน้ี...ฉนัจะคดิถงึเธอ 
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OPEN YOUR MIND

เร่ือง สานุ รัตนวรรณ 
(DeksaZ)

EA CREATOR AWARD 2018
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ในโลกความเปน็จรงิมนษุยส์ามารถ 
คิดค้นประดิษฐ์อะไรได้มากมาย
หลากหลาย ทั้งสิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดี 
สิ่งที่ถูก หรือแม้กระทั่งสิ่งที่ผิด 
เราลองจินตนาการเมื่อเราเป็นเด็ก 
เรามีความคิดสร้างสรรค์มากมาย 
ที่นำาพาเราไปยังที่ที่เราคิดฝันได้
อย่างง่ายดาย แต่ลองมองย้อน
กลับมาดูตัวเองในปัจจุบัน เราลืม
ไปแล้วหรือเปล่าว่าสิ่งที่เคยฝันไว้
ในวัยเด็กนั้น เราได้ทำามันไปหรือยัง 
บางคนอาจลืมไปแล้ว หรือบางคน
ยังไม่มีเวลาที่จะทำามัน ลองคิดว่า
ความสุขอยู่ที่ไหน แล้วทำาให้ชีวิต 
มีความสุข มองโลกในมุมใหม่ 
คุณจะเห็นอะไรที่คุณไม่คิดไม่ฝัน 
ว่าจะเป็นไปได้

 เมือ่ศลิปะผสมกับเทคโนโลยี
ได้อย่างกลมกล่อม ลองเปิดตา เปิดใจ 
สัมผสักับจนิตนาการลำา้สมยัท่ีเรยีกว่า 
พพิธิภณัฑ์ศลิปะดิจทัิล  
teamLab Borderless

OPEN YOUR MIND
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จากทางเข้า จนถึงทางออก แม้
จะหลงทางบ้างวนไปเจอที่เดิมที่ 
เคยไปมาแล้วบ้างก็ทำาให้คิดได้ว่า
ลองปล่อยใจอย่าคิดถึงความถูก
ต้องเสมอไป เราก็จะหาทางออก 
เจอในที่สุด จากวันนั้นถึงวันนี้ 
ลองเอาความคิด และจินตนาการ
ที่ได้จากการท่องเที่ยว หรือการ
ทำางาน มีทั้งประสบการณ์ที่ดีและ
ร้าย มาใช้ปรับทัศนคติและความ
คิดของตัวเองใหม่ เสริมสร้างด้วย
จินตนาการ จะทำาให้เราค้นพบสิ่ง
ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองเป็นอย่าง
น้อย ถ้าตัวเราเองมีความสุข สังคม
ที่เราอยู่ก็จะมีความสุข ถ้าสังคม
มีความสุข ประเทศก็จะมีความสุข
เช่นเดียวกัน เราสังเกตได้ว่าสังคม
ที่ประเทศญี่ปุ่น ให้ความสำาคัญกับ
ช่วงวัยเด็ก ซึ่งผู้ ใหญ่และสังคมได้
จัดสรรพื้นที่ที่จะสร้างจินตนาการ
ให้แก่เด็กมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่
ว่างจะมีสนามเด็กเล่น สนามกีฬา 
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ออกกำาลังกาย 
และทำากิจกรรม มีสวนสนุกหรือ
พิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย สร้างเสริม
ความคิดของเด็กจนถึงผู้ ใหญ่ให้ ได้
มีกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้นเทคโนโลยี
ที่ล้ำาสมัยก็เกิดจากการพัฒนา
จินตนาการเช่นกัน 
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 ...ออกไปจากกรอบ
ท่ีบดิเบีย้ว อย่าโทษส่ิงท่ีตัวเองมี     
ใช้ส่ิงทีมี่...ออกไปใช้ชวีติ  
DeksaZ
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ถ้าเราจะบอกว่า รถยนต์ คอืตัวชีว้ดัความก้าวหน้าของยุคสมยัก็คงไม่ผดิ เพราะมัน
เปรยีบเสมือนตัวแทนของเทคโนโลยท่ีีลำา้สมยั และหลากหลาย แต่ท่ีนับเป็นปัจจยัหลัก

ในการพฒันายานยนต์แห่งทศวรรษหน้า หนีไม่พ้นเทคโนโลยี 3 ด้าน คอื ด้านพลังงาน 
ด้านระบบบังคบัควบคมุ และด้านวสัดแุห่งอนาคต ต้ังแต่ในอดตีจนถงึปัจจบุนั 

นวตักรรมด้านยานยนต์ได้รบัการพฒันาอย่างไม่หยุดน่ิง โดยเฉพาะด้านพลังงาน
ท่ีส่งผลกระทบให้กบัโลกเราในปัจจบุนั ไปดกัูนว่ารถยนต์จะเปล่ียนโลกได้อย่างไร

FUEL CELL 
VEHICLE

รถยนต์เปลี่ยนโลก

เร่ือง กุลบุตร จินันทุยา

EA CREATOR AWARD 2018
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Fuel Cell Vehicle 
ยานยนต์พลังงานแห่งอนาคต
	 ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา	แหล่งพลงังานขบัเคลื่อน 
ยานยนต์ที่ใช้ส่วนใหญ่ได้จากน�้ามนัเชื้อเพลงิ	แต่ยิ่งนบัวนั
ความต้องการพลงังานกย็ิ่งเพิ่มขึ้น	และด้วยแหล่งผลติที่มอียู่
จ�ากดั	ท�าให้เกดิปัญหาการขาดแคลนน�้ามนั	ยิ่งใช้มากกย็ิ่ง
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกดิจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ 
มากขึ้น	เป็นที่มาของปัญหามลพษิและภาวะโลกร้อน	จากเหต ุ
ดงักล่าวจงึได้มกีารค้นคว้า	พฒันาแหล่งพลงังานที่จะมาทดแทน 
พลงังานจากน�้ามนัเชื้อเพลงิ	ซึ่งทางเลอืกหนึ่งกค็อื	การใช้
เซลล์เชื้อเพลงิ	(Fuel	Cell)

Fuel Cell 
คืออะไร
	 Fuel	Cell	หรอื	เซลล์เชื้อเพลงิ	คอื	เครื่องก�าเนดิพลงังาน
ไฟฟ้าชนดิหนึ่ง	ซึ่งได้จากการเปลี่ยนแปลงพลงังานเคมขีอง
เชื้อเพลงิ	2	ชนดิ	ที่เป็นคู่ปฏกิริยิากนั	โดยที่ไม่ต้องผ่านการ
เผาไหม้	เหมอืนเครื่องก�าเนดิพลงังานไฟฟ้าชนดิอื่น	ท�าให้
เครื่องยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลงินี้ไม่ก่อมลภาวะทางอากาศ	ทั้ง
ยงัมปีระสทิธภิาพสูงกว่าเครื่องยนต์เผาไหม้	1-3	เท่า	ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กบัชนดิของเซลล์เชื้อเพลงิ	และชนดิของเชื้อเพลงิที่ใช้	ซึ่ง
คู่เชื้อเพลงิที่เป็นที่นยิมน�ามาใช้งาน	คอื		ก๊าซไฮโดรเจน	กบั
ก๊าซออกซเิจน	เนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบใน
โมเลกลุของน�้าและสารอนิทรยี์	ที่มอียู่มากมายในธรรมชาติ	
ส่วนก๊าซออกซเิจนกส็ามารถหาได้ทั่วไปจากอากาศ	เมื่อก๊าซ
ทั้งสองท�าปฏกิริยิากนั	นอกจากจะได้พลงังานไฟฟ้าแล้ว	เรา
จะได้น�้าบรสิทุธิ์	และความร้อนไว้ใช้ตามความเหมาะสมด้วย	
จงึกล่าวได้ว่า	เซลล์เชื้อเพลงิเป็นเครื่องก�าเนดิไฟฟ้าที่สะอาด	
ปราศจากมลพษิ	และไม่ท�าให้สิ่งแวดล้อมเกดิการปนเปื้อน 
จงึเป็นพลงังานสะอาดอกีทางเลอืกหนึ่ง

รถยนต์เปลี่ยนโลก
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	 Toyota	บรษิทัผลติรถยนต์อนัดบัหนึ่งของญี่ปุ่น	ได้วจิยั
และพฒันายานยนต์พลงังานเซลล์เชื้อเพลงิ	ออกมาจ�าหน่าย
ตั้งแต่ปี	2016	นั่นคอื		Toyota	Mirai	โดยเปิดตวัที่ราคา	
57,500	ดอลลาร์	หรอืประมาณ	2	ล้านบาท	ประสทิธภิาพ
ในการขบัขี่ของ	Toyota	Mirai		มรีะยะการขบัขี่ไกลถงึ	502	
กโิลเมตร	(312	ไมล์)	และมอีตัราการประหยดัเชื้อเพลงิที่	66	
ไมล์ต่อแกลลอน	ตามการอ้างองิของ	Toyota	โดยใช้เวลาใน
การเตมิเชื้อเพลงิเพยีง	5	นาทเีท่านั้น	ซึ่งปัจจบุนัจ�าหน่าย
ไปแล้วประมาณ	6,000	คนัทั่วโลก	ซึ่งเป็นจ�านวนที่น้อยมาก	
เนื่องจากสถานเีชื้อเพลงิไฮโดรเจนยงัมไีม่มากพอ	จงึท�าให้
ยอดขาย	Toyota	Mirai	ยงัไม่สงูเท่าที่ตั้งเป้าไว้	และกล่าวไว้ว่า 
ถงึปัจจบุนัรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์พลงังาน	หรอื	Fuel	Cell	
Electric	Vehicle	(FCEV)	จะไม่ได้อยู่ในกระแสหลกัของรถยนต์
พลงังานสะอาด	แต่	Toyota	กย็งัยนืยนัที่จะพฒันาเรื่องนี้ต่อ	
และเตรยีมขึ้นไลน์ผลติ	ระดบั	Mass	Production	ต่อไป

Toyota และ 
Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)

Toyota MEGA WEB
	 ในงาน	MEGA	WEB	Toyota	City	Showcase	ที่โอไดบะ	
กรงุโตเกยีว	ได้น�ารถ	Toyota	Mirai	(มริาอ	ิภาษาญี่ปุน่	แปลว่า	
อนาคต)	มาโชว์ในงาน	รวมถงึเทคโนโลยยีานยนต์ต่าง	ๆ	ทั้ง
ยานยนต์ไร้คนขบั	รวมถงึหุ่นยนต์ตวัจิ๋ว	KIROBO	เพื่อนคยุ
ขณะขบัรถ	ที่ถูกออกแบบและพฒันาให้สามารถสื่อสาร	
พูดคยุกบัมนษุย์ได้ทกุเพศ	ทกุวยั	อกีทั้งยงัตอบสนองต่อการ
แสดงสหีน้าท่าทางได้เช่นกนั	และด้วยความที่มขีนาดเลก็แค่
เพยีงฝ่ามอืจงึสะดวกต่อการพกพาไปไหนต่อไหน	ไม่ว่าจะอยู่
ในบ้าน	ในรถ	อยู่กบัเพื่อน	หรอือยู่คนเดยีว	และที่เป็นไฮไลต์
ในงานกค็อื	Toyota	FCV	Plus	Concept	หนึ่งในเทคโนโลยี
แห่งอนาคตของรถพลงังานทางเลอืกแบบ	Fuel	Cell	ซึ่งถูก
ออกแบบภายใต้แนวคดิ	การร่วมเป็นหนึ่งในสงัคมยคุอนาคต	
รถต้นแบบคนันี้มรีูปทรงขนาดเลก็	ห้องโดยสารประกอบไป
ด้วยที่นั่งแบบ	2+2	ที่นั่ง	และเป็นมากกว่ายานพาหนะยคุใหม่	
ตวัรถใช้พลงังานจากกระแสไฟฟ้าที่ผลติโดยใช้ไฮโดรเจนเป็น
สารตั้งต้น	ไปท�าปฏกิริยิาทางเคมใีน	Cell	Stack	เพื่อสร้าง
กระแสไฟฟ้า	แต่สามารถเปลี่ยนตวัเองจาก	Eco-Cars	ไปสู่	
Energy-Cars	ได้ด้วยระบบที่เชื่อมต่อเข้ากบั	Grid	(Vehicle-to-
Grid)	คอื	FCV	Plus	เมื่อไม่ได้ถูกใช้งานในฐานะยานพาหนะ	
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กถ็ูกปรบัเปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องก�าเนดิไฟฟ้าที่เสถยีรได้อกี
ด้วย	สามารถต่อพ่วงกบัอปุกรณ์กกัเกบ็ไฮโดรเจนภายนอก	
เพื่อใช้เป็นแหล่งก�าเนดิพลงังานไฟฟ้าให้กบัครวัเรอืน	หรอื	
เมื่อใช้ต่อพ่วงกนัเป็นกลุ่ม	กจ็ะสามารถเชื่อมต่อกบักรดิไฟฟ้า	
ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของแหล่งชมุชนได้	(Power	
Sharing)	โดยทาง	Toyota	เรยีกโหมดในการใช้งานนี้ว่า	Social	
Mode	ส�าหรบัชดุระบบขบัเคลื่อนใน	FCV	Plus	Concept	นั้น	
Toyota	วางชดุ	Cell	Stack	เอาไว้ระหว่างล้อคู่หน้า	และตดิตั้ง
ถงัไฮโดรเจนแรงดนัสูงเอาไว้ด้านหลงัเบาะผู้โดยสาร	ส่วน
มอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกแยกตดิตั้งในแต่ละล้อ	ส�าหรบัใช้งานใน
แบบขบัเคลื่อน	4	ล้อ	การออกแบบภายนอกมคีวามโดดเด่น
ในเรื่องของรูปลกัษณ์ที่เน้นความล�้าสมยั	เผยให้เหน็ถงึ
อนาคต	แผงเซลล์เชื้อเพลงิจะตดิตั้งอยู่บรเิวณด้านหลงัล้อ
หน้าถดัจากถงัเกบ็ไฮโดรเจนที่อยู่ระหว่างที่นั่งด้านหลงั

FCV Plus Concept แม้จะยังไปไม่ถึงข้ัน
การผลิตออกมาขายจริง แต่ด้วยแนวคิด
หลักของตัวรถนับว่ามีความน่าสนใจอย่าง
สูงสำาหรับโลกในอนาคต เพราะนอกจากจะ 
เป็นรถพลังงานสะอาดแล้ว ยังถูกคิดไปไกล 
ถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ด้วยการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้ภายในครัวเรือน 
และสามารถแบ่งปันพลังงานเข้าสู่ระบบ 
กริดอัจฉริยะ (Smart Grid) ได้อีกด้วย 
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เมืองอัจฉริยะที่อยู่ได้กว่า 100 ปี
Fujisawa SST

เร่ือง กรณัฐ ธรรมศิริ

EA CREATOR AWARD 2018
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ท่ามกลางย่านชนิจกุูท่ีมตึีกสูง
มากมาย เหล่าสหาย PEA นัดกัน
ใส่เส้ือสายใจไฟฟ้า พร้อมออกเดนิทาง
ไป Fujisawa Sustainable Smart 
Town หรอืเรยีกส้ัน ๆ ว่า ‘Fujisawa 
SST’ ชมุชนที่ได้ชือ่ว่าเป็นต้นแบบของ
เมืองอจัฉรยิะอย่างยัง่ยนื

ากโตเกยีว	ผ่านโยโกฮาม่า	สู่ฟูจซิาว่า	เมอืง
ชายฝั่งทะเลน�้าลกึที่มหีาดทรายสดี�า...เมอืงที่
แม่บ้านโหวตให้อยู่แล้วมคีวามสขุมากที่สดุใน
ประเทศญี่ปุ่นประจ�าปี	2014	จากการส�ารวจโดย
นติยสาร	Aeneจ

	 หลงันั่งเหม่อมองทวิทศัน์ชั่วครู่	รถบสักพ็ามาถงึจดุหมาย
ปลายทาง	บ้านเรอืนส	ีขาวเรยีงรายอย่างเป็นระเบยีบนบัไม่ถ้วน	
ด้านบนหลงัคา	ประดบัประดา	ไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์		พร้อม
กบัเจ้าหน้าที่สาวใบหน้ายิ้มแย้มประจ�าบรษิทั	Fujisawa	SST	
Management	ยนืรอต้อนรบัคณะผู้มาเยอืนที่บรเิวณทางเข้า

Fujisawa SST Square แค่มีเธอก็อุ่นใจ
	 เธอพาพวกเราเดนิไปยงัห้องรบัรองของอาคาร	Fujisawa	
SST	Square	และเสริ์ฟกาแฟกลิ่นเย้ายวนชวนให้ตื่นจาก
อาการ	Shopaholic	เมื่อคนืที่ผ่านมา	Noriko	Inagaki	กล่าวกบั
เราว่า	“ภารกจิหลกัของ	Fujisawa	SST	คอืการเปลี่ยนแนวคดิ
ให้กลายเป็นเมอืงจรงิ”
	 และยิ่งไปกว่านั้น	“ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
70%	ลดการใช้น�้า	30%	ใช้พลงังานทดแทนมากกว่า	30%	
และกกัเกบ็พลงังานได้เพยีงพอต่อการด�ารงชวีติ	3	วนั	เมื่อ
เกดิภยัพบิตั”ิ	เป็นเป้าหมายส�าคญัของการสร้างชมุชนแห่งนี้	
ก่อนที่เธอจะพาเราไปชมออฟฟิศ
	 ที่นี่เป็นศนูย์วางแผนชมุชนอย่างต่อเนื่อง	(CCP)	รบัผดิชอบ
ในการวางแผนและใช้มาตรการกู้คนืเมื่อเกดิภยัพบิตักิรณี
ฉกุเฉนิ	เช่น	แผ่นดนิไหวที่เกดิขึ้นบ่อยครั้งในประเทศญี่ปุ่น	
นอกจากนี้ยงัมจีอทวีแีสดง	Dashboard	ที่เปรยีบเทยีบการใช้น�้า	
การใช้พลงังาน	กบัเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	และยงัมภีาพจาก
กล้องวงจรปิดที่ตดิเซน็เซอร์เพื่อรกัษาความปลอดภยัให้กบั
คนในชมุชน	จนผมอยากจะมอบฉายาให้	Fujisawa	SST	เป็น	
‘เมอืงแห่งปาปารสัซี่ที่รกั(ษ์)’

  

Fujisawa SST
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Future Co-Creation House เราจะพาตีท้ายครวั
	 เดนิออกมาจากศูนย์	CCP	ได้ไม่ไกลเท่าไหร่กพ็บกบับ้าน
ประหยดัพลงังานตวัอย่างที่ทางโครงการตั้งราคาไว้ประมาณ	
15	-	20	ล้านบาท	ในความคดิของคณุมนัอาจจะแพงไปใช่ไหม	? 
แต่เดี๋ยวก่อน	“ขายหมดแล้วค่ะ	!”	เธอบอกกบัเหล่ามนษุย์
เงนิเดอืนอย่างสภุาพ
 บ้านหลังนี้มีดียังไง	?	บ้านหลงันี้ถูกออกแบบให้ตอบรบั
การใช้งานกบัคนทกุกลุ่มได้อย่างเหมาะสม	ห้องชั้นล่าง 
ปรบัเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ด้วยประตูบานเลื่อนแบบญี่ปุ่น	
ห้องนอนให้ความรู้สกึอบอุ่น	และห้องน�้าที่ให้สนุทรยีภาพ
แห่งการอาบน�้าจากการฉายภาพผ่านโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่	
ส่วนบรเิวณลานจอดรถมเีต้าเสยีบส�าหรบัชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
ไว้โดยเฉพาะ
	 ลดัเลาะรอบบ้านกนัต่อจนมาเจอ	Energy	Creation-Storage	
ท�าหน้าที่เชื่อมต่อระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์บน
หลงัคาบ้าน	แบตเตอรี่กกัเกบ็พลงังาน	และระบบผลติไฟฟ้าที่
ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลงิ	(ENE-FARM)	ร่วมกนั	นอกจากนั้นไฟฟ้า
ที่ผลติได้หากเกนิจากการใช้สอยภายในบ้านกจ็ะถูกขายกลบั
ให้แก่การไฟฟ้าซึ่งเป็นการสร้างรายได้สู่ครวัเรอืนอกีทางหนึ่ง

Committee Center กับภารกิจพิชิตภัย
 ผู้คนจะหนีไปทางไหน	ถ้าคลื่นยักษ์ซัดเข้ามา	? 
	 ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านหลงัที่ผมเพิ่งเข้าไปชม	มอีาคาร
รูปวงกลมสูงจากระดบัน�้าทะเล	10.5	เมตร	ตั้งอยู่ใจกลาง	
Fujisawa	SST	ที่นี่เป็นจดุรวมพลของคนที่อาศยัอยู่ในเมอืง
แห่งนี้	ท�าให้บรเิวณลานชั้นสองของ	Committee	Center	

ปลอดภยัต่อการเกดิเหตกุารณ์สนึามิ	
	 ส�าหรบักรณฉีกุเฉนิอื่น	ๆ	กส็ามารถมาใช้พกัพงิได้	ไม่ว่า
จะเป็นสถานที่ตั้งห้องน�้า	ม้านั่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นเตา
ประกอบอาหาร	หรอืแม้แต่การเตรยีมแหล่งพลงังานไฟฟ้า
ส�ารอง	ทั้งหมดล้วนถูกออกแบบมาให้พร้อมใช้งานทั้งสิ้น
	 ก่อนจากไปผมตั้งค�าถามกบัเธอไว้ว่า	“ภาครฐั	ภาคเอกชน	
ภาคประชาชน	คณุคดิว่าใครได้รบัประโยชน์จากโครงการนี้
มากที่สดุ”	ค�าตอบที่ไม่มใีนสครปิต์	คอื	“ถ้าให้ฉนัตอบคดิว่า
คงเป็นผู้พฒันาโครงการอย่าง	Panasonic	ที่จะได้ภาพลกัษณ์
ของการเป็นผู้น�าทางเทคโนโลย	ีแต่อย่างไรกต็าม	ฉนัเชื่อว่า
ทกุฝ่ายกจ็ะได้รบัประโยชน์ร่วมกนั	โดยเฉพาะคนในชมุชนจะ
มคีณุภาพชวีติที่ดแีละอยู่อย่างมคีวามสขุ	ไม่เชื่อลองมาดูกนั
อกี	100	ปีข้างหน้าส”ิ
	 ผมเชื่อ...เชื่อในความสขุที่สัมผสัได้จากเมอืงแห่งนี้
 ก่อนที่เธอจะยืนโบกมืออ�าลา	จนกระทั่งรถบัสลาลับ
สายตาไป 

 พลังงานไฟฟ้าสำารองน้ัน
มาจากแผงโซลาร์เซลล์ส่วน
กลางของชมุชน รวมถงึรถยนต์
ไฟฟ้าท่ีสามารถจ่ายไฟฟ้าให้
แก่ชมุชนในยามฉุกเฉิน 



 • ฉบับท่ี 12 / 2561  29

  



30  • ฉบับท่ี 12 / 2561

EA CREATOR AWARD 2018

โทโชคุ จิตวิญญาณแห่งญี่ปุ่น

มนั่งฟังไกด์ประจ�าคณะบรรยายเรื่องราว
ต่าง	ๆ	มาร่วม	2	ชั่วโมงแล้ว	ตั้งแต่ออกจาก
โตเกยีวเมื่อช่วงบ่ายรถบสักพ็าคณะออก
เดนิทางขึ้นเหนอืไปเรื่อย	ๆ	จดุพกัปลายทาง
ของเราวนันี้คอืจงัหวดัโทชงิิ	ซึ่งอยู่ห่างจากผ

โตเกยีวประมาณ	130	กโิลเมตร	จากสิ่งที่ไกด์บรรยายได้
กระตุ้นให้ต่อมอยากรู้อยากเหน็ของผมเริ่มท�างานอย่างหนกั	
ภาพบางอย่างได้เกดิขึ้น	ในความรู้สกึ	เมื่อผสมรวมเข้ากบั
บรรยากาศสองข้างทางที่รถได้วิ่งผ่านมา	ผมได้จนิตนาการ
ล่วงหน้าไปถงึเมอืงที่จะได้ไปเยอืนในวนัพรุ่งนี้แล้ว...Nikko	
หรอืที่เราออกเสยีงว่า	‘นกิโก้’
	 เมื่อถงึโรงแรมที่พกั	สิ่งแรกที่ผมอยากท�าคอืกระโดดลงแช่
ออนเซน็เพื่อกระชากความเปล่งปลั่งของวยัหนุ่มที่หายไปให้
กลบัมาตามค�าโฆษณาของไกด์	แต่กว่าจะได้ท�าแบบนั้นต้อง
รอเกอืบเที่ยงคนืเพราะต้องสะสางงานให้เรยีบร้อยก่อน	อา...	
ออนเซน็อุ่น	ๆ	กลางแจ้งยามค�่าคนืในบรรยากาศหนาว	ๆ	
มนัช่างฟินสมใจจรงิ	ๆ	ความเหนด็เหนื่อยเมื่อยล้าหลายวนั
ที่ผ่านมาได้ผ่อนคลายลงไป	ท�าให้เมื่อผมกลบัขึ้นไปห้องพกั
แล้วได้นอนหลบัสนทิทั้งคนื

	 ผมตื่นขึ้นมาอกีทเีพราะเสยีงที่ระเบยีงหลงัห้องพกั	พอ
เปิดประตูออกมากเ็หน็เพื่อน	ๆ	ออกมาสูดอากาศยามเช้า
และถ่ายภาพกบัววิสวย	ๆ	ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสแีล้ว	แต่ยงั...	
ไกด์บอกว่าถ้าไปถงึนกิโก้แล้วจะลมืที่นี่ไปเลย	นั่นยิ่งกระตุ้น
ความอยากให้ไปถงึนกิโก้เรว็	ๆ	และเมื่อลงมาที่ห้องอาหาร	
สิ่งที่เหน็คอืนกัท่องเที่ยวสวมชดุยูกาตะมานั่งทานอาหารกนั
สบาย	ๆ	หลงัขึ้นจากออนเซน็ยามเช้า	หลงัเสรจ็มื้อเช้าคณะ
กอ็อกเดนิทางอกี	40	กโิลเมตร	สู่นกิโก้เพื่อเข้าชมศาลเจ้า
โทโชค	ุมรดกโลกและสญัลกัษณ์ของนกิโก้	รถบสัพาเรา
ลดัเลาะไปตามไหล่เขาสลบัพื้นที่ราบ	ระหว่างทางยิ่งใกล้ถงึ
ยิ่งสวย	ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสี		ต้นสนโบราณอายหุลายร้อยปี
ยนืตระหง่านเรยีงรายต้อนรบัผู้มาเยอืนอยู่ทั้งสองข้างทาง
และเมื่อรถวิ่งผ่านสะพานชนิเคยีวสแีดงสะดดุตาก่อนเลี้ยว
เข้าสู่ลานจอดรถ	นั่นคอืสญัญาณว่าเราได้มาถงึที่หมายแล้ว	
ผมรบีคว้ากล้องขึ้นมาสะพายแล้วก้าวตามคณะเข้าไปยงั
พื้นที่ลานด้านหน้าศาลเจ้าโทโชค	ุด้านหลงัคอืซุ้มประตูหนิ
อชิโิดรซิึ่งมถีนนหนิทอดยาวลงไปสู่วดัรนิโนจแิละสะพาน
ชนิเคยีว	ด้านซ้ายมอืคอืเจดยี์	5	ชั้นสแีดงสดและถนนหนิ
ที่น�าไปสู่ศาลเจ้าฟตุาระซงั	ภาพตรงหน้าของผมคอืศาลเจ้า

เร่ือง วโรดม มากมูล
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ขนาดใหญ่ที่วจิติรตระการตาซึ่งถูกโอบล้อมด้วยป่าสนโบราณ
อายหุลายร้อยปี	แต่ละต้นมขีนาดใหญ่	2	-	3	คนโอบ	
บรรยากาศยงัเช้าอยู่	นกัท่องเที่ยวยงัไม่หนาตา	ไกด์น�าคณะ
ไปช�าระร่างกายให้สะอาดบรสิทุธิ์ก่อนเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน
ศาลเจ้า	และบอกคณะให้จบักลุ่มเดนิตามกนัไว้และให้เวลา
อยู่ที่นี่	2	ชั่วโมง	แต่เมื่อได้ลอดผ่านซุ้มประตูโยเมมงผ่านไป
ไม่กี่นาที	ผมกถ็ูกบรรยากาศในศาลเจ้าดงึหลดุออกจากกลุ่ม
ด้วยความอลงัการของสถานที่	กล้องในมอืผมท�างานอย่าง
หนกัเพื่อเกบ็ภาพความสวยงามของอาคารและงานศลิปะ
โบราณชั้นครู	ซึ่งหลายอย่างได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดก
แห่งชาตญิี่ปุ่นเลยทเีดยีว

	 ผมดื่มด�่าเตม็ที่กบังานศลิปะโบราณอนัน่าตื่นตา	เรยีนรู้
ในวถิแีห่งศรทัธา	และชื่นชมกบัความหวงแหนในการรกัษา
มรดกทางวฒันธรรมให้คงอยู่ของชาวญี่ปุ่น	ครูพาเดก็	ๆ	
นกัเรยีนมาทศันศกึษาเป็นกลุ่ม	พ่อแม่พาลูก	ๆ	มากราบไหว้
ขอพรจากสิ่งศกัดิ์สทิธิ์	ช่วงสาย	ๆ	นกัท่องเที่ยวเริ่มหลั่งไหล
มายงัสถานที่แห่งนี้	แต่บรรยากาศโดยรอบยงัสงบ	คงเพราะ
ความศรทัธาที่มตี่อสถานที่	โดยเฉพาะช่วงบนัไดหนิทางขึ้น
ไปสู่หลมุฝังศพของท่านโตกงุาวา	อเิอยาสึ	ทกุคนจะเดนิ
อย่างสงบแม้จะเหนื่อยหนกัหนาจากการเดนิขึ้นบนัไดสูง	ๆ 
กย็งัเหน็รอยยิ้มที่มใีห้แก่กนั
	 เวลาผ่านไปไวมาก	ผมรู้ตวัอกีทกีเ็มื่อมคีณะโทร.ตามว่า
เลยเวลาแล้ว...ผมยงัไม่พบกบัเจ้าเหมยีวง่วงเนะมรุเินะโกะ	
เซเลบชื่อดงัของที่นี่เลย	จงึเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ว่า	“Where’s	
the	sleeping	cat	?”	เจ้าหน้าที่จงึชี้มอืไปที่รูปแมวแกะสลกัตวั
เลก็	ๆ	ที่อยู่บนซุ้มประตูทางขึ้นไปสู่สถานที่ฝังศพ	จรงิ	ๆ	ที่
ซุ้มประตูนั้นผมเดนิลอดผ่านไปและกลบัลงมารอบหนึ่งแล้ว
แต่ไม่ทนัได้สงัเกตเหน็แต่แรก	ตรงนั้นมคีนยนืถ่ายภาพและ
เซลฟี่กนัอยู่	ผมรบีไปทกัทายพร้อมถ่ายภาพเจ้าเหมยีวง่วง
ก่อนลาไปร่วมกบัคณะเพื่อเดนิทางไปยงัทะเลสาบชูเซน็จิ
ที่หมายต่อไป
	 ระหว่างทางไปทะเลสาบชูเซน็จิ	รถบสัพาคณะลดัเลาะ
ไปตามโค้งบนภูเขาที่ใบไม้ก�าลงัเปลี่ยนสสีวยงาม	ผ่านจดุ
นั่งกระเช้าชมววิทะเลสาบและน�้าตกจากมมุสูง	(อยากแวะ)		
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ผ่านน�้าตกเคกอน	(ตรงนี้กอ็ยากแวะใจจะขาด)	และจอดพกั	
ที่ทะเลสาบชูเซน็จิ		ผมรบีทานอาหารกลางวนัและคว้ากล้อง
ออกไปเกบ็ภาพบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสรีอบทะเลสาบ...	
ไกด์บอกอกีว่าที่นี่มาเที่ยวได้ทั้งปี	บรรยากาศของสถานที่
ท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล	และคุ้มเป็นอย่างยิ่งที่จะ
มา	เพราะที่นกิโก้มทีั้งมรดกทางวฒันธรรมที่ทรงคณุค่าจนได้
รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก	และสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตมิากมายบนเส้นทางที่สวยงาม	นั่นท�าให้ผมเริ่ม
วางแผนที่จะกลบัมาที่นี่อกีครั้งเพื่อเกบ็ตกบรรยากาศที่ผม
ไม่มโีอกาสได้สมัผสัในครั้งนี้
	 ระหว่างทางที่รถบสัเดนิทางกลบัโตเกยีว	ขณะที่หลาย	ๆ	
คนหลบัไปด้วยความอ่อนเพลยี	ผมกลบัคดิถงึความรู้สกึบาง
อย่างเมื่อเดนิอยู่ในศาลเจ้าโทโชคุ	บางอย่างที่ผมยงัไม่เข้าใจ	

นิกโก้มท้ัีงมรดกทางวฒันธรรม
ท่ีทรงคณุค่าจนได้รบัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก และ
สถานท่ีท่องเทีย่วทางธรรมชาติ
มากมายบนเส้นทางทีส่วยงาม
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ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม
 การเดินทางจากโตเกียวมาที่เมืองนิกโก้ สามารถ

เดินทางได้ทั้งทางรถไฟ และรถบัสโดยสาร
 พื้นที่มรดกโลกของเมืองนิกโก้ ประกอบด้วย วัดใน

ศาสนาพุทธ 1 แห่ง และศาลเจ้าในศาสนาชินโต 2 แห่ง 
ได้แก่ วัดรินโนจิ ศาลเจ้านิกโก้ฟุตาระซัง และศาลเจ้า
นิกโก้โทโชคุ ซ่ึงถ้ามีเวลา สามารถเดินข้ามสะพานชินเคียว 
สู่วัดรินโนจิ ต่อด้วยศาลเจ้านิกโก้โทโชคุ และศาลเจ้า
นิกโก้ฟุตาระซังได้เลย

 ศาลเจ้านิกโก้โทโชคุ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 
- 17.00 น. (เมษายน - ตุลาคม) และ 08.00 - 16.00 น.
(พฤศจิกายน - มีนาคม) ค่าเข้าชมผู้ ใหญ่ 1,300 เยน 
เด็ก 450 เยน

 โตกุงาวา อิเอยาสึ ได้รับการแต่งตั้งจากองค์
จักรพรรดิให้ดำารงตำาแหน่งเซอิไทโชกุนในปี ค.ศ. 1603 
โดยได้บริหารจัดการก่อตั้งรัฐบาลบากุฟุ และในอีก 2 ปี
ต่อมาได้สละตำาแหน่งให้บุตรชายรับสืบต่อ แล้วตัวเอง
ไปรับตำาแหน่งโอโกะโช (อดีตโชกุน) เสียชีวิตในปี ค.ศ. 
1616 อายุ 75 ปี

 ก่อนตาย โตกุงาวา อิเอยาสึ ได้สั่งเสียไว้ว่าในปีแรก
ที่ตายให้นำาร่างไปฝังไว้ที่ภูเขาคูโนะ ในแคว้นชิซูโอกะซึ่ง
เป็นบ้านเกิด ระหว่างนั้นได้สร้างศาลเจ้าเล็ก ๆ ที่นิกโก้ 
แล้วนำาร่างมาไว้ที่ศาลนี้โดยยกท่านให้เป็นเทพเจ้า
แล้วท่านจะปกป้องคุ้มครองดูแลประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้
นิกโก้อยู่ทางเหนือของเอโดะ สำาหรับชาวญี่ปุ่นมี
ความเชื่อว่า ทิศเหนือนั้นเป็นทิศไม่เป็นมงคลเพราะ
สิ่งชั่วร้ายจะมาจากทางเหนือ ท่านหวังให้ตระกูล
โตกุงาวานั้นได้ปกครองญี่ปุ่นอย่างสงบสุขยาวนาน
ชั่วกัลปาวสาน จึงอาสาตายแล้วกลายเป็นเทพผู้พิทักษ์

ผมเริ่มคดิทบทวนสิ่งที่ไกด์ได้ถ่ายทอด	สบืค้นหาข้อมลูเพิ่มเตมิ	
และสอบถามไปยงัไกด์ถงึมมุมองของคนญี่ปุน่ที่มตี่อศาลเจ้า
แห่งนี้	พบว่าจากจดุเริ่มของสสุานที่พ�านกัสดุท้ายของท่าน 
โตกงุาวา	อเิอยาสึ	โชกนุผู้ยิ่งใหญ่สมยัเอโดะ	ด้วยคณุูปการ
เมื่อครั้งยงัมชีวีติ	ท�าให้คนญี่ปุ่นพบกบัความสงบสขุ	สิ้นสดุ
จากภยัสงครามที่ยดืเยื้อมากว่าร้อยปี	ประเทศได้รวมกนัเป็น
ปึกแผ่นและเกดิการพฒันา	หลงัการจากไปของท่าน	ชาวญี่ปุน่
เชดิชูให้ท่านเป็นเทพโทโช	ไดกอนเกน็	หรอื	‘เทพแห่งแสง
ตะวนัออกผู้ยิ่งใหญ่’	เกดิการก่อสร้างปรบัปรงุสถานที่จาก
สสุานของโชกนุสู่การเป็นศาลเจ้าของเทพเจ้าเพื่อให้ผู้คนได้
เดนิทางมาเคารพสกัการะ	ผลงานศลิปวฒันธรรมต่าง	ๆ	
ได้ถูกรงัสรรค์ขึ้นที่นี่ด้วยศรทัธาจากรุ่นสู่รุ่น	ท�าให้ศาลเจ้า
โทโชคไุม่ใช่เป็นเพยีงสถานที่	แต่คอืหนึ่งในจติวญิญาณ
ของชาวญี่ปุ่น	ดงันั้นในความประทบัใจที่ผมได้มาสมัผสัที่นี่	
หากมคีนเคยกล่าวไว้ว่า	Nikko	is	Nippon.	แล้ว	ผมเองกจ็ะ
ต่อท้ายให้ด้วยว่า	Toshogu	is	Nikko.	อย่างแท้จรงิ 
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	 ความน่ากลวัของฝุ่นร้าย	PM2.5	ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายนั้น	
อาจไม่ส่งผลทนัตาเหน็	แต่ในเบื้องต้น	อาจมอีาการระคายเคอืง
จมูกหรอืแสบจมูก	ไอ	ไปจนถงึมเีสมหะ	ส่วนในระยะยาว	
นอกจากจะเป็นสาเหตทุี่ท�าให้เกดิโรคมะเรง็ปอดแล้ว	ยงัเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจ	โรคหลอดเลอืดในสมอง	รวมไปถงึ
โรคหวัใจขาดเลอืดได้อกีเช่นกนั	ส�าหรบัสตรทีี่ตั้งครรภ์	ยงัส่งผล
ต่อการเจรญิเตบิโตของทารกในครรภ์	เช่น	ทารกมนี�้าหนกัน้อย
กว่าปกต	ิ
	 อย่างไรกต็าม	ส�าหรบัวธิป้ีองกนัฝุน่	PM2.5	ในระดบัเบื้องต้นคอื
การสวมหน้ากากมาตรฐาน	N95	ขึ้นไป	ส่วนการแก้ปัญหาเรื่อง
ฝุ่นในระยะยาว	ต้องอาศยัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน	เช่น	
มกีารปรบัปรงุมาตรฐานน�้ามนัในไทย	จากมาตรฐาน	EURO	4	
เป็น	EURO	5	และ	6	ให้เรว็ขึ้น	ตลอดจนต้องมมีาตรการควบคมุ
ปรมิาณรถยนต์ในเมอืง	หรอืสนบัสนนุให้คนหนัมาใช้รถไฟฟ้า	
หรอืรถยนต์ที่ใช้พลงังานไฟฟ้าทดแทนการใช้น�้ามนั	เป็นต้น	

	 โดยเจ้าฝุน่ร้ายที่ลอยปกคลมุพื้นที่ต่าง	ๆ	ของกรงุเทพมหานคร
ในขณะนี้นั้น	เป็นฝุน่	PM2.5	(ที่มค่ีาสงูเกนิมาตรฐาน)	หรอืฝุน่ละออง
ที่มขีนาดเลก็มากเท่ากบั	2.5	ไมครอน	หรอืเทยีบเท่ากบัเชื้อแบคทเีรยี 
ซึ่งฝุน่ละอองระดบันี้	ระบบป้องกนัในร่างกายของคนเราจะไม่สามารถ
ดกัจบัได้ดนีกั	ท�าให้มโีอกาสเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจ	และ
เป็นหนึ่งในสาเหตขุองการเกดิโรคมะเรง็ปอด	โดยในงานวจิยัระบุ
ไว้ว่า	โอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเรง็ปอดนั้นเท่ากบั	36%	ต่อการ
เพิ่มขึ้นของฝุ่น	PM2.5	จ�านวน	10	ไมโครกรมัต่อตารางเมตร	
	 แล้วนกึสงสยักนับ้างไหมว่า	เหตใุด	เจ้าฝุ่น	PM2.5	นี้	จู่	ๆ	จงึ
ลอยคละคลุ้งปกคลมุเมอืงจนแทบจะกลายเป็นสายหมอกในเมอืง
ร้อนไปเสยีได้	ค�าตอบจากกรมควบคมุมลพษิเมื่อปี	2561	ระบถุงึ
ต้นตอของฝุ่น	PM2.5	นี้ว่า	เกดิมาจากไอเสยีดเีซลเป็นอนัดบัหนึ่ง	
และการเผาขยะชวีมวล	รองลงมาเป็นอนัดบัสอง	นอกจากนี้	ฝุ่น
ดงักล่าวในพื้นที่กรงุเทพมหานคร	จะมใีนช่วงหน้าแล้งมากกว่า
หน้าฝนถงึ	2	เท่าเลยทเีดยีว	

นอกจากเร่ืองรถติดท่ีชาวกรุงต้องประสบพบเจอทุกเม่ือเช่ือวันแล้ว อีกหน่ึงปัญหาสำาคัญในขณะน้ี
คือ เร่ืองของฝุ่นละอองเต็มเมือง จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำาวันและสุขภาพในระยะยาว

อันตรายต่อชีวิตคนกรุง

ข สุขภาพ
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

ฝุ่นร้าย PM2.5
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วะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

แล้วครบั	และที่แห่งนี้	คอืสนามแห่งการรวมใจ	ร่วมฝีมอืของ
นกักฬีายงิปืนในทกุประเภทการแข่งขนั	ที่ท�าให้ทมีนกักฬีา 
ยงิปืนของสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้แชมป์ชนะเลศิ 
มาสบิสมยัหรอืสบิปีต่อเนื่องกนัอย่างเตม็ภาคภูมิ
	 เมื่อถงึเวลาพกัทั้งช่วงกลางวนัหรอืช่วงเยน็	พี่น้องในทมีก็
จะหาของอร่อย	ๆ	ในเมอืงโอ่งแห่งนี้	เพิ่มพลงักนัตามที่ชอบ	
หนึ่งในจานเด่นของเมอืงราชบรุทีี่นยิมกนัอย่างแพร่หลายไป 
ทั่วทกุภาคของเมอืงไทย	ซึ่งท่านอาจได้เหน็กนับ่อย	ๆ	กค็อื	 

‘เนื้อต้มบ้านสงิห์’	แต่ส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าบ้านสงิห์นั้นอยูท่ี่ไหน
	 บ้านสงิห์	เป็นต�าบลหนึ่งของอ�าเภอบ้านโป่ง	ซึ่งถ้าเรา
ขบัรถมาตามถนนเพชรเกษม	เมื่อผ่านแยกบางแพมากจ็ะพบ
กบัร้านขายตุ๊กตา	ซึ่งเป็นสนิค้าขึ้นชื่อของบ้านโป่ง	ตรงนี้เอง 
ที่เลี้ยวซ้ายเข้าไปกค็อื	ต�าบลบ้านสงิห์ครบั
	 เนื้อต้มบ้านสงิห์นั้น	เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นกค็อืเป็นต้มย�า
น�้าใส	ที่มเีครื่องเคราอนัเร่าร้อนด้วยเครื่องต้มย�าและพรกิขี้หนู
สวนต�าที่หอมเด่น	และใส่ใบกะเพราแดงลงไปก�าชบัรสชาติ
ให้อยู่หมดัอกีอย่าง	แต่เดมิใช้เนื้อววัและเครื่องในววัเป็นหลกั	
แต่ปัจจบุนัได้เพิ่มเนื้อหมูเข้ามาเพื่อเอาใจคนไม่กนิเนื้อววั	
ด้วยครบั	

เน้ือต้มเจ๊ต๋ิม  
ดอนตะลุง ราชบุรี 

มนกักฬีายงิปืน	สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
ก่อนเข้าแข่งขนักฬีารฐัวสิาหกจิในทกุปีนั้น	 
จะต้องเกบ็ตวัฝึกซ้อมที่สนามยงิปืน	ค่ายบรุฉตัร	
จงัหวดัราชบรุกีนัทกุปี	ต่อเนื่องกนัมาสบิกว่าปีที
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	 ชายกางจะพาทกุท่านมารู้จกักบัร้านเนื้อต้มต�ารบั 
บ้านสงิห์ที่อยู่นอกเขตพื้นที่	ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านสงิห์นกั	 
แต่รสชาตขิองเขานั้นเดด็ขาดจรงิ	ๆ	ครบั	ซดน�้าไปสามช้อน	
ต้องมเีหงื่อซมึออกมาด้วยความสขุ	ชื่อร้านว่า	‘เนื้อต้มเจ๊ติ๋ม	
ดอนตะลงุ’
	 ร้านเจ๊ติ๋มหาไม่ยากครบั	ถ้าท่านมาจากกรงุเทพฯ	มุ่งหน้า
สู่ราชบรุี	เมื่อท่านข้ามสะพานตรง	Big	C	มาแล้ว	ให้เลี้ยวขวา
ที่แยกเจดยี์หกั	แล้วขบัตรงไปจนถงึสามแยกให้เลี้ยวขวาอกี
ครั้ง	จนถงึวดัเขางู	ที่มพีระปางลลีาแกะสลกัตดิไว้บนเขา
จงึเลี้ยวขวาเข้าซอยตรงข้ามนั้น	มาจนถงึสามแยกโรงเรยีน
วดัดอนตะลงุ	กจ็ะเจอร้านเจ๊ติ๋มครบั
 ร้านเจ๊ติ๋ม	เด่นเรื่องเนื้อเป่ือย	เนื้อสด	และมนักรอบเสอืร้องไห้
ที่ไม่ควรพลาด	โดยส่วนมากจะสั่งลวกจิ้มรสเดด็มาปทู้องกนัก่อน	
และตามด้วยเนื้อต้มตามส่วนที่ชอบกบัข้าวเปล่า	ที่เหยาะซอีิ๊ว
ตราเสอืให้หอม	ๆ	ในถ้วยสกันดิ	กย็ิ่งชรูสขึ้นไปอกีครบั
	 ชายกางจะต้องสั่งรวมลวกมาจาน	ผ้าขี้ริ้วลวก	เสอืร้องไห้

ลวก	เนื้อเปื่อยลวกจิ้ม	และเนื้อต้มปิดท้ายกนัไปเบา	ๆ	ตาม
ก�าลงัความหวิ	คนที่ชอบเนื้อหมู	ร้านกม็ใีห้เลอืกแซ่บได้เช่น
กนั	ในแบบมนิ้อยหน้านะครบั
	 จบสวย	ๆ	ด้วยลูกตาลลอยแก้วที่แช่มาเป็นเกลด็น�้าแขง็
หรอืจะเป็นหวานเยน็	น�้าแขง็ไส	กอ็ร่อยชื่นใจได้เช่นกนั	
พร้อมกบันั่งตาลอย	อิ่มตื้อ	สะดอืโบ๋กนัไป
	 เรามาช่วยกนัอนรุกัษ์อาหารพื้นถิ่นเอาไว้	มใิห้สูญหาย	
ไปกบัยคุสมยัที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็เถอะครบั						
อย่างเจ๊ติ๋มเองกม็ลีูก	ๆ	มาช่วยกนัสบืทอดรสชาตแิละฝีมอื	
เรา	ๆ	ท่าน	ๆ	เองกม็หีน้าที่ช่วยอดุหนนุให้ก�าลงัใจกบัร้าน			
ด	ีๆ	เช่นนี้เรื่อยไปครบั
	 วนัหยดุวนัว่าง	พาพระในบ้านออกมานั่งรถเล่น	ไหว้พระ	
ทานข้าว	ให้ท่านได้ใช้เวลาอยู่กบัคนในครอบครวัที่ท่านรกัมา
ตั้งแต่เรายงัไม่ลมืตาดูโลกนะครบั	อย่าลมืที่จะกอดท่าน	หอม
แก้มท่านบ้าง	ความชื่นใจที่ได้จะมากมายขนาดไหนนั้น	เรา
จะรู้กต็่อเมื่อได้เป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วนี่แหละครบั 

ต้มยำาน้ำาใส ท่ีมีเคร่ืองเคราอันเร่าร้อน
ด้วยเคร่ืองต้มยำาและพริกข้ีหนูสวนตำา
ท่ีหอมเด่น และใส่ใบกะเพราแดงลงไป
กำาชับรสชาติให้อยู่หมัด
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พลังงานจากเส้นอุด้ง
กษ์์โลก

เร่ือง : วิชชุ ชาญณรงค์  ภาพประกอบ : ข้าวตู

เ
‘การทิ้งอาหาร’	ซึ่งรายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาต	ิหรอื	FAO	ระบวุ่า	แต่ละปีแดนปลาดบิแห่งนี้	มอีาหาร
เหลอืทิ้งถงึ	20	ล้านตนัต่อวนั	และเพยีงแค่โตเกยีวเมอืงเดยีวกม็ขียะ
เหลอืทิ้งถงึ	6,000	ตนัต่อวนั		
	 ทว่า…ไม่น่าเชื่อ	ในวกิฤตกลบักลายเป็นโอกาส	ที่เมอืง
ทาคามตัสใึนจงัหวดัคากาวะนี่เอง	เมอืงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่ผลติ					
เส้นอดุ้งได้อร่อยและมคีณุภาพชั้นเลศิของญี่ปุ่น	ทกุเที่ยงวนั	ร้านอดุ้ง
ที่มอียูท่ั่วเมอืงร่วม	800	ร้านจะเนอืงแน่นไปด้วยพนกังาน	นกัเรยีน	
นกัศกึษา	มายนืรออดุหนนุ	แต่ที่น่าทึ่งกว่านั้น	บรษิทั	Chiyoda	
Manufacturing	ซึ่งตั้งอยู่ในเมอืงทาคามตัสึ	ได้คดิน�าเส้นอดุ้งเหลอืทิ้ง
จ�านวนมากนี้มาใช้ประโยชน์ในการผลติพลงังาน		เพราะมเีส้นอดุ้ง
เหลอืทิ้งมากถงึปีละ	150	ตนั		ด้วยวธิขีอความร่วมมอืจากบรรดา
โรงงานผลติเส้นอดุ้งและร้านอดุ้งรวบรวมเส้นที่เหลอืทิ้งมาผ่าน
กระบวนการ	ซึ่งร้อยละ	10	จะได้เป็นเอทานอล	ส่วนที่เหลอือกีร้อยละ	
90	จะผลติเป็นก๊าซชวีภาพต่าง	ๆ	เช่น	มเีทน	เพื่อน�ามาผลติกระแส
ไฟฟ้า	ปัจจบุนัสามารถผลติไฟฟ้าได้ถงึ	180,000	กโิลวตัต์ชั่วโมงต่อปี	
จากระบบการผลติมเีทนจากเส้นอดุ้งซึ่งเป็นปรมิาณพลงังานที่เพยีง
พอส�าหรบั	50	ครวัเรอืนโดยประมาณ	
	 ถ้าคณุสงสยัว่าเส้นอดุ้งถูกเปลี่ยนเป็นพลงังานไฟฟ้า
ได้อย่างไรนั้น	ความมหศัจรรย์นี้เกดิขึ้นเมื่อเราน�า
เศษเหลอืของเส้นอดุ้งไปอดัแน่นในแทงก์น�้า
ขนาดใหญ่ที่สูงและกว้างถงึ	8	เมตร	
เส้นอดุ้งจะถูกดองอยู่ในแทงก์นี้จนเกดิ
ก๊าซมเีทน	ซึ่งก๊าซมเีทนที่สามารถเกบ็ได้
จากการดองเส้นเหล่านี้	จะถูกน�าไปใช้
กบักงัหนัพลงังานส�าหรบัผลติไฟฟ้าต่อไป	
จากการคดิค้นแหล่งพลงังานชนดินี้	ท�าให้	
Chiyoda	ไม่เพยีงแค่ตอบโจทย์ความต้องการ
แหล่งพลงังานทดแทนชนดิใหม่	แต่พวกเขายงั
ตอบโจทย์การลดปรมิาณของเสยีลงอกีด้วย
	 เห็นไหม...เส้นอุด้งก็ไม่ธรรมดาเลย! 

มื่อพูดถงึประเทศญี่ปุ่นแล้ว	ผลติภณัฑ์ต่าง	ๆ	ของประเทศนี้
กม็นีวตักรรมที่โดดเด่นอย่างมาก	รวมถงึการค้นพบพลงังาน
ทดแทนเพื่อตอบโจทย์ปัญหาการสร้างพลงังานที่ยั่งยนื	เพราะ
ปัญหาซึ่งเกดิขึ้นบ่อยในประเทศที่เจรญิแล้วอย่างญี่ปุ่น	คอื	

อ้างอิง
http://www.my-kagawa.jp/en/about
https://www.renewableenergyworld.com/
articles/2015/01/what-do-noodles-and-
oranges-have-in-common-japanese-
bioenergy.html
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EA for Kids

	 น้อง	ๆ	เคยสงัเกตและสงสยับ้างไหมว่า	ท�าไมปลั๊กไฟหรอืเต้ารบัที่ตดิตั้งอยู่ทั่วบ้าน
ของเราต้องมถีงึ	3	รู	ทั้ง	ๆ	ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในบ้านเป็นเต้าเสยีบแบบสองขา	
ซึ่งปลั๊กไฟ	3	รูนั้น	ประกอบไปด้วย	
 • สายดินหรือสายกราวด์ (G-Ground)	มีไว้เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟรั่ว	หรือ
ลัดวงจรขณะที่เราใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	คือ	เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว	กระแสไฟฟ้าจะไหล
ผ่านสายดินและลงดินไป	ไม่เกิดอันตรายต่อเราขณะจับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนั่นเอง	
 • สายเฟส (P-Phase)	เป็นสายที่มีกระแสไฟฟ้า	(220	โวลต์)	ท�าหน้าที่น�ากระแสไฟฟ้า
จากแหล่งจ่ายไฟเข้าสู่ตัวบ้าน	และท�าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าท�างาน
 • สายนิวทรัล (N-Neutral)	เป็นสายที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า	แต่ต้องมีเพื่อให้เกิดการท�างาน
ที่ครบวงจร	และเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลเวียนได้
	 ตอนนี้น้อง	ๆ	คงเหน็แล้วว่าปลั๊กไฟ	3	รูนั้นมคีวามปลอดภยัในการใช้งานมากกว่าปลั๊ก	
2	รู	เพราะฉะนั้น	การเลอืกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเต้าเสยีบแบบ	3	ขาด้วยจะยิ่งดแีละ
ปลอดภยัขึ้น	

ทำาไมปล๊ักไฟถึงมีต้ัง 3 รู

เร่ือง : พ่ีอ้อม  ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง
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EA Photo Club
โดย จุลล์ จูงวงศ์

EA Photo Club
โดย จุลล์ จูงวงศ์

อ’	ที่ว่านี้	ไม่ได้หมายถงึ
การรอคอยนะครบั	แต่
หมายถงึการตั้งค่าการ
บนัทกึภาพด้วยกล้องดจิทิลั

‘รอ’ น้ันสำาคัญไฉน
ท�าไมต้อง ‘รอ’
	 หลายคนสงสยัว่าท�าไมต้องบนัทกึ
ภาพเป็นไฟล์	RAW	ด้วย	ในเมื่อไฟล์	
JPEG	ที่ถ่ายมาส่วนใหญ่กด็ูดอียู่แล้ว	
การถ่ายภาพในสภาพแสงด	ีๆ	สว่าง	ๆ	
ที่มองดูด้วยตาเปล่าแล้วมสีสีนัสดใส	
หรอืการถ่ายภาพทั่ว	ๆ	ไป	ซึ่งไม่ได้น�า
ภาพที่ถ่ายไปใช้งานต่อ	(หมายถงึ	น�า
ไปใช้ในงานพมิพ์	การน�าเสนอ	หรอื
ภาพที่ต้องการความถูกต้องแม่นย�าของ
แสงและสสีูง	ๆ)	การบนัทกึไฟล์ภาพ
เป็น	JPEG	กค็งจะเพยีงพอ	แต่ในบาง
สถานการณ์ที่สภาพแสงไม่เอื้ออ�านวย	
หรอืต้องการปรบัแต่งภาพโดยยงัคง
รกัษาความละเอยีดของไฟล์ภาพไว้
สูงสดุ	การบนัทกึภาพเป็นไฟล์	RAW	
คอืทางเลอืกเดยีวเท่านั้น

เราสามารถตั้งค่ากล้องของเราให้บันทึกภาพ
เป็นไฟล์ RAW ได้ โดยเข้าไปที่เมนู Image Quality 
ซึ่งเป็นการตั้งระดับคุณภาพของภาพถ่าย
ที่จะทำาการบันทึกลงในการ์ดความจำา 
ภาพทางด้านบนเป็นเมนูของกล้องแคนนอน 
ส่วนด้านล่างเป็นของนิคอน

ภาพตัวอย่างแสดงให้เห็น
ภาพภาพเดียวกัน ที่ใช้
ซอฟต์แวร์ปรับความสว่าง 
และอุณหภูมิสีที่แตกต่างกัน

‘ร
ของเราให้เกบ็ข้อมูลเป็นไฟล์	‘RAW’	
(ออกเสยีงง่าย	ๆ	ว่า	‘รอ’)	หรอืไฟล์ดบิ
นั่นเอง	ซึ่งการบนัทกึภาพแบบนี้จะเกบ็
รายละเอยีดทั้งหมดที่เซน็เซอร์รบัภาพ
อ่านได้	แล้วบนัทกึเอาไว้โดยไม่ได้ผ่าน
การประมวลผลปรบัแต่งใด	ๆ	จากชดุ
ประมวลผลในตวักล้อง	รวมไปถงึการ
บบีอดัด้วย	เพราะฉะนั้นขนาดไฟล์จงึ
ใหญ่กว่าไฟล์แบบ	JPEG	มาก	แต่ก็
สามารถน�ามาปรบัค่าต่าง	ๆ	ได้ใน
ภายหลงั	ผ่านซอฟต์แวร์ปรบัแต่งภาพ
ต่าง	ๆ	โดยที่คณุภาพและความละเอยีด
ของภาพไม่ได้ลดลง



ใครต้อง ‘รอ’
	 เชื่อว่าพวกเราหลาย	ๆ	คน	ตั้งค่า
การบนัทกึภาพของกล้องเอาไว้เป็น 
รูปแบบไฟล์	JPEG	เพยีงอย่างเดยีว	ซึ่ง
ข้อได้เปรยีบของไฟล์	JPEG	คอื	ขนาด
ของไฟล์ที่เลก็	(เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไฟล์	
RAW)	และสามารถเปิดภาพดูได้ง่าย
กว่า	เพราะซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์หรอื
แอปพลเิคชนับนโทรศพัท์มอืถอืต่างก็
เปิดไฟล์	JPEG	ได้กนัทั้งนั้น	รวมไปถงึ
เวบ็เบราว์เซอร์	(Web	Browser)	ที่เราใช้
เปิดดูเวบ็เพจต่าง	ๆ	ด้วย
	 แต่ส�าหรบัการท�างานระดบัมอือาชพี	
หรอืแม้แต่มอืสมคัรเล่นที่จรงิจงั	เชื่อว่า
ส่วนใหญ่จะบนัทกึไฟล์ภาพเป็นแบบ	
RAW	หรอือาจจะเป็นแบบผสมคอื	
บนัทกึเป็นไฟล์	RAW	+	JPEG	ไปพร้อม
กนัเลย	ซึ่งข้อได้เปรยีบกไ็ด้กล่าวไปแล้ว
คอื	สามารถน�ามาปรบัแต่งได้โดยที่
คณุภาพและความละเอยีดไม่ลดลง	แต่
ข้อด้อยกค็อื	ไฟล์	RAW	นั้นมขีนาดที่
ใหญ่กว่า	JPEG	มาก	จงึท�าให้ถ่ายภาพ
ได้จ�านวนน้อยกว่าการบนัทกึภาพเป็น
ไฟล์	JPEG	อย่างเดยีว
	 ยกตวัอย่างให้เหน็ชดัเจนยิ่งขึ้น	
หากเราใช้กล้องฟูลเฟรมที่มเีซน็เซอร์รบั
ภาพความละเอยีดประมาณ	22	ล้าน
พกิเซล	(มติขิองภาพเป็น	5760	×	3840	
พกิเซล)	การบนัทกึภาพเป็นไฟล์	RAW	

ผมกางร่มถ่ายภาพนี้ในช่วงเย็นวันหนึ่งที่สวน Hitachi Seaside Park เวลาเกือบห้าโมงเย็น ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกปรอย ๆ ผมตั้งค่าการรับแสงปกติ ไม่ได้ชดเชยแสง 
ตั้งค่าความไวแสงและ White Balance แบบ Auto กดชัตเตอร์ไว้เพียงภาพเดียวด้วยความทุลักทุเล หลังจากมากดดูภาพ (ภาพซ้าย) ระหว่างทางขากลับที่พักก็
รู้สึกกังวลมาก แต่โชคดีที่ตั้งค่าให้กล้องบันทึกภาพเป็นทั้งไฟล์ JPEG และไฟล์ RAW เอาไว้ จึงได้นำาไฟล์ภาพนี้มาปรับแก้ในซอฟต์แวร์ เพิ่มความสว่างและปรับสีสัน
ให้ดูสดใสมากขึ้น โดยที่ความคมชัดของภาพยังคงเดิม (ภาพขวา)

ไฟล์ภาพจะมขีนาด	26.6	MB	ในขณะที่
การบนัทกึภาพเดยีวกนัเป็นไฟล์	JPEG	
ไฟล์ภาพจะมขีนาดเพยีง	5.12	MB	
เท่านั้น	หากเราใช้การ์ดความจ�าขนาด	
16	GB	เราจะถ่ายภาพที่เป็นไฟล์	JPEG	
ได้ประมาณ	3,000	ภาพ	แต่เมื่อเรา
ถ่ายเป็นไฟล์	RAW	จ�านวนจะลดลง
เหลอืเพยีงประมาณ	600	ภาพ

‘รอ’ แล้วได้อะไร
	 ข้อดขีองไฟล์	RAW	มอียูห่ลาย
ประการ	เริ่มต้นจาก	ไฟล์	RAW	นั้น
สามารถเกบ็ข้อมูลสไีด้มากกว่าไฟล์	
JPEG	ไฟล์	RAW	แบบ	12	บติ	(12-bit	
RAW)	สามารถเกบ็ข้อมลูสแีดง	สเีขยีว
และสนี�้าเงนิ	(RGB)	ได้สลีะ	4,096	เฉดส	ี
รวมแล้วสามารถเกบ็ข้อมูลสไีด้สงูสดุถงึ
กว่า	68	พนัล้านส	ีในขณะที่ไฟล์	JPEG	
8	บติ	สามารถเกบ็ข้อมลูส	ีRGB	ได้สลีะ	
256	เฉดส	ีรวมแล้วสามารถเกบ็ข้อมลูสี
ได้ประมาณ	16.7	ล้านสเีท่านั้น
	 ไฟล์	RAW	จะบนัทกึข้อมูลดบิ	โดย
ค่าต่าง	ๆ	ที่เราตั้งไว้	ไม่ว่าจะเป็น	
White	Balance,	Picture	Style	หรอืการ
ปรบัคอนทราสต์หรอืความคมชดัต่าง	ๆ	
จะถูกน�ามาเกบ็ไว้เป็นข้อมูลประกอบ
เท่านั้น	ไม่ได้ส่งผลกระทบกบัภาพ
ต้นฉบบั	ดงันั้นเราจงึสามารถปรบั 
ค่าต่าง	ๆ	เหล่านี้ได้ในภายหลงั	ด้วย

ซอฟต์แวร์ฟรทีี่ให้มาตอนที่เราซื้อกล้อง	
หรอืจะใช้ซอฟต์แวร์ยอดฮติแต่ต้องเสยี
เงนิซื้ออย่าง	Adobe	Camera	Raw	กไ็ด้	
หากไม่ต้องการซื้อ	กม็ซีอฟต์แวร์ฟรใีห้ใช้
อย่างเช่น	GIMP	หรอื	Raw	Therapee	เป็นต้น
 ข้อด้อยที่เหน็ได้ชดัอย่างหนึ่งของไฟล์ 
RAW	คอื	เวลาที่เราจะปรบัแต่ง	และ
แปลงภาพไปใช้งาน	จะต้องอาศยัพลงั
การประมวลผลของเครื่องคอมพวิเตอร์ที่
ค่อนข้างสงู	อาจไม่เหมาะกบัคอมพวิเตอร์
รุน่เก่าที่มหีน่วยประมวลผลความเรว็ต�่า
และหน่วยความจ�าน้อย

‘รอ’ แล้วจะติดใจ
	 ผมอยากชวนให้เพื่อน	ๆ	ทกุท่าน
ลองท�าความรูจ้กั	และใช้งานไฟล์	RAW	
ดคูรบั	แล้วเลอืกใช้ให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์	เพราะมนัมปีระโยชน์อย่าง
มาก	โดยเฉพาะเวลาถ่ายภาพในช่วง
เวลาส�าคญั	หรอืในสถานการณ์ที่สภาพ
แสงไม่เอื้ออ�านวย	หรอืแม้กระทั่งในกรณี
ภาพสเีพี้ยนที่เกดิจากความผดิพลาด
ของตวัเราเองตั้งค่า	WB	(White	Balance)	
ไม่เหมาะสมหรอืถ่ายภาพมามดืหรอื
สว่างเกนิไป	ซึ่งเราไม่สามารถควบคมุ
หรอืแก้ไขได้ในขณะที่ถ่ายภาพนั้น	ๆ	แต่
เรายงัสามารถน�าไฟล์ที่ถ่ายไว้	มาปรบั
แก้ให้แสงสถีกูใจได้ด้วยซอฟต์แวร์ใน
ภายหลงัครบั 



READER SURVEY!
ทุกความคิดเห็นของคุณมีค่าเพ่ือพัฒนาเน้ือหาวารสารสายใจไฟฟ้า

เพียงตอบแบบสอบถามจาก QR CODE ด้านล่างน้ี

พิเศษสุด! 100 ท่านแรกท่ีร่วมแสดงความคิดเห็น
รับของก�านัลจากเราทันที
‘กระเป๋าผ้ารักษ์โลกสายใจไฟฟ้า’ ดีไซน์น่ารักไม่ซ้�าใคร


