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...การหาโอกาสนำ�ความรูภ้ าคทฤษฎีมาลงมือปฏิบตั กิ ด็ ี การฝึกหัดปฏิบตั เิ พือ่ ใช้แรงงาน
ใช้ฝมี อื ใช้ความละเอียดถีถ่ ว้ นก็ดี เป็นสิง่ จำ�เป็นอย่างยิง่ และต้องกระทำ�มิให้นอ้ ยหน้าไปกว่าภาคทฤษฎี
เพราะการศึกษาภาคนีเ้ ป็นประโยชน์สร้างเสริมปัจจัยสำ�คัญของชีวติ ในด้านความขยันขันแข็ง
ความเข้มแข็ง ความอดทนพยายาม ความละเอียดรอบคอบของบุคคล ได้อย่างมากทีส่ ดุ
ผูท้ ป่ี รกติท�ำ อะไรด้วยตนเอง จะเป็นผูม้ อี สิ ระ ไม่ตอ้ งพึง่ ไม่ตอ้ งอาศัยผู้ใด
จะไม่ตอ้ งรอคอย ไม่ตอ้ งผิดหวังและจะได้รบั ผลสำ�เร็จสมใจนึกเสมอไป...
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันศุกรที่ 27 มิถุนายน 2523
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38 รักษ์โลก

พลังงานจากเส้นอุด้ง
ท�ำไมถึงปลั๊กไฟถึงมีตั้ง 3 รู

40 PEA Photo Club

‘รอ’ นั้นส�ำคัญไฉน

EDITOR’S TALK
หนึ่งในความทรงจำ�
เป็นวารสารรายเดือน จัดทำ�ขึ้น
เพือ่ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ
โดยทำ�หน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

นับเป็นครั้งแรกที่วารสารสายใจไฟฟ้าได้เริ่มจัดกิจกรรม PEA CREATOR
AWARD 2018 เพื่อสร้างเครือข่ายนักคิดนักเขียนให้กบั วารสาร แน่นอนว่ากิจกรรม
ดังกล่าว เราต้องเฟ้นหานักคิดนักเขียนจากการประกวดบทความที่ส่งเข้ามา
จัดเวิร์กช็อปให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ก่อนจะไปชิงชัยกันอีกครั้งเพื่อคว้า
การเป็น 5 คนสุดท้ายที่จะได้รางวัล สุดยอดนักสร้างสรรค์ ซึ่งในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะ
5 คนเป็นที่เรียบร้อย
กิจกรรม PEA CREATOR AWARD 2018 ที่จัดขึ้นนี้ เรามุ่งหวังให้เกิดการ
จุดประกายพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ซ่งึ ดิฉันเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวพนักงาน
PEA ทุกคน อยู่ท่วี ่าใครจะน�ำความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองออกมาใช้ได้มากน้อย
แค่ไหน
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักคิด นักเขียน หรือนักถ่ายภาพ ล้วนต้องมีความคิด
สร้างสรรค์เป็นไฟส่องน�ำทางแทบทั้งสิ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เราได้ด�ำเนินกิจกรรม
PEA CREATOR AWARD 2018 ในครั้งนี้ สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือการที่เราได้เห็น
พลังที่ซุกซ่อนอยู่ในพนักงาน PEA ท่ามกลางเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และ
ความสนุกสนาน
ในปีนี้ กิจกรรม PEA CREATOR AWARD 2018 ได้ปิดฉากลงแล้ว แต่ดิฉันเชื่อ
ว่าความประทับใจที่มาพร้อมการจุดประกายพลังแห่งความสร้างสรรค์ในตัวเอง   
จะยังคงเป็นเศษเสี้ยวของความทรงจ�ำส�ำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
ส่วนปีหน้าจะเป็นอย่างไรนั้น...ติดตามได้จาก Facebook Fanpage ของเรานะคะ

ความคิดสร้างสรรค์คือ
สิ่งที่เราใช้ ได้ ไม่มีวันหมด
ยิ่งใช้มากเท่าไหร่
ก็ยิ่งมีมากเท่านั้น

(นางกัลยา แตงเกษม)
บรรณาธิการ

Maya Angelou

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage ได้ที่

สายใจไฟฟ้า
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วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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EA Life

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

พระมหากรุณาธิคุณไม่มีสิ้นสุด

ด้วยทรงห่วงใยเยาวชนและชาวบ้านที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงติดตามการด�ำเนินงานของโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
บ้านแพะ อ�ำเภอแม่ระมาด และศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านตีนดอย ต�ำบลแม่หละ อ�ำเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก โดยมีนายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ รองผู้ว่าการ PEA
พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร PEA เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานการด�ำเนินงาน

โครงการ ‘ส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง’ ซึ่ง PEA ได้ตดิ ตั้ง
หลอดไฟ LED จ�ำนวน 86 ชุด ปลั๊กไฟ-สวิตช์ จ�ำนวน 53 ชุด
Circuit Breaker จ�ำนวน 5 ตัว ตู้ Circuit Breaker จ�ำนวน 2 ชุด
และ Spotlight จ�ำนวน 1 ชุด เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย และ
อันตรายจากกระแสไฟฟ้า ลดความเสีย่ งการเกิดอุบตั เิ หตุจาก
ระบบไฟฟ้า ตลอดจนเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ครูและ
นักเรียน

ร่วมงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความ
หนาว สายน้ำ�แห่งรัตนโกสินทร์’

หลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้หน่วยราชการในพระองค์ จัดงานฤดูหนาว ภายใต้ช่อื
‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน�้ำแห่งรัตนโกสินทร์’
ณ พระลานพระราชวังดุสติ และสนามเสือป่า ท�ำให้มผี สู้ นใจ
เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่ง PEA ได้รบั ผิดชอบการ
ตกแต่งไฟประดับบริเวณตลาดน�้ำในฝันและตลาดบก 4
ภาค จัดสถานที่ให้บริการประชาชนเพื่อพักผ่อนในรูปแบบ
ศาลาเติมพลัง 2 หลัง รวมทั้งติดตั้งกังหันลม ระบบโซลาร์
เซลล์และบริการจุดชาร์จแบตเตอรีโ่ ทรศัพท์เคลือ่ นที่ นอกจากนี้
นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA และเภสัชกรหญิง
พัชรี ปรีเปรม ประธานคณะแม่บา้ นและครอบครัว PEA
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะแม่บา้ นฯ และพนักงาน PEA
ร่วมกันแต่งกายชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 เข้าร่วมงาน
‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน�้ำแห่งรัตนโกสินทร์’    
ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
2
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เดินรณรงค์ ‘คน รัก คลอง’

การดูแลรักษาแม่น�้ำล�ำคลอง นอกจากช่วยยกระดับสุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ยังสามารถขยายผล
ไปถึงการการท่องเที่ยวได้ในอนาคต รัฐบาลจึงจัดกิจกรรม
จิตอาสา ‘เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ’ และเดินรณรงค์
‘คน รัก คลอง’... ‘ไม่ท้งิ ไม่เท ทุ่มท�ำความดี’ โดยเริ่มต้น
จากท�ำเนียบรัฐบาล เลียบคลองเปรมประชากร จนมาสิ้นสุด
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม รวมระยะทาง 5.4 กิโลเมตร
ซึ่งในระหว่างการเดินมีการตรวจวัดคุณภาพน�้ำ บ�ำรุงรักษา
ต้นไม้รมิ คลอง ขุดลอกคลองและจัดการคัดแยกขยะของชุมชน
กิจกรรรมครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการดูแลรักษาแม่น้�ำล�ำคลองให้มี
สภาพดีขนึ้ ยังจัดขึน้ เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนือ่ งในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ
ท�ำเนียบรัฐบาล นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการ PEA
พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมพิธีและเดินรณรงค์
ในกิจกรรมดังกล่าว

PEA เปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน
พร้อมสานต่อโครงการ PEA สอนน้องเยาวชน
เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนนักกีฬาวอลเลย์บอลจากทัว่ ประเทศ
ได้พัฒนามาตรฐานในการเล่นวอลเลย์บอล และเปิด
โอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพสู่การเป็นนักกีฬา
ทีมชาติไทยในอนาคต PEA จึงร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมโครงการทีมวอลเลย์บอล
PEA สอนน้องเยาวชน น�ำโดย หน่อง-ปลื้มจิตร์ ถินขาว
ซาร่า-นุศรา ต้อมค�ำ วิลาวัณย์ อภิญญาพงษ์ มา
ถ่ายทอดความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานในการเล่นที่ถูกวิธี
ตลอดจนประสบการณ์การแข่งขันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้แก่น้อง ๆ ที่ร่วมโครงการ ณ โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
กระบี่ ควบคูไ่ ปกับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน ‘กฟภ.’
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14
ประจ�ำปี 2561 ซึง่ มีนายสมโภช โชติชชู ว่ ง รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน  พร้อมนาย
ภิญโญ ทองเจิม ผูอ้ ำ� นวยการ PEA เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้บริหาร และพนักงานร่วมพิธีเปิดการ
แข่งขัน ณ อาคารศูนย์กฬี า โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย กระบี่ อ�ำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
• ฉบับที่ 12 / 2561
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มอบตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐาน
อาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED
ไม่ใช่เพียงเน้นด้านความสวยงาม สะดวกสบายเท่านัน้ ปัจจุบนั นีก้ าร
ออกแบบอาคารและส�ำหนักงานต้องค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อมและคุณภาพ
ชีวติ คนท�ำงานไปพร้อม ๆ กัน  ซึง่ PEA ถือเป็นหน่วยงานทีใ่ ห้ความ
ส�ำคัญเรือ่ งอาคารสีเขียว (Green Building) อย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ เร็ว ๆ นี้
นายสมพงษ์ ปรีเปรม ได้เป็นประธานในพิธมี อบตราสัญลักษณ์
อาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
อันเป็นเกณฑ์การประเมินระดับนานาชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือ  U.S. Green Building Council (USGBC) ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่
กรุงเทพฯ โดยในปี 2561 มีสำ� นักงานของ PEA ได้รบั รองมาตรฐาน LEED
จ�ำนวน 4 แห่ง คือ PEA ปทุมธานี ได้รบั รองมาตรฐานอาคารเขียว ระดับ
Gold PEA สาขาหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับ Certified ส่วน
PEA เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ได้ระดับ Silver และ PEA
จังหวัดชลบุรี ได้ระดับ Silver ทัง้ นี้ PEA ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ
แห่งแรกทีไ่ ด้รบั การรับรองตามเกณฑ์ LEED ระดับ Gold  อีกด้วย
fi

PEA ออกหน่วยบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุก PEA จึงจัดกิจกรรมออกหน่วย
บริการพบปะประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ โดย PEA นครปฐม ได้จดั
โครงการ ‘จังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจ�ำปี 2561’ ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น
การบริการรับช�ำระค่าไฟฟ้าโดยรถ PEA MOBILE BRAND IMAGE แนะน�ำการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย เปิดลงทะเบียนผู้ถอื บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อรับสิทธิบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า กรณียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน/
เดือน ทั้งนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิด
โครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน PEA จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรม
ณ อบต.หนองงูเหลือม ต�ำบลหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม
4
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เชิญชมชุดปฏิทนิ The Journey
of Light ‘PEA LED เพือ่ แหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมไทย’
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค หรือ PEA
ทีร่ งั สรรค์ความสวยงาม สร้างความ
ส่องสว่างด้วยหลอดไฟ LED ช่วย
ลดโลกร้อนจากก๊าชเรือนกระจก
เพียงสแกน QR Code ด้านล่างนี้
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EA Project

ภาพ : กองประชาสัมพันธ์

ช่องทางชำ�ระค่าไฟฟ้า

สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย คือหัวใจในการให้บริการผู้ใช้ ไฟฟ้าทุกคน
คุณสามารถเลือกชำ�ระค่าไฟฟ้าได้ง่ายผ่านช่องทางเหล่านี้

PEA OFFICE
ได้แก่ สำ�นักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคทุกสาขา

เว็บไซต์ของธนาคารและ
ผู้ให้บริการทีร่ ว่ มรายการ

(ค่าบริการตามอัตราทีธ่ นาคารกำ�หนด)

PEA SHOP
ในศูนย์การค้าชัน้ นำ�
ตัวแทนจุดบริการ
ทีร่ ว่ มรายการ

PEA MOBILE SHOP

(ค่าบริการตามอัตราทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนด)

หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

หักบัญชีบตั รเครดิต

แอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ทีร่ ว่ มรายการ
(ค่าบริการตามอัตราทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนด)

‘PEA SMART PLUS’
แอปพลิเคชันใหม่ลา่ สุด
ของ PEA

ตูเ้ ติมเงินทีร่ ว่ มรายการ
(ค่าบริการตามอัตราทีผ่ ู้ให้
บริการฯ กำ�หนด)
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สอบถามเพิ่มเติมที่ 1129 PEA CALL CENTER

รางวัลแด่คนสร้างสรรค์
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7
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จุดพลัง เติมความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรม

PEA CREATOR AWARD 2018
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ปิดฉากลงไปอย่างสวยงาม สำ�หรับกิจกรรม PEA CREATOR
AWARD 2018 ของวารสารสายใจไฟฟ้า ซึง่ จัดโดย กองประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ PEA กิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ เกิดขึน้ เพือ่ สร้าง
เครือข่ายนักคิดนักเขียนให้กบั วารสารสายใจไฟฟ้า โดยเปิดโอกาส
ให้กบั พนักงานชาว PEA ทุกคน ร่วมส่งบทความเข้าประกวดภายใต้
ชือ่ ‘PEA สร้างสรรค์สงั คม’ จากนัน้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึง่ เป็นผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ได้ท�ำ การคัดเลือกบทความ
ให้เหลือเพียง 20 ชิน้ ซึง่ เจ้าของบทความ 20 คนทีผ่ า่ นการคัดเลือกนี้
จะได้เข้าร่วมเวิรก์ ช็อป ‘เก่งคิด เก่งเขียน เก่งถ่าย เก่งวาด’ กับกูรชู อ่ื ดัง
อาทิ นิว้ กลม กูรดู า้ นความคิดสร้างสรรค์ ใบพัด - ภาณุมาศ ทองธนากุล
กูรดู า้ นการเขียน Joeziz บล็อกเกอร์ดา้ นการถ่ายภาพ และสุดท้าย
คือ ตองหนึง่ กูรดู า้ นการวาดภาพประกอบ และหลังจากการเวิรก์ ช็อป
เสร็จสิน้ ลง นักสร้างสรรค์ทง้ั 20 คนจะต้องแข่งขันกันอีกครัง้
เพือ่ ชิงเป็นสุดยอดนักสร้างสรรค์ที่จะมีเพียง 5 คนเท่านั้น โดยรางวัล
ที่สุดยอดนักสร้างสรรค์จะได้รบั ในปีน้ี คือ การศึกษาดูงานด้าน
พลังงานทดแทน ณ ประเทศญีป่ นุ่ เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน และนีค่ อื ภาพ
ความสนุกสนานจากกิจกรรม PEA CREATOR AWARD 2018
ซึง่ ไม่เพียงจะช่วยเติมพลังสร้างสรรค์ให้กบั พนักงาน PEA เท่านัน้
หากยังเต็มเปีย่ มไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ความประทับใจ
และความสุขใจทีท่ กุ คนไม่มวี นั ลืมเลือน
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EA CREATOR AWARD 2018

หากเราปลูกฝังทักษะ
เหล่านัน้ ให้เกิดขึน้ จากนี้ไป ไม่วา่
จะอยูท่ ใี่ ด เราก็จะเป็นนักเดินทาง
ทีด่ ที ที่ อ่ งไปบนเส้นทางแห่งชีวติ
ในทุก ๆ เช้าโอกาสใหม่ ๆ จะอ้าแขน
รอโอบกอดเรา ให้เราได้ใช้โควต้า
พิเศษซึง่ มอบมาให้เราเดินทางบน
โลกใบนีอ้ ย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ

จากใจวิทยากร
ไปญี่ปุ่นกับ
PEA CREATOR
ประทับใจอะไรทีส่ ดุ ?
จะว่าไปค�ำถามนีก้ ต็ อบยากอยูค่ รับ เดินทางร่วมกันตัง้ 4 วัน
3 คืน ไปหลายสถานทีใ่ นประเทศญีป่ นุ่ ย่อมต้องมีความประทับใจ
มากมายระหว่างทริปแน่นอน ซึง่ ถ้าจะให้เลือก ‘ทีส่ ดุ ’ เพียงเรือ่ ง
เดียว อาจต้องน�ำเรือ่ งน่าประทับใจทีผ่ มมีทงั้ หมดมาวางเรียงแล้ว
ประกวดกัน
แต่ถา้ เคยได้ยนิ กันเรือ่ งค�ำตอบแรกทีอ่ อกมาจากความคิดคือ
สิง่ ทีเ่ ชือ่ ได้ ผมก็ตอ้ งขอสารภาพว่าค�ำตอบแรกทีแ่ ว่บขึน้ มา ดูเห็น
แก่กนิ มากครับ เพราะความประทับใจนัน้ คือ ‘อาหารเช้ามือ้ แรก’  
เดีย๋ วนะ มือ้ อืน่ ทีเ่ ลิศเลอกว่ามือ้ เช้านัน้ ก็มี บุฟเฟ่ตอ์ าหารเช้าของ
12
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HOTEL MYSTAYS PREMIER NARITA เข้าขัน้ ดีงามก็จริงอยู่ แถมวิว
บ่อน�ำ้ และสวนอันร่มรืน่ ทีม่ องออกไปจากห้องอาหารนัน้ ก็รนื่ รมย์
ไม่นอ้ ย แต่ผมก็วา่ เคยมีประสบการณ์ทำ� นองนีม้ าบ้างนะ ท�ำไม
มือ้ นีจ้ งึ พิเศษกว่ามือ้ อืน่ ๆ ท�ำไมผมจึงประทับใจกับมันมากนัก?
เมือ่ ทบทวนอย่างจริงจังว่าเหตุใดผมจึงนึกถึงมันเป็นสิง่ แรก
ค�ำตอบทีไ่ ด้คอื ‘เพราะมันยังอยู’่ ผมยังจ�ำความรูส้ กึ พิเศษในช่วง
นาทีนนั้ ได้ ความรูส้ กึ ทีว่ า่ “นีเ่ ราอยูท่ ญ
ี่ ปี่ นุ่ แล้วจริงเหรอเนีย่ ! สิง่ ดี ๆ
ก�ำลังรอเราอยู่ ตารางกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจก�ำลังจะเริ่มต้น
ต่อจากนีแ้ ล้ว!”
ความรูส้ กึ ตืน่ เต้นนัน้ ชัดเจนเหลือเกิน
แม้จะเป็นเช้าทีส่ องของทริป แต่วนั ก่อนหน้า คณะของพวกเรา
ก็ไม่ได้ทำ� อะไรมากนัก มันเป็นวันเดินทางอย่างแท้จริง เดินทางจาก
บ้านไปสนามบินกัน ผ่านขัน้ ตอนต่าง ๆ นานา นัง่ นิง่ ๆ บนเครือ่ งบิน
อีกเกือบ 6 ชัว่ โมง แล้วก็ตอ้ งผ่านขัน้ ตอนต่าง ๆ นานาอีกครัง้ จาก
นัน้ ก็ประชุมนัดแนะกัน ก่อนจะนัง่ รถเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั แล้วก็จบวัน
ด้วยการสลบไสล แต่หลังจากมือ้ เช้ามือ้ นี้ กิจกรรมตามตารางก�ำลัง

จะเริม่ ขึน้ แล้ว!
โอไดบะ! นิกโก้! อาซากุสะ! ชินจูก!ุ ฟูจซิ าว่า!  
ผมมัน่ ใจว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทีร่ สู้ กึ เช่นนี้ บรรยากาศเช้า
วันนัน้ สดใสเหลือเกิน เราได้นอนพักสลายความเหนือ่ ยล้าจากการ
เดินทางไปเรียบร้อย ลงมากินอาหารร่วมกันทีห่ อ้ งอาหาร ได้ชมวิว
นอกหน้าต่างเป็นเครือ่ งเคียง แม้หลายคนจะยังไม่สนิทคุน้ เคยกัน
มาก ยังพูดคุยกันแบบเขิน ๆ แต่เมือ่ สัมผัสถึงแววตาความตืน่ เต้น
ตืน่ ตัวของพี่ ๆ น้อง ๆ PEA CREATOR ผมรับรูไ้ ด้วา่ พวกเขาก�ำลัง
เปิดใจเต็มทีเ่ พือ่ จะรับสิง่ ใหม่ ถ้าคุณลองไปถามเขาดูวา่ ยังจ�ำ
บรรยากาศในมือ้ เช้าวันนัน้ ได้ไหม ผมว่า พวกเขาจะจ�ำได้วา่
บรรยากาศเช้าวันนัน้ ...อร่อยเพียงใด
จากความประทับใจเล็ก ๆ นีพ้ าผมไปสูเ่ รือ่ งทีใ่ หญ่กว่า นัน่ คือ
เรือ่ งของชีวติ
เมือ่ เราเติบโตผ่านแต่ละขวบปีมาจนถึงวัยทีเ่ ข้าใจอะไร ๆ
มากขึน้ เราจะค่อย ๆ พบว่า สิง่ ทีห่ ลงเหลือพอให้จบั ต้องได้ในชีวติ
คนเรา ล้วนเป็นของทีจ่ บั ต้องไม่ได้ทงั้ สิน้
เวลาไปเทีย่ วแล้วอยากมีสงิ่ ระลึกถึง เราอาจซือ้ หาของทีร่ ะลึก
เก็บไว้ ครัน้ เมือ่ เวลาผ่านไปนาน ๆ สิง่ ของก็อาจแตกสลายหายไป
จนไม่มสี งิ่ ยืนยันว่าเราเคยไปสถานทีน่ นั้ มาก่อน แต่หากเราได้เรียนรู้
หรือมีความรูส้ กึ พิเศษห้วงสัน้ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ แม้จะไม่มหี ลักฐานใด ๆ
หลงเหลือ ทว่าการเดินทางนัน้ กลับจะยังชัดเจนเสมอเมือ่ นึกถึงและ
ติดตรึงในความทรงจ�ำไปอีกหลายต่อหลายปี
ผมจ�ำรสชาติอาหารในมือ้ เช้าวันนัน้ ไม่ได้แล้ว ทัง้ ทีก่ อ่ นกินผมก็
บันทึกภาพอาหารตรงหน้าไว้เรียบร้อย แต่รสของอาหารก็ไม่สามารถ
อยูก่ บั ผมไปได้นาน แม้จะอยากให้มนั อยูเ่ พียงใด
แต่กบั ความรูส้ กึ บางอย่าง ถ้ามันชัดเจนมากพอ มันจะติดตรึง
และจะอยูก่ บั เราไปอีกแสนนาน
ในฐานะวิทยากรของทริป บทเรียนแรกทีม่ อบให้เหล่า PEA CREATOR
ตัง้ แต่สนามบินดอนเมืองก็คอื “ระวังนะ วันเวลาของทริป...จะ
ผ่านไปเร็วมาก” เพราะจากประสบการณ์การออกเดินทางแล้วน�ำ

เรือ่ งราวต่าง ๆ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานนัน้ การท่องเทีย่ วทีด่ เู หมือน
ว่ายังอยูก่ บั เราอีกหลายวันนัน้ แท้จริงแล้ว เริม่ ต้นไปไม่เท่าไหร่
แป๊บเดียวเท่านัน้ รูส้ กึ ตัวอีกทีอาจก�ำลังจะจบทริปแล้ว
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ระหว่างการเดินทางก็คอื ต้องเปิดตา เปิดใจให้
กว้างทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ เพือ่ จะซึมซับวันเวลาอันมีคา่ นัน้ ให้เต็มที่
ทีส่ ดุ
การเดินทางในชีวติ ก็ไม่ตา่ งกัน ทีด่ เู หมือนยาวนาน แต่หากลอง
ไปถามบรรดาพ่อแก่แม่เฒ่า ส่วนใหญ่ลว้ นรูส้ กึ ว่าชีวติ ทีผ่ า่ นมา มัน
ผ่านไปเร็วเหลือเกิน รูต้ วั อีกทีกเ็ หมือนใกล้จะจบทริปแล้ว และแม้วา่
จะอยากกอดเก็บทุกสิง่ ทีม่ คี วามหมายเอาไว้ ก็ไม่สามารถท�ำได้ มัน
ไม่มที างทีค่ นเราจะจดจ�ำทุกอย่างตลอดเส้นทางชีวติ ทีผ่ า่ นไป
ค�ำถามส�ำคัญคือ สิง่ ใดจะยังหลงเหลือให้เราจับต้องได้บา้ งใน
บัน้ ปลาย
ความรูส้ กึ และความทรงจ�ำใดเล่าจะยังสถิตอยู่
เราเลือกไม่ได้วา่ จะขอเจอแต่สงิ่ ทีด่ ี ๆ แต่เราพอจะเลือกได้วา่ จะ
‘ประทับ’ สิง่ ใดลงในใจ ด้วยการปรับมุมมอง-เปลีย่ นทัศนคติเพือ่
กลัน่ ทุกสิง่ ทีไ่ ด้เจอให้กลายเป็นบทเรียน
หากเราปลูกฝังทักษะเหล่านัน้ ให้เกิดขึน้ จากนีไ้ ป ไม่วา่ จะอยูท่ ี่
ใด เราก็จะเป็นนักเดินทางทีด่ ที ที่ อ่ งไปบนเส้นทางแห่งชีวติ ในทุก ๆ
เช้าโอกาสใหม่ ๆ จะอ้าแขนรอโอบกอดเรา ให้เราได้ใช้โควต้าพิเศษ
ซึง่ มอบมาให้เราเดินทางบนโลกใบนีอ้ ย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ
และหากเช้าวันไหน มีหว้ งความรูส้ กึ ทีน่ า่ ชืน่ ใจเกิดขึน้ ...มันก็คง
ดีมาก ๆ
ความรูส้ กึ ทีบ่ อกกับเราว่า “นีเ่ ราก�ำลังมีชวี ติ อยู!่ สิง่ ดี ๆ ก�ำลัง
รอเราอยู่ ตารางกิจกรรมทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจก�ำลังจะเริม่ ต้นต่อจากนี้
แล้ว!”
ขอให้ทกุ ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ใบพัด-ภาณุมาศ ทองธนากุล
นักเขียน และวิทยากร PEA CREATOR 2018
• ฉบับที่ 12 / 2561
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EA CREATOR AWARD 2018
เรือ่ ง หฤทัย คงสุวรรณ

มันพิเศษกว่า

การเดินทาง

คุณจะเชือ่ ฉันไหม...การเดินทางครัง้ นี้ มีภาพถ่าย เรือ่ งราว หัวใจและความรัก

พ

ระอาทิตย์ทญ
ี่ ปี่ นุ่ ตืน่ ตัง้ แต่เช้าตรู่ แสงจาก
พระอาทิตย์ลอดเข้ามาในห้องพักของ
โรงแรมผ่านผ้าม่านทีป่ ดิ ไว้ไม่สนิท แสงแดด
ยามเช้าท�ำให้ฉนั เร่งท�ำทุกอย่างอย่างรวดเร็ว
ทัง้ ทีน่ าฬิกาบอกเวลาว่าเพิง่ จะ 6 โมงนิด ๆ
ฉนั รีบลงไปห้องอาหาร ตักอาหารใส่จานสองสามอย่าง และนัง่
ดูแผนการเดินทางของวันนีอ้ ย่างคร่าว ๆ
โอไดบะ คือจุดหมายแรกของการเดินทางและเป็นจุดเริม่ ต้น
ของการเขียนบันทึกของฉัน
รถบัสโดยสารจอดรอรับพวกเราอยูด่ า้ นหน้าโรงแรม ทันทีที่
ก้าวเท้าออกจากประตูของโรงแรม สายลมหนาวพัดอ่อน ๆ
กระทบผิวหน้า แสงแดดอันอ่อนโยนยามเช้ากระทบแสงลงมาที่
ยอดใบไม้ อากาศทีญ
่ ปี่ นุ่ ในช่วงปลายปีกำ� ลังเย็นสบาย ใบไม้
ก�ำลังเปลีย่ นสี เป็นช่วงเวลาหนึง่ ทีส่ วยงามด้วยการสรรค์สร้าง
ของธรรมชาติ ฉันอยากจะไปให้ถงึ เมืองใบไม้เปลีย่ นสีซะตัง้ แต่
ตอนนีเ้ ลย
“เกาะโอไดบะ คือเกาะทีพ่ วกเราจะเดินทางไปในเช้าวันนี้
มีทา่ นใดเคยไปเทีย่ วเกาะนีม้ าแล้วบ้างครับ” เสียงไกด์หนุม่
รูปร่างสูงโปร่ง ดีกรีนกั เรียนไทยในญีป่ นุ่ ก�ำลังพูดผ่านไมโครโฟน
ตัวเล็ก ๆ
“เกาะโอไดบะ คือเกาะทีม่ นุษย์ชว่ ยกันสร้างขึน้ โดยการน�ำ
ขยะมาถมลงทะเล ถมแล้วถมอีกจนกลายเป็นเมืองแห่ง
อนาคต”
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รถบัสจอดส่งพวกเราทีข่ า้ งทาง ฉันรีบลงจากรถอย่าง
รวดเร็ว ฉันไม่ได้ตนื่ เต้นกับความทันสมัยบนเกาะโอไดบะ
สักเท่าไหร่ แต่เป็นเพราะเสียงไกด์หนุม่ “เรามีเวลาจอดรถ
ตรงนีแ้ ป๊บเดียวนะครับ เร็วครับ เร็วครับ”
นักสร้างสรรค์ 4 หนุม่ 4 มุม ดูสนุกไม่นอ้ ยกับกิจกรรมของ
วันนี้ หนุม่ มะตูม ผูท้ คี่ วามตืน่ เต้นของเขาเปลีย่ นไปตามความ
น่ารักของสาวน้อยญีป่ นุ่ ในแต่ละเมือง หนุม่ วโรดม ผูม้ โี ลก
ส่วนตัวสูง ชืน่ ชอบการถ่ายภาพ ชอบหายตัวไปเงียบ ๆ เพือ่
เก็บภาพสวยงามในมุมทีเ่ ราไปไม่ถงึ หนุม่ ชาย ผูท้ มี่ สี หี น้ากวน ๆ
มึน ๆ ตัง้ แต่เจอกันทีส่ นามบินดอนเมืองจนมาถึงญีป่ นุ่ และ
หนุม่ คนสุดท้าย หนุม่ น้อยสุดของคณะเรา น้องแมน น้องชายที่
ดูเนีย้ บทีส่ ดุ และพร้อมทีส่ ดุ ส�ำหรับการเปิดโลกการศึกษาดูงาน
และ Workshop ครัง้ นี้ และฉันเป็นพีใ่ หญ่ของทัง้ 4 หนุม่      
ฉันเริม่ จะรูส้ กึ สนุกขึน้ มาบ้าง ยิง่ เวลาหนุม่ ๆ นักสร้างสรรค์
เล็งกล้องไปยังวิวทิวทัศน์ทสี่ วยงาม ภาพภาพนัน้ จะไม่ได้เป็น
แค่ภาพวิวอีกต่อไป พวกเราได้ใช้เวลาท�ำกิจกรรมกันอย่าง
อิสระ เหมือนกับว่าโปรแกรมวันนีต้ อ้ งการให้พวกเราได้เสพ
เทคโนโลยีบนเกาะนีก้ นั อย่างเต็มที่
Digital Art Museum โลกของศิลปะจากแสงไฟฟ้า ทีห่ นุม่ ชาย
ได้ใช้พนื้ ทีเ่ ล็ก ๆ บนชัน้ สองของพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะแห่งนีย้ อ้ น
กลับไปเป็นวัยเด็กอีกครัง้ เขาหายไปนัง่ วาดรูปกับเด็ก ๆ อย่าง
เพลิดเพลิน ราวกับว่าเขาเป็นส่วนหนึง่ ของห้องศิลปะแห่งนี้

• ฉบับที่ 12 / 2561

15

ความพิเศษของโอไดบะ ไม่ได้เกิดขึ้นทันที แต่มันค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทีละนิด ๆ
มันไม่ใช่แค่พลังของเทคโนโลยี แต่รู้สึกถึงพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ คือพลัง
ความคิดและพลังใจอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่พยายามจะสร้างเมืองใหม่
ด้วยทรัพยากรในประเทศเท่าที่พวกเขามี นำ�ทรัพยากรที่ไม่มีค่า เปลี่ยนเป็น
สิ่งที่มีคุณค่า เปลี่ยนทรัพยากรที่ไม่มีชีวิต ให้กลายเป็นเมืองที่มีชีวิต
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Toyota Mega Web นวัตกรรมรถยนต์พลังงานสะอาด ทีเ่ ป็น
มากกว่ายานพาหนะในอนาคต ทีห่ นุม่ มะตูมตืน่ เต้นไปกับรถ
ทุกคัน ราวกับเขาก�ำลังดูภาพยนตร์เรือ่ ง James Bond 007
Toyota Winglet ยานพาหนะส่วนบุคคล มีรปู ร่างเป็นแท่นยืน
ขนาบข้างด้วยล้อขนาดเล็ก 2 ล้อ เพียงแค่ยนื บน Winglet
แล้วท�ำตัวสบาย ๆ ก็สามารถควบคุมการท�ำงานเหมือนเป็นดัง่
ตัวเรา ทีน่ อ้ งแมน ทดลองขับแบบเกร็ง ๆ ในตอนแรก พอสักพัก
ก็เริม่ สนุกและสามารถเลีย้ วหลบกรวยทีว่ างไว้ได้อย่างสบาย ๆ
Palette Town Ferris ชิงช้าสวรรค์ทสี่ งู เด่นและอลังการ ท�ำ
หน้าทีน่ ำ� ผูค้ นขึน้ ไปอยูจ่ ดุ สูงทีส่ ดุ และน�ำกลับมาส่งทีจ่ ดุ เดิม
ดึงดูดให้หนุม่ วโรดมเงยหน้ามองเส้นสายสีแดงของชิงช้าและ
กดชัตเตอร์อย่างรัว ๆ
Venus Fort แหล่งช้อปปิง้ บนเกาะโอไดบะ  ฉันเดินหลง
เข้ามาแบบเงียบ ๆ แต่ตงั้ ใจ เป็น Outlet Mall ทีอ่ อกแบบและ
ตกแต่งสไตล์เวนิส ท้องฟ้าจ�ำลองบนเพดานเปลีย่ นสีได้ ท�ำให้
รูส้ กึ เหมือนเดินเล่นอยูท่ อี่ ติ าลีไปชัว่ ขณะหนึง่
แสงแดดยามบ่ายกระทบผิวน�ำ้ ให้แสงสะท้อนสวยงาม
กลางอ่าวโตเกียว สายลมหนาวยังคงพัดไหว ๆ แต่กจิ กรรมบน
เกาะแห่งนีต้ อ้ งหยุดลงด้วยกรอบเวลาของก�ำหนดการ ก่อนไป
พบกับจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ พวกเรามารวมตัวกันเพือ่
บันทึกภาพถ่ายทีม่ ฉี ากหลังเป็นรูปปัน้ เทพีเสรีภาพจ�ำลอง
ทีฝ่ รัง่ เศสส่งให้ญปี่ นุ่ ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทยี่ าวนาน
กว่า 3 ศตวรรษ เห็นภาพสะพานสายรุง้ ทีเ่ ชือ่ มต่อโตเกียวกับ
โอไดบะอยูไ่ กล ๆ เป็นสะพานแขวนสีขาวในเวลากลางวัน
และเปลีย่ นเป็นสีรงุ้ ในเวลาค�ำ่ คืน โดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพือ่ ให้ภาพนีเ้ ป็นภาพความทรงจ�ำเวลาเราคิดถึง
โอไดบะ
ส�ำหรับฉัน ความพิเศษของโอไดบะไม่ได้เกิดขึน้ ทันทีที่
ไปถึง แต่มนั ค่อย ๆ เพิม่ ขึน้ ทีละนิด ๆ มันไม่ใช่แค่พลังของ
เทคโนโลยี แต่รสู้ กึ ถึงพลังพิเศษทีซ่ อ่ นอยู่ คือพลังความคิด
และพลังใจอันยิง่ ใหญ่ของมนุษย์ทพี่ ยายามจะสร้างเมืองใหม่
ด้วยทรัพยากรในประเทศเท่าทีพ่ วกเขามี น�ำทรัพยากรทีไ่ ม่มคี า่
เปลีย่ นเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า เปลีย่ นทรัพยากรทีไ่ ม่มชี วี ติ ให้กลาย
เป็นเมืองทีม่ ชี วี ติ พลังเหล่านัน้ ต้องรวมกันแล้วใหญ่โต    
ขนาดไหนกันนะ ถึงจะเปลีย่ นทะเลโดยการน�ำขยะมาถม     
ให้กลายเป็นแผ่นดินได้
โอไดบะ เกาะทีม่ รี ถไฟไร้คนขับวิง่ เป็นวงกลมรอบ ๆ เกาะ
รถไฟทีเ่ ปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลีย้ งโอไดบะด้วย
โครงข่ายระบบไฟฟ้าอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญ ให้
เกาะนีด้ สู ดใส มีชวี ติ ชีวา เป็นเกาะทีค่ นญีป่ นุ่ รักและภาคภูมใิ จ
เกาะทีค่ นรุน่ เก่าสร้าง และคนรุน่ ใหม่สานต่อ เกาะทีส่ ง่ สาร
มายังพวกเราถึงโลกอนาคต และความเป็นไปได้ของอนาคต

รถบัสโดยสารก�ำลังพาพวกเราไปยังปลายทางต่อไป ฉันนัง่
เงียบ ๆ ค่อย ๆ เรียบเรียงก้อนความคิดก้อนใหญ่ ๆ ให้ทกุ ช่วง
เวลาทีเ่ กิดขึน้ บนเกาะแห่งนี้ ให้มนั ค่อย ๆ ย่อยมุมมองทุกมุม
ของการเดินทางลงบนสมุดบันทึกเล่มเล็ก ๆ ให้เป็นภาพความ
ทรงจ�ำทีเ่ คลือ่ นไหวอยูใ่ นหัวของฉัน
ณ ทีแ่ ห่งนี้ ท�ำให้คดิ ถึงสถานทีอ่ กี แห่งหนึง่ ขึน้ มา
สถานทีแ่ ห่งนัน้ คือ PEA ท�ำไมเราถึงรูส้ กึ รักและภาคภูมใิ จ
ในองค์กรของเรา คงเหมือนทีค่ นญีป่ นุ่ รักโอไดบะ เพราะพวกเรา
คน PEA ช่วยกันสร้าง ช่วยกันพัฒนาองค์กรให้ทนั กับการ
พัฒนาของโลก ด้วยทรัพยากรทัง้ หมดทีเ่ รามี ไม่วา่ จะเป็น
สถานีไฟฟ้า เสาไฟฟ้า และทรัพยากรทีม่ ชี วี ติ คือพนักงาน
ทุกคน อันเป็นทรัพยากรมนุษย์ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของการขับเคลือ่ น
องค์กร พวกเราจะช่วยกันใช้พลังอันสร้างสรรค์พฒ
ั นา PEA
สืบสานต่อจากผูบ้ ริหารและพนักงานในอดีตได้รว่ มกันสร้างไว้
พร้อมกับความเชือ่ ของความเป็นไปได้ในอนาคต
สุดท้าย...เมืองโอไดบะ เมืองทีฉ่ นั เผลอคิดทีแรกว่า
เป็นเมืองทีไ่ ม่มอี ะไรน่าสนใจ แต่กลับมีสงิ่ พิเศษซ่อนอยู่   
ความพิเศษของเมืองคุณ คล้ายกับความพิเศษทีอ่ งค์กรฉันมี
คุณค่าความภาคภูมใิ จของคนในเมืองคุณ ไม่ตา่ งจากความ
ภาคภูมใิ จของคนในองค์กรฉัน
การออกเดินทาง มักจะมีคำ� ถามตามมาเสมอ เราค้นพบ
อะไร หรือเราได้อะไรจากการเดินทาง หากจะถามว่าอะไรคือ
สิง่ ทีพ่ เิ ศษทีส่ ดุ ค�ำตอบนัน้ รออยูท่ เี่ กาะแห่งหนึง่ ชือ่ โอไดบะ
“ไม่มใี ครรูห้ รอกว่า การเดินทางนัน้ สวยงามและพิเศษอย่างไร
จนกระทัง่ กลับมาทีบ่ า้ นและนอนหนุนหมอนใบเก่าทีค่ นุ้ เคย”
Odaiba….คืนนี.้ ..ฉันจะคิดถึงเธอ
• ฉบับที่ 12 / 2561
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EA CREATOR AWARD 2018
เรือ่ ง สานุ รัตนวรรณ
(DeksaZ)

OPEN YOUR MIND
18
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เมือ่ ศิลปะผสมกับเทคโนโลยี
ได้อย่างกลมกล่อม ลองเปิดตา เปิดใจ
สัมผัสกับจินตนาการล�ำ้ สมัยทีเ่ รียกว่า
พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะดิจทิ ลั
teamLab Borderless

ในโลกความเป็นจริงมนุษย์สามารถ
คิดค้นประดิษฐ์อะไรได้มากมาย
หลากหลาย ทั้งสิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดี
สิ่งที่ถูก หรือแม้กระทั่งสิ่งที่ผิด
เราลองจินตนาการเมื่อเราเป็นเด็ก
เรามีความคิดสร้างสรรค์มากมาย
ที่นำ�พาเราไปยังที่ที่เราคิดฝันได้
อย่างง่ายดาย แต่ลองมองย้อน
กลับมาดูตัวเองในปัจจุบัน เราลืม
ไปแล้วหรือเปล่าว่าสิ่งที่เคยฝันไว้
ในวัยเด็กนั้น เราได้ทำ�มันไปหรือยัง
บางคนอาจลืมไปแล้ว หรือบางคน
ยังไม่มีเวลาที่จะทำ�มัน ลองคิดว่า
ความสุขอยู่ที่ไหน แล้วทำ�ให้ชีวิต
มีความสุข มองโลกในมุมใหม่
คุณจะเห็นอะไรที่คุณไม่คิดไม่ฝัน
ว่าจะเป็นไปได้
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จากทางเข้า จนถึงทางออก แม้
จะหลงทางบ้างวนไปเจอที่เดิมที่
เคยไปมาแล้วบ้างก็ทำ�ให้คิดได้ว่า
ลองปล่อยใจอย่าคิดถึงความถูก
ต้องเสมอไป เราก็จะหาทางออก
เจอในที่สุด จากวันนั้นถึงวันนี้
ลองเอาความคิด และจินตนาการ
ที่ได้จากการท่องเที่ยว หรือการ
ทำ�งาน มีทั้งประสบการณ์ที่ดีและ
ร้าย มาใช้ปรับทัศนคติและความ
คิดของตัวเองใหม่ เสริมสร้างด้วย
จินตนาการ จะทำ�ให้เราค้นพบสิ่ง
ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองเป็นอย่าง
น้อย ถ้าตัวเราเองมีความสุข สังคม
ที่เราอยู่ก็จะมีความสุข ถ้าสังคม
มีความสุข ประเทศก็จะมีความสุข
เช่นเดียวกัน เราสังเกตได้ว่าสังคม
ที่ประเทศญี่ปุ่น ให้ความสำ�คัญกับ
ช่วงวัยเด็ก ซึ่งผู้ ใหญ่และสังคมได้
จัดสรรพื้นที่ที่จะสร้างจินตนาการ
ให้แก่เด็กมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่
ว่างจะมีสนามเด็กเล่น สนามกีฬา
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ออกกำ�ลังกาย
และทำ�กิจกรรม มีสวนสนุกหรือ
พิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย สร้างเสริม
ความคิดของเด็กจนถึงผู้ ใหญ่ให้ ได้
มีกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้นเทคโนโลยี
ที่ล้ำ�สมัยก็เกิดจากการพัฒนา
จินตนาการเช่นกัน
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...ออกไปจากกรอบ
ทีบ่ ดิ เบีย้ ว อย่าโทษสิง่ ทีต่ วั เองมี
ใช้สงิ่ ทีม่ ...
ี ออกไปใช้ชวี ติ
DeksaZ
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EA CREATOR AWARD 2018
เรือ่ ง กุลบุตร จินนั ทุยา

รถยนต์เปลี่ยนโลก

FUEL CELL
VEHICLE

ถ้าเราจะบอกว่า รถยนต์ คือตัวชีว้ ดั ความก้าวหน้าของยุคสมัยก็คงไม่ผดิ เพราะมัน
เปรียบเสมือนตัวแทนของเทคโนโลยีทลี่ ำ�้ สมัย และหลากหลาย แต่ทนี่ บั เป็นปัจจัยหลัก
ในการพัฒนายานยนต์แห่งทศวรรษหน้า หนีไม่พน้ เทคโนโลยี 3 ด้าน คือ ด้านพลังงาน
ด้านระบบบังคับควบคุม และด้านวัสดุแห่งอนาคต ตัง้ แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั
นวัตกรรมด้านยานยนต์ได้รบั การพัฒนาอย่างไม่หยุดนิง่ โดยเฉพาะด้านพลังงาน
ทีส่ ง่ ผลกระทบให้กบั โลกเราในปัจจุบนั ไปดูกนั ว่ารถยนต์จะเปลีย่ นโลกได้อย่างไร
22
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Fuel
Cell
คืออะไร

Fuel Cell หรือ เซลล์เชื้อเพลิง คือ เครื่องก�ำเนิดพลังงาน
ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งได้จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีของ
เชื้อเพลิง 2 ชนิด ที่เป็นคู่ปฏิกิริยากัน โดยที่ไม่ต้องผ่านการ
เผาไหม้ เหมือนเครื่องก�ำเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดอื่น ท�ำให้
เครื่องยนต์ที่ใช้เซลล์เชือ้ เพลิงนีไ้ ม่กอ่ มลภาวะทางอากาศ ทัง้
ยังมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์เผาไหม้ 1-3 เท่า ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับชนิดของเซลล์เชื้อเพลิง และชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ ซึ่ง
คู่เชื้อเพลิงที่เป็นที่นิยมน�ำมาใช้งาน คือ  ก๊าซไฮโดรเจน กับ
ก๊าซออกซิเจน เนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบใน
โมเลกุลของน�้ำและสารอินทรีย์ ที่มีอยู่มากมายในธรรมชาติ
ส่วนก๊าซออกซิเจนก็สามารถหาได้ท่วั ไปจากอากาศ เมื่อก๊าซ
ทั้งสองท�ำปฏิกิริยากัน นอกจากจะได้พลังงานไฟฟ้าแล้ว เรา
จะได้น�้ำบริสุทธิ์ และความร้อนไว้ใช้ตามความเหมาะสมด้วย
จึงกล่าวได้ว่า เซลล์เชื้อเพลิงเป็นเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าที่สะอาด
ปราศจากมลพิษ และไม่ท�ำให้สิ่งแวดล้อมเกิดการปนเปื้อน
จึงเป็นพลังงานสะอาดอีกทางเลือกหนึ่ง

Fuel
Cell
Vehicle
ยานยนต์พลังงานแห่งอนาคต

ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา แหล่งพลังงานขับเคลื่อน
ยานยนต์ท่ใี ช้ส่วนใหญ่ได้จากน�้ำมันเชื้อเพลิง แต่ยิ่งนับวัน
ความต้องการพลังงานก็ยิ่งเพิ่มขึ้น และด้วยแหล่งผลิตที่มีอยู่
จ�ำกัด ท�ำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�้ำมัน ยิ่งใช้มากก็ยิ่ง
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทเี่ กิดจากการเผาไหม้เครือ่ งยนต์
มากขึน้ เป็นทีม่ าของปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อน จากเหตุ
ดังกล่าวจึงได้มกี ารค้นคว้า พัฒนาแหล่งพลังงานทีจ่ ะมาทดแทน
พลังงานจากน�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทางเลือกหนึ่งก็คือ การใช้
เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell)
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Toyota
และ
Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)
Toyota MEGA WEB

Toyota บริษัทผลิตรถยนต์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ได้วจิ ัย
และพัฒนายานยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง ออกมาจ�ำหน่าย
ตั้งแต่ปี 2016 นั่นคือ  Toyota Mirai โดยเปิดตัวที่ราคา
57,500 ดอลลาร์ หรือประมาณ 2 ล้านบาท ประสิทธิภาพ
ในการขับขี่ของ Toyota Mirai  มีระยะการขับขี่ไกลถึง 502
กิโลเมตร (312 ไมล์) และมีอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงที่ 66
ไมล์ต่อแกลลอน ตามการอ้างอิงของ Toyota โดยใช้เวลาใน
การเติมเชื้อเพลิงเพียง 5 นาทีเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันจ�ำหน่าย
ไปแล้วประมาณ 6,000 คันทั่วโลก ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่น้อยมาก
เนื่องจากสถานีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนยังมีไม่มากพอ จึงท�ำให้
ยอดขาย Toyota Mirai ยังไม่สงู เท่าทีต่ งั้ เป้าไว้ และกล่าวไว้วา่
ถึงปัจจุบนั รถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์พลังงาน หรือ Fuel Cell
Electric Vehicle (FCEV) จะไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของรถยนต์
พลังงานสะอาด แต่ Toyota ก็ยังยืนยันที่จะพัฒนาเรื่องนี้ต่อ
และเตรียมขึ้นไลน์ผลิต ระดับ Mass Production ต่อไป

24
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ในงาน MEGA WEB Toyota City Showcase ที่โอไดบะ
กรุงโตเกียว ได้นำ� รถ Toyota Mirai (มิราอิ ภาษาญีป่ นุ่ แปลว่า
อนาคต) มาโชว์ในงาน รวมถึงเทคโนโลยียานยนต์ต่าง ๆ ทั้ง
ยานยนต์ไร้คนขับ รวมถึงหุ่นยนต์ตวั จิ๋ว KIROBO เพื่อนคุย
ขณะขับรถ ที่ถูกออกแบบและพัฒนาให้สามารถสื่อสาร
พูดคุยกับมนุษย์ได้ทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งยังตอบสนองต่อการ
แสดงสีหน้าท่าทางได้เช่นกัน และด้วยความที่มีขนาดเล็กแค่
เพียงฝ่ามือจึงสะดวกต่อการพกพาไปไหนต่อไหน ไม่ว่าจะอยู่
ในบ้าน ในรถ อยู่กบั เพื่อน หรืออยู่คนเดียว และที่เป็นไฮไลต์
ในงานก็คือ Toyota FCV Plus Concept หนึ่งในเทคโนโลยี
แห่งอนาคตของรถพลังงานทางเลือกแบบ Fuel Cell ซึ่งถูก
ออกแบบภายใต้แนวคิด การร่วมเป็นหนึ่งในสังคมยุคอนาคต
รถต้นแบบคันนี้มีรูปทรงขนาดเล็ก ห้องโดยสารประกอบไป
ด้วยทีน่ งั่ แบบ 2+2 ทีน่ งั่ และเป็นมากกว่ายานพาหนะยุคใหม่
ตัวรถใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตโดยใช้ไฮโดรเจนเป็น
สารตั้งต้น ไปท�ำปฏิกิริยาทางเคมีใน Cell Stack เพื่อสร้าง
กระแสไฟฟ้า แต่สามารถเปลีย่ นตัวเองจาก Eco-Cars ไปสู่
Energy-Cars ได้ด้วยระบบที่เชื่อมต่อเข้ากับ Grid (Vehicle-toGrid) คือ FCV Plus เมื่อไม่ได้ถูกใช้งานในฐานะยานพาหนะ

ก็ถูกปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าที่เสถียรได้อีก
ด้วย สามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์กักเก็บไฮโดรเจนภายนอก
เพื่อใช้เป็นแหล่งก�ำเนิดพลังงานไฟฟ้าให้กบั ครัวเรือน หรือ
เมื่อใช้ต่อพ่วงกันเป็นกลุ่ม ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับกริดไฟฟ้า
ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของแหล่งชุมชนได้ (Power
Sharing) โดยทาง Toyota เรียกโหมดในการใช้งานนี้ว่า Social
Mode ส�ำหรับชุดระบบขับเคลื่อนใน FCV Plus Concept นั้น
Toyota วางชุด Cell Stack เอาไว้ระหว่างล้อคู่หน้า และติดตั้ง
ถังไฮโดรเจนแรงดันสูงเอาไว้ด้านหลังเบาะผู้โดยสาร ส่วน
มอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกแยกติดตั้งในแต่ละล้อ ส�ำหรับใช้งานใน
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ การออกแบบภายนอกมีความโดดเด่น
ในเรื่องของรูปลักษณ์ที่เน้นความล�้ำสมัย เผยให้เห็นถึง
อนาคต แผงเซลล์เชื้อเพลิงจะติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังล้อ
หน้าถัดจากถังเก็บไฮโดรเจนที่อยู่ระหว่างที่นั่งด้านหลัง

FCV Plus Concept แม้จะยังไปไม่ถงึ ขัน้
การผลิตออกมาขายจริง แต่ดว้ ยแนวคิด
หลักของตัวรถนับว่ามีความน่าสนใจอย่าง
สูงสำ�หรับโลกในอนาคต เพราะนอกจากจะ
เป็นรถพลังงานสะอาดแล้ว ยังถูกคิดไปไกล
ถึงการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า ด้วยการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าเพือ่ ใช้ภายในครัวเรือน
และสามารถแบ่งปันพลังงานเข้าสูร่ ะบบ
กริดอัจฉริยะ (Smart Grid) ได้อกี ด้วย
• ฉบับที่ 12 / 2561

25

EA CREATOR AWARD 2018
เรือ่ ง กรณัฐ ธรรมศิริ

Fujisawa SST
เมืองอัจฉริยะที่อยู่ ได้กว่า 100 ปี
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ท่ามกลางย่านชินจูกทุ มี่ ตี กึ สูง
มากมาย เหล่าสหาย PEA นัดกัน
ใส่เสือ้ สายใจไฟฟ้า พร้อมออกเดินทาง
ไป Fujisawa Sustainable Smart
Town หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า ‘Fujisawa
SST’ ชุมชนที่ได้ชอื่ ว่าเป็นต้นแบบของ
เมืองอัจฉริยะอย่างยัง่ ยืน

จ

ากโตเกียว ผ่านโยโกฮาม่า สู่ฟูจซิ าว่า เมือง
ชายฝั่งทะเลน�้ำลึกที่มหี าดทรายสีด�ำ...เมืองที่
แม่บ้านโหวตให้อยู่แล้วมีความสุขมากที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่นประจ�ำปี 2014 จากการส�ำรวจโดย
นิตยสาร Aene
หลังนั่งเหม่อมองทิวทัศน์ชั่วครู่ รถบัสก็พามาถึงจุดหมาย
ปลายทาง บ้านเรือนสีขาวเรียงรายอย่างเป็นระเบียบนับไม่ถว้ น
ด้านบนหลังคาประดับประดาไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์ พร้อม
กับเจ้าหน้าที่สาวใบหน้ายิ้มแย้มประจ�ำบริษัท Fujisawa SST
Management ยืนรอต้อนรับคณะผู้มาเยือนที่บริเวณทางเข้า

Fujisawa SST Square แค่มีเธอก็อุ่นใจ

เธอพาพวกเราเดินไปยังห้องรับรองของอาคาร Fujisawa
SST Square และเสิร์ฟกาแฟกลิ่นเย้ายวนชวนให้ต่นื จาก
อาการ Shopaholic เมื่อคืนที่ผ่านมา Noriko Inagaki กล่าวกับ
เราว่า “ภารกิจหลักของ Fujisawa SST คือการเปลี่ยนแนวคิด
ให้กลายเป็นเมืองจริง”
และยิ่งไปกว่านั้น “ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
70% ลดการใช้น้ำ 
� 30% ใช้พลังงานทดแทนมากกว่า 30%
และกักเก็บพลังงานได้เพียงพอต่อการด�ำรงชีวติ 3 วัน เมื่อ
เกิดภัยพิบัติ” เป็นเป้าหมายส�ำคัญของการสร้างชุมชนแห่งนี้
ก่อนที่เธอจะพาเราไปชมออฟฟิศ
ทีน่ เี่ ป็นศูนย์วางแผนชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง (CCP) รับผิดชอบ
ในการวางแผนและใช้มาตรการกู้คนื เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน เช่น แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ยังมีจอทีวีแสดง Dashboard ที่เปรียบเทียบการใช้น้ำ 
�
การใช้พลังงาน กับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และยังมีภาพจาก
กล้องวงจรปิดที่ติดเซ็นเซอร์เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับ
คนในชุมชน จนผมอยากจะมอบฉายาให้ Fujisawa SST เป็น
‘เมืองแห่งปาปารัสซี่ที่รัก(ษ์)’
• ฉบับที่ 12 / 2561
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Future Co-Creation House เราจะพาตีทา้ ยครัว

เดินออกมาจากศูนย์ CCP ได้ไม่ไกลเท่าไหร่กพ็ บกับบ้าน
ประหยัดพลังงานตัวอย่างที่ทางโครงการตั้งราคาไว้ประมาณ
15 - 20 ล้านบาท ในความคิดของคุณมันอาจจะแพงไปใช่ไหม ?
แต่เดี๋ยวก่อน “ขายหมดแล้วค่ะ !” เธอบอกกับเหล่ามนุษย์
เงินเดือนอย่างสุภาพ
บ้านหลังนี้มีดียังไง ? บ้านหลังนี้ถูกออกแบบให้ตอบรับ
การใช้งานกับคนทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ห้องชั้นล่าง
ปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ด้วยประตูบานเลื่อนแบบญี่ปุ่น
ห้องนอนให้ความรู้สกึ อบอุ่น และห้องน�้ำที่ให้สุนทรียภาพ
แห่งการอาบน�้ำจากการฉายภาพผ่านโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่
ส่วนบริเวณลานจอดรถมีเต้าเสียบส�ำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
ไว้โดยเฉพาะ
ลัดเลาะรอบบ้านกันต่อจนมาเจอ Energy Creation-Storage
ท�ำหน้าที่เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บน
หลังคาบ้าน แบตเตอรี่กกั เก็บพลังงาน และระบบผลิตไฟฟ้าที่
ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง (ENE-FARM) ร่วมกัน นอกจากนั้นไฟฟ้า
ที่ผลิตได้หากเกินจากการใช้สอยภายในบ้านก็จะถูกขายกลับ
ให้แก่การไฟฟ้าซึ่งเป็นการสร้างรายได้สู่ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง

Committee Center กับภารกิจพิชิตภัย

ผู้คนจะหนีไปทางไหน ถ้าคลื่นยักษ์ซัดเข้ามา ?
ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านหลังที่ผมเพิ่งเข้าไปชม มีอาคาร
รูปวงกลมสูงจากระดับน�้ำทะเล 10.5 เมตร ตั้งอยู่ใจกลาง
Fujisawa SST ที่นี่เป็นจุดรวมพลของคนที่อาศัยอยู่ในเมือง
แห่งนี้ ท�ำให้บริเวณลานชั้นสองของ Committee Center
28
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พลังงานไฟฟ้าส�ำรองนัน้
มาจากแผงโซลาร์เซลล์สว่ น
กลางของชุมชน รวมถึงรถยนต์
ไฟฟ้าทีส่ ามารถจ่ายไฟฟ้าให้
แก่ชมุ ชนในยามฉุกเฉิน
ปลอดภัยต่อการเกิดเหตุการณ์สนึ ามิ
ส�ำหรับกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ก็สามารถมาใช้พกั พิงได้ ไม่ว่า
จะเป็นสถานที่ตั้งห้องน�้ำ ม้านั่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นเตา
ประกอบอาหาร หรือแม้แต่การเตรียมแหล่งพลังงานไฟฟ้า
ส�ำรอง ทั้งหมดล้วนถูกออกแบบมาให้พร้อมใช้งานทั้งสิ้น
ก่อนจากไปผมตัง้ ค�ำถามกับเธอไว้วา่ “ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน คุณคิดว่าใครได้รบั ประโยชน์จากโครงการนี้
มากที่สดุ ” ค�ำตอบที่ไม่มใี นสคริปต์ คือ “ถ้าให้ฉนั ตอบคิดว่า
คงเป็นผู้พฒ
ั นาโครงการอย่าง Panasonic ที่จะได้ภาพลักษณ์
ของการเป็นผู้นำ� ทางเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่า
ทุกฝ่ายก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะคนในชุมชนจะ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างมีความสุข ไม่เชื่อลองมาดูกนั
อีก 100 ปีข้างหน้าสิ”
ผมเชื่อ...เชื่อในความสุขที่สัมผัสได้จากเมืองแห่งนี้
ก่อนที่เธอจะยืนโบกมืออ�ำลา จนกระทั่งรถบัสลาลับ
สายตาไป
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โทโชคุ
ผ
มนั่งฟังไกด์ประจ�ำคณะบรรยายเรื่องราว
ต่าง ๆ มาร่วม 2 ชั่วโมงแล้ว ตั้งแต่ออกจาก
โตเกียวเมื่อช่วงบ่ายรถบัสก็พาคณะออก
เดินทางขึ้นเหนือไปเรื่อย ๆ จุดพักปลายทาง
ของเราวันนี้คือจังหวัดโทชิงิ ซึ่งอยู่ห่างจาก
โตเกียวประมาณ 130 กิโลเมตร จากสิ่งที่ไกด์บรรยายได้
กระตุ้นให้ต่อมอยากรู้อยากเห็นของผมเริ่มท�ำงานอย่างหนัก
ภาพบางอย่างได้เกิดขึ้น ในความรู้สึก เมื่อผสมรวมเข้ากับ
บรรยากาศสองข้างทางที่รถได้วิ่งผ่านมา ผมได้จนิ ตนาการ
ล่วงหน้าไปถึงเมืองที่จะได้ไปเยือนในวันพรุ่งนี้แล้ว...Nikko
หรือที่เราออกเสียงว่า ‘นิกโก้’
เมื่อถึงโรงแรมที่พัก สิ่งแรกที่ผมอยากท�ำคือกระโดดลงแช่
ออนเซ็นเพื่อกระชากความเปล่งปลั่งของวัยหนุ่มที่หายไปให้
กลับมาตามค�ำโฆษณาของไกด์ แต่กว่าจะได้ทำ� แบบนั้นต้อง
รอเกือบเที่ยงคืนเพราะต้องสะสางงานให้เรียบร้อยก่อน อา...
ออนเซ็นอุ่น ๆ กลางแจ้งยามค�่ำคืนในบรรยากาศหนาว ๆ
มันช่างฟินสมใจจริง ๆ ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหลายวัน
ที่ผ่านมาได้ผ่อนคลายลงไป ท�ำให้เมื่อผมกลับขึ้นไปห้องพัก
แล้วได้นอนหลับสนิททั้งคืน

30
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จิตวิญญาณแห่งญี่ปุ่น

ผมตื่นขึ้นมาอีกทีเพราะเสียงที่ระเบียงหลังห้องพัก พอ
เปิดประตูออกมาก็เห็นเพื่อน ๆ ออกมาสูดอากาศยามเช้า
และถ่ายภาพกับวิวสวย ๆ ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้ว แต่ยงั ...
ไกด์บอกว่าถ้าไปถึงนิกโก้แล้วจะลืมที่น่ไี ปเลย นั่นยิ่งกระตุ้น
ความอยากให้ไปถึงนิกโก้เร็ว ๆ และเมื่อลงมาที่ห้องอาหาร
สิ่งที่เห็นคือนักท่องเที่ยวสวมชุดยูกาตะมานั่งทานอาหารกัน
สบาย ๆ หลังขึ้นจากออนเซ็นยามเช้า หลังเสร็จมื้อเช้าคณะ
ก็ออกเดินทางอีก 40 กิโลเมตร สู่นกิ โก้เพื่อเข้าชมศาลเจ้า
โทโชคุ มรดกโลกและสัญลักษณ์ของนิกโก้ รถบัสพาเรา
ลัดเลาะไปตามไหล่เขาสลับพื้นที่ราบ ระหว่างทางยิ่งใกล้ถึง
ยิ่งสวย ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสี  ต้นสนโบราณอายุหลายร้อยปี
ยืนตระหง่านเรียงรายต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ท้งั สองข้างทาง
และเมื่อรถวิ่งผ่านสะพานชินเคียวสีแดงสะดุดตาก่อนเลี้ยว
เข้าสู่ลานจอดรถ นั่นคือสัญญาณว่าเราได้มาถึงที่หมายแล้ว
ผมรีบคว้ากล้องขึ้นมาสะพายแล้วก้าวตามคณะเข้าไปยัง
พื้นที่ลานด้านหน้าศาลเจ้าโทโชคุ ด้านหลังคือซุ้มประตูหนิ
อิชิโดริซึ่งมีถนนหินทอดยาวลงไปสู่วดั รินโนจิและสะพาน
ชินเคียว ด้านซ้ายมือคือเจดีย์ 5 ชั้นสีแดงสดและถนนหิน
ที่น�ำไปสู่ศาลเจ้าฟุตาระซัง ภาพตรงหน้าของผมคือศาลเจ้า
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ขนาดใหญ่ที่วจิ ิตรตระการตาซึ่งถูกโอบล้อมด้วยป่าสนโบราณ
อายุหลายร้อยปี แต่ละต้นมีขนาดใหญ่ 2 - 3 คนโอบ
บรรยากาศยังเช้าอยู่ นักท่องเที่ยวยังไม่หนาตา ไกด์น�ำคณะ
ไปช�ำระร่างกายให้สะอาดบริสทุ ธิ์ก่อนเข้าสู่พ้นื ที่ชั้นใน
ศาลเจ้า และบอกคณะให้จบั กลุ่มเดินตามกันไว้และให้เวลา
อยู่ที่นี่ 2 ชั่วโมง แต่เมื่อได้ลอดผ่านซุ้มประตูโยเมมงผ่านไป
ไม่กี่นาที ผมก็ถูกบรรยากาศในศาลเจ้าดึงหลุดออกจากกลุ่ม
ด้วยความอลังการของสถานที่ กล้องในมือผมท�ำงานอย่าง
หนักเพื่อเก็บภาพความสวยงามของอาคารและงานศิลปะ
โบราณชั้นครู ซึ่งหลายอย่างได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
แห่งชาติญี่ปุ่นเลยทีเดียว
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ผมดื่มด�ำ่ เต็มที่กับงานศิลปะโบราณอันน่าตื่นตา เรียนรู้
ในวิถีแห่งศรัทธา และชื่นชมกับความหวงแหนในการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ของชาวญี่ปุ่น ครูพาเด็ก ๆ
นักเรียนมาทัศนศึกษาเป็นกลุ่ม พ่อแม่พาลูก ๆ มากราบไหว้
ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วงสาย ๆ นักท่องเที่ยวเริ่มหลั่งไหล
มายังสถานที่แห่งนี้ แต่บรรยากาศโดยรอบยังสงบ คงเพราะ
ความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ โดยเฉพาะช่วงบันไดหินทางขึ้น
ไปสู่หลุมฝังศพของท่านโตกุงาวา อิเอยาสึ ทุกคนจะเดิน
อย่างสงบแม้จะเหนื่อยหนักหนาจากการเดินขึ้นบันไดสูง ๆ
ก็ยังเห็นรอยยิ้มที่มีให้แก่กนั
เวลาผ่านไปไวมาก ผมรู้ตวั อีกทีก็เมื่อมีคณะโทร.ตามว่า
เลยเวลาแล้ว...ผมยังไม่พบกับเจ้าเหมียวง่วงเนะมุริเนะโกะ
เซเลบชื่อดังของที่นี่เลย จึงเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ว่า “Where’s
the sleeping cat ?” เจ้าหน้าที่จึงชี้มือไปที่รูปแมวแกะสลักตัว
เล็ก ๆ ที่อยู่บนซุ้มประตูทางขึ้นไปสู่สถานที่ฝังศพ จริง ๆ ที่
ซุ้มประตูน้นั ผมเดินลอดผ่านไปและกลับลงมารอบหนึ่งแล้ว
แต่ไม่ทนั ได้สังเกตเห็นแต่แรก ตรงนั้นมีคนยืนถ่ายภาพและ
เซลฟี่กันอยู่ ผมรีบไปทักทายพร้อมถ่ายภาพเจ้าเหมียวง่วง
ก่อนลาไปร่วมกับคณะเพื่อเดินทางไปยังทะเลสาบชูเซ็นจิ
ที่หมายต่อไป
ระหว่างทางไปทะเลสาบชูเซ็นจิ รถบัสพาคณะลัดเลาะ
ไปตามโค้งบนภูเขาที่ใบไม้ก�ำลังเปลี่ยนสีสวยงาม ผ่านจุด
นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบและน�้ำตกจากมุมสูง (อยากแวะ)  

นิกโก้มที งั้ มรดกทางวัฒนธรรม
ทีท่ รงคุณค่าจนได้รบั การขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลก และ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติ
มากมายบนเส้นทางทีส่ วยงาม
ผ่านน�้ำตกเคกอน (ตรงนี้ก็อยากแวะใจจะขาด) และจอดพัก
ที่ทะเลสาบชูเซ็นจิ  ผมรีบทานอาหารกลางวันและคว้ากล้อง
ออกไปเก็บภาพบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีรอบทะเลสาบ...
ไกด์บอกอีกว่าที่นี่มาเที่ยวได้ทั้งปี บรรยากาศของสถานที่
ท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และคุ้มเป็นอย่างยิ่งที่จะ
มา เพราะที่นิกโก้มีทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าจนได้
รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติมากมายบนเส้นทางที่สวยงาม นั่นท�ำให้ผมเริ่ม
วางแผนที่จะกลับมาที่น่อี ีกครั้งเพื่อเก็บตกบรรยากาศที่ผม
ไม่มีโอกาสได้สมั ผัสในครั้งนี้
ระหว่างทางที่รถบัสเดินทางกลับโตเกียว ขณะที่หลาย ๆ
คนหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย ผมกลับคิดถึงความรู้สกึ บาง
อย่างเมื่อเดินอยู่ในศาลเจ้าโทโชคุ บางอย่างที่ผมยังไม่เข้าใจ
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ผมเริม่ คิดทบทวนสิง่ ทีไ่ กด์ได้ถา่ ยทอด สืบค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม
และสอบถามไปยังไกด์ถงึ มุมมองของคนญีป่ นุ่ ทีม่ ตี ่อศาลเจ้า
แห่งนี้ พบว่าจากจุดเริ่มของสุสานที่พ�ำนักสุดท้ายของท่าน
โตกุงาวา อิเอยาสึ โชกุนผู้ยิ่งใหญ่สมัยเอโดะ ด้วยคุณูปการ
เมื่อครั้งยังมีชีวิต ท�ำให้คนญี่ปุ่นพบกับความสงบสุข สิ้นสุด
จากภัยสงครามที่ยืดเยื้อมากว่าร้อยปี ประเทศได้รวมกันเป็น
ปึกแผ่นและเกิดการพัฒนา หลังการจากไปของท่าน ชาวญีป่ นุ่
เชิดชูให้ทา่ นเป็นเทพโทโช ไดกอนเก็น หรือ ‘เทพแห่งแสง
ตะวันออกผู้ย่งิ ใหญ่’ เกิดการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่จาก
สุสานของโชกุนสู่การเป็นศาลเจ้าของเทพเจ้าเพื่อให้ผู้คนได้
เดินทางมาเคารพสักการะ ผลงานศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ
ได้ถูกรังสรรค์ข้นึ ที่นี่ด้วยศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่น ท�ำให้ศาลเจ้า
โทโชคุไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ แต่คือหนึ่งในจิตวิญญาณ
ของชาวญี่ปุ่น ดังนั้นในความประทับใจที่ผมได้มาสัมผัสที่นี่
หากมีคนเคยกล่าวไว้ว่า Nikko is Nippon. แล้ว ผมเองก็จะ
ต่อท้ายให้ด้วยว่า Toshogu is Nikko. อย่างแท้จริง
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ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม
การเดินทางจากโตเกียวมาที่เมืองนิกโก้ สามารถ
เดินทางได้ทั้งทางรถไฟ และรถบัสโดยสาร
พื้นที่มรดกโลกของเมืองนิกโก้ ประกอบด้วย วัดใน
ศาสนาพุทธ 1 แห่ง และศาลเจ้าในศาสนาชินโต 2 แห่ง
ได้แก่ วัดรินโนจิ ศาลเจ้านิกโก้ฟุตาระซัง และศาลเจ้า
นิกโก้โทโชคุ ซึง่ ถ้ามีเวลา 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
จักรพรรดิให้ดำ�รงตำ�แหน่งเซอิไทโชกุนในปี ค.ศ. 1603
โดยได้บริหารจัดการก่อตั้งรัฐบาลบากุฟุ และในอีก 2 ปี
ต่อมาได้สละตำ�แหน่งให้บุตรชายรับสืบต่อ แล้วตัวเอง
ไปรับตำ�แหน่งโอโกะโช (อดีตโชกุน) เสียชีวิตในปี ค.ศ.
1616 อายุ 75 ปี
ก่อนตาย โตกุงาวา อิเอยาสึ ได้สั่งเสียไว้ว่าในปีแรก
ที่ตายให้นำ�ร่างไปฝังไว้ที่ภูเขาคูโนะ ในแคว้นชิซูโอกะซึ่ง
เป็นบ้านเกิด ระหว่างนั้นได้สร้างศาลเจ้าเล็ก ๆ ที่นิกโก้
แล้วนำ�ร่างมาไว้ที่ศาลนี้โดยยกท่านให้เป็นเทพเจ้า
แล้วท่านจะปกป้องคุ้มครองดูแลประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้
นิกโก้อยู่ทางเหนือของเอโดะ สำ�หรับชาวญี่ปุ่นมี
ความเชื่อว่า ทิศเหนือนั้นเป็นทิศไม่เป็นมงคลเพราะ
สิ่งชั่วร้ายจะมาจากทางเหนือ ท่านหวังให้ตระกูล
โตกุงาวานั้นได้ปกครองญี่ปุ่นอย่างสงบสุขยาวนาน
ชั่วกัลปาวสาน จึงอาสาตายแล้วกลายเป็นเทพผู้พิทักษ์

ข สุขภาพ
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

ฝุ่นร้าย PM2.5

อันตรายต่อชีวติ คนกรุง

นอกจากเรือ่ งรถติดทีช่ าวกรุงต้องประสบพบเจอทุกเมือ่ เชือ่ วันแล้ว อีกหนึง่ ปัญหาสำ�คัญในขณะนี้
คือ เรือ่ งของฝุน่ ละอองเต็มเมือง จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชวี ติ ประจำ�วันและสุขภาพในระยะยาว
โดยเจ้าฝุน่ ร้ายทีล่ อยปกคลุมพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
ในขณะนีน้ นั้ เป็นฝุน่ PM2.5 (ทีม่ คี า่ สูงเกินมาตรฐาน) หรือฝุน่ ละออง
ทีม่ ขี นาดเล็กมากเท่ากับ 2.5 ไมครอน หรือเทียบเท่ากับเชือ้ แบคทีเรีย
ซึง่ ฝุน่ ละอองระดับนี้ ระบบป้องกันในร่างกายของคนเราจะไม่สามารถ
ดักจับได้ดนี ัก ท�ำให้มีโอกาสเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจ และ
เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอด โดยในงานวิจัยระบุ
ไว้ว่า โอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดนั้นเท่ากับ 36% ต่อการ
เพิ่มขึ้นของฝุ่น PM2.5 จ�ำนวน 10 ไมโครกรัมต่อตารางเมตร
แล้วนึกสงสัยกันบ้างไหมว่า เหตุใด เจ้าฝุ่น PM2.5 นี้ จู่ ๆ จึง
ลอยคละคลุ้งปกคลุมเมืองจนแทบจะกลายเป็นสายหมอกในเมือง
ร้อนไปเสียได้ ค�ำตอบจากกรมควบคุมมลพิษเมื่อปี 2561 ระบุถึง
ต้นตอของฝุ่น PM2.5 นี้ว่า เกิดมาจากไอเสียดีเซลเป็นอันดับหนึ่ง
และการเผาขยะชีวมวล รองลงมาเป็นอันดับสอง นอกจากนี้ ฝุ่น
ดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีในช่วงหน้าแล้งมากกว่า
หน้าฝนถึง 2 เท่าเลยทีเดียว

ความน่ากลัวของฝุ่นร้าย PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายนั้น
อาจไม่ส่งผลทันตาเห็น แต่ในเบื้องต้น อาจมีอาการระคายเคือง
จมูกหรือแสบจมูก ไอ ไปจนถึงมีเสมหะ ส่วนในระยะยาว
นอกจากจะเป็นสาเหตุท่ที �ำให้เกิดโรคมะเร็งปอดแล้ว ยังเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง รวมไปถึง
โรคหัวใจขาดเลือดได้อีกเช่นกัน ส�ำหรับสตรีท่ตี ั้งครรภ์ ยังส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ เช่น ทารกมีน�้ำหนักน้อย
กว่าปกติ
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับวิธปี อ้ งกันฝุน่ PM2.5 ในระดับเบือ้ งต้นคือ
การสวมหน้ากากมาตรฐาน N95 ขึ้นไป ส่วนการแก้ปัญหาเรื่อง
ฝุ่นในระยะยาว ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น
มีการปรับปรุงมาตรฐานน�้ำมันในไทย จากมาตรฐาน EURO 4
เป็น EURO 5 และ 6 ให้เร็วขึ้น ตลอดจนต้องมีมาตรการควบคุม
ปริมาณรถยนต์ในเมือง หรือสนับสนุนให้คนหันมาใช้รถไฟฟ้า
หรือรถยนต์ท่ใี ช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนการใช้น้�ำมัน เป็นต้น
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วะชิมริมทาง

เรือ่ ง : ชายกาง ภาพ : วิวฒ
ั น์ ศรีเพ็ญ

ที

เนือ้ ต้มเจ๊ตม๋ิ
ดอนตะลุง ราชบุรี

มนักกีฬายิงปืน สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ก่อนเข้าแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจในทุกปีนั้น
จะต้องเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามยิงปืน ค่ายบุรฉัตร
จังหวัดราชบุรีกันทุกปี ต่อเนื่องกันมาสิบกว่าปี
แล้วครับ และที่แห่งนี้ คือสนามแห่งการรวมใจ ร่วมฝีมอื ของ
นักกีฬายิงปืนในทุกประเภทการแข่งขัน ที่ท�ำให้ทีมนักกีฬา
ยิงปืนของสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้แชมป์ชนะเลิศ
มาสิบสมัยหรือสิบปีต่อเนื่องกันอย่างเต็มภาคภูมิ
เมือ่ ถึงเวลาพักทัง้ ช่วงกลางวันหรือช่วงเย็น พีน่ อ้ งในทีมก็
จะหาของอร่อย ๆ ในเมืองโอ่งแห่งนี้ เพิม่ พลังกันตามทีช่ อบ
หนึง่ ในจานเด่นของเมืองราชบุรที นี่ ยิ มกันอย่างแพร่หลายไป
ทัว่ ทุกภาคของเมืองไทย ซึง่ ท่านอาจได้เห็นกันบ่อย ๆ ก็คอื
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‘เนือ้ ต้มบ้านสิงห์’ แต่สว่ นใหญ่จะไม่ทราบว่าบ้านสิงห์นนั้ อยูท่ ไี่ หน
บ้านสิงห์ เป็นต�ำบลหนึ่งของอ�ำเภอบ้านโป่ง ซึ่งถ้าเรา
ขับรถมาตามถนนเพชรเกษม เมื่อผ่านแยกบางแพมาก็จะพบ
กับร้านขายตุ๊กตา ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของบ้านโป่ง ตรงนี้เอง
ที่เลี้ยวซ้ายเข้าไปก็คือ ต�ำบลบ้านสิงห์ครับ
เนื้อต้มบ้านสิงห์นั้น เอกลักษณ์อันโดดเด่นก็คือเป็นต้มย�ำ
น�้ำใส ที่มีเครื่องเคราอันเร่าร้อนด้วยเครื่องต้มย�ำและพริกขี้หนู
สวนต�ำที่หอมเด่น และใส่ใบกะเพราแดงลงไปก�ำชับรสชาติ
ให้อยู่หมัดอีกอย่าง แต่เดิมใช้เนื้อวัวและเครื่องในวัวเป็นหลัก
แต่ปัจจุบันได้เพิ่มเนื้อหมูเข้ามาเพื่อเอาใจคนไม่กนิ เนื้อวัว
ด้วยครับ

ต้มยำ�น้�ำ ใส ทีม่ เี ครือ่ งเคราอันเร่าร้อน
ด้วยเครือ่ งต้มยำ�และพริกขีห้ นูสวนตำ�
ทีห่ อมเด่น และใส่ใบกะเพราแดงลงไป
กำ�ชับรสชาติให้อยูห่ มัด
ชายกางจะพาทุกท่านมารู้จกั กับร้านเนื้อต้มต�ำรับ
บ้านสิงห์ท่อี ยู่นอกเขตพื้นที่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านสิงห์นกั
แต่รสชาติของเขานั้นเด็ดขาดจริง ๆ ครับ ซดน�้ำไปสามช้อน
ต้องมีเหงื่อซึมออกมาด้วยความสุข ชื่อร้านว่า ‘เนื้อต้มเจ๊ต๋มิ
ดอนตะลุง’
ร้านเจ๊ต๋มิ หาไม่ยากครับ ถ้าท่านมาจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้า
สู่ราชบุรี เมื่อท่านข้ามสะพานตรง Big C มาแล้ว ให้เลี้ยวขวา
ที่แยกเจดีย์หัก แล้วขับตรงไปจนถึงสามแยกให้เลี้ยวขวาอีก
ครั้ง จนถึงวัดเขางู ที่มีพระปางลีลาแกะสลักติดไว้บนเขา
จึงเลี้ยวขวาเข้าซอยตรงข้ามนั้น มาจนถึงสามแยกโรงเรียน
วัดดอนตะลุง ก็จะเจอร้านเจ๊ต๋มิ ครับ
ร้านเจ๊ตมิ๋ เด่นเรือ่ งเนือ้ เปือ่ ย เนือ้ สด และมันกรอบเสือร้องไห้
ทีไ่ ม่ควรพลาด โดยส่วนมากจะสัง่ ลวกจิม้ รสเด็ดมาปูทอ้ งกันก่อน
และตามด้วยเนือ้ ต้มตามส่วนทีช่ อบกับข้าวเปล่า ทีเ่ หยาะซีอวิ๊
ตราเสือให้หอม ๆ ในถ้วยสักนิด ก็ยงิ่ ชูรสขึน้ ไปอีกครับ
ชายกางจะต้องสั่งรวมลวกมาจาน ผ้าขี้ริ้วลวก เสือร้องไห้

ลวก เนื้อเปื่อยลวกจิ้ม และเนื้อต้มปิดท้ายกันไปเบา ๆ ตาม
ก�ำลังความหิว คนที่ชอบเนื้อหมู ร้านก็มใี ห้เลือกแซ่บได้เช่น
กัน ในแบบมิน้อยหน้านะครับ
จบสวย ๆ ด้วยลูกตาลลอยแก้วที่แช่มาเป็นเกล็ดน�้ำแข็ง
หรือจะเป็นหวานเย็น น�้ำแข็งไส ก็อร่อยชื่นใจได้เช่นกัน
พร้อมกับนั่งตาลอย อิ่มตื้อ สะดือโบ๋กนั ไป
เรามาช่วยกันอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นเอาไว้ มิให้สูญหาย
ไปกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเถอะครับ      
อย่างเจ๊ต๋มิ เองก็มีลูก ๆ มาช่วยกันสืบทอดรสชาติและฝีมือ
เรา ๆ ท่าน ๆ เองก็มีหน้าที่ช่วยอุดหนุนให้ก�ำลังใจกับร้าน   
ดี ๆ เช่นนี้เรื่อยไปครับ
วันหยุดวันว่าง พาพระในบ้านออกมานั่งรถเล่น ไหว้พระ
ทานข้าว ให้ท่านได้ใช้เวลาอยู่กบั คนในครอบครัวที่ท่านรักมา
ตั้งแต่เรายังไม่ลืมตาดูโลกนะครับ อย่าลืมที่จะกอดท่าน หอม
แก้มท่านบ้าง ความชื่นใจที่ได้จะมากมายขนาดไหนนั้น เรา
จะรู้ก็ต่อเมื่อได้เป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วนี่แหละครับ
• ฉบับที่ 12 / 2561
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กษ์์โลก

เรือ่ ง : วิชชุ ชาญณรงค์ ภาพประกอบ : ข้าวตู

เ

พลังงานจากเส้นอุดง้

มื่อพูดถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของประเทศนี้
ก็มีนวัตกรรมที่โดดเด่นอย่างมาก รวมถึงการค้นพบพลังงาน
ทดแทนเพื่อตอบโจทย์ปัญหาการสร้างพลังงานที่ยั่งยืน เพราะ
ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในประเทศที่เจริญแล้วอย่างญี่ปุ่น คือ
‘การทิ้งอาหาร’ ซึ่งรายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ หรือ FAO ระบุว่า แต่ละปีแดนปลาดิบแห่งนี้ มีอาหาร
เหลือทิ้งถึง 20 ล้านตันต่อวัน และเพียงแค่โตเกียวเมืองเดียวก็มีขยะ
เหลือทิ้งถึง 6,000 ตันต่อวัน  
ทว่า…ไม่น่าเชื่อ ในวิกฤตกลับกลายเป็นโอกาส ที่เมือง
ทาคามัตสึในจังหวัดคากาวะนี่เอง เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่ผลิต     
เส้นอุด้งได้อร่อยและมีคุณภาพชั้นเลิศของญี่ปุ่น ทุกเที่ยงวัน ร้านอุด้ง
ทีม่ อี ยูท่ วั่ เมืองร่วม 800 ร้านจะเนืองแน่นไปด้วยพนักงาน นักเรียน
นักศึกษา มายืนรออุดหนุน แต่ที่น่าทึ่งกว่านั้น บริษัท Chiyoda
Manufacturing ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองทาคามัตสึ ได้คิดน�ำเส้นอุด้งเหลือทิ้ง
จ�ำนวนมากนี้มาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงาน  เพราะมีเส้นอุด้ง
เหลือทิ้งมากถึงปีละ 150 ตัน  ด้วยวิธีขอความร่วมมือจากบรรดา
โรงงานผลิตเส้นอุด้งและร้านอุด้งรวบรวมเส้นที่เหลือทิ้งมาผ่าน
กระบวนการ ซึ่งร้อยละ 10 จะได้เป็นเอทานอล ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ
90 จะผลิตเป็นก๊าซชีวภาพต่าง ๆ เช่น มีเทน เพื่อน�ำมาผลิตกระแส
ไฟฟ้า ปัจจุบันสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถงึ 180,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
จากระบบการผลิตมีเทนจากเส้นอุด้งซึ่งเป็นปริมาณพลังงานที่เพียง
พอส�ำหรับ 50 ครัวเรือนโดยประมาณ
ถ้าคุณสงสัยว่าเส้นอุด้งถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
ได้อย่างไรนั้น ความมหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นเมื่อเราน�ำ
เศษเหลือของเส้นอุด้งไปอัดแน่นในแทงก์น้�ำ
ขนาดใหญ่ท่สี ูงและกว้างถึง 8 เมตร
เส้นอุด้งจะถูกดองอยู่ในแทงก์น้จี นเกิด
ก๊าซมีเทน ซึ่งก๊าซมีเทนที่สามารถเก็บได้
จากการดองเส้นเหล่านี้ จะถูกน�ำไปใช้
กับกังหันพลังงานส�ำหรับผลิตไฟฟ้าต่อไป
จากการคิดค้นแหล่งพลังงานชนิดนี้ ท�ำให้
Chiyoda ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์ความต้องการ
แหล่งพลังงานทดแทนชนิดใหม่ แต่พวกเขายัง
ตอบโจทย์การลดปริมาณของเสียลงอีกด้วย
เห็นไหม...เส้นอุด้งก็ไม่ธรรมดาเลย!
อ้างอิง
http://www.my-kagawa.jp/en/about
https://www.renewableenergyworld.com/
articles/2015/01/what-do-noodles-andoranges-have-in-common-japanesebioenergy.html
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เรือ่ ง : พีอ่ อ้ ม ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

ทำ�ไมปลัก๊ ไฟถึงมีตง้ั 3 รู

น้อง ๆ เคยสังเกตและสงสัยบ้างไหมว่า ท�ำไมปลั๊กไฟหรือเต้ารับที่ติดตั้งอยู่ทั่วบ้าน
ของเราต้องมีถึง 3 รู ทั้ง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในบ้านเป็นเต้าเสียบแบบสองขา
ซึ่งปลั๊กไฟ 3 รูน้นั ประกอบไปด้วย
• สายดินหรือสายกราวด์ (G-Ground) มีไว้เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟรั่ว หรือ
ลัดวงจรขณะที่เราใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า คือ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้าจะไหล
ผ่านสายดินและลงดินไป ไม่เกิดอันตรายต่อเราขณะจับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนั่นเอง
• สายเฟส (P-Phase) เป็นสายที่มีกระแสไฟฟ้า (220 โวลต์) ทำ�หน้าที่นำ�กระแสไฟฟ้า
จากแหล่งจ่ายไฟเข้าสู่ตัวบ้าน และทำ�ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำ�งาน
• สายนิวทรัล (N-Neutral) เป็นสายที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า แต่ต้องมีเพื่อให้เกิดการทำ�งาน
ที่ครบวงจร และเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลเวียนได้
ตอนนี้น้อง ๆ คงเห็นแล้วว่าปลั๊กไฟ 3 รูนั้นมีความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่าปลั๊ก
2 รู เพราะฉะนั้น การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเต้าเสียบแบบ 3 ขาด้วยจะยิ่งดีและ
ปลอดภัยขึ้น
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EA Photo Club

โดย จุลล์ จูงวงศ์

ภาพตัวอย่างแสดงให้เห็น
ภาพภาพเดียวกัน ที่ใช้
ซอฟต์แวร์ปรับความสว่าง
และอุณหภูมิสีที่แตกต่างกัน

‘รอ’ นัน้ สำ�คัญไฉน

‘ร

อ’ ที่ว่านี้ ไม่ได้หมายถึง
การรอคอยนะครับ แต่
หมายถึงการตั้งค่าการ
บันทึกภาพด้วยกล้องดิจิทลั
ของเราให้เก็บข้อมูลเป็นไฟล์ ‘RAW’
(ออกเสียงง่าย ๆ ว่า ‘รอ’) หรือไฟล์ดิบ
นั่นเอง ซึ่งการบันทึกภาพแบบนี้จะเก็บ
รายละเอียดทั้งหมดที่เซ็นเซอร์รบั ภาพ
อ่านได้ แล้วบันทึกเอาไว้โดยไม่ได้ผ่าน
การประมวลผลปรับแต่งใด ๆ จากชุด
ประมวลผลในตัวกล้อง รวมไปถึงการ
บีบอัดด้วย เพราะฉะนั้นขนาดไฟล์จงึ
ใหญ่กว่าไฟล์แบบ JPEG มาก แต่ก็
สามารถน�ำมาปรับค่าต่าง ๆ ได้ใน
ภายหลัง ผ่านซอฟต์แวร์ปรับแต่งภาพ
ต่าง ๆ โดยทีค่ ณ
ุ ภาพและความละเอียด
ของภาพไม่ได้ลดลง
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ท�ำไมต้อง ‘รอ’

หลายคนสงสัยว่าท�ำไมต้องบันทึก
ภาพเป็นไฟล์ RAW ด้วย ในเมื่อไฟล์
JPEG ที่ถ่ายมาส่วนใหญ่กด็ ูดีอยู่แล้ว
การถ่ายภาพในสภาพแสงดี ๆ สว่าง ๆ
ที่มองดูด้วยตาเปล่าแล้วมีสีสันสดใส
หรือการถ่ายภาพทั่ว ๆ ไป ซึ่งไม่ได้น�ำ
ภาพที่ถ่ายไปใช้งานต่อ (หมายถึง น�ำ
ไปใช้ในงานพิมพ์ การน�ำเสนอ หรือ
ภาพที่ต้องการความถูกต้องแม่นย�ำของ
แสงและสีสูง ๆ) การบันทึกไฟล์ภาพ
เป็น JPEG ก็คงจะเพียงพอ แต่ในบาง
สถานการณ์ท่สี ภาพแสงไม่เอื้ออ�ำนวย
หรือต้องการปรับแต่งภาพโดยยังคง
รักษาความละเอียดของไฟล์ภาพไว้
สูงสุด การบันทึกภาพเป็นไฟล์ RAW
คือทางเลือกเดียวเท่านั้น

เราสามารถตั้งค่ากล้องของเราให้บันทึกภาพ
เป็นไฟล์ RAW ได้ โดยเข้าไปที่เมนู Image Quality
ซึ่งเป็นการตั้งระดับคุณภาพของภาพถ่าย
ที่จะทำ�การบันทึกลงในการ์ดความจำ�
ภาพทางด้านบนเป็นเมนูของกล้องแคนนอน
ส่วนด้านล่างเป็นของนิคอน

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

ใครต้อง ‘รอ’

เชื่อว่าพวกเราหลาย ๆ คน ตั้งค่า
การบันทึกภาพของกล้องเอาไว้เป็น
รูปแบบไฟล์ JPEG เพียงอย่างเดียว ซึ่ง
ข้อได้เปรียบของไฟล์ JPEG คือ ขนาด
ของไฟล์ที่เล็ก (เมื่อเปรียบเทียบกับไฟล์
RAW) และสามารถเปิดภาพดูได้ง่าย
กว่า เพราะซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือ
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือต่างก็
เปิดไฟล์ JPEG ได้กนั ทั้งนั้น รวมไปถึง
เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่เราใช้
เปิดดูเว็บเพจต่าง ๆ ด้วย
แต่สำ� หรับการท�ำงานระดับมืออาชีพ
หรือแม้แต่มอื สมัครเล่นที่จริงจัง เชื่อว่า
ส่วนใหญ่จะบันทึกไฟล์ภาพเป็นแบบ
RAW หรืออาจจะเป็นแบบผสมคือ
บันทึกเป็นไฟล์ RAW + JPEG ไปพร้อม
กันเลย ซึ่งข้อได้เปรียบก็ได้กล่าวไปแล้ว
คือ สามารถน�ำมาปรับแต่งได้โดยที่
คุณภาพและความละเอียดไม่ลดลง แต่
ข้อด้อยก็คอื ไฟล์ RAW นั้นมีขนาดที่
ใหญ่กว่า JPEG มาก จึงท�ำให้ถ่ายภาพ
ได้จ�ำนวนน้อยกว่าการบันทึกภาพเป็น
ไฟล์ JPEG อย่างเดียว
ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
หากเราใช้กล้องฟูลเฟรมทีม่ ีเซ็นเซอร์รับ
ภาพความละเอียดประมาณ 22 ล้าน
พิกเซล (มิตขิ องภาพเป็น 5760 × 3840
พิกเซล) การบันทึกภาพเป็นไฟล์ RAW

ไฟล์ภาพจะมีขนาด 26.6 MB ในขณะที่
การบันทึกภาพเดียวกันเป็นไฟล์ JPEG
ไฟล์ภาพจะมีขนาดเพียง 5.12 MB
เท่านั้น หากเราใช้การ์ดความจ�ำขนาด
16 GB เราจะถ่ายภาพทีเ่ ป็นไฟล์ JPEG
ได้ประมาณ 3,000 ภาพ แต่เมื่อเรา
ถ่ายเป็นไฟล์ RAW จ�ำนวนจะลดลง
เหลือเพียงประมาณ 600 ภาพ

‘รอ’ แล้วได้อะไร

ข้อดีของไฟล์ RAW มีอยูห่ ลาย
ประการ เริม่ ต้นจาก ไฟล์ RAW นัน้
สามารถเก็บข้อมูลสีได้มากกว่าไฟล์
JPEG ไฟล์ RAW แบบ 12 บิต (12-bit
RAW) สามารถเก็บข้อมูลสีแดง สีเขียว
และสีนำ�้ เงิน (RGB) ได้สลี ะ 4,096 เฉดสี
รวมแล้วสามารถเก็บข้อมูลสีได้สงู สุดถึง
กว่า 68 พันล้านสี ในขณะทีไ่ ฟล์ JPEG
8 บิต สามารถเก็บข้อมูลสี RGB ได้สลี ะ
256 เฉดสี รวมแล้วสามารถเก็บข้อมูลสี
ได้ประมาณ 16.7 ล้านสีเท่านัน้
ไฟล์ RAW จะบันทึกข้อมูลดิบ โดย
ค่าต่าง ๆ ที่เราตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็น
White Balance, Picture Style หรือการ
ปรับคอนทราสต์หรือความคมชัดต่าง ๆ
จะถูกน�ำมาเก็บไว้เป็นข้อมูลประกอบ
เท่านั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบกับภาพ
ต้นฉบับ ดังนั้นเราจึงสามารถปรับ
ค่าต่าง ๆ เหล่านีไ้ ด้ในภายหลัง ด้วย

ซอฟต์แวร์ฟรีที่ให้มาตอนที่เราซื้อกล้อง
หรือจะใช้ซอฟต์แวร์ยอดฮิตแต่ต้องเสีย
เงินซื้ออย่าง Adobe Camera Raw ก็ได้
หากไม่ตอ้ งการซือ้ ก็มซี อฟต์แวร์ฟรีให้ใช้
อย่างเช่น GIMP หรือ Raw Therapee เป็นต้น
ข้อด้อยทีเ่ ห็นได้ชดั อย่างหนึง่ ของไฟล์
RAW คือ เวลาทีเ่ ราจะปรับแต่ง และ
แปลงภาพไปใช้งาน จะต้องอาศัยพลัง
การประมวลผลของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ที่
ค่อนข้างสูง อาจไม่เหมาะกับคอมพิวเตอร์
รุน่ เก่าทีม่ หี น่วยประมวลผลความเร็วต�ำ่
และหน่วยความจ�ำน้อย

‘รอ’ แล้วจะติดใจ

ผมอยากชวนให้เพือ่ น ๆ ทุกท่าน
ลองท�ำความรูจ้ กั และใช้งานไฟล์ RAW
ดูครับ แล้วเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เพราะมันมีประโยชน์อย่าง
มาก โดยเฉพาะเวลาถ่ายภาพในช่วง
เวลาส�ำคัญ หรือในสถานการณ์ทสี่ ภาพ
แสงไม่เอือ้ อ�ำนวย หรือแม้กระทัง่ ในกรณี
ภาพสีเพีย้ นทีเ่ กิดจากความผิดพลาด
ของตัวเราเองตัง้ ค่า WB (White Balance)
ไม่เหมาะสมหรือถ่ายภาพมามืดหรือ
สว่างเกินไป ซึง่ เราไม่สามารถควบคุม
หรือแก้ไขได้ในขณะทีถ่ า่ ยภาพนัน้ ๆ แต่
เรายังสามารถน�ำไฟล์ทถี่ า่ ยไว้ มาปรับ
แก้ให้แสงสีถกู ใจได้ดว้ ยซอฟต์แวร์ใน
ภายหลังครับ

READER SURVEY!
ทุกความคิดเห็นของคุณมีคา่ เพือ่ พัฒนาเนือ้ หาวารสารสายใจไฟฟ้า
เพียงตอบแบบสอบถามจาก QR CODE ด้านล่างนี้

พิเศษสุด! 100 ท่านแรกทีร่ ว่ มแสดงความคิดเห็น
รับของกำ�นัลจากเราทันที

‘กระเป๋าผ้ารักษ์โลกสายใจไฟฟ้า’ ดี ไซน์นา่ รักไม่ซำ�้ ใคร

