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ผมพึ่งได�มีโอกาสไปญี่ปุ�นอีกครั้ง หลังจากกลับมาจากการใช�ชีวิต 

หลายป�ที่นั่น แล�วพบว�ามีแง�มุมเกี่ยวกับรถไฟญี่ปุ�น ที่น�าจะได�เรียน 

รู�และนํามาเล�าสู�กันฟ�งครับ

เมื่อพูดถึงรถไฟระดับโลกแล�ว แน�นอนว�า ชื่อของรถไฟญี่ปุ�นมาใน 

ระดับต�นๆ ตั้งแต�เรื่องพื้นฐานอย�างความสะอาดของตัวรถไฟ และ 

สถานีรถไฟ สิง่อาํนวยความสะดวกในห�องโดยสาร จนถงึเทคโนโลยี 

ทีท่นัสมยั การจดัการผู�โดยสารทีม่จีาํนวนมหาศาลในแต�ละวนั ความ 

ตรงต�อเวลาชนิดที่ไม�ยอมให�เพี้ยนแม�แต�นาทีเดียว (ไม�นานนี้มีข�าว 

ผู�บริหารออกมาขอโทษสาธารณชน หลังจากรถไฟออกเร็วไปกว�า 

กําหนดการ 20 วินาที) 

รัฐบาลญี่ปุ�นตั้งเป�าหมายว�า รถไฟ Maglev จะสามารถเช่ือมต�อ เมือง Tokyo และ Nagoya 

ระยะทางประมาณ 340 กิโลเมตร ในเวลาเพียง 40 นาที ด�วยความเร็วสูงสุดมากกว�า 500 

กิโลเมตร ต�อชั่วโมง และขยายต�อไปถึง Osaka ในอนาคต

รถไฟหัวกระสุนที่มีอยู�ในป�จจุบัน ผ�านเส�นทางเมืองหลักๆ ตั้งแต�เหนอืจรดใต� ควบคู�ไปกบัรถไฟ 

สายอืน่ๆ ทัง้ทีเ่ป�นรถไฟระหว�างเมอืง รถไฟท�องถิน่บนดนิ และรถไฟใต�ดนิทีว่ิ่งอยู�ในเมอืงใหญ�ๆ  

จากน้ัน กเ็ช่ือมต�อกับการเดนิทางอืน่ คอื รถเมล� แทก็ซี ่จกัรยาน กลายเป�นโครงข�ายการสญัจร 

ทัว่ประเทศ ราวกับเส�นเลือดในร�างกายคน

ถาไมนับเบอรหนึ่งขององคกร

ที่มีรถประจําตําแหนงแลว

ทุกคนที่เหลือไมมีใครขับรถมาทํางานเลย

เดินทางดวยรถไฟกันทั้งหมด

อกีเร่ืองทีข้ึ่นช่ือคอื รถไฟความเร็วสงูทีเ่รียกกันว�า รถไฟหัวกระสุน 

(Bullet Train) ซึ่งในป�จจุบันทําความเร็วขึ้นไปได�ถึง 320 กิโลเมตร 

ต�อช่ัวโมง แต�ราคาก็แพงเอาการ ถ�าวิ่งจาก Tokyo ไป Osaka 

ระยะทางประมาณ 500 กิโลเมตร ราคาเต็มคือ 14,650 เยน 

(ประมาณ 4,200 บาท) ใช�เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงครึ่ง นอกจากนี้ 

ญี่ปุ �นกําลังดําเนินการพัฒนาก�อสร�างเทคโนโลยีใหม�ที่เรียกว�า 

Maglev (มาจาก Magnetic Levitation คอืการใช�สนามแม�เหลก็ 

ยกรถไฟให�ลอยอยู�บนรางเพือ่ลดแรงเสยีดทาน) คาดว�าจะแล�วเสร็จ 

ในอกีประมาณ 10 ป�ข�างหน�า 
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จากจาํนวนประชากรทีไ่ม�เพิม่ข้ึน และเส�นทางเดนิรถต�างๆ ภายใน  

ประเทศที่แทบจะอิ่มตัวแล�ว รถไฟญี่ปุ�นจึงพยายามหาทางส�งออก 

เทคโนโลยี รถไฟใต�ดินนครนิวยอร�กได�ทําสัญญาเพื่อซ้ือตู�โดยสาร 

รถไฟจากญี่ปุ�น ที่อังกฤษก็มีการว�าจ�างบริษัทร�วมทุนของญี่ปุ�น 

เพื่อให�บริหารจัดการเครือข�ายรถไฟ เพ่ือเชื่อมโยงกรุงลอนดอน 

เข�ากับเมืองอื่น ในบ�านเราเองก็กําลังอยู�ระหว�างการเจรจาหาความ 

ร�วมมือกันอยู�

ตอนผมทาํงานทีโ่ตเกยีว ถ�าไม�นับเบอร�หน่ึงขององค�กรทีม่รีถประจาํ 

ตําแหน�งแล�ว ทุกคนที่เหลือไม�มีใครขับรถมาทํางานเลย เดินทาง 

ด�วยรถไฟกันทั้งหมด เพื่อนร�วมงานชายอายุราว 40 คนหนึ่งเคย 

บอกผมว�า ไม�มีความคิดจะซื้อรถในหัวเลย ทั้งๆ ที่แน�นอนว�าเขา 

มีกําลังซื้ออยู�แล�ว น�าแปลกใจไหมครับ? ผมถามว�าไม�อยากมีรถ 

เพื่อเอาไว�ขับไปเที่ยวในวันหยุดหรือ คําตอบของเขาคือ ไม�จําเป�น 

เลย น่ังรถไฟก็สะดวกดีอยู�แล�ว แล�วถ�าสถานที่ที่จะไปห�างจาก 

สถานีรถไฟ ก็แค�น่ังรถไฟไปแล�วเช�ารถขับ หรือเรียกแท็กซี่จากที่ 

สถานีเท�าน้ันเอง ผมก็ถามต�อว�า แล�วในภาวะฉุกเฉิน ล�ะ เช�น 

ถ�าลกูไม�สบายตอนกลางคนืทาํยงัไง คาํตอบคอื โทรศพัท�แป�บเดยีว 

รถแท็กซี่ก็มารับที่หน�าบ�าน แล�วป�ญหาของการมีรถเองคือ ภาระ 

ที่เพิ่มข้ึนในการดูแล ต�องวุ�นวายหาที่จอดรถ และแพงมากด�วย 

(ในเมืองโตเกียว วันทํางานค�าจอดรถคือประมาณ 100 เยน ต�อ 

10 นาที)

บทสนทนาน้ีทําให�ผมเรียนรู�ว�า การจะแก�ป�ญหาจราจรนั้น ขนส�ง 

มวลชนที่มีประสิทธิภาพคือคําตอบสําคัญ เมืองใหญ�อย�างโตเกียว 

ที่มีคนเป�นหลายๆ ล�านคน เดินทางกันในแต�ละวัน แต�รถไม�ติด 

เพราะคนใช�รถไฟเป�นหลัก ถ�าจินตนาการว�าคนโตเกียวขับรถกัน 

เหมือนคนกรุงเทพ รถติดยิ่งกว�ากรุงเทพแน�นอน

นอกจากเร่ืองทางด�านเทคโนโลยี ที่เราสามารถเรียนรู�ได�จากรถไฟ 

ญี่ปุ�นแล�ว ผมคิดว�ายังมี แง�มุมทางด�านการจัดการ หลายๆ อย�าง 

ที่น�าสนใจด�วยครับ ความท�าทายอย�างมากประการหนึ่งต�อการ 

จัดการเดินรถไฟในช่ัวโมงเร�งด�วน คือ ทําอย�างไรให�รถไฟที่เข�า 

สถานีปลายทางแล�ว สามารถพร�อมเดินทางต�อได�เร็วที่สุด เพื่อให� 

รองรับปริมาณผู�โดยสารได�มากที่สุดด�วยจํานวนรถที่มีอยู�จํากัด 

เมื่อรถไฟหัวกระสุนเข�าจอดที่ชานชาลาสถานีโตเกียวแล�ว งานที่ 

เจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบ จะต�องทําคือการทําความสะอาด ทิ้งขยะ 

หมุนที่น่ังกลับทิศทาง เช็คความเรียบร�อยในตู�โดยสาร เพื่อความ 

พร�อมสําหรับการเดินรถในรอบต�อไป งานทั้งหมดนี้ต�องทําให�เสร็จ 

เพื่อให�รถสามารถเดินทางต�อไปได� ภายในมาตรฐานเวลา 7 นาที 

ถ�าสนใจลองเข�าไปดู Video Clip ที่ใช�ชื่อว�า Miracle of 7 Minutes 

หรือ 7 นาทีมหัศจรรย�* ที่ได�อธิบายปฏิบัติการนี้ครับ

เมืองใหญอยางโตเกียว 

ที่มีคนเปนหลายๆ ลานคน 

เดินทางกันในแตละวัน แตรถไมติด

เพราะคนใชรถไฟเปนหลัก
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ความจริงแนวคิดการจัดการเช�นนี้ สามารถนําไปประยุกต�ใช�ได�อีก 

หลายเรื่อง ไม�ว�าจะเป�นภาคการผลิตหรือภาคบริการ หัวใจสําคัญ 

คือการเตรียมความพร�อมก�อนรถเข�าเทียบชานชาลา อุปกรณ� 

เคร่ืองมือที่จําเป�นต�องพร�อมใช�งาน และสามารถหยิบใช�ได�อย�าง 

สะดวก ฟ�งดูคุ�นๆ มั้ยครับ แนวคิด 5ส น่ันเอง พนักงานทุกคน 

ต�องได�รับการอบรมและฝ�กฝนมาอย�างดีถึงข้ันตอนวิธีการทํางาน 

ที่มีประสิทธิภาพ จนสามารถทํางานได�อย�างรวดเร็ว แข�งกับเวลา 

ที่มีจํากัดได�

ในเวลาอีกสองป�เศษ กรุงโตเกียวจะได�รับงานใหญ�ระดับโลกคือ 

โอลิมป�กฤดูร�อนป� 2020 ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ�นให�ความสําคัญอย�างมาก 

และหมายมั่นให�เป�นหมุดหมายสําคัญ ในการพลิกฟ��นประเทศ 

อีกคร้ัง แบบเดียวกับที่เคยเกิดข้ึนกับประเทศ หลังจากการจัด 

โอลิมป�กในป� 1964

เศรษฐกิจญ่ีปุ�นอยู�ในภาวะชะงักงัน แทบไม�เติบโตมามากกว�า            

20 ป�แล�ว รัฐบาลญีปุ่�นทราบดวี�าธรรมชาตวิฒันธรรมและเทคโนโลยี 

ของประเทศ เป�นจุดขายให�กับนักท�องเที่ยวได�ไม�น�อย การส�งเสริม 

การท�องเที่ยว จึงกลายเป�นนโยบายสําคัญเพื่อกระตุ�นเศรษฐกิจ 

แบบเดียวกับบ�านเราในตอนนี้  

ยังมีเร่ืองราวของรถไฟญี่ปุ �นให�เขียนเป�นกรณีศึกษากันต�อครับ ในบทความหน�า 

ผมจะเช่ือมโยงไปกับองค�ประกอบหน่ึงที่สําคัญ ของ ระบบ Lean ที่เรียกว�า Continuous Flow 

หรือการไหลอย�างต�อเน่ือง แล�วติดตามกันครับ

ผมคาดว�า การบ�านของรถไฟญีปุ่�นเพือ่สนับสนุนนโยบายน้ีคอืสร�าง 

ความเป�นมิตรกับผู�ใช�บริการให�มากยิ่งขึ้น หนึ่งความเปลี่ยนแปลง 

ล�าสดุที่ผมพบคือ การปรับปรุงป�ายบอกทางต�างๆ ประจาํสถานี ทั้ง 

ในเร่ืองของจํานวนป�ายที่มีมากข้ึน ขนาดป�ายและตัวหนังสือใหญ� 

โตข้ึนเพือ่ให�สามารถเหน็และอ�านได�ชัดเจน ก�อนหน�าน้ีทีส่ถานีจะมี 

แต�ช่ือภาษาญ่ีปุ�นที่สะกดด�วยภาษาอังกฤษเท�านั้น คนต�างชาติที่ 

ไม�คุ�นชินกับภาษาญ่ีปุ�น ก็อ�านออกเสียงลําบาก ป�ายสถานีใน 

ป�จจุบัน ได�เพิ่มระบบหมายเลขควบคู�ไปกับช่ือสถานีด�วย เช�น 

สถานีชินจูกุคือ JY17 ทําให�สามารถเรียกชื่อสถานีได�ง�ายๆ ด�วย 

ตัวอักษรและหมายเลขแทน

คุณผู�อ�านเคยต�องถามทางไปห�องน้ํา ในสถานที่สาธารณะบ�าง 

ไหมครับ ถ�ามาคิดกันว�า ทําไมต�องถามด�วย คําตอบคือ เพราะ 

ป�ายบอกทางมีไม�มากพอ หรือที่มีอยู�ก็ไม�ชัดเจนพอ เล็กเกินไป 

ที่สถานีรถไฟในญี่ปุ �น การหาป�ายบอกทางไปห�องน้ํา เป�นเร่ือง 

ไม�ยากเลย มองซ�ายมองขวาไปรอบๆ ก็จะเห็นป�ายได�แล�ว

ผมคาดว�าผู�ออกแบบ และปรับปรุงระบบป�ายบอกทาง ต�องมีแนวคดิ 

ผู�ใช�บริการเป�นตัวต้ัง มีการกําหนดแนวทาง เช�น ผู�ใช�บริการไม�ว�า 

อยู�ที่จุดไหน ต�องสามารถมองเห็นป�ายบอกทางภายในการเดินใน 

ระยะกี่ก�าว และสามารถอ�านได�จากระยะกี่เมตร ความต�องการน้ี 

จะส�งผลต�อการออกแบบ ตาํแหน�งของป�าย และขนาดตัวหนังสอืที่ 

เหมาะสม
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