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บทท่�  1 :  ไม่ ่ เป็ ็นที่่� สัังเกต

เกร่�นนำา

โลกนี้้�เต็็มไปด้้วยสิ่่�งอััศจรรย์ แค่่เด้่นี้ไปรอับๆ เมือัง คุ่ณก็จะได้้พบกับค่วามนี้่าเกรงขาม 

ขอังต็ึกระฟ้้าสิู่งต็ระหง่านี้ สิ่ะพานี้ที่้�ประกอับขึ�นี้จากงานี้ว่ศวกรรมอัันี้นี้่าที่ึ�ง และสิ่วนี้ 

เข้ยวขจ้ซึ่ึ�งเป็นี้พื�นี้ที่้�ให้หยุด้พักที่่ามกลางภููม่ที่ัศนี้์ค่อันี้กร้ต็ ที่ั�งหมด้ที่้�ว่ามานี้้�คุ่ณหา

อั่านี้ได้้ในี้คู่่มือันี้ำเที่้�ยวทัี่�วไป แต็่หนี้ังสิ่ือัเล่มนี้้�ต็่างอัอักไป นี้้�ค่ือัคู่่มือันี้ำชมส่ิ่�งที่้�ถููก 

มอังข้ามและธรรมด้าสิ่ามัญ หรือัจะเร้ยกว่าสิ่่�งนี้่าเบื�อัก็ได้้ ค่วามจร่งก็ค่ือั สิ่่�งที่ั�วไปเหล่านี้้� 

ที่้�เราเด่้นี้ผ่่านี้โด้ยไม่เค่ยสัิ่งเกต็เห็นี้ หรือัเผ่ลอัสิ่ะดุ้ด้แบบไม่ได้้ค่่ด้อัะไร อัาจเต็็มไปด้้วย 

อััจฉรย่ภูาพและนี้วัต็กรรมไม่แพ้อัาค่ารท้ี่�สิ่งูท้ี่�สิ่ดุ้ สิ่ะพานี้ท้ี่�ยาวท้ี่�สิ่ดุ้ หรือัสิ่วนี้ท้ี่�ต็ระการต็า 

ที่้�สุิ่ด้ บที่สิ่นี้ที่นี้าเก้�ยวกับการอัอักแบบมักวนี้เว้ยนี้อัยู่กับเรื�อังค่วามงาม ที่ั�งที่้�เรื�อังราว 

ชวนี้ให้ต็รึงใจกว่าขอังส่ิ่�งต่็างๆ ในี้โลกสิ่รรค์่สิ่ร้าง ลว้นี้เก้�ยวกับการแก้ปญัหา ขอ้ัจำกัด้ที่าง

ประวัต็่ศาสิ่ต็ร์ และเรื�อังสิุ่ขเศร้าเค่ล้านี้�ำต็าขอังมนีุ้ษย์

 นี้้�ค่ือัโลกที่ัศน์ี้ขอังรายการพอัด้แค่สิ่ต์็ 99% Invisible เสิ่มอัมา ต็ั�งแต็่ปี 2010 

เราบอักเล่าเรื�อังราวเก้�ยวกับแนี้วค่่ด้เบื�อังหลังสิ่่�งต่็างๆ ท้ี่�ค่นี้ส่ิ่วนี้ใหญ่ไม่เค่ยค่่ด้ถึูง ชื�อั

รายการขอังเราไม่เพ้ยงสิ่ื�อัถูึงสิ่่�งขอังในี้ช้ว่ต็ประจำวันี้ท้ี่�ถููกมอังข้ามเพราะค่วามด้าษดื้�นี้

จนี้ช่นี้ต็า แต็่ยังสิ่ื�อัถูึงสิ่่วนี้ซึ่่อันี้เร้นี้ขอังสิ่่�งที่้�คุ่ณ มองเห็็น มาต็ลอัด้  อัย่างกรณ้ขอังอัาค่าร 

ไค่รสิ่เลอัร์ สิุ่นี้ที่ร้ยศาสิ่ต็ร์และสิ่ถูาปัต็ยกรรมขอังต็ึกอัาร์ต็เด้โค่ขนี้าด้มหึมานี้้�นี้ับเป็นี้ 

เรื�อังราวเพ้ยง 1 เปอัร์เซึ่็นี้ต็์ขอังที่ั�งหมด้ และภูารก่จขอังเราค่ือัการเล่าเรื�อังสิ่่วนี้ที่้�เหลือั 

ซึ่ึ�งซึุ่กซึ่่อันี้อัยู่ ไม่ว่าจะเป็นี้ค่วามรวด้เร็วในี้การก่อัสิ่ร้าง ที่้�ที่างขอังต็ึกแห่งนี้้�ในี้ศึก 

ช่งต็ำแหนี้่งต็ึกระฟ้้าที่้�ย่�งใหญ่ที่้�สุิ่ด้แห่งแมนี้ฮััต็ต็ันี้ สิ่ถูาปนี้่กนี้อักกรอับผู่้อัอักแบบมันี้  

รวมถูึงไม้ต็ายลับที่้�เขาใช้เอัาชนี้ะคู่่แข่งในี้ว่นี้าที่้สุิ่ด้ท้ี่าย และไม่ว่าอัาค่ารไค่รสิ่เลอัร์

จะงด้งามเพ้ยงใด้ ก็ปฏิ่เสิ่ธไม่ได้้ว่าสิ่่วนี้ที่้� ซ่่อนเร้้นอยู่่่อีก 99 เปอร้์เซ่็นต์์ นี้ั�นี้ก็ยังเป็นี้ 

สิ่่วนี้ที่้�ยอัด้เย้�ยมที่้�สิุ่ด้อัยู่ด้้

 หนี้ังสืิ่อัเล่มนี้้�แต็กต่็างจากรายการพอัด้แค่สิ่ต์็ต็รงที่้�เราม้โอักาสิ่นี้ำเสิ่นี้อัภูาพ

ประกอับท้ี่�สิ่วยงาม (วาด้โด้ยแพที่ร่ก เวล) ซึึ่�งจะช่วยบอักเล่าประวัต็่ศาสิ่ต็ร์ท้ี่�ซึ่่อันี้เร้นี้  

รวมถูึงว่วัฒนี้าการขอังงานี้อัอักแบบเหล่านี้้� ถูึงอัย่างนี้ั�นี้ เราก็ไม่ม้เจต็นี้าจะที่ำให้
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คู่่มือัเล่มนี้้�เป็นี้เหมือันี้สิ่ารานีุ้กรมที่้�ประกอับด้้วยข้อัมูลเพ้ยงไม่ก้�ย่อัหนี้้าเก้�ยวกับ 

ผู่้ค่่ด้ค่้นี้และเรื�อังราวต็้นี้กำเนี้่ด้ขอังสิ่่�งต็่างๆ เพราะคุ่ณม้ว่ก่พ้เด้้ยไว้สิ่ำหรับอัะไร 

แบบนี้ั�นี้อัยู่แล้ว หนี้ังสิ่ือัเล่มน้ี้�จะจำแนี้กภููม่ที่ัศนี้์เมือังอัอักเป็นี้อังค์่ประกอับแยกย่อัย

ที่้�น่ี้าสิ่นี้ใจกว่าเด่้ม ด้ังนี้ั�นี้เราจึงไม่พูด้ถึูงไฟ้จราจรแห่งแรก แต่็เล่าเรื�อังไฟ้จราจรท้ี่�  

น่าทึ่่�ง ที่้�สิุ่ด้ในี้โลกให้คุ่ณฟ้ัง ไฟ้จราจรที่้�ว่าอัยู่ในี้เมือังซึ่้ราค่่วสิ่์ รัฐนี้่วยอัร์ก เป็นี้ไฟ้จราจร 

หนึี้�งเด้้ยวท้ี่�จัด้วางด้วงไฟ้สิ่้เข้ยวไว้เหนี้ือัสิ่้แด้งเพื�อัเป็นี้สิ่ัญลักษณ์แห่งค่วามภูาค่ภููม่ใจ

ขอังชาวไอัร่ช  แที่นี้ที่้�จะบรรยายถูึงการก่อัสิ่ร้างที่้�ชวนี้ให้อั้าปากค่้างขอังสิ่ะพานี้บรุกล่นี้  

เราจะแนี้ะนี้ำให้คุ่ณรู้จักสิ่ะพานี้ฉายาท้ี่�เปิด้กระป๋อังในี้เมือังเด้อัรัม รัฐนี้อัร์ที่แค่โรไลนี้า  

ที่้�ไม่สิ่วยเต็ะต็า แต่็ม้ประวัต็่ชวนี้พ่ศวงในี้การเฉือันี้หลังค่ารถูบรรทุี่กที่้�พยายามจะลอัด้ 

ใต็มั้นี้ไป ขณะท้ี่�สิ่ะพานี้บรกุล่นี้คื่อัตั็วแที่นี้ขอังค่วามรุ่งโรจน์ี้ที่างวศ่วกรรมอันัี้น่ี้าเหลือัเชื�อั  

สิ่ะพานี้ข้ามแห่งถูนี้นี้นี้อัร์ฟ้อัล์ก เซึ่าเท่ี่ร์นี้-เกร็กสัิ่นี้ เมือังเด้อัรัม ช่วยฉายให้เห็นี้ภัูย 

จากระบบราชการท้ี่�ไม่ยืด้หยุ่นี้ต็่อัการค่มนี้าค่มยุค่ใหม่ ซึ่ึ�งเป็นี้สิ่่�งที่้�พลเมือังต็้อังเผ่ช่ญ

อัยู่ทีุ่กเมื�อัเชื�อัวันี้

 เช่นี้เด้้ยวกับนี้ักวางผ่ังเมือังที่้�ม้เจต็นี้าด้้ที่้�สิุ่ด้ เราวางเสิ่้นี้ที่างไว้ให้คุ่ณได้้เด่้นี้

สิ่ำรวจเมือังไปด้้วยกันี้ผ่่านี้คู่่มือัฉบับไม่สิ่มบูรณ์เล่มนี้้� เราจะพาคุ่ณไปพบกับสิ่่�งต่็างๆ  

ที่้�ไม่เค่ยสิ่ังเกต็เห็นี้ เช่นี้เด้้ยวกับส่ิ่�งที่้�คุ่ณเห็นี้อัยู่เสิ่มอัแต็่อัาจจะไม่เค่ยเข้าใจมาก่อันี้ 

ต็ั�งแต่็โค่รงสิ่ร้างพื�นี้ฐานี้ขนี้าด้ยักษ์ที่้�สิ่ร้างจากการวางแผ่นี้แบบบนี้ลงล่างบนี้โต๊็ะขอัง

นี้ักวางผ่ังที่้�ฝึึกฝึนี้มา จนี้ถูึงการแที่รกแซึ่งโด้ยประชาชนี้แบบล่างขึ�นี้บนี้ที่้�สิ่ร้างสิ่รรค่์ขึ�นี้ 

โด้ยเหลา่นี้กัเค่ลื�อันี้ไหวด้้านี้เมอืัง ด้งันี้ั�นี้แลว้ที่ำไมค่ณุจะเลอืักสิ่ำรวจหนี้งัสิ่อืัเลม่นี้้�ต็ามวถู่้ 

ขอังต็วัเอังไม่ได้้ จงสิ่ร้างเสิ่น้ี้ที่างการอ่ัานี้ขอังคุ่ณเอังจากหัวข้อัที่้�ชื�นี้ชอับในี้จักรวาลขอัง 

99% Invisible  เรามักพบเส้ิ่นี้ที่างท้ี่�เหมาะกับต็วัเอังเมื�อัตั็ด้สิ่น่ี้ใจเด่้นี้ตั็ด้สิ่นี้ามหญ้าเพราะ

ที่างเด่้นี้ที่้�นี้ักวางผ่ังเมือังสิ่ร้างไว้ใช้ไม่ได้้จร่ง ที่างเด่้นี้เหล่านี้้�เก่ด้ขึ�นี้เอังต็ามธรรมชาต็ ่

จากอัำนี้าจในี้การต็ัด้ส่ิ่นี้ใจที่้�ปลายเที่้าขอังผู้่ใช้งานี้ โด้ยเสิ่้นี้ที่างในี้เมือังสิ่่วนี้ใหญ่ที่้�ค่นี้

เลือักเด่้นี้กันี้เอังมักตั็ด้ลัด้มุมถูนี้นี้และเป็นี้ระยะท้ี่�สิ่ั�นี้ท้ี่�สิุ่ด้ระหว่างสิ่อังต็ำแหน่ี้ง แต่็ถึูง

อัยา่งนี้ั�นี้ก็ม้เสิ่น้ี้ที่างมากมายเก่ด้ขึ�นี้เพย้งเพราะค่นี้เราอัยากเด่้นี้บนี้เส้ิ่นี้ที่างที่้�ไมเ่หมอืันี้ 

ใค่ร เมื�อัเสิ่้นี้ที่างใด้ๆ เก่ด้ขึ�นี้แล้ว มันี้ก็จะแกร่งกล้าได้้ด้้วยต็ัวเอัง ย่�งค่นี้เร่�มเด้่นี้ต็ามๆ 

กันี้ ที่างเด้่นี้ใหม่นี้้�ก็จะย่�งถููกมอังเห็นี้และใช้งานี้เพ่�มขึ�นี้เรื�อัยๆ

 ด้ังนี้ั�นี้ เมื�อัคุ่ณเด่้นี้ที่างผ่่านี้เมือังขอังต็ัวเอังหรือัแม้กระที่ั�งเมือังที่้�ไปเย้�ยมชม  

ลอังพกหนี้ังสิ่ือัเล่มนี้้�ต็่ด้ต็ัวไปด้้วย เพื�อัพล่กผ่่านี้หนี้้ากระด้าษ ค่้นี้หาเรื�อังราว และ
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ที่ำค่วามรู้จักเมือังให้ลึกซึ่ึ�งขึ�นี้ ถู้าคุ่ณอัยู่ในี้เมือัง คุ่ณอัาจพบบางอัย่างที่้�ค่ล้ายค่ลึงกับ 

สิ่่�งที่้�เรากำลังพูด้ถูึงอัยู่ ไม่ว่าต็ัวอัย่างที่้�เราหย่บยกมาเล่าในี้หนี้ังสิ่ือัจะอัยู่ในี้กรุงลอันี้ด้อันี้  

เมือังโอัซึ่ากา หรือัแม้แต็่ที่้�ย่านี้กลางเมือังโอั๊กแลนี้ด้์อัันี้สิ่วยงามในี้แค่ล่ฟ้อัร์เนี้้ยก็ต็าม

 นี้้�คื่อัคู่่มือัท้ี่�จะช่วยคุ่ณถูอัด้รหสัิ่ขอังโลกสิ่รรค์่สิ่ร้างในี้เมือังใด้ก็ต็ามท้ี่�ค่ณุใช้ชว้ต่็อัยู่  

และเมื�อัได้้รับรู้เรื�อังราวการอัอักแบบที่ั�งหมด้ในี้หนี้ังสิ่ือัเล่มน้ี้�แล้ว คุ่ณจะมอังโลกในี้แบบ

ที่้�ต็่างไปจากเด่้มอัย่างส่ิ่�นี้เช่ง คุ่ณจะเห็นี้คุ่ณค่่าขอังที่างลาด้ที่้�ต็ัด้กับขอับถูนี้นี้ กำหมัด้

หงุด้หง่ด้เมื�อัเห็นี้ท้ี่�พักแขนี้ม้านี้ั�ง และหันี้ไปบอักค่นี้ท้ี่�เด่้นี้อัยู่ข้างๆ ว่า รอัยสิ่เปรย์ส้ิ่ส้ิ่ม

บนี้ถูนี้นี้บ่งบอักว่าม้สิ่ายโที่รค่มนี้าค่มที่อัด้ยาวอัยู่ใต็้พื�นี้ด้่นี้





คุณูกำาล่ัง

จะได้สัมผ่ัสกับ

เร่�องราวมากมาย

ในทุกหันทุกแหั่ง

เหล่่าคนเนิร์ด







บทท่� 1

ไม่เป็นทุ่�สั่ังเกตั
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หากต็ั�งใจมอังให้ด้้ คุ่ณจะเห็นี้โลกแห่งการอัอักแบบท้ี่�ซึุ่กซ่ึ่อันี้อัยู่รอับตั็ว แม้

ค่วามอัึกทึี่กที่างสิ่ายต็าที่้�ปรากฏิอัยู่ในี้เมือังจะที่ำให้สิ่ังเกต็เห็นี้รายละเอั้ยด้

สิ่ำคั่ญเหล่านี้ั�นี้ได้้ยากก็ต็าม เค่รื�อังหมายบนี้ผ่่วถูนี้นี้ท้ี่�ปกป้อังคุ่ณจากการถููก

ระเบ่ด้เป็นี้จุณ กล่อังนี้่รภูัยใบจ่�วนี้อักอัาค่ารที่้�ช่วยให้ผู่้อัยู่อัาศัยปลอัด้ภูัยจาก

เปลวเพล่ง และเค่รื�อังประดั้บอัาค่ารอัันี้ว่จ่ต็รท้ี่�มอังเผ่่นี้ๆ เหมือันี้เป็นี้เพ้ยง 

ขอังต็กแต็่ง แต็่จร่งๆ แล้วที่ำหนี้้าที่้�ยึด้อั่ฐแต็่ละก้อันี้ขอังอัาค่ารไว้ด้้วยกันี้  

นี้อักเหนืี้อัจากสิ่่�งเหล่านี้้� ยังม้อังค์่ประกอับจ่ปาถูะอั้กมากมายท้ี่�สิ่ะสิ่มเพ่�มพูนี้

กันี้มา จนี้ค่่อัยๆ ปรับโฉมหนี้้าเมือังไปเรื�อัยๆ ไม่รู้จบ ให้เหมาะกับว่ถู้ช้ว่ต็ขอัง

ผู่้อัยู่อัาศัย การถูอัด้รหัสิ่ภููม่ทัี่ศน์ี้เมือังในี้แง่มุมท้ี่�ละเอั้ยด้อั่อันี้ขึ�นี้ จะช่วยให้

คุ่ณเข้าใจอัย่างลึกซึ่ึ�งถูึงผู่้ค่นี้ท้ี่�ร่วมกันี้สิ่ร้างเมือังให้เป็นี้เมือังอัย่างในี้ทีุ่กวันี้นี้้�  

ในี้ขณะท้ี่�ค่นี้ส่ิ่วนี้ใหญแ่ค่่พยายามใชช้ว้ต่็ขอังต็วัเอังไปในี้แต็ล่ะวนัี้ แต็ม้่บางค่นี้

ที่้�พยายามที่ำให้ช้ว่ต็ขอังคุ่ณปลอัด้ภูัยขึ�นี้ในี้ทีุ่กๆ วันี้

ก่่อนหน้า: การ้พ่่นร้ห็ัสสาธาร้ณู่ปโภค เพ่่�อร้ะบุุจุุดอันต์ร้ายู่ใต์้ดินในเม่องโอ๊กแลนด์ 
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พบัเห็นได้ทุุกหนแห่ง

เมื�อัเร่�มสิ่ังเกต็เห็นี้ คุ่ณจะไม่เข้าใจว่าที่ำไมต็ัวเอังจึงไม่เค่ยรับรู้ถูึง 

การม้อัยู่ขอังสิ่่�งเหล่านี้้�มาก่อันี้ เพราะถูนี้นี้ทีุ่กสิ่ายล้วนี้ม้รายละเอั้ยด้

การอัอักแบบกระจัด้กระจายอัยู่เต็็มไปหมด้ รายละเอั้ยด้เหล่านี้้� 

ที่ำหน้ี้าท้ี่�กำหนี้ด้ขอับเขต็รวมถึูงปกป้อังคุ่ณทัี่�งในี้ช้ว่ต็ประจำวันี้และ

ในี้กรณ้ฉุกเฉ่นี้ แม้แต็่สิ่ัญลักษณ์ไม่โด้ด้เด้่นี้ที่้�ผู่้เช้�ยวชาญสิ่ร้างไว้เพื�อั

ใช้งานี้เฉพาะกลุ่มยังประกอับไปด้้วยข้อัมูลมากมายหลายชั�นี้สิ่ำหรับ

ใค่รก็ต็ามที่้�รู้ว่ธ้แปลค่วามหมาย

ซ้้าย: สัญลักษณู์บุนทึ่างเทึ่้า เสาทึ่ี�แยู่กชิ้ิ�นส่วนได้ และกล่องทึ่างเข้้าฉุุกเฉุิน



    26    

T h e  9 9 %  I n v i s i b l e  C i t y

กราฟฟิตี้้�ทุ้�เป็็นทุางการ 

รหััสสาธารณููปโภค

การขุด้พื�นี้ด้่นี้รอับสิ่ายเค่เบ่ลและที่่อัต็่างๆ อัย่างเล่นี้เล่อัก่อัให้เก่ด้ปัญหาได้้ทีุ่กรูปแบบ  

ต็ั�งแต็่ระบบสิ่าธารณูปโภูค่หลักหยุด้เด่้นี้ ไปจนี้ถูึงแก๊สิ่รั�ว หรือัเหต็ุระเบ่ด้ขนี้าด้มหึมา

ในี้รัฐแค่ล่ฟ้อัร์เนี้้ยในี้ปี 1976 ที่ำให้พื�นี้ที่้�ค่รึ�งบล็อักถูนี้นี้พังราบเป็นี้หนี้้ากลอัง และ

อั้กค่ราวเค่ราะห์หนี้ึ�งในี้เดื้อันี้ม่ถูุนี้ายนี้ปีเด้้ยวกันี้ กลุ่มค่นี้งานี้กำลังขุด้ถูนี้นี้เพื�อั 

ต็่อัขยายถูนี้นี้เวนี้่สิ่บูเลอัวาร์ด้ในี้เมือังลอัสิ่แอันี้เจล่สิ่ ใค่รบางค่นี้บังเอั่ญเจาะไปโด้นี้ 

ที่อ่ัส่ิ่งปโิต็รเล้ยมที่้�ซึ่อ่ันี้อัยู่จนี้ปร่แต็ก แกส๊ิ่อัดั้แรงด้นัี้จากภูายในี้ลุกต็ด่้ไฟ้ กลายเป็นี้ลูกไฟ้

โหมกระพือักลืนี้ก่นี้รถูยนี้ต์็ที่้�แล่นี้ผ่่านี้ไปมารวมถึูงย่านี้ธุรก่จใกล้เค้่ยง เหต็ุไม่ค่าด้ฝัึนี้นี้้�

สิ่่งผ่ลให้ม้ผู่้เสิ่้ยช้ว่ต็หรือับาด้เจ็บมากกว่า 20 ค่นี้ นี้้�ไม่ใช่โศกนี้าฏิกรรมค่รั�งแรกหรือัค่รั�ง

สิ่ดุ้ที่า้ยที่้�เก่ด้จากสิ่าเหตุ็นี้้� อัยา่งไรก็ต็าม ค่วามร้ายแรงขอังภัูยพบั่ต็ค่่รั�งนี้้�สิ่รา้งแรงกระต็ุน้ี้

ให้จัด้ระเบ้ยบรหัสิ่ส้ิ่ที่้�ระบุถูึงสิ่าธารณูปโภูค่ประเภูที่ต็่างๆ อัย่างที่้�เห็นี้กันี้ที่ั�วไปทีุ่กวันี้นี้้�  

ถู้าต็อันี้นี้้�คุ่ณอัยู่ที่้�เมือังใด้เมือังหนี้ึ�งในี้สิ่หรัฐอัเมร่กา ลอังก้มลงมอังที่้�พื�นี้ แล้วคุ่ณจะเห็นี้

กราฟ้ฟ้ิต็้�หลากสิ่้สัิ่นี้ที่้�วาด้โด้ยที่างการปรากฏิอัยู่บนี้ที่้อังถูนี้นี้ทุี่กหนี้แห่ง เค่รื�อังหมาย

เหล่านี้้�ค่ือัต็ัวบ่งบอักว่าม้โค่รงข่ายที่่อัและสิ่ายไฟ้ซึ่ับซึ่้อันี้มากมายอัยู่ใต็้ฝึ่าเที่้าคุ่ณ

 เหต็ุระเบ่ด้ในี้เมือังลอัสิ่แอันี้เจล่สิ่นี้ำมาสู่ิ่การก่อัต็ั�งด่้�กอัะเล่ร์ต็ (DigAlert)  

อังค์่กรไม่แสิ่วงหาผ่ลกำไรท้ี่�ต็ั�งขึ�นี้เพื�อัป้อังกันี้ไม่ให้เก่ด้โศกนี้าฏิกรรมแบบน้ี้�ขึ�นี้อั้ก 

ในี้ที่างต็อันี้ใต็้ขอังรัฐแค่ล่ฟ้อัร์เนี้้ย ทีุ่กวันี้นี้้�ผู่้ด้ำเนี้่นี้การขุด้เจาะในี้พื�นี้ที่้�ด้ังกล่าวจะต็้อัง

ที่ำเค่รื�อังหมายระบุต็ำแหนี้่งบนี้พื�นี้ผ่่วที่้�ที่ำงานี้โด้ยที่าส้ิ่ขาว ที่ำรอัยด้้วยชอัล์ก ไม่ก็

ปักธง ก่อันี้จะต็่ด้ต็่อัไปยังด่้�กอัะเล่ร์ต็ เพื�อัให้อังค่์กรด้ังกล่าวต็่ด้ต็่อับร่ษัที่ผู้่ให้บร่การ

สิ่าธารณูปโภูค่ที่้�เก้�ยวข้อังในี้พื�นี้ท้ี่�นี้ั�นี้ๆ สิ่่งช่างเที่ค่นี้่ค่ไปที่ำเค่รื�อังหมายระบุต็ำแหน่ี้ง 

ที่้�อัาจเก่ด้อันัี้ต็ราย ด้้วยการใช้เค่รื�อังช่วยหลบเล้�ยงสิ่ายเค่เบ่ลมาแสิ่ด้งหรือัยืนี้ยนัี้ต็ำแหน่ี้ง

และค่วามลึกขอังวัต็ถุูต็า่งๆ ใต้็ผ่ว่ด่้นี้  เรด้าร์ที่้�สิ่ง่สัิ่ญญาณที่ะลุพื�นี้ผ่ว่และเค่รื�อังมือัต็รวจจับ

โลหะหรือัสิ่นี้ามแมเ่หล็กจะชว่ยบอักต็ำแหน่ี้งขอังท่ี่อัค่อันี้กร้ต็ ที่อ่ัพลาสิ่ต็ก่ และสิ่ายเค่เบ่ล

โลหะ โด้ยจุด้ท้ี่�อัาจเก่ด้อัันี้ต็รายใต้็ผ่่วด่้นี้ทัี่�งหมด้จะถููกไฮัไลต์็ด้้วยรหัสิ่สิ่้ต็ามมาต็รฐานี้ 

ขอังระบบสิ่าธารณูปโภูค่
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 หลายที่ศวรรษท้ี่�ผ่่านี้มา ม้ระบบให้บร่การลักษณะเด้้ยวกับด้่�กอัะเล่ร์ต็เก่ด้ขึ�นี้ 

ที่ั�วสิ่หรัฐฯ ต็ั�งแต็่ปี 2005 ค่ณะกรรมการกลางกำกับดู้แลก่จการสิ่ื�อัสิ่าร (Federal Com-

munications Commission - FCC) จงึกำหนี้ด้ใหใ้ชเ้ลข 811 เป็นี้หมายเลขโที่รศัพท์ี่กลาง  

เพื�อัลด้ค่วามยุ่งยากในี้การเชื�อัมผู่้ด้ำเนี้่นี้การขุด้เจาะเข้ากับอังค่์กรต็่างๆ ใค่รก็ต็าม 

ที่้�ต็้อังการขุด้เจาะในี้ที่้�ด่้นี้สิ่าธารณะจะต็้อังต็่ด้ต่็อัอังค์่กรเต็ือันี้ภัูยระดั้บภููม่ภูาค่ก่อันี้เร่�ม

ด้ำเนี้่นี้การ สิ่่วนี้เจ้าขอังที่้�ด่้นี้สิ่่วนี้บุค่ค่ลก็ค่วรต็่ด้ต็่อัอังค์่กรเหล่านี้้�ก่อันี้ที่ำการขุด้เจาะ 

ด้้วยเชน่ี้กนัี้ ขอ้ัมูลล่าสิ่ดุ้จากเค่รื�อังรายงานี้ค่วามเส้ิ่ยหายหรอืัเด่้รต์็ (Damage Information 

Reporting Tool - DIRT) ระบุว่าหากทีุ่กค่นี้โที่รศัพที่์มาแจ้งทีุ่กค่รั�งเมื�อัวางแผ่นี้ขดุ้เจาะ

หรอืัระเบด่้ที่ำลาย ในี้แต่็ละปีเราจะหล้กเล้�ยงอับุตั็เ่หต็ไุด้้หลายหมื�นี้หนี้

 เพื�อัค่วามชัด้เจนี้และสิ่ม�ำเสิ่มอั บร่ษัที่ท้ี่�ให้บร่การสิ่าธารณูปโภูค่ต่็างๆ ขอัง

สิ่หรัฐฯ จึงจัด้ที่ำผ่ังระบบสิ่าธารณูปโภูค่ใต้็ด่้นี้บนี้พื�นี้ผ่่วถูนี้นี้ด้้วยรหัสิ่สิ่้ท้ี่�เป็นี้มาต็รฐานี้ 

ซึ่ึ�งพัฒนี้าขึ�นี้โด้ยสิ่มาค่มงานี้โยธาธ่การอัเมร่กันี้ (American Public Works Association) 

ทีุ่กวันี้นี้้�คุ่ณจึงได้้เห็นี้เฉด้สิ่้ด้้านี้ค่วามปลอัด้ภูัยที่้�เป็นี้แบบแผ่นี้และผ่่านี้การปรับปรุงมา

ต็ลอัด้หลายที่ศวรรษโด้ยสิ่ถูาบันี้มาต็รฐานี้แห่งชาต็ข่อังสิ่หรัฐอัเมร่กา (American National 

Standards Institute) ปรากฏิอัยู่บนี้ถูนี้นี้ในี้เมือัง แต็่ละเฉด้สิ่้ม้ค่วามหมายด้ังนี้้�

• สีีแดง: สิ่ายไฟ้ฟ้้า สิ่ายเค่เบ่ล และที่่อัหุ้มสิ่ายไฟ้ฟ้้า

• สีีสี้ม: ระบบโที่รค่มนี้าค่ม สิ่ัญญาณเต็ือันี้ภูัย และสิ่ายสิ่ัญญาณต็่างๆ

• สีีเหลืือง: แก๊สิ่หรือัวัต็ถูุที่้�ต็่ด้ไฟ้ได้้ ประกอับด้้วยแก๊สิ่ธรรมชาต็่ นี้�ำมันี้ 

  ปิโต็รเล้ยม และไอันี้�ำ

• สีีเขีียว: ที่่อันี้�ำเสิ่้ยและที่่อัระบายนี้�ำ

• สีีฟ้้า: นี้�ำด้ื�ม

• สีีมว่ง: นี้�ำท้ี่�ถูกูบำบัด้และนี้ำกลับมาใช้ใหม่ ระบบชลประที่านี้ และท่ี่อัส่ิ่งขอังไหล

สิ่กปรก

• สีชีมพูู: เค่รื�อังหมายชั�วค่ราว สิ่่�งที่้�ไมส่ิ่ามารถูจำแนี้กได้ ้หรอืัสิ่่�งที่้�ไมรู่ว้า่ค่อืัอัะไร

• สีีขีาว: บร่เวณ ขอับเขต็ และเสิ่้นี้ที่างที่้�วางแผ่นี้ไว้สิ่ำหรับขุด้เจาะ

 ขณะที่้�การใช้สิ่้แต็กต็่างกันี้จะบอักข้อัมูลทัี่�วไปขอังสิ่่�งที่้�อัยู่ด้้านี้ล่างพื�นี้ผ่่ว 

สิ่ัญลักษณ์อัย่างเส้ิ่นี้ต็รง ลูกศร และต็ัวเลขก็สิ่ำค่ัญเช่นี้กันี้ในี้การใช้บอักรายละเอั้ยด้

ต็ำแหนี้่ง ค่วามกว้าง และค่วามลึกขอังอัันี้ต็รายแต็่ละอัย่าง ค่อัมมอันี้กราวด้์อัลายอัันี้ซึ่์  

(Common Ground Alliance) ค่ือัอังค่์กรไม่แสิ่วงหาผ่ลกำไรที่้�ช่วยประสิ่านี้งานี้และ 
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เผ่ยแพร่คู่่มือัแนี้วที่างการปฏ่ิบัต็่ที่้�ด้้สิ่ำหรับ “มาต็รฐานี้ค่วามปลอัด้ภัูยและการป้อังกันี้

ค่วามเสิ่้ยหายใต็้ด้่นี้” คู่่มือัปฏิ่บัต็่นี้้�ประกอับด้้วยค่ำอัธ่บายและแผ่นี้ภูาพที่้�เป็นี้ประโยชนี้์

สิ่ำหรับเหล่าผู่้สิ่นี้ใจใค่ร่รู้เรื�อังเมือังที่้�กำลังมอังหาว่ธ้ถูอัด้รหัสิ่เค่รื�อังหมายบนี้ถูนี้นี้

 สิ่ำหรับค่นี้ท้ี่�เร่าร้อันี้บางค่นี้ พวกเขาก้าวไปอั้กขั�นี้และที่ำคู่่มือัที่้�ขยายขอับเขต็

ไปไกลกว่าเด้่ม อัย่างอั่งกร่ด้ เบอัร์ร่งต็ันี้ (Ingrid Burrington) ศ่ลปินี้เจ้าขอังหนี้ังสิ่ือั 

Networks of New York (โคร้งข่้ายู่ในเม่องนิวยู่อร์้ก) ใช้พื�นี้ที่้�มากกว่าหนี้ึ�งร้อัยหน้ี้า

กระด้าษบอักเล่าเรื�อังราวเก้�ยวกับรหัสิ่ส้ิ่ส้ิ่เด้้ยวในี้เมือังเมือังเด้้ยว นี้ั�นี้คื่อัสิ่้สิ่้ม ซึ่ึ�งถููก

กำหนี้ด้ไว้สิ่ำหรับโค่รงข่ายโค่รงสิ่ร้างพื�นี้ฐานี้ขอังบ่�กแอัปเปิล* ต็อันี้หนี้ึ�งขอังหนัี้งสิ่ือั 

เจาะลึกไปถึูงประวัต็ศ่าสิ่ต็ร์การแข่งขันี้ด้้านี้โที่รค่มนี้าค่ม พร้อัมแสิ่ด้งตั็วอัย่างสัิ่ญลักษณ์

ที่้�พบเห็นี้จร่งๆ ในี้เมือัง เช่นี้ ลูกศรที่้�ขนี้าบข้างด้้วยต็ัวอัักษร F และ O ซึ่ึ�งระบุแนี้ววาง 

เสิ่้นี้ใยแก้วนี้ำแสิ่งที่้�พาด้ยาวอัยู่ใต็้ที่างเท้ี่า และหากไปสิ่ำรวจเค่รื�อังหมายแบบเด้้ยวกันี้ 

ในี้พื�นี้ท้ี่�ป่า บางค่รั�งจะพบว่าม้ตั็วเลขระบุค่วามลึก ชื�อับร่ษัที่สิ่าธารณูปโภูค่ท้ี่�เก้�ยวข้อัง 

และอัักษรย่อัแสิ่ด้งประเภูที่วัสิ่ดุ้ที่้�ใช้ เช่นี้ PLA สิ่ำหรับที่่อัพลาสิ่ต็่กปรากฏิอัยู่ด้้วย

 แต็่ละประเที่ศม้ข้อัต็กลงระด้ับชาต็่ ภููม่ภูาค่ และที่้อังถู่�นี้ขอังต็ัวเอัง ซึ่ึ�งอัาจ 

กำหนี้ด้ไว้อัย่างเป็นี้ที่างการมากนี้้อัยแต็กต็่างกันี้ ในี้บที่ค่วามขอัง BBC News นี้ักข่าว 

ลอัเรนี้ซ์ึ่ ค่อัว์ล้ย์ (Laurence Cawley) 

อัธ่บายเก้�ยวกับระบบสิ่าธารณูปโภูค่ใต้็ด่้นี้ 

ขอังกรุงลอันี้ด้อันี้ค่ร่าวๆ โด้ยยกตั็วอัย่าง

จากในี้พื�นี้ที่้� ซึ่ึ�งม้ที่ั�งรหัสิ่ที่้�เข้าใจได้้ด้้วย

สิ่ัญชาต็ญาณอัย่างตั็วเลขข้างอัักษร D ท้ี่�

สิ่ื�อัถูึงระด้ับค่วามลึก อัักษร H/V ที่้�หมายถูึง 

ไฟ้ฟ้้าแรงสูิ่ง และ L/V ท้ี่�หมายถึูงไฟ้ฟ้้า 

แรงต็�ำ S/L สิ่ำหรับไฟ้ถูนี้นี้ ไปจนี้ถูึงอัักษร  

HP หรือัแรงด้ันี้สิู่ง MP หรือัแรงดั้นี้ระด้ับ 

ปานี้กลาง และ LP หรือัแรงด้ันี้ต็�ำสิ่ำหรับที่่อัสิ่่งแก๊สิ่ อัย่างไรก็ต็าม ม้เค่รื�อังหมายบางต็ัว 

ที่้�ยากจะเข้าใจเมื�อัแรกเห็นี้ อัย่างการนี้ำสัิ่ญลักษณ์อันัี้นี้ต์็ซึ่ึ�งแสิ่ด้งการวนี้ซึ่�ำไม่รู้จบ  

* Big Apple ค่ือัชื�อัเล่นี้ขอังเมือังนี้่วยอัร์กซึ่่ต็้ ประเที่ศสิ่หรัฐอัเมร่กา เนี้ื�อังจากเป็นี้เมือังท้ี่�ม้ค่วามสิ่ำคั่ญ 

ที่างเศรษฐก่จ เปร้ยบเสิ่มือันี้แอัปเปิลผ่ลโต็บนี้ก่�งก้านี้สิ่าขาขอังเศรษฐก่จที่ั�วประเที่ศ - เช่งอัรรถูจัด้ที่ำโด้ย 

นี้ักแปลและบรรณาธ่การเล่ม
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ไปใช้ระบุจุด้เร่�มต้็นี้หรือัจุด้สิ่่�นี้สุิ่ด้พื�นี้ท้ี่�โค่รงการท้ี่�วางแผ่นี้เอัาไว้ ซึึ่�งนัี้บเป็นี้การใช้งานี้ 

ที่้�ขัด้กับค่วามรู้สิ่ึก เพราะโด้ยที่ั�วไปสิ่ัญลักษณ์อันี้ันี้ต็์มักแสิ่ด้งถูึงสิ่่�งที่้�ไม่ม้จุด้เร่�มต็้นี้ 

หรือัจุด้จบ

 ผู่้เช้�ยวชาญมักจะใช้สิ่้ท้ี่�ย่อัยสิ่ลายได้้ที่างช้วภูาพมาเข้ยนี้เป็นี้ตั็วอัักษรและ

สิ่ัญลักษณ์หลากสิ่้สิ่ันี้บนี้ถูนี้นี้และที่างเที่้าในี้เมือัง อัักขระแปลกๆ เหล่านี้้�บ้างถููกลบอัอัก

เมื�อัการขุด้เจาะเสิ่ร็จสิ่่�นี้ บา้งค่่อัยๆ ลบเลือันี้ไปต็ามกาลเวลา ที่ำให้ม้ที่้�วา่งสิ่ำหรับเส้ิ่นี้สิ่าย 

ขยกุขยก่ใหม่ๆ  เมื�อัโค่รงการขดุ้เจาะค่รั�งต็อ่ัไปเวย้นี้กลบัมาอัก้ค่รั�ง อัยา่งไรกต็็ามระหวา่ง

ที่้�ยังไม่เลือันี้หายไป เค่รื�อังหมายเหล่านี้้�ให้ข้อัมูลท้ี่�จำเป็นี้สิ่ำหรับค่นี้ที่ำงานี้ขุด้เจาะ  

ในี้ขณะเด้้ยวกันี้ก็เป็นี้หนี้้าต็่างแห่งการเร้ยนี้รู้ ให้พวกเราได้้ที่ำค่วามเข้าใจระบบอัันี้ 

ซึ่ับซึ่้อันี้ที่้�ซึ่่อันี้อัยู่ใต็้เที่้าขอังเราทีุ่กค่นี้

รอยป็ระทุับัจัับัจัอง

เคร่�องหัมายบนทางเท้า

ในี้ฐานี้ะเมอืังหลวงเก่าและฉากหลงัขอังเหต็กุารณส์ิ่ำค่ญัมากมายในี้ประวัต็ศ่าสิ่ต็ร์สิ่หรฐัฯ  

เมือังฟ้ิลาเด้ลเฟี้ยแน่ี้นี้ขนัี้ด้ไปด้้วยอันุี้สิ่าวร้ย์และแผ่่นี้จารึกที่้�บ่งบอักถึูงแต่็ละยุค่สิ่มัย  

ค่วามอัลงัการขอังพวกมนัี้ที่ำใหผู้่ค้่นี้มอังขา้มสิ่ญัลักษณใ์ด้ๆ กต็็ามที่้�บางเบาหรือันี้า่ต็ื�นี้เต็น้ี้ 

นี้้อัยกว่า ที่่ามกลางรูปปั�นี้กลางจัต็ุรัสิ่และป้ายบนี้อัาค่ารต็่างๆ ม้แผ่่นี้จารึกลึกลับ

มากมายฝึังแนี้่นี้อัยู่บนี้ที่างเที่้า ผ่่วหนี้้าโลหะขอังพวกมันี้ปรากฏิข้อัค่วามแกะสิ่ลัก 

หรือันีู้นี้อัอักมา บางข้อัค่วามดู้เหมือันี้บที่กลอันี้นี้ามธรรม ไม่ก็บที่กว้เมือัง ซึ่ึ�งบอักกับ 

ค่นี้เด่้นี้เท้ี่าว่า “พื�นี้ที่้�ในี้แนี้วเขต็อัาค่ารไม่ได้้ถููกอุัที่่ศ” หรือั “อัสัิ่งหาร่มที่รัพย์เบื�อังหลัง

แผ่่นี้จารึกนี้้�ไม่ได้้ถููกอัุที่่ศ”

 ต็ามกฎหมายอัสิ่ังหาร่มที่รัพย์ การอัุที่่ศให้ หมายถูึงการมอับที่รัพย์สิ่่นี้ใด้ๆ แก่

บุค่ค่ลอัื�นี้ เช่นี้ มอับแก่สิ่าธารณะเป็นี้ต็้นี้ แม้ข้อัค่วามบนี้แผ่่นี้จารึกเหล่านี้้�จะแต็กต็่างกันี้  

แต็่ก็ล้วนี้บ่งบอักถึูงส่ิ่ที่ธ่ในี้ที่รัพย์สิ่่นี้ต็รงหน้ี้าท้ี่�อันีุ้ญาต็ให้บุค่ค่ลท้ี่�สิ่ามเข้ามาใช้ได้้ 



    30    

T h e  9 9 %  I n v i s i b l e  C i t y

โด้ยปราศจากการค่รอับค่รอัง ด้ังนี้ั�นี้ผู่้ใช้งานี้ที่างเที่้าที่ั�งหลาย ในี้ต็อันี้นี้้�พวกคุ่ณได้้รับ 

อันี้ญุาต็ใหเ้ด่้นี้ที่้�นี้้�ได้้ แต็ข่อัแจง้ใหท้ี่ราบต็รงกนัี้วา่ บร่เวณนี้้�เปน็ี้ที่รพัยส์ิ่น่ี้สิ่ว่นี้บคุ่ค่ล และ

เพื�อักำหนี้ด้ขอับเขต็ขอังพื�นี้ที่้�ลักษณะนี้้� แผ่น่ี้โลหะสิ่้�เหล้�ยมผ่นืี้ผ่า้ขนี้าด้ยาวจึงถูกูฝัึงเร้ยง 

กันี้ไว้ เพื�อัวาด้เสิ่้นี้ประกำหนี้ด้ขอับเขต็ระหว่างอัสิ่ังหาร่มที่รัพย์แต็่ละแปลง นี้อักจากนี้้� 

ยังม้แผ่่นี้โลหะที่รงมุมฉากสิ่ำหรับใช้กำหนี้ด้ขอับเขต็พื�นี้ที่้�บร่เวณหัวมุมถูนี้นี้อั้กด้้วย

 ในี้ปี 2016 นี้ักข่าวจ่ม ซึ่ักซึ่า (Jim Saksa) เค่ยอัธ่บายไว้ในี้บที่ค่วามที่้� 

เผ่ยแพร่ในี้ PlanPhilly สิ่ื�อัที่้อังถู่�นี้ขอังฟ้ิลาเด้ลเฟ้ียว่า “จะใช้แผ่่นี้จารึกเมื�อัแนี้วเขต็

อัสิ่ังหาร่มที่รัพย์ที่้�เห็นี้ ไม่ว่าจะเป็นี้อัาค่าร รั�ว ภููม่ที่ัศนี้์ หรือัอัะไรก็ต็าม ไม่ใช่ขนี้าด้จร่ง 

ที่างกายภูาพต็ามกรรมสิ่่ที่ธ่�ที่้�ด่้นี้ จึงนี้ำมาสิู่่การสิ่ร้างเค่รื�อังหมายแสิ่ด้งขอับเขต็เพื�อั

กำหนี้ด้ขอับเขต็ให้ชัด้เจนี้ว่าต็รงไหนี้เป็นี้ส่ิ่ที่ธใ่นี้เขต็ที่างสิ่าธารณะ ต็รงไหนี้เป็นี้ที่รัพยส์ิ่น่ี้

สิ่่วนี้บุค่ค่ล” กล่าวอั้กนี้ัยก็ค่ือั เพื�อัให้ผู่้สิ่ัญจรผ่่านี้ไปมารู้ว่า แนี้วเขต็ขอังอัสิ่ังหาร่มที่รัพย์ 

นี้ั�นี้ๆ ไม่ได้้สิ่่�นี้สิุ่ด้แค่่ที่้�รั�วหรือัขอับอัาค่ารอัย่างที่้�เห็นี้ แต็่ก่นี้พื�นี้ที่้�ยาวเลยมาถูึงที่างเที่้า 

ที่้�คุ่ณกำลังเด้่นี้อัยู่นี้ั�นี้เอัง
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 แม้กฎหมายว่าด้้วยภูาระจำยอัมเช่นี้นี้้�จะให้สิ่่ที่ธ่ค่นี้แปลกหนี้้าเข้ามาใช้พื�นี้ที่้�

อัย่างจำกัด้รูปแบบ แต็่ในี้ขณะเด้้ยวกันี้ มันี้อัาจนี้ำมาซึ่ึ�งการค่รอับค่รอังในี้ลักษณะ 

ไมพึ่งประสิ่งค์่ได้้ ต็ามท้ี่�ซึ่กัซึ่าอัธบ่ายไว้ ค่อืัหากม้ใค่รเข้ามาใช้อัสัิ่งหาร่มที่รัพย์นี้ั�นี้ “อัย่าง

โจ่งแจ้ง สิ่ม�ำเสิ่มอั และเฉพาะเจาะจงเป็นี้ระยะเวลานี้านี้ต็ามท้ี่�กฎหมายกำหนี้ด้ อัย่าง 

ในี้กรณ้ขอังรัฐเพนี้ซึ่่ลเวเนี้้ยค่ือั 21 ปี บุค่ค่ลนัี้�นี้จะได้้ส่ิ่ที่ธ่เป็นี้เจ้าขอังอัสิ่ังหาร่มที่รัพย์” 

ด้้วยผ่ลจากภูาระจำยอัมต็ามกฎหมายนี้้�เอัง หากเจา้ขอังไมร่ะบอุัาณาเขต็อัสิ่งัหาร่มที่รพัย์

ขอังต็นี้อัย่างชัด้เจนี้ ในี้ที่้�สิุ่ด้อัาจม้ค่นี้มาโต็้แย้ง และที่ำให้พวกเขาถููกร่บสิ่่ที่ธ่ค่รอับค่รอัง

ไป นัี้�นี้เปน็ี้เหต็ผุ่ลที่้�ค่ณุเหน็ี้แผ่น่ี้จารกึเชน่ี้นี้้�ฝึงัอัยูบ่นี้ที่างเที่า้ที่ั�วไปหมด้ พวกมนัี้มไ้วเ้พื�อั

ประกาศใหส้ิ่าธารณชนี้รบัรู้วา่ แมจ้ะอันี้ญุาต็ใหท้ี่กุค่นี้เด่้นี้ได้้ แต็ท่ี่างเที่า้บร่เวณนี้้�ม้เจา้ขอัง 

 แผ่่นี้จารึกท้ี่�ว่ามานี้้�เป็นี้เพ้ยงนี้�ำจ่�มสิ่ำหรับสิ่ารพัด้การขูด้ข้ด้ข้อัค่วามบนี้พื�นี้ผ่่ว 

ที่างเที่้าซึ่ึ�งประกอับขึ�นี้เป็นี้ภููม่ที่ัศนี้์เมือัง แนี้่นี้อันี้ว่ายังม้เค่รื�อังหมายรูปแบบอัื�นี้อั้ก

มากมาย ที่ั�งร่อังรอัยท้ี่�พลเมือังทัี่�วไปเป็นี้ค่นี้ข้ด้เข้ยนี้ขึ�นี้ซึ่ึ�งพบเห็นี้ได้้ทีุ่กหนี้ทีุ่กแห่ง  

อัย่างการสิ่ลักค่ำว่า “ค่นี้ค่นี้นี้้� + ค่นี้ค่นี้นี้ั�นี้” ล้อัมรอับด้้วยรูปหัวใจลงบนี้ที่างเที่้าค่อันี้กร้ต็ 
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ต็อันี้ที่้�ยงัไม่แหง้ ซึ่ึ�งว่ากนัี้ต็ามจรง่การปา่วประกาศค่วามรกัแบบนี้้�ไมค่่่อัยจะถูกูกฎหมาย

สิ่กัเที่า่ไร แต่็ที่า่มกลางประโยค่บอักรัก กย็งัม้เค่รื�อังหมายขอังที่างการอัยูด้่้วย ซึึ่�งนี้อักจาก

ป้ายอ้ัางส่ิ่ที่ธ่ในี้ที่รัพย์ส่ิ่นี้แล้ว เราก็พบสัิ่ญลักษณ์งด้งามขอังบร่ษัที่ผู่้รับเหมาก่อัสิ่ร้าง

ที่างเที่้าได้้ในี้หลายเมือังขอังสิ่หรัฐฯ

 ในี้บร่เวณเบย์แอัเร้ยในี้รัฐแค่ล่ฟ้อัร์เนี้้ย เมือังอัย่างโอั๊กแลนี้ด้์ม้ต็ราสิ่ัญลักษณ์ 

หรือัแผ่่นี้จารึกโลหะอัายุร่วมร้อัยปีจากช่วงต็้นี้ศต็วรรษที่้� 20 ในี้สิ่มัยที่้�ที่างเที่้าค่อันี้กร้ต็

เร่�มเป็นี้ที่้�นี้่ยม เพราะเป็นี้ที่างเลือักราค่าถููกที่้�ที่นี้ที่านี้กว่าการปูที่างเที่้าด้้วยอั่ฐ 

หรือัไม้กระด้านี้ ต็ราสัิ่ญลักษณ์บนี้ที่างเท้ี่าจำนี้วนี้มากท้ี่�ค่งอัยู่มาถึูงปัจจุบันี้ ถููกประทัี่บ 

ไว้ต็ั�งแต่็ช่วงที่ศวรรษ 1920 ถูึงยุค่หลังสิ่งค่รามท้ี่�เมือังเร่�มขยายตั็วอัย่างรวด้เร็ว  

ต็ราสัิ่ญลักษณ์บางอัันี้ต็กแต่็งขอับไว้อัย่างสิ่วยงาม ล้อัมรอับข้อัค่วามที่้�ยังค่งแจ่มชัด้ 

ประกอับไปด้้วยวันี้ท้ี่�ก่อัสิ่ร้าง ท้ี่�อัยู่ หมายเลขโที่รศัพท์ี่ และหมายเลขสิ่หภูาพแรงงานี้  

นัี้�นี้หมายค่วามว่าใค่รก็ต็ามที่้�สิ่นี้ใจใค่ร่รู้สิ่ามารถูจด้หมายเลขเหล่านี้้� แล้วนี้ำไปที่้�

สิ่ำนี้กังานี้สิ่หภูาพแรงงานี้เพื�อัค้่นี้หารายชื�อัลูกจา้งที่้�เปน็ี้ค่นี้จดั้เรย้งค่อันี้กรต้็แผ่น่ี้ดั้งกล่าว 

เมื�อั 50 ปีก่อันี้ได้้ 

 ในี้เมือังอัย่างช่ค่าโก คุ่ณจะเห็นี้ต็ราสิ่ัญลักษณ์เหล่าน้ี้�ปรากฏิอัยู่ที่ั�วไปต็าม 

ที่้อังถูนี้นี้ เพราะกฎหมายขอังเมือังบังค่ับให้บร่ษัที่ผู่้รับเหมาก่อัสิ่ร้างระบุรายละเอั้ยด้

ต็่างๆ ลงบนี้ที่างเที่้า “ก่อันี้พื�นี้ผ่่วค่อันี้กร้ต็บนี้อัสิ่ังหาร่มที่รัพย์แต่็ละแปลงจะแข็งต็ัว  

ผู่้รับเหมาก่อัสิ่ร้างหรือัผู่้สิ่ร้างที่างเท้ี่านัี้�นี้ๆ จะต็้อังประที่ับต็ราหรือัวางป้ายชื�อั พร้อัม 

ที่้�อัยู่ขอังพวกเขาและปทีี่้�ด้ำเนี้น่ี้การเอัาไว้” ต็ราสิ่ญัลกัษณเ์หลา่นี้้�ค่อืัหลกัฐานี้ที่้�จบัต็อ้ังได้้ 

ช่�นี้สิ่ำค่ัญที่้�บอักเล่าพัฒนี้าการขอังเมือัง การก่อัสิ่ร้างและขยับขยายย่านี้ รวมถูึงหนี้่วย

ธรุก่จต็า่งๆ ที่้�ม้บที่บาที่ในี้การกอ่ัสิ่รา้งเมอืังขึ�นี้มา ต็วัอัยา่งที่้�เหน็ี้ได้ช้ดั้ค่อืัที่างเที่า้ในี้เมอืัง 

เบ่ร์กล้ย์ รัฐแค่ล่ฟ้อัร์เนี้้ย ที่้�เป็นี้หมายบอักแที่นี้ภูาพการเปล้�ยนี้ผ่่านี้ขอังธุรก่จค่รอับค่รัว

หนึี้�งต็ลอัด้หลายที่ศวรรษผ่่านี้ต็ราสิ่ัญลักษณ์บร่ษัที่ขอังพวกเขา หากเด่้นี้ไปในี้ย่านี้

เก่าแก่ คุ่ณจะพบต็ราสิ่ัญลักษณ์บร่ษัที่ชื�อั Paul Schnoor พร้อัมวันี้ที่้�ในี้ช่วงปี 1908  

แต็่หากไปในี้ย่านี้ที่้�ใหม่กว่า คุ่ณจะพบต็ราสิ่ัญลักษณ์บร่ษัที่ชื�อั Schnoor & Sons แที่นี้  

ซึ่ึ�งค่าด้เด้าได้้ว่าเป็นี้ช่วงที่้�ที่ายาที่รุ่นี้สิ่อังเร่�มที่ำงานี้กับผู่้ก่อัต็ั�งรุ่นี้พ่อั และถู้าคุ่ณบังเอั่ญ 

ผ่่านี้ไปยังโค่รงการก่อัสิ่ร้างแห่งใหม่ๆ คุ่ณก็จะพบต็ราสัิ่ญลักษณ์บร่ษัที่ที่้�เปล้�ยนี้เป็นี้ชื�อั  

Schnoor Bros. แสิ่ด้งถูึงช่วงที่้�รุ่นี้พ่อัวางมือัและให้รุ่นี้ลูกเข้ามาบร่หารธุรก่จเต็็มต็ัว 

 ที่้�น่ี้าสิ่นี้ใจอั้กอัย่าง ค่ือับางค่รั�งผู่้ก่อัสิ่ร้างที่างเที่้าพยายามเปล้�ยนี้พื�นี้ค่อันี้กร้ต็ 

ให้เป็นี้ป้ายบอักที่างที่้�ใช้งานี้ได้้ด้้โด้ยสิ่ลักชื�อัถูนี้นี้ลงบนี้พื�นี้ผ่่วที่างเที่้าบร่เวณที่างแยก 
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ต็่างๆ เพื�อัให้ที่างเที่้าม้ฟ้ังก์ชั�นี้บอักเสิ่้นี้ที่างไปในี้ต็ัว อัย่างไรก็ต็าม ค่วามพยายามนี้้�

อัาจไปได้้ไม่ด้้กับทีุ่กเมือังเสิ่มอัไป อัย่างกรณ้ขอังเมือังคั่ลการ้ รัฐอััลเบอัร์ต็ันี้ ประเที่ศ

แค่นี้าด้า ย้อันี้กลับไปในี้ปี 1909 บที่ค่วามเรื�อัง “Calgary Can’t Spell” (ค่ัลการ้ไม่รู้ 

ว่ธ้สิ่ะกด้) ในี้หนี้ังสืิ่อัพ่มพ์ Calgary Herald แสิ่ด้งค่วามไว้อัาลัยให้กับค่ำที่้�สิ่ะกด้ผ่่ด้ 

อัย่างไม่นี้่าให้อัภูัยซึ่ึ�งสิ่ลักอัยู่บนี้ที่างเที่้า เช่นี้ ค่ำว่า Linclon และ Secound Avenue  

บที่ค่วามช่�นี้นี้้�เร้ยกร้อังให้ที่างการหามาต็รการป้อังกันี้ “ค่วามอัับอัายจากการสิ่ะกด้ชื�อั

ถูนี้นี้ผ่่ด้ท้ี่�จะเก่ด้ขึ�นี้อ้ักในี้อันี้าค่ต็ และจะต็ราต็รึงอัยู่บนี้ที่างเด่้นี้โด้ยไม่ผุ่พังไปง่ายๆ”  

รวมที่ั�งต็ักเต็ือันี้ว่า “ช่างที่้�ม้ฝึีมือัเที่่านี้้�อัาจพอัอัะลุ่มอัล่วยกันี้ได้้ในี้เมือังบ้านี้นี้อักท้ี่� 

หละหลวม แต็่ไม่ใช่ที่้�เมือังค่ัลการ้ขอังพวกเรา” เจ้าหนี้้าที่้�ที่้อังถู่�นี้ต็อับสิ่นี้อังต็่อัข้อั 

เร้ยกร้อังนี้้� โด้ยม้ค่ำสัิ่�งให้รื�อัค่อันี้กร้ต็ที่างเด่้นี้ท้ี่�เป็นี้ต้็นี้เหตุ็ค่วามขุ่นี้เคื่อัง เพื�อัให้เมือัง 

ค่ัลการ้ท้ี่�นี้่าภูาค่ภููม่ใจขอังพวกเขาไม่ต็้อังอัับอัายอั้กต่็อัไป ขณะเด้้ยวกันี้ ที่้�ซึ่านี้ด่้เอัโก

และอั้กหลายเมือัง รอัยประที่ับบนี้ที่างเที่้าเก่าแก่ (อัาจเฉพาะอัันี้ที่้�สิ่ะกด้ค่ำถููก) ได้้รับ

การคุ่้มค่รอังอัย่างแข็งขันี้ ทีุ่กค่รั�งที่้�หนี้่วยงานี้ที่้อังถู่�นี้ต็้อังรื�อัถูอันี้หรือัเปล้�ยนี้ที่างเที่้า 

ผู่้รับเหมาก่อัสิ่ร้างจะค่อัยระมัด้ระวัง เพื�อัให้แนี้่ใจว่าช่�นี้สิ่่วนี้เล็กๆ ท้ี่�บรรจุเรื�อังราว

ประวัต็่ศาสิ่ต็ร์เมือังเอัาไว้เหล่านี้้�ได้้รับการคุ่้มค่รอังเป็นี้อัย่างด้้

 ทีุ่กวันี้นี้้� หลายเมือังไม่ได้้บังค่ับให้ต็้อังประที่ับต็ราลงบนี้ที่างเที่้าที่้�สิ่ร้างขึ�นี้ใหม่

อั้กต็่อัไป หนี้่วยงานี้ที่้อังถู่�นี้บางแห่งที่ำลายค่วามสิ่นีุ้กโด้ยอัอักข้อับังคั่บให้ผู่้รับเหมา

ก่อัสิ่ร้างต็้อังขอัอันีุ้ญาต็หากจะประที่ับต็ราสิ่ัญลักษณ์บร่ษัที่ลงบนี้พื�นี้ผ่่ว และจำกัด้ 

ต็ราประที่ับให้ม้ขนี้าด้เล็กลงอัย่างมาก เพราะที่้ายท้ี่�สิุ่ด้ ต็ราสิ่ัญลักษณ์บนี้ที่างเที่้า 

ก็เป็นี้เหมือันี้พื�นี้ที่้�โฆษณาฟ้ร้ให้เหล่าบร่ษัที่รับเหมาก่อัสิ่ร้าง ที่้�ที่ั�งที่นี้ที่านี้และค่งอัยู่

นี้ับสิ่่บปีหรือันี้านี้กว่านี้ั�นี้ อัย่างไรก็ต็าม สิ่ำหรับพวกเราแล้ว ส่ิ่�งสิ่ำคั่ญที่้�สิุ่ด้ค่ือัเรื�อังราว 

มากมายขอังรอัยประทัี่บบนี้ที่างเท้ี่า ที่้�บอักเล่าถูึงบุค่ค่ลผู่้ที่ำให้เก่ด้สิ่่�งแวด้ล้อัม 

สิ่รรค์่สิ่ร้าง* ในี้เมือัง ไปจนี้ถึูงค่นี้งานี้ที่ั�งหลายท้ี่�คุ่กเข่าที่ำงานี้ให้พื�นี้ด่้นี้ราบเร้ยบ เพื�อั

ให้ผู่้ค่นี้อั้กหลายชั�วอัายุเด่้นี้ได้้สิ่ะด้วกสิ่บาย คุ่ณเร้ยนี้รู้ได้้มากมายจากการสิ่ังเกต็ 

รอัยประที่ับบนี้ที่างเที่้า โด้ยเฉพาะอัย่างย่�งเมื�อัพวกมันี้สิ่ะกด้ถููกต็้อัง

* built environment สิ่ภูาพแวด้ล้อัมที่้�ถููกอัอักแบบและสิ่ร้างโด้ยมนีุ้ษย์
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ตี้ั�งใจัให้ล่้มเหล่ว

เสาท่�แยกเป็นชิ้้�นส่วน

แม้เสิ่าต็า่งๆ ซึึ่�งที่ำหน้ี้าที่้�ยดึ้แผ่น่ี้ป้าย ไฟ้ถูนี้นี้ และโค่รงข่ายสิ่าธารณูปโภูค่จะต้็อังแขง็แรง

ที่นี้ที่านี้ต็อ่ักระแสิ่ลม พาย ุสิ่นึี้าม่ และแผ่น่ี้ด่้นี้ไหว แต็บ่อ่ัยค่รั�งพวกมนัี้กย็งัต็อ้ังม้ค่ณุสิ่มบตั็่

อั้กอัย่างที่้�สิ่ำค่ัญมาก และขัด้กับลักษณะที่้�ว่ามาข้างต็้นี้ที่ั�งหมด้ นี้ั�นี้ค่ือัคุ่ณสิ่มบัต็่ในี้การ

แยกอัอักเป็นี้ช่�นี้ส่ิ่วนี้เมื�อัถููกกระแที่ก ที่ันี้ที่้ท้ี่�รถูยนี้ต์็พุ่งชนี้เสิ่าด้้วยค่วามเร็วสูิ่ง เสิ่าต้็อัง

แยกตั็วอัอักจากกันี้ได้้อัย่างง่ายด้ายและถูกูที่ศ่ที่าง เพื�อัลด้ค่วามเสิ่ย้หายจากแรงกระแที่ก

และหล้กเล้�ยงอัันี้ต็รายถูึงช้ว่ต็ ด้้วยเหต็ุน้ี้�ว่ศวกรจำนี้วนี้มากจึงทีุ่่มเที่เวลาหาที่างรวม 

ค่วามย้อันี้แย้งสิ่อังประการนี้้�เข้าด้้วยกันี้

 หนึี้�งในี้ว่ธ้ที่ำให้เสิ่าที่้�ต็ั�งอัยู่อัย่างแข็งแรงแยกสิ่่วนี้ได้้เมื�อัจำเป็นี้ เร้ยกว่าระบบ

ฐานี้แบบเลื�อันี้ (slip base system) โด้ยเปล้�ยนี้จากเสิ่าเด้้�ยวๆ มาเป็นี้เสิ่าสิ่อังท่ี่อันี้

ที่้�เชื�อัมต็่อักันี้ด้้วยสิ่ลักเกล้ยวแบบแยกสิ่่วนี้แที่นี้ ระบบการที่ำงานี้พื�นี้ฐานี้ขอังมันี้คื่อั 

ฐานี้เสิ่าที่่อันี้ล่างจะถููกฝึังไว้ในี้พื�นี้ด่้นี้ ขณะที่้�เสิ่าอั้กที่่อันี้ถููกยึด้ไว้ด้้านี้บนี้ใกล้ระด้ับ 

พื�นี้ด่้นี้ เมื�อัเสิ่าถููกกระแที่กด้้วยแรงที่้�มากพอั สิ่ลักเกล้ยวซึ่ึ�งเปร้ยบเสิ่มือันี้ข้อัต็่อั 
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จะแต็กหักหรือัหลุด้อัอัก ที่ำให้เสิ่าแยกอัอักจากกันี้ เมื�อัเสิ่าที่่อันี้บนี้ล้มลง เสิ่าที่่อันี้ล่าง

จะไม่เป็นี้อัะไรหลังรถูยนี้ต็์ว่�งผ่่านี้ไป หากปัจจัยทีุ่กอัย่างเป็นี้ไปต็ามที่้�ค่ำนี้วณไว้ เสิ่า

จะช่วยชะลอัค่วามเร็วรถูยนี้ต์็ลง ช่วยลด้ค่วามเสิ่้ยหายท้ี่�จะเก่ด้ขึ�นี้ และช่วยให้การ

ซึ่่อัมแซึ่มโค่รงสิ่ร้างพื�นี้ฐานี้หลังอุับัต็่เหตุ็เป็นี้ไปได้้ง่ายขึ�นี้ด้้วย หลายค่รั�งเราสิ่ามารถู

เชื�อัมต็่อัเสิ่าท่ี่อันี้บนี้ช่�นี้ใหม่เข้ากับฐานี้เสิ่าท่ี่อันี้ล่างท้ี่�ไม่เส้ิ่ยหายได้้เลย ที่ำให้ประหยัด้

วัสิ่ดุ้และเวลาในี้การที่ำงานี้ บางค่รั�งสิ่ลักเกล้ยวแบบแยกสิ่่วนี้ขอังระบบฐานี้แบบเลื�อันี้นี้้� 

ก็ต็่ด้ต็ั�งอัยู่ในี้จุด้ที่้�มอังเห็นี้ได้้ และบางค่รั�งก็ซึ่่อันี้ไว้ใต็้ฝึาค่รอับโลหะ

 อั้กว่ธ้หนี้ึ�งท้ี่�นี้ับเป็นี้การอัอักแบบที่างว่ศวกรรมท้ี่�ก้าวล�ำไปอั้กขั�นี้ ค่ือัตั็วเชื�อัม 

ขอังฐานี้เลื�อันี้แบบเอั้ยง (inclined slip base) ด้้วยอังศาขอังต็ัวเชื�อัมที่้�เอั้ยงที่ำมุม

สิ่ัมพัที่ธ์กับพื�นี้ ที่ำให้มันี้รับแรงกระแที่กได้้มากขึ�นี้หากถููกชนี้จากที่่ศที่างที่้�ค่าด้ค่ะเนี้

ไว้ โด้ยแที่นี้ที่้�เสิ่าจะแค่่ล้มไปข้างๆ มันี้จะถููกกระแที่กลอัยขึ�นี้ไปบนี้อัากาศ จากนี้ั�นี้ก็

ต็กลงมาด้้านี้หลังรถูที่้�ว่�งไปชนี้ ในี้ว่ด้้โอัที่ด้สิ่อับการชนี้แบบสิ่โลว์โมชั�นี้ เราจะเห็นี้เสิ่ายึด้ 

แผ่่นี้ป้ายโค่้งต็ัวขึ�นี้ หมุนี้วนี้ข้ามศ้รษะ จากนี้ั�นี้ก็ร่วงลงบนี้พื�นี้ถูนี้นี้เมื�อัรถูยนี้ต็์ขับผ่่านี้ 

ไปแล้ว อัย่างไรก็ต็าม แม้จะสิ่ามารถูรับแรงกระแที่กได้้มากขึ�นี้ แต่็เสิ่าแบบนี้้�ก็ม้ข้อัเสิ่้ย  

ค่ือั หากเสิ่าไม่ได้้ถููกชนี้จากที่่ศที่างที่้�ค่าด้ค่ะเนี้ไว้ มันี้อัาจไม่แยกต็ัวอัอักจากกันี้เลย

 ระบบฐานี้แบบเลื�อันี้นี้้� ไม่ว่าจะเป็นี้แบบต็รงหรือัเอั้ยง สิ่ามารถูต็่ด้ต็ั�งไว้เด้้�ยวๆ  

หรือัจะเชื�อัมเข้ากับเส้ิ่นี้สิ่ายสิ่าธารณูปโภูค่ด้้านี้บนี้เสิ่าก็ได้้ ซึึ่�งจะช่วยปกป้อังโค่รงสิ่ร้าง 

พื�นี้ฐานี้และลด้โอักาสิ่เสิ่้ยช้ว่ต็ได้้ด้้ขึ�นี้ด้้วย เช่นี้ บางค่รั�งสิ่ายโที่รศัพที่์ที่้�เชื�อัมจากยอัด้เสิ่า

หนี้ึ�งไปยังอั้กยอัด้เสิ่าหนี้ึ�งก็ช่วยยึด้เสิ่าไม่ให้โค่่นี้ลง (ไปที่ับรถูหรือัช่อังจราจร) เมื�อัถููกชนี้  

และแที่นี้ที่้�จะล้มลง เสิ่าโที่รศัพที่์ก็ยังถููกอัอักแบบให้หักอัอักจากฐานี้ เหว้�ยงต็ัวเอังขึ�นี้ 

เพื�อัหลบไปให้พ้นี้ที่าง ก่อันี้จะค่่อัยๆ หยุด้น่ี้�งและแขวนี้อัยู่กับที่้� ในี้ขณะที่้�สิ่ายเค่เบ่ล 

ที่้�เชื�อัมอัยู่กับเสิ่าข้างเค่้ยงช่วยยึด้มันี้ไว้ชั�วค่ราว

 เราพบเห็นี้เสิ่าท้ี่�แยกอัอักจากกันี้ในี้รูปแบบต่็างๆ ที่ั�งแบบระบบฐานี้เลื�อันี้และ

ระบบบานี้พับได้้ทัี่�วไปในี้ส่ิ่�งแวด้ล้อัมสิ่รรค่์สิ่ร้าง ป้ายหยุด้มากมายทัี่�วโลกใช้เสิ่าโลหะ 

ที่้�เชื�อัมสิ่อังสิ่่วนี้เข้าด้้วยกันี้ และม้ข้อัต็่อัที่้�ที่ำงานี้ด้้วยหลักการแต็กต็่างกันี้อัอักไป  

แต็่ล้วนี้มาจากแนี้วค่่ด้พื�นี้ฐานี้เด้้ยวกันี้ นัี้�นี้ค่ือัเสิ่าทัี่�งสิ่อังที่่อันี้จะต็้อังแยกอัอักจากกันี้ได้้

อัย่างง่ายด้าย โด้ยเสิ่าสิ่่วนี้ที่้�ฝึังกับพื�นี้จะเชื�อัมต็่อักับเสิ่าเหนี้ือัพื�นี้ด้่นี้ที่้�อัอักแบบให้งอัได้้ 

หรือัล้มลงเมื�อัถููกกระแที่ก ค่ราวนี้้�เมื�อัคุ่ณสัิ่งเกต็เห็นี้กลไกป้อังกันี้อัันี้ต็รายจากปัญหา

รถูยนี้ต็์ว่�งชนี้ป้ายที่้�ไม่เค่ยหมด้ไป คุ่ณจะไม่สิ่ามารถูมอังข้ามพวกมันี้ได้้อั้กเลย
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 โด้ยที่ั�วไป ค่นี้มักค่่ด้ว่าการพัฒนี้ารถูยนี้ต็์ที่้�ปลอัด้ภูัยขึ�นี้จะช่วยปกป้อังช้ว่ต็

พวกเขาเมื�อัอัยู่บนี้รถู ซึ่ึ�งก็เป็นี้ค่วามจร่งระด้ับหนี้ึ�ง ล้อัคุ่ณภูาพด้้สิ่ร้างแรงฉุด้ลาก โค่รง

แข็งแกร่งเพ่�มค่วามที่นี้ที่านี้ต็่อัการเสิ่้ยหาย เข็มขัด้และถูุงลมนี้่รภูัยจะกันี้กระแที่ก

และช่วยให้ผู่้โด้ยสิ่ารปลอัด้ภัูย รวมทัี่�งกระจกนี้่รภูัยซึ่ึ�งอัอักแบบมาให้แต็กเป็นี้ช่�นี้เล็ก 

ช่�นี้น้ี้อัย ที่ำให้ไม่เป็นี้อัันี้ต็รายนี้ัก แต็่ในี้ที่้ายท้ี่�สิุ่ด้แล้ว การอัอักแบบรถูยนี้ต็์และ

โค่รงสิ่ร้างเป็นี้เพ้ยงหนี้ึ�งในี้ต็ัวแปรภูายใต็้สิ่มการค่วามปลอัด้ภูัยที่้�ใหญ่กว่า ว่ศวกรรม 

ขอังส่ิ่�งต็่างๆ ที่้�ผู่้ค่นี้มักขับไปชนี้อัาจสิ่ังเกต็เห็นี้ได้้ยากกว่า แต็่ก็ม้บที่บาที่สิ่ำค่ัญ 

ไม่แพ้กันี้ต็่อัค่วามปลอัด้ภูัยขอังพวกเรา

ป็ล่อดภััยขึ้้�นอ้กนิด

กล่่องฉุุกเฉุ้น

ในี้สิ่ถูานี้การณ์ปกต็่ นี้็อักซ์ึ่บ็อักซ์ึ่ (Knox Box) มักถููกมอังข้าม ที่ั�งท้ี่�พวกมันี้ถููกต็่ด้ต็ั�ง

ไว้ในี้ระด้ับสิ่ายต็าถูัด้จากประต็ูที่างเข้าด้้านี้นี้อักอัาค่าร พร้อัมแถูบสิ่้แด้งสิ่ะที่้อันี้แสิ่ง  

นี้็อักซึ่์บ็อักซึ่์ค่ือัชื�อัแบรนี้ด้์ยอัด้ฮั่ต็ที่้�กลายเป็นี้ชื�อัสิ่ามัญขอังขอังสิ่่�งหนี้ึ�ง ไม่ต็่างจาก

ชื�อั Kleenex หรือั Dumpster และชื�อัเร้ยกบันี้ได้เลื�อันี้ในี้ภูาษาอัังกฤษอัย่าง Escalator  

ที่้�ค่รั�งหนี้ึ�งเค่ยเป็นี้เค่รื�อังหมายการค้่ามาก่อันี้ ในี้กรณ้นี้้� นี้็อักซ์ึ่บ็อักซ์ึ่หมายถึูงกล่อัง 

ที่้�จะช่วยให้เข้าไปในี้อัาค่ารได้้อัย่างรวด้เร็ว ซึ่ึ�งต็่ด้ต็ั�งไว้กับสิ่ถูาปัต็ยกรรมทีุ่กประเภูที่ 

ในี้เมือัง เมื�อัใด้ก็ต็ามที่้�เก่ด้เหต็ุไม่ค่าด้ฝึันี้ขึ�นี้ อัุปกรณ์อัำนี้วยค่วามปลอัด้ภูัยเล็กๆ ที่้�มัก

ถููกมอังข้ามนี้้�จะม้ค่วามสิ่ำค่ัญย่�งยวด้ขึ�นี้มาที่ันี้ที่้

 ในี้สิ่ถูานี้การณ์ฉุกเฉ่นี้ เวลาทีุ่กว่นี้าที่้ม้ค่วามหมาย ด้ังนี้ั�นี้เจ้าหนี้้าที่้�จึงต็้อัง 

เข้าสู่ิ่ต็ัวอัาค่ารให้เร็วที่้�สิุ่ด้และปลอัด้ภูัยที่้�สิุ่ด้ ซึ่ึ�งนี้็อักซึ่์บ็อักซึ่์ก็ช่วยต็อับโจที่ย์นี้้�ด้้วยว่ธ้ 

เร้ยบง่าย เมื�อัเจ้าหนี้้าที่้�ฉุกเฉ่นี้ต็อับรับสิ่ายด้่วนี้และมาถูึงที่้�เก่ด้เหต็ุ พวกเขาจะใช้

มาสิ่เต็อัร์ค้่ย์หรือัรหัสิ่ปลด้ล็อักเปิด้กล่อังฉุกเฉ่นี้หน้ี้าต็าธรรมด้าๆ นี้้� เพื�อัหย่บกุญแจ

หรือัรหัสิ่เปิด้ประต็ูสิู่่อัาค่ารนี้ั�นี้ๆ พนี้ักงานี้ด้ับเพล่งในี้แต็่ละพื�นี้ท้ี่�จะม้มาสิ่เต็อัร์ค้่ย์ 
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ที่้�เปิด้กล่อังฉุกเฉ่นี้ทีุ่กใบในี้พื�นี้ที่้�ขอังต็ัวเอังได้้ เพื�อัเข้าไปช่วยเหลือัผู่้ค่นี้ในี้อัาค่าร

ต็่างๆ ไม่ว่าจะเป็นี้อัพาร์ต็เมนี้ต็์ ร้านี้ค่้า สิ่ำนี้ักงานี้ พ่พ่ธภัูณฑ์์ศ่ลปะ และอั้กมากมาย 

ได้้อัย่างม้ประสิ่่ที่ธ่ภูาพ

 นี้็อักซึ่์บ็อักซึ่์ม้หลายรูปแบบ บางประเภูที่ที่ำงานี้เหมือันี้ต็ู้เซึ่ฟ้ขนี้าด้เล็กที่้�เก็บ 

รักษากุญแจประต็ูหลักเพ้ยงด้อักเด้้ยวหรือัม้พวงกุญแจขอังประต็ูทีุ่กบานี้ในี้อัาค่าร  

ขณะท้ี่�บางประเภูที่ม้กลไกซึ่ับซึ่้อันี้กว่า เมื�อัเปิด้อัอักจะพบกับแผ่งค่วบคุ่มที่้�ม้ฟ้ังก์ชั�นี้ 

มากมาย และบางประเภูที่ เจ้าหนี้้าที่้�ฉุกเฉ่นี้สิ่ามารถูเลือักกด้ปุ่มเพื�อัปิด้กระแสิ่ไฟ้ฟ้้า  

ที่่อัสิ่่งแก๊สิ่ หรือัระบบสิ่ปร่งเกลอัร์ด้ับเพล่งในี้กรณ้ที่้�สิ่ัญญาณเต็ือันี้ผ่่ด้พลาด้ได้้ 

 หากไม่ม้กล่อังฉกุเฉน่ี้เหล่านี้้�  พนี้กังานี้ดั้บเพล่ง 

หรือัหน่ี้วยกู้ภัูยจะต้็อังรอัให้ค่นี้ในี้อัาค่ารมาเปิด้ประตู็

ไม่ก็ต็้อังใช้ว่ธ้บุกเข้าไป ซึ่ึ�งอัาจที่ำให้เจ้าหนี้้าที่้�ได้้รับ 

บาด้เจ็บและที่รัพย์สิ่่นี้เก่ด้ค่วามเสิ่้ยหาย ด้ังนี้ั�นี้เพื�อั

ป้อังกันี้ค่วามเสิ่้�ยงในี้กรณ้ที่้�ต็ึกเก่ด้ไฟ้ไหม้หรือัประต็ู

และหนี้้าต็่างเก่ด้พังขึ�นี้มา การเพ่�มกล่อังฉุกเฉ่นี้เล็กๆ  

ไว้ด้้านี้นี้อักอัาค่ารจึงนี้ับเป็นี้ที่างเลือักอัันี้ชาญฉลาด้

 ในี้มุมมอังด้้านี้ค่วามปลอัด้ภัูย กล่อังท้ี่�ช่วย

ให้เข้าไปในี้อัาค่ารได้้ง่ายๆ ฟ้ังดู้เหมือันี้โอักาสิ่ที่อัง

ขอังเหล่าโจรที่้�หวังย่อังเบาเข้าสิู่่อัาค่าร แต็่ไม่ต็้อังห่วง 

เพราะเจ้าขอังที่รัพย์สิ่่นี้และผู่้ใช้กุญแจต็่างต็ระหนี้ัก 

ถูึงค่วามเสิ่้�ยงนี้้�และป้อังกันี้ไว้แล้ว ผู่้จัด้การอัาค่าร 

บางค่นี้ผู่กกล่อังฉุกเฉ่นี้ไว้กับระบบสัิ่ญญาณเต็ือันี้ภูัย

ขอังอัาค่ารอั้กท้ี่ ด้ังนี้ั�นี้หากม้ใค่รพยายามแงะกล่อัง ระบบเตื็อันี้ภัูยจะด้ังขึ�นี้มาที่ันี้ที่ ้ 

ไม่เพ้ยงเท่ี่านี้ั�นี้ หน่ี้วยดั้บเพล่งบางแห่งใช้โปรแกรมต็่ด้ต็ามสิ่ถูานี้ะขอังมาสิ่เต็อัร์ค่้ย์ 

อัยู่ต็ลอัด้เวลา เพื�อัป้อังกันี้ไม่ให้มาสิ่เต็อัร์ค้่ย์สิู่ญหายหรือัต็กไปอัยู่ในี้มือัขอังผู่้ไม่ 

ประสิ่งค่์ด้้ แม้เมือังและธุรก่จหลายๆ แห่งจะไม่เห็นี้ค่วามจำเป็นี้ขอังนี้็อักซึ่์บ็อักซึ่์ แต็่ก็ม้ 

อ้ักหลายค่นี้ที่้�ค่่ด้ว่าประโยชนี้์ที่้�ได้้คุ้่มค่่าต็่อัค่วามเส้ิ่�ยงที่้�อัาจเก่ด้ขึ�นี้ และนี้ั�นี้ค่ือัเหต็ุผ่ล 

ที่้�คุ่ณจะพบเห็นี้กล่อังฉุกเฉ่นี้แสิ่นี้ชาญฉลาด้กล่อังนี้้อัยๆ เหล่านี้้�ได้้ทีุ่กหนี้แห่ง


