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ฮิปโปสีชมพู

มุมมองจากคนแดนไกล...............................................................................

  ผูเ้ขยีนเชือ่ว่า หากพดูถงึวฒันธรรม 
หรือ คนญี่ปุ่น ผู้อ่านหลายๆท่านคงนึกถึง 
“ความตรงต่อเวลา” แน่ๆ ... ผู้เขียนเลย
ขอเล่าเรือ่งใกล้ตวัของผูเ้ขยีนเก่ียวกับ “รถ
โดยสารประจ�าทาง” ครับเพื่อชี้ให้ผู้อ่าน
เห็นว่า “เวลา” และ “ค�าสัญญา” มีความ
ส�าคัญอย่างไรกับคนที่นี่

“ตารางการเดนิรถ” ครบั ป้ายรถบสัทกุป้าย
ของทีญ่ีปุ่น่ จะมตีารางการเดนิรถก�ากับอยู่
เสมอ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการสามารถทราบ
เวลาที่รถบัสจะเทียบเข้าป้าย โดยตาราง
การเดินรถนี้ แทบจะไม่เคยเปลี่ยนตาราง
การเดินรถเลย (จากประสบการณ์ของผู้
เขียน 2 ปีครึ่ง) ผู้เขียนมักใช้โทรศัพท์มือ

รถโดยสารประจ�าทาง หรือ รถบัส 
(บัส – สึ) มีให้พบเห็นโดยทั่วไปในประเทศ
ญี่ปุ่น ไม่แตกต่างกับประเทศไทย เมื่อเดิน
เข้ามาถึงป้ายรถโดยสาร เราก็จะพบม้านั่ง 
ซึ่งบางป้ายก็ไม่มี ... มองไปมองมา ป้าย
รถเมล์บ้านเราที่มีทั้งม้าน่ัง พนักพิง ป้าย
โฆษณาที่มีแสงสว่างในตัว รวมไปถึงศาลา
ข้างทาง ยงัดดูกีว่าป้ายรถเมล์ทีน่ีอี่กนะครบั 
แต่สิ่งที่แตกต่างข้อหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นคือ 

ถือ ถ่ายรูป ตารางเวลานี้เก็บไว้ดู  เผื่อวัน
หลงัทีจ่ะเดนิทาง ผูเ้ขยีนจะได้ไม่ต้องมานัง่
รอที่ป้ายรถบัสนานจนเกินไป   

หลังจากผู้เขียนพยายามให้ผู้อ่าน
จนิตนาการในฐานะ “ผูใ้ช้บรกิาร” รถโดยสาร
กันแล้ว ผู้เขียนขอเล่าต่อถึงประสบการณ์
การ “ถกูให้บรกิาร” โดยรถโดยสารประจ�า
ทางกันบ้าง

“เวลา” กับ “คําสัญญา”

หลงัจากผูเ้ขยีนพึง่ผ่านประสบการณ์พายไุต้ฝุ�นทีพ่ึง่พาดผ่านจงัหวดัฮิ
โรชิม่าไปเมื่อวันก่อน หลายๆท่านคงสงสัยว่า หน้าร้อนที่ญี่ปุ�น แตกต่าง
กับหน้าร้อนบ้านเราอย่างไร ผู้เขียนบอกได้เต็มปากเต็มค�าเลยครับ ว่า
อุณหภูมิไม่แตกต่างกันมาก แต่แตกต่างกันที่แดดครับ แดดที่นี่แรงมาก
ครบั วนันีผู้เ้ขยีนอยากแบ่งปันประสบการณ์และมมุมองเลก็ๆในเรือ่งของ 
”เวลา” และ “ค�าสัญญา”มาเล่าให้ผู้อ่านได้ฟังกันนะครับ

ป้ายรถเมล์ที่ญี่ปุน 
มีตารางการเดินรถแสดงไว้ทุกป้าย

โอ – ฮาย – โย – โก – ไซ – มัส J อรุณสวัสดิ ในช่วงหน้าร้อน
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เมื่อรถบัสมาถึงตามเวลาที่ตารางได้
บอกไว้ (โดยส่วนมากจะมาตรงเวลามาก 
หรือ สายที่สุดก็ไม่เกิน 2 นาที) ผู้เขียนเดิน
ขึ้นไปบนรถบัส ผู้เขียนมีทางเลือก 2 ทาง
คอื “หยบิตัว๋รถบสั” หรอื “ตึด้บตัร” ทีเ่คย
สมคัรสมาชกิไว้กบัการเดนิรถในเมอืงฮโิรชิ
ม่านี ้เพือ่รบัส่วนลดประมาณ 10 – 20 เยน 
ในการเดินทางแต่ละครั้ง ... จากฐานะ (ที่
ยากจน) ของผูเ้ขยีนแล้ว ผูอ่้านไม่ต้องสงสยั
เลยครับ ผูเ้ขียนเลือก “ตึด้บตัร” แน่นอนครบั 
-.- ... ถงึจดุนี ้หลายๆคนคงสงสยัว่า “ท�าไม 
เราต้องตึด้บตัรด้วย เค้าไม่มกีระเป๋ารถเมล์
หรือ”... จากการ “วางระบบ” ที่ชัดเจน 
ท�าให้ไม่จ�าเปน็ตอ้งมกีระเป๋ารถเมล์ครับ ผู้
โดยสารน�าตัว๋โดยสารรถบัสไปช�าระค่าเดนิ
ทางได้ท่ีทางลง ใกล้กบัคนขบัรถได้เองครบั 
หลังจาก “ตึ้ดบัตร” เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ก้าวขึ้นไปบนรถก็จะพบว่า ท่ีนั่งแบ่งออก
เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ ที่นั่งธรรมดา 

กบัทีน่ัง่พเิศษ (เดก็ คนชรา สตรมีคีรร และ
ผู้พิการ) ที่น่าสังเกตก็คือ แม้ว่าจะรถแน่น
ขนาดไหน ที่นั่งพิเศษก็จะ “ว่าง” เสมอ !!

แล้วทีเ่ล่าทีเ่ขยีนมาหนึง่หน้ากระดาษ 
มันเก่ียวกับบทความอันนี้อย่างไร ผู้เขียน
อยากจะสือ่สารให้ผูอ่้านชาวสหกรณ์ทกุท่าน 
มองประเด็นการเดินทางไปกับรถโดยสาร
ประจ�าทางครั้งนี้เป็น 4 ประเด็นครับ

1) เวลา: คณุพ่อของผูเ้ขยีน (เฮยีหนวด) 
มกัจะสอนผูเ้ขยีนเป็นประจ�าว่า “หากเราเป็น
นักเรียน เราสาย 1 นาที คุณครูก็รอเราแค่ 
1 นาที ... แต่หากเราเป็นคุณครู เราสาย 1 
นาที ให้เอา 1 นาที คูณกับจ�านวนนักเรียน
ที่รอเราอยู่ ตัวเลขที่ได้ คือ เวลาที่นักเรียน
ทุกคนใช้ไป เพื่อรอการมาสายของเราแค่ 
1 นาที” เห็นได้ว่า บทบาทของเวลาของ
แต่ละบุคคลมีความส�าคัญไม่เท่ากัน การ
รักษาเวลาก็ถือเป็นการให้เกียรติแก่ผู้อื่น 
รวมไปถึงเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้
ตนเองอีกด้วย

แต่การจะรักษาเวลาได้สิ่งส�าคัญก็
คือ “ค�าสัญญา” 

2) ค�าสัญญา: ผู้เขยีนมองว่า “ตาราง
รถประจ�าทาง” คือ ค�าสัญญาที่รถโดยสาร
ประจ�าทางให้ไว้แก่ผู้ใช้บริการ หากตาราง
นี้สามารถพิสูจน์รถบัส ได้ว่า “เราจะไม่มี

วันมาสาย” ผู้ใช้บริการก็จะมีความเชื่อมั่น
ว่า รถบัส จะมาถึงป้ายตามเวลาที่ก�าหนด 
และสามารถก�าหนดกรอบแผนการใช้เวลา
ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละวัน

สิง่ทีอ่�านวยความสะดวกให้เราสามารถ
รักษาค�าสัญญาได้ก็คือ “ระบบ” 

การช�าระค่าเดินทางด้วยตนเองโดยแตะบัตรกับ
เครื่องอิเล็คทรอนิกส์

การใช้บริการขนส่งมวลชนของชาวญี่ปุนบรรยากาศภายในสถานีขนส่ง
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3) ระบบ: วินาทีที่ย่างกรายข้ึนบน
รถบัส ผู้เขียนต้องเผชิญกับทางเลือก ที่ถูก
ก�าหนดไว้โดยกรอบของระบบ นอกจาก
ระบบที่รถบัสจัดเตรียมไว้จะเป็นการลด
ต้นทุน “ค่าจ้าง กระเป๋ารถเมล์แล้ว” ยัง
มีผลพลอยได้ที่ได้มากอีกหลายอย่าง ทั้ง
ในด้าน การเพิ่มเนื้อที่การใช้งานบนรถบัส 
(ไม่มีกระเป๋ารถเมล์ 1 คน) การเพิ่มความ
เบ็ดเสร็จของการเข้าถึงบริการของผู้ใช้
บรกิาร (จ�าแนก สมาชกิ กบั บคุคลธรรมดา 
ผ่านทางเลือก) และขั้นตอนการใช้บริการ

แต่การจะให้ระบบมีประสิทธิภาพ
สูงสุดนั้น ส่ิงส�าคัญ คือ ความเข้าใจใน 
“บทบาทหน้าที่”

4) บทบาทหน้าที่: เสมือนเป็นส่ิง
ที่ทุกคนรู้โดยทั่วกัน ว่าขึ้นรถแล้วต้องท�า
อย่างไรบ้าง แต่หากไม่รูก้จ็ะมคีูม่อืขัน้ตอน 
บอกเป็นระยะ แบบเข้าใจง่ายผ่านรูปแบบ
ตัวการ์ตูนน่ารักๆ ตามสไตล์ญี่ปุ่น

เหน็ได้ชดัว่า แม้จะเป็นแค่การเดนิรถ
โดยสาร ประเทศญี่ปุ่นก็ให้ความส�าคัญกับ
การวางระบบ เพือ่ให้เกดิความคุม้ค่าสงูสดุกบั
ทุกฝ่าย ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกเ็ข้าในในบทบาท
ของตนอย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายส�าคัญ

เดียวกนั คอื “การรกัษาเวลา” อนัมค่ีาของ
ทุกคน สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้เกิดเป็นค่า
นิยม และท้ายที่สุดค่านิยมทางสังคมที่ดีก็
หล่อหลอมให้กลายเป็นวัฒนธรรมท่ีดเีช่นกัน

กลบัมามองทีส่หกรณ์บ้านเรากนับ้าง 
ผู้เขียนมีความเชื่อมั่นใน “ค�าสัญญา” ของ
สหกรณ์เมอืงไทยทีม่ใีห้ต่อสมาชกิอย่างสดุ
ซ้ึง ต้ังแต่ผู้เขียนได้ศึกษาเกี่ยวกับสหกรณ์
มาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี ผู้เขียนยังไม่
เคยเหน็สมาชกิสหกรณ์มคีวามเป็นอยูท่ีแ่ย่
ลงจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์เลย ซึ่ง
เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า สหกรณ์สามารถรักษา 
“สญัญา” ทีจ่ะท�าให้ความเป็นอยู่ของสมาชกิ
ดีขึ้นทั้งในด้านสังคม และเศรษฐกิจ

และแล้วกม็าถงึหวัใจของบทความนี้
ในเรื่องของ “เวลา” ... ตามที่ผู้อ่านเข้าใจ
กนัเลยครับ หากมีการนดัหมายก�าหนดการ
ทั้งส่วนตัว หรือ ทางการ “พี่ไทย” (บาง
คน) มักจะสายเป็นประจ�า ... ผู้เขียนเข้าใจ
ว่า วัฒนธรรมนี้เกิดขึ้นได้เพราะ “ความ
ใจดี” จนกลายมาเป็น “ความเคยชิน” ที่
จะยอมรบันสัิยของ “พีไ่ทย” เรา ... ซึง่บาง
ครั้งพฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิด อุปสรรค
ที่ท�าให้ระบบสหกรณ์บ้านเราท�าตาม “ค�า

การตรงต่อเวลาในการช�าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์
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สัญญา” ได้ยากขึ้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง
เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ในฐานะของสมาชิก หากสมาชิกส่วนมาก
ไม่สามารถช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาทีก่�าหนด แม้จะไม่ใช่เรือ่งใหญ่โต
ในมุมมองของสมาชิก แต่อาจส่งผลให้การ
ด�าเนนิธรุกจิของสหกรณ์มีความคลาดเคล่ือน
ในการลงทนุจากแผนท่ีวางไว้ เน่ืองจากขาด
สภาพคล่อง หรือในฐานะ นักการตลาดของ
สหกรณ์ หากไม่สามารถจัดหาสินค้ามาส่ง
ให้คู่ค้าตามที่นัดหมายไว้ได้ คู่ค้าก็อาจสูญ
เสียความเชื่อมั่นกับสหกรณ์ และส่งผล
การต่อการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้นๆ 
ในระยะยาวได้ 

เหน็ได้ว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้ มคีวามเป็น
ไปได้ทีจ่ะเกดิจากการไม่เข้าใจใน “บทบาท
หน้าที่” ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย ... 
“ระบบ” และ “คู่มือการใช้ระบบ” จึง
กลายมาเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีแ่ก้ไขปัญหา
นีไ้ด้ ข้อก�าหนดมากมายถกูจัดวางมาอย่าง
เหมาะเจาะลงตัว คู่มือการใช้ก็มีไว้ให้ผู้ใช้
งานได้อ่าน ขาดอย่างเดียวคือ “ไม่มีคน
อ่าน” ดังนั้น ผู้มีหน้าที่ในการขับเคลื่อน
ขบวนการสหกรณ์ ควรมองหา “วธิใีหม่ๆ” 

ทีส่ามารถดงึดดูผูท้ีเ่ข้าใช้ระบบ ได้มโีอกาส
อ่านคูม่อืทีจ่ดัเตรยีมไว้นีไ้ด้ง่ายขึน้ ผูม้ส่ีวน
เกี่ยวข้องก็จะสามารถเข้าใจบทบาทของ
ของตนเองได้ดีขึ้น และอาจส่งผลต่อการ
ปรับค่านิยมเรื่อง “เวลา” ของคนสหกรณ์
ของเราให้ดีขึ้น 

เรือ่ง “เวลา” เป็นแค่ตวัอย่างของค่า
นยิมผดิในสงัคมของเรา ทีเ่ราเริม่เคยชนิไป
กับมัน กับรถบัสก็เป็นเพียงเรื่องง่ายๆ ใน
สังคมที่ผู้เขียนยกขึ้นมาเล่าในบทความนี้ 
ผู้เขียนได้แต่หวังให้ สหกรณ์เป็นหัวเรือใน
การเปลี่ยนค่านิยมผิดๆ บางอย่างให้กับ
สังคมไทย บางอย่าง ที่เรา “เคยชิน” และ
ท�าใจยอมรับมันโดยที่เราไม่รู้ตัว หากเป็น
ไปได้ผู้เขยีนอยากเป็นผู้ขบัรถโดยสารทีพ่าผู้
โดยสารทีไ่ม่ใช่แค่สมาชกิสหกรณ์ แต่รวมไป
ถงึสังคมทีเ่ราอยู่ เดนิทางเพือ่ไปสู้ป้ายต่อไป 
ทีช่ือ่ว่า “การพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ” 
เพือ่ท�าตาม “ค�าสญัญา” ทีส่หกรณ์ให้ไว้ ว่า
จะน�าสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 

ญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่ คิทแคทชาเขียว
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