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ท่าน
สมาชิกและผู้อ่านวารสารข่าว ส.ส.ท. ที่รักทุกท่านครับ 
ในฉบับที่ผ่านมาเราได้คุยกันถึง KKD หรือประสบการณ์ 

จนิตนาการและความกล้าในการตดัสินใจ ซึง่เป็นส่ิงท่ีใช้ในการบรหิาร
คุณภาพของญ่ีปุ่นและได้ยกตัวอย่างการฝึกประสบการณ์ในห้าง-
สรรพสินค้าที่เป็นธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมยานยนต์ไปแล้วนะ
ครับ

ผมลองย้อนกลับไปอ่านบทความในฉบับที่ผ่านๆ มาพบว่า
เขยีนเรือ่งการบรหิารแบบญีปุ่น่ไปหลายเรือ่งแล้ว ยังมอีกีสาม-สีเ่รือ่ง
ทีน่่าจะคยุกนั ได้แก่ เรือ่งระบบเตอืนตนเองเพือ่ความปลอดภยั การ
จัดการคุณภาพสมบูรณ์แบบ (TQM) และการบ�ารุงรักษาทวีผลที่ทุก
คนมีส่วนร่วม (TPM) จากนั้น หากไม่มีข้อเสนออะไรจากท่านผู้อ่าน
ผมก็คงจะจบชุดบทความนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ

เราเพิ่งผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่สากลมาได้ 4 เดือนก็ย่างเข้าสู่
เทศกาลปีใหม่ไทยอีกแล้วนะครับ ปีนี้จะมีวันหยุดยาวๆ กันต้ังแต่ 
12-16 เมษายน บางบริษัท หรือบางโรงงานอาจจะหยุดยาวตั้งแต่วัน
ที่ 5 เมษายนก็มี เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอ

สิง่ทีจ่ะได้ยนิเสมอช่วงเทศกาลหยุดยาวๆ แบบน้ีคอื มาตรการ
เฝ้าระวังอุบัติเหตุที่เรียกกันว่า “7 วันอันตราย” 

ภาครฐัจะตัง้เป้าลดอุบตัเิหตจุากการจราจรลงจากเดิม 5-10% 
บ้าง ลดจ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไม่ให้เกินเท่านั้นเท่านี้บ้าง

เท่าที่ผมจ�าได ้เป้าเหล่านี้ไม่เคยบรรลุผล อุบัติเหตุจากการ
จราจรเพิม่ขึน้ทกุปี จ�านวนผู้บาดเจบ็และเสียชวีติก็สูงขึน้ตามล�าดับ

ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะมาตรการต่างๆ ทีป่ระกาศมกัจะเป็น NATO 
คือ No Action Talk Only หรือ “ดีแต่พูด”

นึกถึงที่ Michael Milliken ผู้บริหารชั้นน�าของสหรัฐอเมริกา
เคยว่าไว้ว่า Insanity is doing the same thing, the same way, and 
expects difference 

ก็จะเห็นได้ชัดว่าการท�าสิ่งเดิมๆ โดยวิธีการเดิมๆ แล้วหวัง
ผลให้ต่างไปจากเดิม ต้องบ้าแน่ๆ ละครับท่าน!!!

โรงงานญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นโรงงานท่ีมีระบบความปลอดภัย 
ยอดเยีย่ม การคมนาคมขนส่งในญีปุ่น่เองซึง่ใช้ระบบขนส่งมวลชนทัง้

ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
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รถไฟธรรมดา รถไฟด่วนและด่วนพเิศษ รถใต้ดนิ ฯลฯ กป็ลอดภยั ไม่มี
อุบัติเหตุรุนแรงให้ได้ยินได้เห็น

ในขณะที่รถไฟบ้านเราชนกับรถชาวบ้านบ่อยๆ บาดเจ็บบ้าง 
ตายบ้าง เป็นเหตุเกิดซ�้าซาก

ระบบความปลอดภัยที่ส�าคัญซึ่งที่ญี่ปุ่นฝึกฝนพนักงานจน
เป็นนิสัย คือ ระบบที่เรียกว่า “Yubi sashi kuchi dashi” หรือระบบ 
“ปากย�้า มือชี้”

หากท่านมีโอกาสขึ้นรถไฟในญี่ปุ่นขณะที่ยืนรอรถไฟที่ชาน
ชาลา ลองสังเกตเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมชานชาลาดูนะครับ ท่านจะเห็น
ว่าเมือ่ก่อนรถไฟเข้ามาเทยีบชานชาลา เขาจะประกาศเตอืนให้ผูท้ีจ่ะ
โดยสารไปยืนหลังเส้นเหลืองเพื่อความปลอดภัย

พอรถไฟจะเข้ามา เขาก็จะขวาหันแล้วยกมือชี้ไปทางที่รถไฟ
จะเข้ามา จากนั้นก็จะท�าซ้ายหันแล้วยกมือชี้ไปทางสุดชานชาลาอีก
ด้านหนึ่ง

หากเข้าไปยนืใกล้ๆ จะได้ยนิเขาพดูว่า “shingou yoshi…hito 
yoshi..” หมายความว่า “สัญญานไฟ เรียบร้อย ผู้โดยสาร เรียบร้อย”
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ถ้ามีโอกาสไปข้ึนรถขบวนหน้าสุดได้ ก็ลองไปยืนให้ติดด้าน
หน้าสดุ ทีผ่นงัทีก่ัน้ระหว่างผู้โดยสารกับคนขบั ตรงน้ันมกัจะมกีระจก
ใสสี่เหลี่ยมอยู่ตรงระดับสายตาให้มองดูพนักงานขับรถ (พขร.)

ทุกครั้งที่รถจะออกจากสถานีท่านจะเห็นว่า พขร. จะยกนิ้วชี้
ทีม่าตรวดัต่างๆ ตรงหน้าและท�าปากขมบุขมบิ จากนัน้ก็จะยกมอืชีไ้ป
ข้างหน้า ท�าปากขมุบขมิบอีกสองสามค�าก่อนจะออกรถ

สิ่งที่เขาพูดก็คือ “denryu yoshi den atsu yoshi shingou 
yoshi mae yoshi hatshin” หรือ “กระแสไฟ เรียบร้อย แรงดันไฟ 
เรียบร้อย สัญญานไฟ เรียบร้อย ข้างหน้า เรียบร้อย ออกรถได้”

ทุกๆ สถานีจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดครับ
หากท่านมีโอกาสเข้าไปทัศนศึกษาในโรงงานญี่ปุ ่น ลอง

สังเกตดูพนักงานที่พาท่านชมโรงงานก็ได้ครับ เวลาท่ีเขาจะพาท่าน
ข้ามถนน หรือเดินผ่านทางที่รถวิ่งภายในโรงงาน เขาก็จะชี้นิ้วไปทาง
ขวา ปากพดู ชีน้ิว้ไปทางซ้าย ปากพดู แล้วชีน้ิว้ไปทางขวา ปากพดูอกี
ครั้ง ก่อนที่จะพาท่านข้ามไป

สิ่งที่พูดก็คือ “hidari yoshi migi yoshi hidari yoshi” หรือ 
“ซ้าย เรียบร้อย ขวา เรียบร้อย ซ้าย เรียบร้อย”

พนักงานที่ขับรถในโรงงาน เช่น รถฟอร์คลิฟท์ ก่อนออกรถก็
จะชี้ไปข้างหน้า หรือข้างหลัง แล้วแต่ว่าจะเดินรถไปข้างหน้าหรือ 
ถอยหลัง แล้วก็จะพูดว่า “mae yoshi uchiro yoshi hatshin” หรือ 
“ข้างหน้า เรียบร้อย ข้างหลัง เรียบร้อย ออกรถได้”

นี่แหละครับ คือ ระบบ “ปากย�้า มือชี้” ที่เป็นระบบความ
ปลอดภัยซึ่งอาศัยหลักการเตือนตนเองก่อนที่จะลงมือท�าอะไรที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายได้

เคล็ดลับอยู่ที่การฝึกฝนจนเป็นนิสัย แต่ที่ส�าคัญที่สุดคือการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังครับ

ระบบนี้จะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยหากมือชี้ไปส่งๆ ปาก
ก็พูดไปส่งๆ โดยที่ “ใจ” ไม่ได้จดจ่ออยู่กับมือและปากด้วย

การฝึกฝนอย่างจริงจังและการเอาใจใส่ดูแลจากผู้บังคับ
บัญชา จนเกิดจิตส�านึกความปลอดภัยขึ้นในตัวพนักงานเท่านั้น จึง
จะท�าให้ระบบนี้มีประสิทธิผลครับ

กลบัมาทีม่าตรการป้องกนัอบุติเหตุจราจรของไทยเราบ้างนะ
ครับ ผมขอเสนอภาครัฐว่า หากต้องการลดอุบัติเหตุให้ได้จริงลองท�า
มาตรการบังคับและ/หรือมาตรการส่งเสริมต่อไปนี้ดูบ้างไหมครับ?

มาตรการบงัคบั ห้ามใช้รถจกัรยานยนต์ในช่วง 7 วนัอนัตราย 
ใครใช้ถูกจับปรับหนัก

มาตรการส่งเสริม จัดแข่งขันการรณรงค์อุบัติเหตุเป็น 0 
ระหว่างบริษัทรถจักรยานยนต์ หากบริษัทใดไม่มีผู้ใช้รถของบริษัท
น้ันเกิดอุบัติเหตุเลยในช่วง 7 วันอันตราย รัฐโฆษณาในสถานี
โทรทัศน์ต่างๆ ให้ฟรี

ลองดูสิครับว่าอุบัติเหตุช่วงเทศกาลจะลดลงไหม?

 

ต่อฉบับหน้าอ่าน




