มติชนรายวัน
พฤ. 4 ส.ค. 54

ญีปุ่นให้ บทเรี ยนลดพลังงาน
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คนญี ปุ่ นได้ แ สดงออกถึ ง ความงดงามของความเป็ นมนุ ษ ย์ ใ นยามวิ ก ฤตแก่
ชาวโลกเมื อไม่กีเดือนที ผ่านไปนี 0อย่างน่าทึง และขณะนี ก0 ํ าลังสอนบทเรี ยนเรื องการประหยัด
พลังงานให้ แก่เพือนร่วมโลกอีกครัง0
ปริ มาณไฟฟ้าทีคนญี ปุ่นใช้ กันทัวประเทศประมาณร้ อยละ 30 มาจากพลังงาน
ปรมาณูจํานวน 54 เครื อง ความจําเป็ นต้ องปิ ดโรงงานไฟฟ้าปรมาณูขนาดใหญ่ที Fukushima
และอาจต้ องปิ ดลงหมดในเวลาต่อไปหากสังคมไม่ไว้ ใจพลังงานประเภทนี 0 ทําให้ ทางการญี ปุ่น
ต้ องเริ มโครงการรณรงค์ “Super Cool Biz” เพือประหยัดไฟฟ้า
ขณะนี 0โรงงานไฟฟ้าปรมาณู 17 เครื องเท่านันที
0 ทํางานผลิตกระแสไฟฟ้า ถึงแม้
สิงหาคมจะเป็ นเดือนทีร้อนทีสดุ ก็ตาม เท่าทีผ่านมาโครงการเดินไปได้ อย่างดีด้วยความร่ วมมือ
ของคนญีปนทั
ุ่ งประเทศ
0
ถึงแม้ ในปั จจุบนั ญี ปุ่นจะได้ ชือว่าเป็ นนักประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพราะบริ โภค
ไฟฟ้าต่อคนน้ อยกว่าคนอเมริ กันถึงหนึงเท่าตัวอยู่แล้ วก็ ตามแต่ก็ยงั ไม่พอ

ในบริ เวณโตเกี ยว

ทางการญี ปุ่ นตัง0 เป้ าลดการใช้ ไ ฟฟ้ าลงร้ อยละ 15 ระหว่ า งเวลา 9 โมงเช้ า ถึ ง 2 ทุ่ม ระหว่ า ง
วันธรรมดาเพือหลีกหนีการ blackouts หรื อการตัดไฟทังหมดในบางช่
0
วงเวลาเนืองจากไม่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ เพียงพอ

และถึงปั จจุบนั ก็พบว่าสามารถบรรลุเป้าได้ เมือเปรี ยบเทียบกับตัวเลข

เดียวกันของปี ทีแล้ ว
โครงการ Super Cool Biz ใช้ วิธีการทีเริ มมีมาตังแต่
0 ปี 2505 โดยส่งเสริ มให้ ไม่
ต้ องผูกเนคไท

ใส่สทู ในหน้ าร้ อน

ครัง0 นี 0ไปไกลกว่านันโดยสนั
0
บสนุนให้ มนุษย์เงินเดือน

ทังหลายใส่
0
เสื อ0 โปโล หรื อเสื อ0 ฮาวายไปทํางานในห้ องทํางานทีให้ ปรั บอุณหภูมิขึน0 เป็ น 28 องศา
เซลเซียส (ปกติ 25 องศาก็ถือว่ามาตรฐานประหยัดแล้ ว)

-2ญี ปุ่นอาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นประเทศที เ หลื ออยู่น้อยมากในโลกที คนไปทํ างานใน
องค์กรใส่สูท

ผูกเนคไท เรี ยกว่าแต่งตัวอย่างเป็ นทางการเกื อบทัวทุกแห่ง

ภาครัฐและภาคธุรกิจ

โดยเฉพาะใน

แม้ แต่โชเฟอร์ ขบั รถส่วนตัวหรื อรถยนต์ก็ใส่สทู กันอย่างสง่างาม ทีเหลือ

ก็ใส่เครื องแบบบริ ษัทกันอย่างเป็ นระเบียบ
ถ้ ายังแต่งตัวกันแบบเดิมอยูก่ ็ไม่อาจปรับอุณหภูมิเพิมได้ เป็ นแน่ ดังนัน0 28 องศา
เซลเซียส จึงถูกกําหนดเป็ นมาตรฐานและให้ แต่งตัวตามสบาย ยกเว้ นใส่ชดุ อาบนํ 0ามาทํางาน
ตัวเลขพยากรณ์ การใช้ ไฟฟ้าอย่างมี การเปลี ยนแปลงตลอดเวลา (real time)
ตลอดจนปริ ม าณไฟฟ้ าที ผ ลิ ต ปรากฏอยู่ คู่ กั บ ข่ า วและคํ า พยากรณ์ อ ากาศในโทรทั ศ น์
เมื อ สองตั ว เลขนี เ0 ข้ ามาใกล้ กั น ก็ มี ก ารส่ ง ข้ อความเข้ ามื อ ถื อ ขอให้ ประชาชนลดการใช้
เครื องปรับอากาศซึง เป็ นตัวกินไฟลง
การแสดงตัว เลขเหล่ า นี ซ0 ึ ง ปรากฏสู่ ส าธารณะใน Web

ในโทรทั ศ น์

คําประกาศของสถานีรถไฟตลอดเวลาหนึงเดือนทีผ่านมา ถือว่าเป็ นเครื องมือทีได้ ผลเพราะเป็ น
การแสดงหลักฐานของการเกิดปั ญหาให้ ทกุ คนได้ มีสว่ นช่วยแก้ ไข
ในอาทิ ต ย์ ป ลายเดื อนกรกฎาคมที ผ่ านมา

การใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ าเป็ นเพี ย ง

ร้ อยละ 75 ของไฟฟ้าทีผลิตออกมาอย่างน่าพอใจ และถึงปั จจุบนั ก็ยงั ไม่มีครัง0 ใดทีตวั เลขการใช้
และการผลิตเข้ ามาใกล้ กันอย่างน่าอันตราย ผู้เชียวชาญบอกว่าจะรู้ หมู่ร้ ู จ่าก็เดือนสิงหาคมนี 0
แหละ
นอกจากประชาชนผู้ใช้ ไฟฟ้าตามบ้ านแล้ ว โรงงานอุตสาหกรรมทังใหญ่
0
เล็กก็
ร่ ว มมื อ ด้ ว ยการย้ า ยวันหยุดมาเป็ นวัน ทํ า งานธรรมดา

เพื อหลี ก หนี ก ารประดัง ใช้ ไ ฟฟ้ าใน

ช่วงเวลาหนึง (peak loading) จนไฟฟ้าไม่มีให้ ใช้ ในช่วงนัน0
เหตุทีโรงงานร่วมมือไม่ใช่เพราะค่าปรับ 1 ล้ านเยน (ประมาณ 39 ล้ านบาท) หาก
ไม่ปรับอุณหภูมิและดําเนินการตามมาตราประหยัด
การช่วยเหลือสังคม

แต่ด้วยความสํานึกในหน้ าทีของตนเองใน

ในการเป็ นส่วนหนึงของสังคม

และในการไม่ต้องการเป็ น “ตัวแปลก

แยก” ของสังคม
ไม่ มี สัง คมใดอยู่ไ ด้ ห ากไม่ส ามารถบริ หารจัด การผู้มี พ ฤติก รรมต่อ ต้ านสัง คม
(antisocial

behavior) ได้

บ้ า งก็ ใ ช้ เ รื อ งราวของภู ต ผี ปี ศาจ

อํ า นาจเด็ ด ขาดของผู้นํ า

อํานาจกฎหมาย ฯลฯ แต่สงั คมญีปนใช้
ุ่ กระบวนการทางสังคมเป็ นเครื องมือ

-3คนญี ปนแต่
ุ่ ดงเดิ
ั 0 มมีเรื องเล่าเกียวกับเทพว่าพฤติกรรมทีนําไปสู่ความสัมพันธ์ ใน
ทางบวกกับคนอืนจะได้ รับรางวัลตอบแทน สิงทีเรี ยกว่า empathy หรื อความสามารถในการ
เข้ าใจความรู้ สึกของคนอืนเป็ นสิงทีสงั คมญี ปนให้
ุ่ คณ
ุ ค่า

ในทางตรงกันข้ ามการกระทําซึงเป็ น

เรื องเฉพาะตัวทีเป็ นการแสดงถึง “ความแปลกแยก” ออกไป หรื อพฤติกรรมต่อต้ านสังคมและ
เป็ นผลร้ ายต่อสังคม จะถูกตําหนิวา่ เป็ นสิงเลวร้ าย
เด็ก ๆ ญี ปนเรี
ุ่ ยนรู้ แต่ยงั เยาว์วยั ว่าการมีสมั พันธ์ ทีใกล้ ชิดกับคนอืนเป็ นสิงจําเป็ น
และเป็ นการเติ ม เต็ ม ให้ ชี วิต
เริ มจากครอบครัว

เด็ กรู้ ว่า เขาเป็ นส่ วนหนึ ง ของสัง คมที ต้อ งพึ ง พาและพึ ง พิ ง กัน

เพือนบ้ าน

โรงเรี ยน

ชุมชน

บริ ษัท ประเทศ ฯลฯ

การมี เครื องแบบบริ ษัท สมาคม โรงเรี ยน เป็ นสัญลักษณ์ ของการเป็ นหนึง
เดียวกัน (ไม่มีใครเป็ นคนแปลกแยก) เช่นเดียวกับลักษณะของธงของกลุ่มตระกูล แคว้ น (ใครดู
หนังซามูไรก็จะเข้ าใจ) และเพลงประจํากลุ่มต่าง ๆ

แม้ แต่การมีเลือดกรุ๊ ปเดียวกันของคนญี ปนุ่

ก็เป็ นเรื องตืนเต้ นและเป็ นสัญลักษณ์ในการเป็ นสมาชิกของกลุม่ เดียวกัน
การร่ วมกิจกรรมกับกลุ่มไม่ว่าทางการหรื อไม่ทางการ โดยแท้ จริ งแล้ วก็คือการ
ส่งข้ อความเชิงสัญลักษณ์วา่ ปรารถนาที%จะเป็ นส่วนหนึง% ของกลุม่

การไปกินเหล้ าตอนเย็นคํ%ากับ

เพื%อน ๆ ร่วมบริ ษัทคือการตอกยํ .าสัญญาณของการเป็ นพวกเดียวกัน
เมื%อความรู้สกึ พื .นฐานและค่านิยมของคนญี% ปนเป็
ุ่ นเช่นนี . จึงไม่น่าประหลาดใจ
เลยว่าการร่ วมกันต่อสู้เพื% อป้องกันการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าเป็ นสิ%งที%เป็ นไปได้

การสํานึก

ประโยชน์ ข องส่วนรวมซึ%ง อยู่บนพื น. ฐานของการเห็ นอกเห็ นใจและเข้ าใจความรู้ สึกของคนอื% น
ตลอดจนความปรารถนาที% จะไม่เป็ น “คนแปลกแยก” ออกไปจากสังคมที% เห็นว่าการประหยัด
พลังงานเป็ นเรื% องสําคัญ คือคําอธิบายความสําเร็ จของโครงการ
การรณรงค์ในเรื% อง set-suden หรื อการประหยัดไฟฟ้าและพฤติกรรมที%เกิดขึ .น
ของคนญี% ปนในครั
ุ่
ง. นี . เป็ นเรื% องน่าศึกษาเป็ นอย่างยิ%ง เนื%องจากอาจเป็ นบทเรี ยนที%สําคัญของ
การลดการใช้ พลังงานของคนในประเทศพัฒนาแล้ วอื%น ๆ ได้
ใครจะไปรู้ บทเรี ยนครัง. นี .อาจเป็ นตัวริ เริ% มช่วยรักษาโลกใบนี .ให้ อยู่คมู่ นุษยชาติก็
เป็ นได้
--------------------------------------------

