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เป็น
ที่น่ายินดีว่า รถไฟไทย ได้รับการให้ความส�าคัญอีกครั้ง

นะครับ จากนโยบายรัฐบาล 4.0 และคาดหวังให้เป็น

โครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญั เพือ่การพฒันาประเทศ หลงัจากถกูละเลย

ไม่ได้มีการพัฒนามานาน ตามที่เรารับรู้กันอยู่แล้ว

ผมพึง่ได้มโีอกาสไปญีปุ่น่อกีครัง้ หลงัจากกลบัมาจากการใช้

ชีวิตหลายปีที่นั่น แล้วพบว่ามีแง่มุมเก่ียวกับรถไฟญี่ปุ่น ที่น่าจะได้

เรียนรู้ และน�ามาเล่าสู่กันฟังครับ

เม่ือพดูถงึรถไฟระดบัโลกแล้ว แน่นอนว่า ชือ่ของรถไฟญีปุ่น่

มาในระดับต้นๆ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างความสะอาดของตัวรถไฟ 

และสถานีรถไฟ สิ่งอ�านวยความสะดวกในห้องโดยสาร จนถึง

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความตรงต่อเวลาชนิดท่ีไม่ยอมให้เพี้ยนแม่แต่

นาทีเดียว (ไม่นานนี้ มีข่าวผู้บริหารออกมาขอโทษสาธารณชน หลัง

จากรถไฟออกเร็วไปกว่าก�าหนดการ 20 วินาที) 

อีกเรื่องที่ขึ้นชื่อคือ รถไฟความเร็วสูง ที่เรียกกันว่า รถไฟหัว

กระสุน (Bullet Train) ซึ่งผ่านเส้นทางเมืองหลักๆ ตั้งแต่เหนือจรดใต้ 

ควบคู่ไปกับรถไฟสายอื่นๆ ทั้งที่เป็นรถไฟระหว่างเมือง รถไฟท้องถิ่น

บนดิน และรถไฟใต้ดินที่วิ่งอยู่ในเมืองใหญ่ๆ จากนั้นก็เชื่อมต่อกับ

การเดินทางอื่น คือ รถเมล์ แท็กซี่ จักรยาน กลายเป็นโครงข่ายการ

สัญจรทั่วประเทศ ราวกับเส้นเลือดในร่างกายคน 

ตอนผมท�างานที่โตเกียว ถ้าไม่นับเบอร์หนึ่งขององค์กรที่ม ี

รถประจ�าต�าแหน่งแล้ว ทุกคนที่เหลือไม่มีใครขับรถมาท�างานเลย 

เดินทางด้วยรถไฟกันทั้งหมด เพื่อนร่วมงานชายอายุราว 40 คนหนึ่ง 

เคยบอกผมว่า ไม่มีความคดิจะซือ้รถในหวัเลย ทัง้ๆ ทีแ่น่นอนว่าเขา

มีก�าลังซื้ออยู่แล้ว น่าแปลกใจไหมครับ? 

รถไฟญี่ปุ่น 
เส้นเลือดของประเทศ
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ความจริงแนวคิดการจัดการเช่นนี้ สามารถน�าไปประยุกต์

ใช้ได้อีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือภาคบริการ หัวใจ

ส�าคัญคือ การเตรียมความพร้อมก่อนรถเข้าเทียบชานชาลา 

อุปกรณ์เครื่องมือที่จ�าเป็น ต้องพร้อมใช้งานและสามารถหยิบใช้ได้

อย่างสะดวก ฟังดูคุ้นๆ มั้ยครับ แนวคิด 5ส นั่นเอง

พนักงานทุกคน ต้องได้รับการอบรม และฝึกฝนมาอย่างดี  

ถึงขั้นตอนวิธีการท�างานที่มีประสิทธิภาพ จนสามารถท�างานได้ 

อย่างรวดเร็ว แข่งกับเวลาที่มีจ�ากัดได้ 

เศรษฐกจิญีปุ่น่อยูใ่นภาวะชะงกังนั แทบไม่เตบิโตมามากกว่า 

20 ปีแล้ว รฐับาลญีปุ่น่ทราบดีว่า ธรรมชาติวัฒนธรรม และเทคโนโลยี

ของประเทศ เป็นจดุขายให้กบันกัท่องเทีย่วได้ไม่น้อย การส่งเสรมิการ

ท่องเท่ียว จึงกลายเป็นนโยบายส�าคัญเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แบบ

เดียวกับบ้านเราในตอนนี้

ผมคาดว่า การบ้านของรถไฟญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายนี้

คอื สร้างความเป็นมติรกบัผูใ้ช้บรกิารให้มากยิง่ขึน้ ความเปลีย่นแปลง

ล่าสุดหนึง่ทีผ่มพบคือ การปรบัปรงุป้ายบอกทางต่างๆ ประจ�าสถานี 

ทัง้ในเรือ่งของจ�านวนป้ายทีม่มีากขึน้ ขนาดป้าย และตวัหนงัสอืใหญ่

โตขึ้น เพื่อให้สามารถเห็น และอ่านได้ชัดเจน

ก่อนหน้านี้ ที่สถานีจะมีแต่ชื่อภาษาญี่ปุ่น ที่สะกดด้วยภาษา

องักฤษเท่านัน้ คนต่างชาตทิีไ่ม่คุน้ชนิกบัภาษาญีปุ่น่ กอ่็านออกเสยีง

ล�าบาก ป้ายสถานีในปัจจุบัน ได้เพิ่มระบบหมายเลขควบคู่ไปกับชื่อ

สถานีด้วย เช่น สถานีชินจูกุคือ JY17 ท�าให้สามารถเรียกชื่อสถานี

ได้ง่ายๆ ด้วยตัวอักษรและหมายเลขแทน

คุณผู้อ่านเคยต้องถามทางไปห้องน�้า ในสถานที่สาธารณะ

บ้างไหมครับ ถ้ามาคิดกันว่า ท�าไมต้องถามด้วย ค�าตอบคือ เพราะ

ป้ายบอกทางมีไม่มากพอ หรือท่ีมีอยู่ก็ไม่ชัดเจนพอ เล็กเกินไป 

ทีส่ถานรีถไฟในญีปุ่น่ การหาป้ายบอกทางไปห้องน�้า เป็นเรือ่งไม่ยาก

เลย มองซ้ายมองขวาไปรอบๆ ก็จะเห็นป้ายได้แล้ว 

ผมคาดว่าผู้ออกแบบ และปรับปรุงระบบป้ายบอกทาง ต้อง

มแีนวคดิ ผูใ้ช้บรกิารเป็นตวัตัง้ มกีารก�าหนดแนวทาง เช่น ผูใ้ช้บรกิาร

ไม่ว่าอยู่ที่จุดไหน ต้องสามารถมองเห็นป้ายบอกทาง ภายในการเดิน

ในระยะกี่ก้าว และสามารถอ่านได้จากระยะกี่เมตร ความต้องการนี้

จะส่งผลต่อการออกแบบ ต�าแหน่งของป้าย และขนาดตัวหนังสือที่

เหมาะสม

ยังมีเรื่องราวของรถไฟญี่ปุ่น ให้เขียนเป็นกรณีศึกษากันต่อ

ครบั ในบทความหน้า ผมจะเชือ่มโยงไปกบัองค์ประกอบหนึง่ทีส่�าคญั

ของ ระบบ Lean ที่เรียกว่า Continuous Flow หรือ การไหลอย่าง 

ต่อเนื่อง แล้วติดตามกันครับ

ผมถามว่า ไม่อยากมีรถเพื่อเอาไว้ขับไปเที่ยวในวันหยุดหรือ 

ค�าตอบของเขาคือ ไม่จ�าเป็นเลย นั่งรถไฟก็สะดวกดีอยู่แล้ว แล้วถ้า

สถานทีท่ีจ่ะไป ห่างจากสถานรีถไฟ กแ็ค่นัง่รถไฟไป แล้วเช่ารถขบัหรอื

เรียกแท็กซี่จากที่สถานีเท่านั้นเอง 

ผมกถ็ามต่อว่า แล้วในภาวะฉกุเฉนิล่ะ เช่น ถ้าลกูไม่สบายตอน

กลางคนืท�ายงัไง ค�าตอบคอื โทรศพัท์แป๊บเดยีว รถแทก็ซีก่ม็ารบัทีห่น้า

บ้านแล้ว แล้วปัญหาของการมีรถเองคือ ต้องวุ่นวายหาที่จอดรถ และ

แพงมากด้วย (ในเมืองโตเกียววันท�างาน ค่าจอดรถคือประมาณ 100 

เยน ต่อ 10 นาที)

บทสนทนานี้ท�าให้ผมเรียนรู้ว่า การจะแก้ปัญหาจราจรนั้น 

ขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพคือค�าตอบส�าคัญ เมืองใหญ่อย่าง

โตเกยีวท่ีมคีนเป็นหลายๆ ล้านคน เดนิทางกนัในแต่ละวนั แต่รถไม่ตดิ 

เพราะคนใช้รถไฟเป็นหลกั ถ้าจนิตนาการว่าคนโตเกยีวขบัรถกนัเหมอืน

คนกรุงเทพ รถติดยิ่งกว่ากรุงเทพแน่นอน

นอกจากเร่ืองทางด้านเทคโนโลยี ที่เราสามารถเรียนรู ้ได ้

จากรถไฟญี่ปุ่นแล้ว ผมคิดว่ายังมี แง่มุมทางด้านการจัดการ หลายๆ

อย่างที่น่าสนใจด้วยครับ

ความท้าทายอย่างมากประการหน่ึง ต่อการจัดการเดินรถไฟ

ในชั่วโมงเร่งด่วน คือ ท�าอย่างไรให้รถไฟท่ีเข้าสถานีปลายทางแล้ว 

สามารถพร้อมเดนิทางต่อได้เรว็ทีส่ดุ เพือ่ให้รองรบัปรมิาณผู้โดยสาร

ได้มากที่สุด ด้วยจ�านวนรถที่มีอยู่จ�ากัด

เม่ือรถไฟหวักระสนุเข้าจอดทีช่านชาลาสถานโีตเกียวแล้ว งาน

ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะต้องท�าคือ การท�าความสะอาด ทิ้งขยะ 

หมุนทีน่ัง่กลบัทศิทาง เชค็ความเรยีบร้อยในตูโ้ดยสาร เพือ่ความพร้อม

ส�าหรับการเดินรถในรอบต่อไป 

งานทั้งหมดนี้ต้องท�าให้เสร็จ เพื่อให้รถสามารถเดินทางต่อไป

ได้ ภายในมาตรฐานเวลา 7 นาที ถ้าสนใจลองเข้าไปดู Video Clip ที่

ใช้ชื่อว่า Miracle of 7 Minutes หรือ 7 นาทีมหัศจรรย์ ที่ได้อธิบาย

ปฏิบัติการนี้ครับ
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