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บทคัดยอ

ในการทําความเขาใจปรัชญาการออกแบบญี่ปุนที่ยกระดับการสรางประสบการณแหงความสุขจากการใชงานทางกายสู

จติใจ เปนการเรยีนรูบนพืน้ฐานของความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดจากปจจยัเชงิเศรษฐกจิ ความเจรญิทางเทคโนโลย ีอตัลกัษณ

การออกแบบญ่ีปุนทีรุ่มรวยดวยเชงิชางประณีตศลิป ตลอดจนการตระหนักถงึผูใชงานท่ีแตกตางดานสมรรถภาพรางกาย

สงผลตอการใชงาน และดานรสนิยมความชอบท่ีสงผลตอการรับรูเชงิจติใจในบริบทเชิงวฒันธรรม ความนาสนใจของผล

งานการออกแบบของนักออกแบบชาวญ่ีปุน เอยจิ มิโตโอกะ อยูที่ความเปนปรมาจารยในการหลอมรวมภูมิปญญาเชิง

ชางหัตถศิลปญีปุ่นเขากับวสัดทุองถ่ิน ภายใตเงือ่นไขการผลิตเพ่ือการใชงานของวิถชีวีติปจจบุนั การสรางมติมิมุมองใหม

ของผูทีม่สีวนรวมทัง้หมด ทัง้ผูใชงาน ผูผลติ ผูประกอบการ ใหเปนรปูธรรมแหงการออกแบบเพ่ือคณุภาพชวีติจากความ

กลมกลืนสอดคลองของการใหคุณคาทรัพยากรภูมิปญญาทองถ่ิน ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี และวิสัยทัศนเชิง

ธุรกิจ ถือเปนแนวทางการออกแบบท่ีคํานึงถึงองครวมท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและบทบาทของนักออกแบบ

อุตสาหกรรมตอสังคม
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ABSTRACT

To understand Japanese design philosophy that elevates the experience of pleasure from the physical to the 

psychological aspect, Japan’s social, economic, and cultural contexts need to be properly examined.  Economic 

development, advanced technology, Japanese design identity, Japanese artisans, and the awareness of the 

physio-psychological differences of users, altogether give shape to the context through which Japanese design 

arise, in response to the utility and preference of Japanese consumers. The attractiveness of Eiji Mitooka’s 

design lies in his masterful integration of the vernacular wisdom and craftsmanship with local material, 

manufactured with a complete understanding of the contemporary way of life. By creating a new dimension of 

engaging all stakeholders, i.e., user-manufacturer-entrepreneur, the concrete design for quality of life is achieved 

with regard to local resource, technological progression, and business vision. Eiji Mitooka’s holistic design 

approach presents the important role of the industrial designers within a society.

Keywords: design identity, artisan, socio-cultural context, design for quality of life, holistic design.

บทนํา 

ปรัชญาการออกแบบองครวมจากประสบการณกวา
สามสิบปของนักออกแบบชาวญี่ปุน เอยจิ มิโตโอกะ ถูก
รอยเรียงนําเสนอในงานนิทรรศการ “รถไฟสายความ

สุข...เศรษฐกิจใหมจากรางสูเมือง Designing a Happy 

Journey: Reviving Kyushu Through Creativity” เพือ่เปน
ตัวอยางของความสําเร็จจากระดับชุมชนสูภูมิภาคและ
ระดับประเทศ ในการบริหารจัดการกิจการรถไฟทองถิ่น

ทีอ่าศยัความเขาใจอยางถองแทถงึบทบาทของผูใชงาน ผู
ใหบริการ และชุมชนทองถิ่น เพื่อใหการออกแบบทุกมิติ

ของการบริการเปนการออกแบบประสบการณใหม การ

พยายามทําความเขาใจถึงการบริการของธุรกิจรถไฟแบบ

ญี่ปุนท่ีพยายามสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของเสนทาง
รถไฟแตละสายใหสือ่สารผานงานออกแบบในบทความนี้ 
จึงเปนการเสนอแงมุมประกอบในการศึกษาตอยอดเพื่อ

สนับสนุนการคนหาอัตลักษณการสรางระบบขนสง

มวลชนความเร็วสงูแบบไทยๆ ทีส่อดคลองกบัวถิชีวีติและ
ความสัมพันธของชุมชนกับเมือง ตามสภาวะปจจุบันของ
การพัฒนาประเทศไทยในในยุคแหงการลงทุนโครงการ

เมกะโปรเจคตระดับสองลานลานบาทในชวงระยะเวลา 7 
ป ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการขนสงของ
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ประเทศโดยเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตดวยเง่ือนไข
ปจจัยเชิงเศรษฐกิจเปนหลัก การใชบทเรียนจากการ
ออกแบบรถไฟญี่ปุนที่อาศัยชื่อของ เอยจิ มิโตโอกะ อาจ
จะเปนทีรู่จกัหากอยูในแวดวงผูสนใจดานการออกแบบใน
ประเทศไทยกอนหนาการจัดนิทรรศการ ดวยลักษณะ
เทคนิคเฉพาะตัวในการใชสี แอรบรัชและแพนโทน ของ
เอยจิ มิโตโอกะท่ีใสใจในรายละเอียดของปฏิสัมพันธ
ระหวางคน สัตว ขาวของเครื่องใช ตลอดจนสภาพ
แวดลอมเชนพืชทองถิ่นตามฤดูกาล ทําใหแนวคิดงาน

ออกแบบโดยองครวมจงึสามารถสะทอนใหเหน็ถงึปรชัญา

การออกแบบญี่ปุนไดเปนอยางดี การออกแบบโดยคํานึง

ถึงองครวมที่เอยจิ มิโตโอกะไดนําเสนอตอผูใชบริการ

รถไฟทัง้ทางตรงและทางออม อาศยัการอางองิพฤตกิรรม

ผูใชงานจริง บริบทเชิงวัฒนธรรม ทรัพยากรทองถิ่น ใน

กระบวนการออกแบบท่ีอยูภายใตเงื่อนไขดานธุรกิจและ

วถิชีวีติทีแ่ตกตางระหวางชมุชนทองถิน่กบัผูมาเยอืน การ

ออกแบบเพ่ือสรางประสบการณอันทรงคุณคาจากการ

เดินทางจึงเปนหัวใจหลักของความสําเร็จที่ตองพิสูจนให

เปนรูปธรรมผานการยอมรับของผูใชงานจริงและดวย

ตัวเลขจริงจากผลประกอบการธุรกิจหลังการปรับปรุง

กิจการรถไฟเพ่ือดึงความนิยมผู โดยสารกลับคืนมา 

สําหรับประเทศไทย ปจจัยทางการเมืองที่ถูกมองวาเปน

สวนหนึ่งที่อยู เบื้องหลังการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อ

แนะนําแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคจากรางรถไฟสูเมือง

ของญี่ปุ นมาประยุกตใชในการลงทุนโครงการรถไฟ

ความเร็วสงู ยอมกอใหเกดิประเด็นถกเถียงในการพัฒนา

เศรษฐกิจดวยการออกแบบสรางสรรค สําหรับประเทศ

ญี่ปุนตัวอยางของการสรางมิติมุมมองใหมของผูที่มีสวน
รวมทั้งหมด ทั้งผูใชงาน ผูผลิต ผูประกอบการ ใหเปนรูป
ธรรมแหงการออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิตจากความ

กลมกลนืสอดคลองของการใหคณุคาทรพัยากรภมูปิญญา
ทองถิน่ ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลย ีและวสิยัทศัน

เชงิธรุกิจ ถอืเปนแนวทางการออกแบบท่ีคาํนงึถงึองครวม

ทีแ่สดงใหเหน็ถงึความสําคัญและบทบาทของนักออกแบบ
อุตสาหกรรมตอสังคม

1. จากเอกิเบนสูชิงกันเซ็ง1

จากประวัติศาสตรการออกแบบอุตสาหกรรมของญี่ปุน 
เสนทางรถไฟแรกทีเ่ปดใช เปนการเชือ่มตอระหวางสถานี
ในโยโกฮามาและสถานีชิมบาชิ เม่ือ ค.ศ.1872 ดวย
การนําเขาเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา และอีก 140 ป

ตอมา ประเทศญี่ปุนสามารถสงออกเทคโนโลยีชิงกันเซ็ง 

(新幹線, shinkansen)ใหกับสหรัฐอเมริกาและประเทศ

ตางๆท่ัวโลก การพัฒนาอยางกาวกระโดดในยุคหลัง

สงครามโลกครัง้ทีส่องไดพฒันาแนวคดิในการออกแบบที่

เคยมุงเนนประสิทธภิาพดานวศิวกรรมไปสูการตอบสนอง

ความพึงพอใจที่หลากหลายของผูบริโภค ดวยเงื่อนไข

ธุรกิจท่ีตองแขงขันกับรูปแบบการเดินทางที่ทันสมัย    

และสะดวกสบายข้ึนโดยรถยนตและเคร่ืองบินภายใน  

ประเทศ

เอกิเบน: ขาวกลองรถไฟ

พฤตกิรรมหลักสวนหนึง่ของการใชงานท่ียงัคงสืบทอดมา

จากยุคเริ่มตนของรถไฟจนถึงปจจุบันไดแกการใหความ

สําคัญกับอาหารกลองที่รับประทานบนรถไฟ อาจกลาว

ไดวาความคาดหวังจากการเดินทางดวยรถไฟที่เปน

คณุลกัษณะพเิศษนอกจากการไดชมทวิทศันอยางสะดวก

สบายและรวดเร็วแลว ยังเปนโอกาสใหไดรับประทาน

อาหารขาวกลองรถไฟท่ีเรียกวา เอกิเบน (駅弁, eki-
ben) ที่มีเฉพาะในเสนทางน้ันๆเทานั้น ความแพรหลาย
ของเบนโตในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603-1867) ซึง่เปนชวง

ที่ปดประเทศกวาสองรอยปสงผลใหขาวกลองเบนโต       

(弁当, bentou) เปนท่ีรูจกัในฐานะของภูมปิญญาทองถิน่ 

1 ชิงกันเซ็ง มีความหมายวา “ทางรถไฟสายใหม” ดังนั้น ตามความหมายอยางเปนทางการ ชิงกันเซ็ง จะเปนช่ือท่ีใชเรียกระบบรางรถไฟเทาน้ัน 
สวนตัวรถไฟจะมีชื่ออยางเปนทางการวา “รถไฟความเร็วสูง” หรือ “รถไฟซูเปอรเอกซเพรส” (超特急, chō-tokkyū) อยางไรก็ตาม ทั้งสองชื่อก็ไม
ไดทําใหเกิดความสับสนแตอยางใด สามารถเรียกใชแทนกันไดในญ่ีปุน http://th.wikipedia.org/wiki/ชิงกันเซ็ง
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และความคิดสรางสรรคอันเปนเอกลักษณของอาหาร
ญีปุ่นในแงของความงามในการจดัภาชนะหรอืบรรจภุณัฑ
จากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น เชน ใบไผที่ถนอมอาหาร
และเหมาะสมกับการเดินทางเพ่ือนําไปรับประทานใน
เทศกาลชมดอกไมหรือการชมมหรสพ ตอมาในยุคเมจิ 
(ค.ศ. 1868 - 1912) จงึเร่ิมมกีารบันทึกถึงการขายเอกิ
เบนเปนครั้งแรกที่สถานีรถไฟอุทสึโนะมิยะ (宇都宮, 
utsunomiya) ใน ค.ศ. 1885   ดังนั้นการไดรับประทาน
เอกิเบนจึงถือเปนการสรางประสบการณที่ละเอียดออน

ผานความงามที่รับรูดวยตาและสัมผัสของรสชาติอาหาร

ที่เปนวัตถุดิบของทองถิ่นที่มีจํากัดตามฤดูกาล ตลอดจน

ความกาวหนาของเทคโนโลยีดานอาหารและบรรจุภัณฑ

ในการจดัการใหสามารถขายเอกเิบนทีพ่รอมรบัประทาน

ไดอยางสะดวก ดวยเหตุนี้การออกแบบสรางสรรคเอกิ

เบนของแตละรานคาในสถานี แตละเสนทางรถไฟ จงึเปน

องคประกอบหลกัทีส่งเสรมิใหผูใชบรกิารจดจาํเอกลกัษณ

ทองถิ่นไปพรอมกันกับประสบการณเดินทาง ดังตัวอยาง

ขาวกลองรถไฟภาชนะเซรามิค  (ภาพที่ 1) ของรถไฟ   

ชิงกันเซ็งคิวชูเปนรูปรถไฟรุน N700 ที่สถานีฮะคะตะ
ปลายทางสายเจอาร ตะวนัตกและเปนตนทางสายเจอาร
คิวชู

ยิ่งไปกวานั้น ในการกระตุ นพฤติกรรมผูบริโภคและ        
ผูโดยสารรถไฟในเชิงการตลาดดวยตัวผลิตภัณฑ การ
ประชาสัมพันธผลงานการออกแบบของแบรนดทองถิ่นที่
ไดรับรางวัลจากการประกวด เชน ตัวอยางขาวกลอง
ภาชนะเซรามิค อาริตะยากิคะเรอิ ของรถไฟชิงกนัเซ็งควิชู

ทีไ่ดรบัรางวลัทีส่ามจากการประกวดเอกเิบน 2012 ทีใ่ช

ภาชนะเคลือบทีม่ชีือ่เสยีงของทองถิน่ คอืเครือ่งปนดนิเผา

อาริตะ บรรจุแกงกะหรี่จากวัตถุดิบท่ีผสมผสานเครื่อง

เทศกวา 25 ชนิด ตลอดจนแนวคิดการนําบรรจุภัณฑมา

ใชไดอีกอยางยั่งยืน (ภาพที่ 2) รวมถึงกิจกรรมการประ

กวดเอกิเบนที่จัดเปนประจําทุกป (ภาพที่ 3) 

นอกจากน้ีการเขาถึงผูใชงานอีกสวนหนึ่งยังอาศัยองค

ประกอบสําคัญของความงายในการเขาถึงขอมูลผาน

ภาพที่ 1: ตัวอยางเอกิเบนภาชนะเซรามิคของรถไฟชิงกันเซ็งคิวชูเปนรูปรถไฟรุน N700สถานีฮะคะตะปลายทางสายเจอาร
ตะวันตกและตนทางสายเจอารคิวชู
ที่มา: http://ameblo.jp/hiro830223/entry-10853436897.html#cbox  

ภาพที่ 2: ตัวอยางขาวกลองภาชนะเซรามิค อาริตะยากิคะเรอิ ของรถไฟชิงกันเซ็งคิวชู 
ที่มา: http://blog.goo.ne.jp/negokunta/e/f3885aed02adfbb5fbf5768ba09449cf , http://chievo.up.d.seesaa.net/
chievo/image/2011-05-01T20:42:57-1.jpg?d=a5 และ http://tapudays.blog32.fc2.com/blog-entry-156.html
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ภาพท่ี 3: โปสเตอรงานประกวดเอกิเบน 2012 และ ผลงานบางสวนที่จัดนิทรรศการแสดงท่ีสถานีรถไฟโตเกียว
ที่มา: http://www.jrkyushu.co.jp/ekiben/index.jsp และ http://web-japan.org/trends/11_culture/pop130304.html

หนังสือการตูนแบบญี่ปุนหรือที่เรียกวา มังงะ (漫画, 

manga) ซึ่งปจจัยเชิงสังคมที่ประเทศญี่ปุนมีกลุมโอตาคุ 

(お宅, otaku) ทีใ่ชเรยีกผูสนใจหลงใหลในเร่ืองตางๆ จน

สามารถเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ และกลายเปนคํา

เรยีกทับศัพทในภาษาอังกฤษ ถกูนํามาใชในการสงเสริม

ใหประชาชนท่ัวไปสรางประสบการณการเดินทางดวย

รถไฟในแบบฉบับของตัวเอง ตัวอยางเชน จากการบอก

เลาเรือ่งราวผานจาํนวนชองไมถงึ 10 ชองของหนา 102-

104 ในการตูนแปลเร่ือง ตะลอนชิมขาวกลองรถไฟ    

เลม 2 ตอนที่ 19 สถานีรถไฟโอกายามา เสนทางชิโกกุ 

(ภาพที ่4)  เกร็ดปลีกยอยเกีย่วกบัรถไฟถกูนาํเสนอผาน      

ตวัละครหนุมใหญทีเ่ปนโอตาคขุาวกลองรถไฟไดออกเดนิ

ทางดวยรถไฟรอบเกาะประเทศญี่ปุนเพื่อเก็บเกี่ยวความ

ทรงจาํของความพงึพอใจทีไ่ดจากการเดนิทางคนหาความ

อรอยของขาวกลองเอกิเบนที่เปนอาหารทองถ่ินตาม

ฤดกูาลทีม่จีาํกดั  ความงามจากทัศนยีภาพขางทางรถไฟ

แตละสาย และประสบการณความประทับใจที่ไดแบงปน
กันกับผูคนที่รวมเดินทางบนรถไฟแตละขบวนที่มีความ
พิเศษเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของชุมชน สําหรับราย

ละเอียดรถไฟที่ไดรับการกลาวถึงในแงของการออกแบบ 

ไดใหโอกาสตัวละครเด็กนอยเปนผูเอยชื่อนักออกแบบ
รถไฟผูมชีือ่เสียงคือเอยจ ิมโิตโอกะ อกีท้ังการบอกเลาถึง

ความพเิศษของ MOMO รถรางประหยดัพลงังานแบบแรก
ของบริษัทโอกายามาเดนกิคิโด (岡山電気軌道 , 
okayamadenkikidou) ที่ถูกผลิตขึ้นเพียงขบวนเดียวโดย
เปนรถรางใชไมจริงของทองถิ่นที่ไมผานการแปรรูปมาส

ราง และไดรับรางวัลการออกแบบ G-Mark: Good 

Design Award ใน ค.ศ. 2003 ถือเปนความภาคภูมิใจ

ของบริษัทและผูคนในชุมชน และทําใหผูใชบริการรูสึก

โชคดีที่ไดมีโอกาสขึ้นรถรางขบวนพิเศษที่มีเพียงขบวน

เดียวในโลก      

ภาพที่ 4: ตัวละครเด็กนอยเปนผูเอยชื่อนักออกแบบรถไฟ    
ผูมีชื่อเสียง

ทีม่า: ตะลอนชมิขาวกลองรถไฟ เลม2 ตอนที ่19, 2556: 103
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เรียนรูการออกแบบรถไฟความเร็วสูงญ่ีปุน เรียนรูผานงานออกแบบองครวมของเอยจ ิมโิตโอกะ    

ชิงกันเซ็ง: เรียกเลนๆ วาบุลเลตเทรน 

หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง การเดินทางดวยรถไฟตาม
ฤดกูาล สามารถแบงกลุมผูใชงานไดเปนรปูแบบหมูคณะ
และแบบเดี่ยว จากความตองการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมี
ประเทศผูชนะสงครามคือสหรัฐอเมริกาเปนเปาหมาย 
ลกัษณะการเดนิทางเปนหมูคณะในยคุแรก  เกิดจากการ
จดัสรรงานใหกบัผูสาํเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาจาก
ตางจังหวัดเขาสูเมืองหลวงคือกรุงโตเกียว ซึ่งจะเกิดขึ้น

เปนประจําในชวงเดือนมีนาคม ดังเชนที่ถูกถายทอด     

ในภาพยนตร Always Sunset on 3rd street ภาคแรก ตอมา

เมื่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศเร่ิมไดรับการฟ นฟู     

การทองเที่ยวเปนหมูคณะดวยรถไฟจึงเริ่มไดรับความ

นิยมแพรหลายดวยรูปแบบที่เปนเอกลักษณของประเทศ

ญี่ปุ นท่ีมีธรรมเนียมของการทัศนศึกษาหลังจบการ  

ศึกษาท่ีเรียกว าโซะทสึเงียวเ รียวโค (卒業旅行 , 

sotsugyouryokou) โดยบริษัทรถไฟจะจําหนายตั๋วราคา 

พเิศษสาํหรบันกัเรยีนนกัศกึษาทีเ่รียกวา ตัว๋เดนิทางรอบ 

(周遊券, shuuyuuken) ทีเ่ปดโอกาสใหนัง่รถไฟเปนเวลา

ตอเนือ่ง การใชงานใกลเคยีงกบัตัว๋เจอารเรลพาสสาํหรับ

นักทองเที่ยวตางประเทศในปจจุบัน สวนการเดินทางที่

เปนแบบเดี่ยว พบเห็นไดจากการเดินทางกลับบานเกิด

ในเทศกาลโอบงในเดือนสิงหาคมและเทศกาลหยุดยาว

ชวงคริสตมาสและปใหม โดยผูเดินทางมีทั้งนักศึกษา

มหาวิทยาลัยและคนทํางาน ประสบการณของการเดิน

ทางดวยรถไฟในญ่ีปุนจึงถือเปนสวนหนึ่งของวัฏจักรชีวิต

ทีค่นสวนใหญไดมโีอกาสสมัผสัดวยตนเอง และเมือ่ความ

กาวหนาทางเทคโนโลยีและความตองการพัฒนา
เศรษฐกจิเปนไปอยางตอเนือ่ง สงผลใหประเทศญีปุ่นเปน
ประเทศแรกในโลกที่สามารถสรางระบบรถไฟความเร็ว

สูงเม่ือ ค.ศ.1964 จากความรวมมือของการรถไฟ      
แหงชาติ Japanese National Railway: JNR และ

สถาบันวิจัยการรถไฟ Railway Technology Research 
Institute: RTRI ชือ่เลนบุลเลตเทรนไดถกูใชในยุคแรกของ

การหารอืถงึความเปนไปไดในการสรางรถไฟความเรว็สงู
กอนสงครามโลกครัง้ทีส่อง ชวงค.ศ.1930 โดยมาจากรปู
ลกัษณของรถไฟชิงกันเซ็งรุนแรกคือ series 0 (ภาพท่ี 5) 
จากน้ันชื่อชิงกันเซ็งจึงเร่ิมถูกใชอยางเปนทางการใน

แผนการขยายเสนทางรถไฟไปยังกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน 
ลอดผานอุโมงคที่เกาหลี ขยายสูสิงคโปรและเชื่อมตอกับ
เสนทางรถไฟสาย ทรานสไซบีเรีย รวมถึงเสนทางรถไฟ
อื่นของเอเชียในชวง ค.ศ. 1940 แตหลังจากนั้นอีกสาม
ป แผนการดังกลาวไดถูกระงับจากสถานการณที่เลวราย
ลงของประเทศญี่ปุนในสงครามโลกครั้งที่สอง ถึงกระนั้น 
รากฐานของเสนทางรถไฟชิงกันเซ็ง ไมวาจะเปนการขุด
อุโมงคผานภูมิประเทศสวนใหญที่เปนเทือกเขาหรือการ
วางเสนทางรองรบัการเจรญิเตบิโตของประเทศ  ลวนเริม่

ขึ้นในยุคที่ประเทศญ่ีปุ นตองฝาฟนความยากลําบาก   

จากการเปนประเทศผูแพสงคราม แมวาจะมีการหยุด

ชะงักแผนการสรางระบบรถไฟความเร็วสูงและกระแส

ความนิยมการเดินทางดวยรถยนตและเคร่ืองบินที่เพิ่ม

มากขึน้ดงัท่ีเกดิขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และอกีหลาย

ประเทศในยโุรป แตดวยความพยายามของการรถไฟแหง

ชาตใินการผลกัดนัใหกลบัมาสรางอกีครัง้ รฐับาลญีปุ่นจงึ

ไดอนุมัติโครงการใน ค.ศ. 1958 ซึ่งเปนปที่หอคอย

โตเกียวสรางเสร็จสมบูรณและเปนจุดอางอิงของความ

กาวหนาของสังคมญี่ปุ นยุคใหม เส นทางแรกของ           

ชิงกันเซ็งระหวางโตเกียวและโอซากาสรางเสร็จใน ค.ศ. 

1964 พรอมใชงานทันการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก

ครั้งที่ 18 ถือเปนครั้งแรกของประเทศในทวีปเอเชียท่ีได

รบัเกยีรตเิปนเจาภาพในการจดังานโอลมิปกฤดรูอน รวม

ไปถึงงานพาราลิมปกเพื่อผูพิการที่กรุงโตเกียว จากยอด

จํานวนผูใชงานชินกันเซนท่ีสูงถึง 100 ลานคนภายใน

ระยะเวลาเพียง 3 ป การออกแบบการบริการรถไฟ

สําหรับผูโดยสารปกติและผูพิการจึงเปนสิ่งท่ีการรถไฟ

แหงชาติใหความสําคัญและพัฒนาระบบและบุคลากร
อยางตอเน่ือง นอกจากน้ี รถไฟชินกันเซนยังเปนระบบ
การเดินทางขนสงที่มีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของ

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานความกาวหนาระดับ

นานาชาติเปนคร้ังแรกท่ีประเทศญ่ีปุนเปนเจาภาพจัดงาน  
World Expo’ 70 ที่โอซากา ค.ศ. 1970  ภายใตเงื่อนไข
ที่เขมงวดดานความปลอดภัย ความมปีระสิทธิภาพ และ
ความสะดวกสบาย อาจกลาวไดวาสังคมญี่ปุนไดเรียนรู
ผานยคุบุกเบกิของการขนสงมวลชนดวยระบบรางท่ีอาศยั

เทคโนโลยีจากตางประเทศในยุคแหงการลาอาณานิคม
ตัง้แตสมยัเอโดะ ไมวาจะเปนการเดินทางระยะส้ันดวยรถ
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ราง หรือการเดินทางระยะยาวดวยรถจักรไอนํ้า รถไฟ

ดีเซล จากความตองการเปนผูนําดานนวัตกรรมในการ

สรางเทคโนโลยีระบบรางรถไฟความเร็วสงูเปนของตนเอง

ไดในชวงระยะเวลากวา 140 ป                                                                                          

ระบบรถไฟของประเทศญี่ปุนถูกพัฒนาเพื่อใหตอบสนอง

ตอความเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีดวย

เงือ่นไขพฤตกิรรมการใชงานและความคาดหวงัตอการยก
ระดับมาตรฐานอยางตอเน่ืองจากผูใชบริการท่ัวประเทศ  
แตก็ไมแตกตางไปจากประเทศอื่นที่ในยุคหลังของการ
สรางเครือขายชิงกันเซ็งไดถูกผลักดันจากปจจัยทางการ

เมืองมากกวาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ความตกต่ําลงของ

รถไฟชิงกันเซ็งในช่ัวระยะเวลาเพียงแค 7 ปหลังเริ่มให
บริการ โดยพิจารณาเฉพาะหน้ีของคาเช้ือเพลิงเพียงอยาง
เดียวซึ่งกอใหเกิดภาวะหนี้ของรัฐบาลสูงถึงกวา 28,000 
ลานเยน จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองผลักดันการแปรรูป
การรถไฟแหงชาตจิากระบบรฐัวสิาหกจิเปนระบบเอกชน 

ซึ่งทําไดสําเร็จใน ค.ศ. 1987 จากนั้นการรถไฟของ

ประเทศญี่ปุ นไดเขาสู ยุคของการแขงขันระหวางกลุม
บริษัทรถไฟเอกชนหลักของแตละภูมิภาคในการสราง
ความพึงพอใจของผูโดยสารในแงความปลอดภัย ความ
รวดเร็วและตรงตอเวลา ความสะดวกสบายที่ถูกพัฒนา
จากแนวคิดในการออกแบบท่ีมุงเนนประสิทธิภาพดาน
วิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยจากแผนดินไหวและ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง ดวยระยะเวลาไปกลับเสน
ทางจากโตเกียวสูโอซากาทําไดภายในหนึ่งวันตั้งแตเริ่ม
บรกิารในงานแขงขนักฬีาโตเกียวโอลิมปกและสามารถลด

เวลาเดินทางลงไดอยางตอเนื่อง เปนการพลิกโฉมหนา

การเดินทางตางจังหวัดเพ่ือทําธุรกิจไปสูระดับความ

สามารถในการรองรับการเดินทางทํางานประจําวัน อีก

ทั้งยังสงผลตอสภาวะเศรษฐกิจของญ่ีปุ นในแงของ

ประสิทธิภาพการบริหารเวลาและการลงทุนธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพยบนเสนทางรถไฟอยางมีนยัยะสําคญั การ

ออกแบบผังเมืองใหมจึงมีสวนเกี่ยวของและข้ึนอยูกับ

นโยบายการพัฒนาเสนทางรถไฟอยางหลีกเลี่ยงไมได 

ระบบขนสงมวลชนดวยรถไฟจึงถือเปนสัญลักษณเชิง

สังคมของความพยายามเช่ือมโยงชุมชนและภูมิภาคให

ครอบคลุมหมูเกาะหลักของญี่ปุน 

ในยุค ค.ศ. 1980-1990 การออกแบบอุตสาหกรรม

ญี่ปุ นท่ีเก่ียวของกับรถไฟไดเขาสูยุคของแนวทางการ

ออกแบบเบ็ดเสร็จ จากสถานีสูลอ Total Design: From 

Station Buildings to Wheel ที่ใหความสําคัญโดย       

เทาเทียมกันถึงบริบทของการออกแบบสถาปตยกรรม 

การออกแบบเลขนเิทศเพือ่การสือ่สารภายในอาคารสถานี

รถไฟ หองโดยสาร และการออกแบบผลติภณัฑตางๆ รวม
ถงึการออกแบบเชงิวิศวกรรมรถไฟ  ประกอบกนัเปนการ

ออกแบบระบบการบริการของรถไฟใหสามารถตอบสนอง

ความหลากหลายของผูใชบริการจากแงของประโยชน
ใชสอยไปสูความตองการเชิงจิตใจตามสถานภาพทาง

สังคม โดยมีเปาหมายเพื่อการออกแบบการบริการ
สาธารณะระดับชาติ ขบวนรถไฟความเร็วสูงที่เปนท่ีรูจัก

กันดีที่สามารถใหบริการผูโดยสารจํานวนมากถึง 150 
ลานคนตอปซึ่งถือวาสูงเปนอันดับตนๆ ของโลก ไดแก 
ขบวนรถไฟชิงกันเซ็งสําหรับเสนทางโตไคโดระหวาง
โตเกียว-โอซากา ที่ใหบริการในชื่อ โคดามะ ฮิคาริ และ

ภาพท่ี 5: ชิงกันเซ็งรุนแรก N series 0  

ที่มา: http://www.gojapango.com/travel/shinkansen_0_
series.htm
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เรียนรูการออกแบบรถไฟความเร็วสูงญ่ีปุน เรียนรูผานงานออกแบบองครวมของเอยจ ิมโิตโอกะ    

โนโซมิ นบัเปนผลงานความกาวหนาของเทคโนโลยีรถไฟ
ชงิกนัเซง็ทีม่กีารพฒันาความเร็วในยคุแรกจาก series 0 
ที่ 210 กิโลเมตรตอชั่วโมง จนถึง 285 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมงและความเร็วสูงสุด 300 กิโลเมตรตอชั่วโมงใน
ปจจุบัน รายละเอียดดานวิศวกรรมและการออกแบบ
ภายในของขบวนรถไฟแตกตางกันไปในแตละประเภท 
แตละรุนและเสนทาง สําหรับรถไฟชิงกันเซ็ง  ทสึบาเมะ 
Tsubame  เปนขบวนท่ีใชใหบริการในเสนทางตะวันตก
เฉยีงใตสูควิช ูซึง่เปดตัวใน ค.ศ. 1992 หลงัการปรับปรุง

การบริการ สําหรับรุน series 800 ปจจุบันใหบริการ

ดวยความเร็ว 260 กิโลเมตรตอชั่วโมง และเปนหนึ่งใน

ผลงานการออกแบบรถไฟของเอยจ ิมโิตโอกะ ทีไ่ดรบัการ

ยอมรับวาเปนการออกแบบแบบองครวมที่สามารถนํา

เสนอแนวคิดของการผสมผสานอัตลักษณญี่ปุ นที่เปน

ความตองการตอบสนองความพงึพอใจของผูโดยสาร ผาน

การเลือกใชวัสดุทองถ่ินและการคัดสรรชางฝมือในการ

ผลิตสวนประกอบตางๆ ภายในหองโดยสารใหเกิด

ประโยชนสอยและสุนทรียะจากการใชงานจริงไดอยาง

เปนรูปธรรม สรางคณุคาประสบการณการใชงานบรกิาร

รถไฟจากความใสใจรายละเอียดปลีกยอย เชน มานบัง

แสงจากวัสดุธรรมชาติ รูปรางแบบโคงมนของพื้นที่หนา

โตะสําหรับรับประทานขาวกลอง การกําหนดระดับการ

ใหแสงไฟจากสวนโถงประตรูะหวางขบวนตูสูหองโดยสาร 

ไปจนถึงการออกแบบการใชงานหองนํ้าที่ เป นการ

ออกแบบสากลเพือ่กลุมผูโดยสารทีใ่ชรถเขน็ ประกอบกนั

เป นการออกแบบองค รวมที่พัฒนาต อเนื่องอย าง

สมํ่าเสมอใหตอบสนองมาตรฐานดานคุณภาพชีวิตของ

สงัคมญีปุ่น และความคาดหวังตอการยกระดบัมาตรฐาน
ทีป่ระชากรญ่ีปุนสวนใหญมคีวามคุนเคยตอการใชบริการ
รถไฟความเร็วสูงมากวาสี่สิบปไดเปนอยางดี

2. ปรัชญาการออกแบบของเอยจิ 
มิโตโอกะ จากยุคแรกเร่ิมถึงปจจุบัน

หากเอยถึงชื่อ เอยจิ มิโตโอกะ และ ดง ดีไซนแอสโซสิ
เอตส อาจเปนทีรู่จกัในประเทศไทยผานหนงัสอืดานกลวิธี
การนําเสนองานเชิงสถาปตยกรรม งานออกแบบเลข

นิเทศ และงานออกแบบอุตสาหกรรม เชน Illustration 
Perspective, Perfect Presentation และ Presentactics  
ที่เปนแนวทางใหนิสิตนักศึกษาและผูที่สนใจไดเรียนรู   
รูปแบบการใชเทคนิคสี แอรบรัชและแพนโทนในชวง 
ตัง้แต ค.ศ. 1980 เปนตนมา การแสดงผลงานท่ีมลีกัษณะ
เดนเฉพาะตวัในมมุตางๆ ของ การออกแบบสถาปตยกรรม 
การออกแบบตกแตงภายใน ไปจนถึงการออกแบบเลข
นิเทศ การออกแบบสิ่งของประกอบฉากหลัง ความนา
สนใจของรายละเอียดการนําเสนอดวยการใชสีและ       

ผิวสัมผัสที่เปนเอกลักษณ สีสันท่ีสดใส ความสนุกสนาน

ของงานออกแบบภาพประกอบไมวาจะเปนอริยิาบถตางๆ 

ของผูคนท่ีหลากหลายท้ังเพศและวัย สัตวเลี้ยง ขาวของ

เครื่องใช ยานพาหนะในกิจกรรมรูปแบบตางๆ  นําเสนอ

การแสดงถึงปฏิสัมพันธของผูคนกับสภาพแวดลอมใน

สถานการณต างๆ แตกตางไปตามกาลเทศะและ

วฒันธรรม ความพิเศษของผลงานระหวาง ค.ศ. 1987–

1993 ถือเปนผลงานการออกแบบที่เกิดขึ้นในชวงท่ี

เศรษฐกิจญี่ปุ นเฟองฟูเต็มที่และถึงจุดตกต่ําที่เรียกวา

เศรษฐกิจฟองสบู แตถึงกระน้ัน ปรัชญาการออกแบบท่ี

คงความตอเน่ืองมาโดยตลอดคือการออกแบบเพื่อ

คุณภาพชีวิตจากความกลมกลืนสอดคลองของการ

ตระหนักถึงคุณคาธรรมชาติ อัตลักษณดานวัฒนธรรม

และความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี ในกระแสความ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมญี่ปุนปจจุบัน

Materialism to Humanism: 

จากวัตถุนิยมสูมนุษยนิยม

สาํหรับประเทศญ่ีปุนซ่ึงเปนประเทศท่ีเปดรับอิทธิพลของ
การออกแบบอุตสาหกรรมในโลกตะวันตก ในหนังสือ 

Perfect Presentation (1987) ไดแสดงผลงานของนัก
ออกแบบอุตสาหกรรมที่เปนท่ีรูจักระดับนานาชาติ และ

สงผลตอรสนิยมผูบรโิภคชาวญ่ีปุนเปนอยางมาก เอยจ ิมิ
โตโอกะไดสื่อถึงอิทธิพลดังกลาวผานการวาดภาพ
ประกอบของขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ตัวอยาง
เชนงานของกลุมเมมฟสในยุคเฟองฟขูองแนวทางการออก

แบบโพสตโมเดิรน ไดแก ชั้นวางของ Carlton (1981) 
ที่ออกแบบโดย Ettore Sottsass (1917-2007) ใน  
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ผูชวยศาสตราจารย กุลธิดา  เตชวรสินสกุล

รปูดานของภาพประกอบเพือ่แสดงชัน้วางภายในแกเลอรี่ 

ของ Axis โตเกียว (ภาพที่ 6) 

สวนเกาอีน้ัง่สบาย Wink Lounge Chair (1980) ทีไ่ดรบั

คัดเลือกใหจัดแสดงถาวรในพิพิธภํณฑศิลปะรวมสมัย 

MOMA (Musum of Modern Art) ออกแบบโดย Toshiyuki 

Kita (1942-ปจจุบัน) นักออกแบบชาวญี่ปุ นระดับ

นานาชาติรวมยุคสมัยกับ เอยจิ มิโตโอกะ ไดถูกเลือกให

จัดวางเปนสวนหนึ่งของบรรยากาศในพื้นที่พักผอนทั้ง   

ในและนอกอาคารของรูปทัศนียภาพของหลากหลาย

โครงการอสังหาริมทรัพยที่บริษัทดง ดีไซนแอสโซซิเอตส

ออกแบบ (ภาพท่ี 7-8)

ขณะเดียวกัน สัญลักษณของส่ิงของในชีวิตประจําวันของ

วถิชีวีติแบบญีปุ่นทีไ่มเปลีย่นแปลงตัง้แตหลงัสงครามโลก

ครั้งท่ีสองเชน โตะเกาอ้ีนั่งราบกับพ้ืนที่ใชประกอบพิธี   

ชงชา กระเปานกัเรยีนแบบเป โถสาํหรับเลีย้งปลาทองใน

ฤดูรอน ตลอดจนอาหารญี่ปุนในภาชนะตางๆ ที่เปนที่

รูจักไปทั่วโลก (ภาพที่ 9 -10) ลวนถูกเลือกใหปรากฏ

ในภาพประกอบสําหรับการออกแบบตกแตงภายใน 

ตลอดจนงานออกแบบโปสเตอร และการออกแบบปฏิทนิ 

ที่แสดงถึงความเปนญี่ปุ นในรูปแบบที่เปนเอกลักษณ

เฉพาะตัว        

ภาพท่ี 6: ชั้นวางของ Carlton โดย Ettore Sottsass (1981) 
ที่มา: Perfect Presentation, 1987

ภาพท่ี 7: Wink Lounge Chair โดย Toshiyuki Kita (1980) ในงานออกแบบของเอยจิ มิโตโอกะ 
ที่มา: Perfect Presentation, 1987
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เรียนรูการออกแบบรถไฟความเร็วสูงญ่ีปุน เรียนรูผานงานออกแบบองครวมของเอยจ ิมโิตโอกะ    

สูเสนทางนักออกแบบ

เมื่อยอนดูประวัติของเอยจิ มิโตโอกะ เกิดที่จังหวัด        

โอกายามะใน ค.ศ. 1947 ผานชีวิตในวัยเด็กหลัง

สงครามโลกครั้งที่สองสงบลงไดไมนาน เนื่องจากบิดา

มารดามบีตุรธดิาถงึหาคนและมธีรุกจิรานขายเครือ่งเรอืน 

การไดเตบิโตในหมูบานชนบทของคณุยาในชวงสดุสปัดาห

เปดโอกาสใหไดสัมผัสกับธรรมชาติและการละเลนตางๆ  
ความขาดแคลนในยุคนั้นทําใหยามวางเด็กๆ ตางพากัน

แขงขันวาดรูปดวยชอลคบนพ้ืนทางเดินท่ีไรขีดจํากัด   

ของขนาดภาพ อีกทั้งชางเคร่ืองเรือนในธุรกิจครอบครัว
เล็งเหน็พรสวรรคดานศลิปะไดขอใหมารดาของเขาลงทนุ
ซ้ืออุปกรณเพื่อวาดภาพสีนํ้ามันใหขณะเรียนอยูเพียง    
ชั้นประถมปที่ 6 หากแตสิ่งที่กระตุนใหเอยจิ มิโตโอกะ 

คนพบความชอบวาดภาพที่ตองการอยางแทจริงไดแก 
ภาพทัศนียภาพของการตกแตงภายในเรือโดยสารทอง

เทีย่วทีบ่ดิานาํมาเพือ่อางองิการจดัเคร่ืองเรอืนรวมถึงการ
กําหนดสีในบรรยากาศการใชงานจริง และไดอธิบายคํา
วาสกีมส ี(カラースキーム color scheme) ทีใ่ชในภาพ

ภาพที่ 8:  Wink Lounge Chair โดย Toshiyuki Kita (1980) ในงานออกแบบของเอยจิ มิโตโอกะ
ที่มา: Presentactics, 1993

ภาพที่ 9: ชุดโตะเกาอี้นั่งพ้ืนประกอบพิธีชงชา                                                                       
ที่มา: Perfect presentation, 1987                                                                                  

ภาพที่ 10: อาหารญ่ีปุน 
ที่มา: Presentactics, 1993  

ใหรูจกัเปนครัง้แรก  จงึเปนแรงบนัดาลใจใหเกิดความมุง

มั่นวาดภาพลักษณะเชิงพาณิชยศิลปตางไปจากเชิง

จิตรกรรมที่ฝกฝนมา จากนั้นเม่ือสําเร็จการศึกษาจาก

โรงเรียนมัธยมจังหวัดโอกายามะแผนกออกแบบ (岡山

県立岡山工業高校デザイン科) และไดมีโอกาสเดิน

ทางไปทํางานกับบริษัทออกแบบในอิตาลีที่วางแนวทาง

พื้นฐานการทํางานการออกแบบที่ครอบคลุม ตั้งแตการ

ออกแบบกราฟก การออกแบบลายผา การออกแบบ

ตกแตงภายใน ไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ การ

ออกแบบยานพาหนะ ซึ่งเปนการเพิ่มพูนประสบการณ
ทํางานออกแบบอยางทุมเทและเขมงวด เมื่อกลับมา
ประเทศญีปุ่น บรษิทั ดง ดไีซนแอสโซซเิอตส จงึถูกกอตัง้
ขึ้นใน ค.ศ. 1972 ซึ่งเปนยุคที่การรถไฟแหงชาติเริ่มเขา
สูความถดถอยและถกูผลกัดนัใหแปรรปู การท่ีเอยจ ิมโิต

โอกะไดมโีอกาสออกแบบโดยรวมใหกบัระบบรถไฟท้ังทอง
ถิ่นและระบบความเร็วสูงจากผลงานการออกแบบที่เปน

เอกลักษณเฉพาะตัว ในแงการนําเสนอท่ีใชสีสันสดใส 
แนวคดิในการพจิารณาการออกแบบท่ีคาํนึงถงึบรบิททาง
สังคมของผู ใชจริงเปนหลัก และสอดคลองกับสภาพ
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แวดลอมในฤดูกาลตางๆ เปนไปตามเง่ือนไขเชิงธรุกิจ ดงั
เชนตวัอยางแนวคิดโครงการพัฒนาสถานีเกาทีไ่ดรบัผลก
ระทบจากการลดลงของวยัทาํงานในชนบท เปนการสราง
งานใหผูสูงอายุในทองถิ่นไดเสนอการบริการอันเปนอัต
ลักษณของชุมชนตอบสนองความตองการของนักทอง
เที่ยว (ภาพท่ี 11) อีกทั้งจากประสบการณในวัยเด็ก  
ความประทับใจในรถไฟเกิดข้ึนเม่ือครัง้ท่ีเขาไดรบัอนุญาต
ใหอยูคางคืนกบัคณุยาในชนบทไดถงึเชาวนัจนัทรและจับ
ขบวนรถไฟเท่ียวเชากลับเขาเมือง การไดยินเสียงหวูด

รถไฟดงักองมาในธรรมชาตอินัเงยีบสงบ ภาพขบวนรถไฟ

ที่วิ่งผานทิวทัศนหบุเขาและพ้ืนที่กสิกรรม และความเปน

กันเองของชาวบานผูใชบริการรถไฟที่ทุกคนจะรูจักกัน

เปนอยางดี อีกความทรงจําในวัยเยาวที่บิดาซึ่งจะตองไป

โกเบเพือ่ทาํธรุกิจไดพาเขาและพีน่องผลดักันขึน้รถไฟแบบ

เชาไปเยน็กลบั เปนโอกาสทีห่าไดยากในการรบัประทาน

ไอศกรีมในกลองไมสีเ่หลีย่มบางๆ ดวยไมตกัไอศกรีมแผน

เล็กในยุคท่ีสังคมญ่ีปุนสวนใหญยังยากจนและขาดแคลน
จากภาวะหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองเปนความประทับใจ
และทรงคุณคา  เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับสังคมญี่ปุน
ปจจบุนัทีก่ารรบัประทานไอศกรมีแทบไมหลงเหลอืความ
รูสึกหรูหราอีกตอไป ประสบการณชีวิตเหลานี้ไดสราง
ความตระหนักรูในบทบาทของนักออกแบบ ถึงเงื่อนไข
สาํคญัสวนหน่ึงของความหลากหลายดานบริบทเชงิสงัคม
ของผูโดยสารรถไฟท่ีประกอบดวย ผูสงูอายุทีเ่คยผานชีวติ
ยุคหลังสงครามกับประชากรวัยทํางานที่เติบโตมาในยุค

เศรษฐกจิเฟองฟหูรอืกลุมนกัเรยีนและเดก็ทีไ่ดรบัการบม

เพาะสํานึกสาธารณะไปพรอมกับการอนุรักษธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม นอกจากนี ้ความประทบัใจของผูโดยสาร

ชิงกันเซ็งยุคแรกตอการนําเสนอเมนูบุฟเฟตในตูเสบียง

ของรถไฟชิงกันเซ็ง Series 0 เสนทางโตเกียวโอซากาใน 

ค.ศ. 1964 นบัเปนคร้ังแรกท่ีเปดโอกาสใหผูโดยสารชาว

ญี่ปุนไดรับประทานอาหารสไตลบุฟเฟตแบบตะวันตกที่

หรูหราพรอมไปกับการชมทัศนียภาพของภูเขาไฟฟูจิแต

ตองยกเลิกการใหบริการจากสาเหตุอุบัติภัยแผนดินไหว

ครัง้ใหญทีโ่กเบใน ค.ศ. 1995   จากน้ันเปนตนมา คณุคา

เสนหของอาหารตะวันตกท่ีไดรับประทานในบรรยากาศ

โออาระดับโรงแรมชั้นนําในตูเสบียงของรถไฟแตละสาย

เริม่ลดลงและถูกแทนท่ีดวยการแขงขนัการใหบรกิารดาน

ความเร็วซึ่งเปนภาพลักษณที่ตอบโจทยดานความคุมคา

ของเวลาอนัเนือ่งมาจากเงือ่นไขเชงิเศรษฐกจิเปนหลกั แต

เม่ือถึงจุดอ่ิมตัวของความพยายามเชิงวิศวกรรมในการ

สรางสถิตคิวามเร็วในแงประสิทธิภาพของเวลา การสราง

คุณคาเชิงจิตใจใหผู โดยสารกลับมาใชบริการจึงเปน

ภาพท่ี 11:  “Project Rail-in”
ที่มา: Presentactics, 1993

ภาพท่ี 12: ตูเสบียงของรถไฟชิงกันเซ็งสายตางๆ ในยุค    ค.ศ.1964  ค.ศ.1999 และ เจอาร คิวชู ปจจุบัน
ที่มา: http://www.nationmultimedia.com/new/2013/ 03/31/life/images/30203040-04_big.jpg
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เรียนรูการออกแบบรถไฟความเร็วสูงญ่ีปุน เรียนรูผานงานออกแบบองครวมของเอยจ ิมโิตโอกะ    

ประเด็นสําคัญที่เอยจิ มิโตโอกะนํามาใชสรางสมดุลใน
การออกแบบประสบการณที่เปนเอกลักษณของรถไฟ
แตละสาย(ภาพที่ 12)

3. กรณีศึกษา: เจอาร คิวชู รถไฟสาย
ความสุข...เศรษฐกิจใหมจากรางสูเมือง

ในการนําเสนอนิทรรศการรถไฟสายความสุข...เศรษฐกิจ

ใหมจากรางสูเมือง  ผลงานการออกแบบระบบรถไฟใน

เกาะคิวชูซึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตจากกรุงโตเกียว

โดยเอยจิ มิโตโอกะ ประกอบดวยผลงานการออกแบบ

รถไฟสายหลักขัน้ทีห่นึง่ 3 สายไดแก ขบวนรถไฟ ทสบึาเมะ 

(つばめ, Tsubame) ทีใ่หบริการจากจุดเร่ิมตนรวมกันท่ี

เมืองฮากาตะ (博多, Hakata) ทางเหนือลงสู เมือง        

นิชิคาโกชิมะ (西鹿児島, Nishi-Kagoshima) ทางใต 

และ ขบวนรถไฟ โซนิค (ソニック, Sonic) สูเมือง        

โออิตะ (大分, Oita) ทางตะวันออก และ ขบวนรถไฟ    

คาโมเมะ (かもめ, Kamome) สูเมืองนางาซากิ (長崎, 

Nagasaki) ทางตะวันตก รวมถึงผลงานการออกแบบใหกบั

เครือขายรถไฟทองถ่ินขั้นท่ีสองซ่ึงเนนการทองเท่ียวและ

เปดบริการตามฤดูกาลเชน ขบวนรถไฟยุฟุอินโนะโมริ     

(ゆふいんの森, Yufuinnomori) และ ขบวนรถดวน     

อะโซะบอย!  (あそ ボーイ!, Aso Boy!) รวมไปถึง      

รถรางท่ีใหบริการในเมืองโอกายามะท่ีเปนบานเกิดของ   

เอยจิ มิโตโอกะ คือ ขบวนรถรางโมโม MOMO เปนตน 

ความรวมมอืระหวาง ควิชชูงิกนัเซง็และการขนสงทองเทีย่ว

ในระดับที่สองและสามในแตละทองถ่ินจึงเกิดขึ้นจาก

ความเขาใจในการสรางประโยชนทีส่ามารถเช่ือมโยงแตละ
พื้นที่ดวยความรวดเร็ว สะดวก และตรงตอเวลา เอื้อ
ประโยชนตอการทองเทีย่วท่ีตองอาศยัท้ังรถบสัหรอืเรอืใน

การเดินทาง ถือเปนการดึงดูดใหผูใชบริการรถไฟไดรับ
คุณคาเชิงเหตุผลอันไดแก อัตราคาโดยสารที่สอดคลอง

กันกับความสะดวก และคุณคาเชิงจิตใจจากความพอใจ
ในบริการ ความสวยงาม และประสบการณการเดินทาง
ที่ใหความสบายใจ 

กลยุทธการออกแบบท่ีเปนรูปธรรม

เมื่อบริษัทเจอารคิวชูกอตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1987 จากการ
แปรรูปการรถไฟแหงชาติญี่ปุ น ปญหาที่ต องไดรับ       
การแกไขเรงดวนคืออัตราผูใชบริการที่มีสัดสวนเพียง 
5.6% ที่ตองแขงขันกับระบบขนสงสาธารณะอื่น ที่รวม
แลวไมถึง 30% ขณะท่ีอัตราการใชรถยนตสวนตัวสูงถึง
กวา 70% จากในยุคตกต่ําท่ีจาํนวนลูกคาลดลงทําใหตอง
ขึ้นคาโดยสารและการบริการท่ีถดถอยเปนวงจรที่บริษัท

ไมสามารถทํากาํไรได กระบวนการแกปญหาดวยกลยุทธ

ในการออกแบบที่ทางบริษัทคิดขึ้นจึงไดแก การสราง

ระบบบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพดวยหนาท่ีประโยชนใชสอย

ที่สมบูรณและสัมผัสไดในภาพรวม ไมเนนความสวยงาม

แตเพียงภายนอกหรือสิ่ง ท่ีเป นเอกเทศ และสราง

เอกลกัษณความสนกุสนานจากการเดนิทางในแตละเสน

ทาง การจัดการดานประสิทธิภาพไดแก การเพิ่มจํานวน

เท่ียวขบวนเดินรถ การลงทุนกอสรางสถานีเพิม่เตมิ และ

การเพ่ิมศักยภาพดานความเร็วเพ่ือประหยัดเวลาในการ

เดินทาง ซึ่งผูโดยสารสามารถรับรูคุณคาไดอยางเปน    

รปูธรรม ในดานคณุคาเชงิจติใจ กาํหนดใหรถไฟความเร็ว

ภาพที่ 13: เกาอี้ในขบวนรถโซนิค 
ที่มา : Around the Kyushu, 2012
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สูง ทสึบาเมะ แสดงภาพลักษณของโรงแรมเคลื่อนที่ซึ่ง
ทําใหเกิดความสุขกับการใชเวลาขณะเดินทาง และให
บริการบฟุเฟต สวนขบวนรถ โซนิค เนนความสนุกสนาน
ที่นาตื่นใจดวยการสรางภาพลักษณของหนาในสวนหัว
ขบวนเลียนแบบหุนยนตรบ เกาอี้เออรโกโนมิคสที่คลาย
มิคกี้เมาส (ภาพที่ 13) พรอมหองเคบินที่สามารถชม
ทิวทัศนแบบพาโนรามาไดจากสวนหนาของรถไฟ และ 
ขบวนรถรุน คาโมเมะ ที่เนนความเปนธรรมชาติสไตล
ญี่ปุน (ภาพท่ี 14)                                                                                                    

จุดเดนในการออกแบบของรถไฟดวนคิวชูชิงกันเซ็ง      

ทสบึาเมะ รุน 800 ไดแก การใชวสัดธุรรมชาติ เชน มาน

หนาตางแบบมูลี่ไมที่เรียกวาซึดาเระ (簾, sudare) ที่ทํา

จากไมซากุระ ผนังดานลางกรุดวยไมการบูร เกาอี้ไมดัด

ทีค่วามหนาจํานวน11ชัน้ และความเปนชางฝมอืประณีต

ดวยผนังที่ปดทองคําเปลว (金箔, kinpaku) ของจังหวัด

คานาซาวะแหลงผลติทองคาํเปลวทีม่คีณุภาพสูงของญีปุ่น 

และผาทอยกดอกนิชจินิ (西陣織, nishijinori)ทีม่ปีระวตัิ

ยาวนานมากวาพันสองรอยปของชางฝมือเกียวโต การ

คนหาวัสดุและชางผูผลิตเปนความทาทายที่ตองฝาฟน

ภายใตกรอบของงบประมาณและเสนตายของการเปดให

บริการ ประกอบกับการทํางานรวมกันของบริษัทผูผลิต

รถไฟคือบริษัทฮิตาชิ และบริษัทเจอารคิวชู (ภาพที่ 15)   

ตัวอยางบรรยากาศในหองโดยสารท่ีเกาอ้ีไดรับการ
ออกแบบเนนหลักการยศาสตรเพ่ือการนั่งสบายสําหรับ
การเดินทางในเวลาประมาณ35นาทีระยะทางประมาณ 
127 กิโลเมตรจากสถานีชินยาทสึชิโระ (新八代 , 
shinyatsushiro) สูสถานีคาโกชิมะจูโอ (鹿児島中央, 
kagoshima-chuo)ทีต่อนใตสดุของเกาะควิช ูดวยเสนทาง
ที่สวนใหญผานภายในอุโมงค จึงเนนความพึงพอใจจาก
การตกแตงภายในทดแทนการชมทัศนียภาพขางทาง 
เกาอีพ้นกัพงิศรีษะสงูชวยใหมองไมเหน็ผูโดยสารทีน่ัง่อยู

ขางหนาสรางความรูสึกโอโถงเปนสวนตัวแตกตางจากที่

นั่งในหองโดยสารรถไฟทั่วไป และการไดสัมผัสจากวัสดุ

ธรรมชาติ

เชนการเลือกใชไมซากุระของมูลี่หนาตางและผนังไม

การบูรทีห่าไดยาก เปนเอกลกัษณการออกแบบท่ีคดัสรร

ทรัพยากรทองถิ่นและอัตลักษณเชิงวัฒนธรรมของญี่ปุน

ใหผสมผสานกันลงตัวสอดคลองกับความตองการใชงาน

ของระบบการขนสงมวลชนสาธารณะระดับประเทศ ยิง่ไป

กวาน้ัน การทํางานท่ีตองไดรับการยอมรับและการ

สนับสนุนจากฝายวศิวกรรมของผูผลติและผูประกอบการ

บริหารเสนทางรถไฟ ผูประกอบการทองถ่ิน ใหเกิด

เอกภาพในการออกแบบภายใตกรอบการลงทุนและ

เงื่อนไขของเวลาที่จํากัด แทนท่ีจะพัฒนาปรับปรุงบน    

ภาพท่ี 14: ขบวนรถรุน คาโมเมะ ที่เนนความเปนธรรมชาติสไตลญี่ปุน
ที่มา: Around the Kyushu, 2012 และ http://www.jrkyushu.co.jp/trains/kamome/ 
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พื้นฐานของรถไฟรุน N700 ที่ใหบริการอยูแลวตาม
เงื่อนไขของผูประกอบการ  เอยจิ มิโตโอกะไดปรึกษาขอ

ความชวยเหลือจากบริษัทผูผลิตเพ่ือคนหาและพบขอมูล
ขบวนรถรุน 800 ที่ไดมีการออกแบบเชิงวิศวกรรมแตไม

เคยผลิตมากอน  เพ่ือสรางหนาตาของหวัขบวนรถท่ีอาศยั
การออกแบบไฟหนาในแนวต้ังแตกตางจากแนวนอนใน

ชิงกันเซ็งรุนกอนๆ และอางองิหนาตาของชิงกันเซ็งรุน 0 
(ภาพท่ี 5) ผลผลิตรุนแรกของความพยายามของนัก

ออกแบบญ่ีปุนในยุคบุกเบิก และเนื่องจากเปนเสนทาง
รถไฟท่ีมีทางโคงไมมาก จึงปรับแตงดานวิศวกรรมเชิง

อากาศพลวัตใหยงัคงความเพรยีวลมสวยงาม สามารถเขา
สูอุโมงคโดยเกิดปญหาเสียงกระแทกนอยท่ีสุดเทาที่จะ

ภาพที่ 15: รถไฟความเร็วสูง คิวชูชินกันเซน ทสึบาเมะ
ที่มา:  Around the Kyushu, 2012, http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1401220&page=3

ภาพที่ 16: ภาพดานบนและดานหนา ของคิวชูชินกันเซนทสึบาเมะ รูปแบบเกาอี้โดยสารพรอมโตะวางอาหารปรับไดและที่วาง
ขอศอก
ที่มา:  Around the Kyushu, 2012
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ทําได  ทําใหคิวชูชิงกันเซ็ง ทสึบาเมะสามารถเปดตัวให
บริการไดทันตามกําหนดและดวยรูปลักษณที่โดดเดน
สรางความประทบัใจตอผูใชบริการโดยเฉพาะกลุมโอตาคุ
รถไฟที่ใหความสําคัญกับรายละเอียดของผลงานการ
ออกแบบทุกแงมุม ตั้งแต เสียงของรถไฟ ความรูสึกขณะ
นัง่ในเสนทางเขาโคง มติขิองการใชงานท่ีตางไปตามเพศ 
วัย และสมรรถภาพรางกาย ไปจนถึงรูปลักษณภายนอก
ขณะหยุดนิ่งจอดที่สถานี และเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง 
จนประสบความสําเร็จไดตามท่ีบริษัทตั้งเปาไว (ภาพท่ี 

16)

3. อัตลักษณญี่ปุนในการออกแบบ

เอยจิ มิโตโอกะไดนําเสนอแนวคิดการออกแบบท่ีทําใหผู

ใชบริการรถไฟสามารถสัมผัสดวยใจในส่ิงที่มองดวยตา

เปลาไมเห็นเชนการเลือกใชวัสดุธรรมชาติที่หาไดยาก

และไดรับการรังสรรคผานความเปนชางฝมือที่ประณีต  

ใหความรู สึกแตกตางจากวิถีชีวิตที่ถูกหอมลอมดวย

ผลติภณัฑอตุสาหกรรมดงัเชนทีผ่านมา เรือ่งราวเบือ้งหลงั

ของผลงานแตละชิ้นที่บอกเลาประวัติศาสตรญี่ปุนทั้งใน

แงทรพัยากรทองถ่ินในภูมภิาคและชางฝมอืทีย่งัสามารถ

รักษาขนบในการทํางานประณีตผานยุคสมัยสงคราม 

ตลอดจนชุมชนทองถิ่นที่สรางผลผลิตที่มีคุณภาพภายใต

เงื่อนไขการแขงขันที่ตองตอสูเพื่อใหอยูรอดในสภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย บริบทเชิงสังคมวัฒนธรรมไดรับการ

พิจารณาอยางรอบคอบ ผานกระบวนการและแนวคิดที่

ญีปุ่นไดพฒันารปูแบบเฉพาะของตนเองไมวาจะเปน การ
ออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต (Design for Quality of Life) 
ที่ประเทศญ่ีปุ นใหความสําคัญตอประชากรท่ีมีความ 
หลากหลายวัย เพศ และความสามารถ โดยมีผลเชิง

กฎหมายในการนํามาปฏิบัติดวยหลักการออกแบบไร
อุปสรรค (Barrier Free Design) และการออกแบบสากล 

(Universal Design) ตัวอยางเชนการออกแบบทางลาด
สําหรับชองทางระหวางตูรถโดยสารที่มีระดับตางกันของ
ขบวนยฟูอุนิโนะโมร ิซึง่เปนขบวนรถไฟเพือ่การทองเทีย่ว

ทีผู่โดยสารสวนใหญเปนผูสงูอายแุละผูโดยสารทีใ่ชรถเขน็ 
(ภาพที่ 17)

และใน Commuter Train CT 817 รถไฟฟาท่ีออกแบบให

ราวจบับรเิวณประตทูางเขามลีกัษณะเรยีงเปนวง โดยไมมี

เสากลางตูรถไฟ และเพิม่เกาอ้ีทีพ่บัปดเปดออกใหเดก็น่ัง

ได อีกท้ังเกาอ้ีนั่งคูยังสามารถปรับหันหนาเขาหากันได

เชนเดียวกับในชิงกันเซ็ง (ภาพที่ 18) 

นอกจากนี้ การออกแบบการบริการ (service design) 
ไดถูกนํามาพิจารณาเพ่ือกําหนดหนาท่ีประโยชนใชสอย 

ที่เหมาะสมและสรางความพึงพอใจไดอยางเปนรูปธรรม
ดงัเชนในขบวนรถไฟทองเท่ียว อะโซคารุเดระ ไลเนอร 1962 

(阿蘇カルデラ観光列車, Aso karuderakankouressha) 

ที่ออกแบบใหผูโดยสารสามารถนําจักรยานขึ้นรถไฟใน
สวนตูเสบียงได วัสดุหลักที่เปนไมธรรมชาติตั้งแตพื้นถึง

โตะเกาอี ้ถงัขยะจกัสานทีม่กีารแยกวสัดทุิง้เพือ่การจดัการ
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของการทองเที่ยว (ภาพที่ 
19) 

ภาพที่ 17:  ขบวนยูฟุอินโนะโมริ    
ที่มา: http://jprail.com/trains/sort-by-type/limited-
express/ limited-express-yufuin-no-mori-yufu.html    
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และดวยหลักการออกแบบประสบการณ (experience 

design) บนพ้ืนฐานของอัตลักษณจากทองถิ่นที่ทําใหได
รับความสนใจในระดับนานาชาติ ดังเชน เสนทางรถไฟ
ทองเที่ยว อะโซบอย! (あそぼーい！AsoBoy) ในคิวชู 

และ ทามะ (たまTama) ที่วากายามะ   รถไฟสายอะโซ
บอย!  มหีมานอยคโุระจังเปนมาสคอตขวัญใจของเด็กและ

ผูใหญ เปนการออกแบบเพื่อรถไฟท่ีเปดใหบริการเพียง
วันละสองเท่ียวในวันหยุดเสารอาทิตย เน นความ
สนุกสนานของพอแมลูกท่ีทอง เที่ยวรวมกัน เกาอ้ีนั่ง

โดยสารสขีาวทีม่กีารเวาเบาะรองน่ังและทีร่องขาใหเขากบั

สรีระของเด็ก

รวมไปถึงสวนเลนรวมกันที่ผูปกครองสามารถดูแลบุตร

หลานไปพรอมกับการชมทิวทศันและพูดคุยกบัผูรวมเดิน
ทาง สวนหวัขบวนมีเคบนิชมววิแบบพาโนรามาซ่ึงเคยเปน

มุมมองท่ีหาชมไดยากในการโดยสารรถไฟ (ภาพที่ 20) 
ในขณะท่ีรถไฟทองเท่ียวสายทามะ ออกแบบโดยนําแมว
จรจดัทามะจงัทีอ่าศยัอยูประจาํในสถานีมาเปนนายสถานี

ภาพที่ 18: ภายในรถไฟฟา CT 817   
ทีม่า: Around the Kyushu, 2012, http://www.skyscrapercity. com/showthread.php?t=1401220&page=3

ภาพที่ 19: รถไฟทองเที่ยว อะโซคาลเดราไลเนอร 1962
ที่มา: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=69624503
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รถไฟกิตติมศักดิ์และกลายเปนขวัญใจของคนรักแมวท่ัว

โลก ดังที่จะสามารถสืบคนคลิปวิดีโอที่ผูคนตางแบงปน

ประสบการณขึ้นรถไฟไปเลนกับทามะในอินเตอรเน็ตได

มากมาย (ภาพท่ี 21) การออกแบบเพ่ือกลุมผูใชงาน

พิเศษที่เปนเด็กยังเปนจุดขายไดในเสนทางรถไฟทองถิ่น
ในวากายามะสาย คชิกิาวะ (貴志川線 Kishigawa-sen) 
สายเกาท่ีปรับ ปรุงใหบริการ  ขบวนโอโมะเด็ง ซึง่ยอจาก
คําวา โอโมะฉะ ของเลน และ เด็งชะ รถไฟ และ ขบวน  

อจิโิกะ ทีแ่ปลวา สตรอเบอร่ี ตูรถไฟพิเศษเปนเอกลักษณ

เฉพาะตัวของแตละขบวนที่เพียบพรอมดวย  มุมของเลน 
ชั้นหนังสือการตูน  โทรทัศนที่ฉายอะนิเมะ ทําใหเด็กๆ 
ยอมรอที่จะขึ้นแมจะมีขอจํากัดเร่ืองจํานวนขบวนกับ
ความถี่เวลาวิ่งบริการ เพียงเพื่อไดรับประสบการณการ

เลนบนรถไฟที่ได รับการออกแบบที่อยู บนรากฐาน
วัฒนธรรมญี่ปุน เชน การเลนกาจะปอง (ガチャポン 

ภาพท่ี 20: รถไฟทองเที่ยว อะโซบอย!
ที่มา: http://farm8.staticickr.com/7143/6387133383_7538946f3f_z.jpg, http://en.wikipedia.org/wiki/File:JRK_
kiha182-1002_KURO_CAFE.jpg, http://en.wikipedia.org/wiki/File:JRK_kiha183-1001_Panorama-seat.jpg , http://
en.wikipedia.org/wiki/Aso_Boy, http://www.ickr.com/photos/yangon/6028939425/ 

Kachapon) ตูหยอดเหรียญของเลนแคปซูล พื้นไมที่

สามารถน่ังเลนไดอยางสนุกสนานทุกเพศทุกวัย หรือผา

มานโนเรน (暖簾 noren) ที่ถูกนํามาใชชวงตอระหวาง

ขบวนและชวยสรางบรรยากาศของแตละพืน้ทีแ่ยกจากกนั

ในสไตลญี่ปุน ที่เอยจิ มิโตโอกะสามารถสรางสรรคการ
ออกแบบประสบการณใหตอบสนองความตองการกลุม
เปาหมายไดเปนอยางดี (ภาพที่ 22)

4. บทสรุปที่ยังตองรอเวลาเปนเครื่อง
พิสูจน

สําหรับประเทศญี่ปุน ประวัติศาสตรที่เปนเบาหลอมงาน
ฝมอื รากฐานของวิญญาณการออกแบบญ่ีปุนปจจบุนั คอื
ความเคารพในธรรมชาติและการยอมรับตวัตนทีแ่ตกตาง 
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ภาพที่ 21: งานออกแบบกราฟกบนตูรถไฟและในหองโดยสาร เอยจิ มิโตโอกะกับทามะ
ทีม่า: http://japantrick.wordpress.com/2010/11/18/ultimate-caturday-my-visit-to-tama-the-super-stationmaster-cat/ 
,http://amandas-sketches.deviantart.com/journal/Japan-and-those-cats-297196706 , http://www.iridetheharlemline.
com/tag/eiji-mitooka/

ภาพที่ 22: งานออกแบบกราฟกบนตูรถไฟและในหองโดยสาร รถไฟสาย คชิกิาวะ ขบวนโอโมะเด็ง และ ขบวนอจิโิกะ
ทีม่า: http://en.wikipedia.org/wiki/Kishigawa_Line , http://pictovista.blogspot.com/2009/03/toy-strawberry-trains-in-
japan.html และ Around the Kyushu, 2012  
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การสรางมิติมุมมองใหมของผูที่มีสวนรวมทั้งหมด ทั้งผู 
ใชงาน ผูผลิต ผูประกอบการ ใหเปนรูปธรรมแหงการ
ออกแบบเพ่ือคุณภาพชีวิตจากความกลมกลืนสอดคลอง
ของการใหคุณคาทรัพยากรภูมิปญญาทองถิ่น และความ
เจริญกาวหนาของเทคโนโลยี และวิสัยทัศนเชิงธุรกิจ ถือ
เปนแนวทางการออกแบบท่ีคํานึงถึงองครวมท่ีแสดง     
ใหเห็นถึงความสําคัญและบทบาทของนักออกแบบ
อุตสาหกรรมตอสังคม สําหรับประเทศไทยนโยบาย
เศรษฐกิจสรางสรรคที่ถูกนําเสนอในโครงการปรับปรุง

ระบบขนสงความเร็วสงู ประกอบกับความพยายามกาวไป

สูความเปนประเทศผูนําของกลุม AEC ดวยระบบขนสง

เชื่อมตอภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบาน บทเรียนจาก

ความสําเร็จของบริษทัรถไฟทองถ่ินของประเทศญ่ีปุนเปน

เพียงสวนหน่ึงในตนแบบการเรียนรูหรือการเลียนแบบ

ความสําเร็จ เพ่ือมากลั่นกรองพิจารณาใชอยางตระหนัก

รูอยางถองแท ถึงเง่ือนไขความเหมาะสมตอบริบทการใช
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