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คุณเคสึเกะ โยชินางะ ผู้จัดการโรงงานคามิซากิ บริษัท อุเมะโนะฮานะ จ�ำกัด

ถ้าเป็นเรื่องเครื่องจักรล่ะก็ ให้ผมกับ
ร้านโฮมเซ็นเตอร์จัดการได้เลย !
ต่อ จากฉบับที่แล้ว
โรงงานคามิซากิ บริษัท อุเมะโนะฮานะ จ�ำกัด เป็นโรงงานที่
ผลิตฟองเต้าหู้สดและฟองเต้าหู้แห้งเป็นหลัก คุณเคสึเกะ โยชินางะ
ผูจ้ ดั การโรงงานเป็นคนบ้าไคเซ็นทีเ่ ก่งเรือ่ งเครือ่ งจักร โดยใช้เครือ่ งจักร
ที่วางขายอยู่ทั่วไปตามโฮมเซ็นเตอร์มาดัดแปลงสร้างเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่ไม่แพ้เครื่องจักรเฉพาะที่มีราคาหลายแสนหลายล้านเยน
อ่างน�้ำท�ำให้น�้ำหมุนวนแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ
เครื่ อ งคนวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ห้ สั ม ผั ส นุ ่ ม นวลเหมื อ นท� ำ ด้ ว ยมื อ
เป็นต้น
และเครื่องจักรที่สามารถท�ำเรื่องยากๆ ได้อื่นๆ แต่ด้วยมือ
ของคนบ้าไคเซ็น อย่างคุณโยชินางะ ก็สามารถประหยัดเงินค่าวัสดุ
ได้อย่างน่าตกใจเลยทีเดียว
คุณโยชินางะเป็นผู้รับผิดชอบคุณภาพ และพัฒนาผลิตภาพ
“ส�ำหรับธุรกิจอาหารสดอย่างพวกเราคุณภาพกับการพัฒนา
ผลิตภาพเป็นของที่ขาดไม่ได้ การพัฒนาคุณภาพเท่ากับพัฒนาผลิตภาพครับ”
“ท�ำให้เย็นได้อย่าง
รวดเร็ว และท�ำให้อุ่นอย่าง
ดูจากสายตาของ
ตัวเองแล้ว ถ้าคิดว่าอยาก
รวดเร็ ว จึ ง จะสามารถท� ำ ให้
ให้อนั นีม้ นั เย็นเร็วขึน้
รักษาคุณภาพสูงไว้ได้ ดังนัน้ จึง
อยากท�ำให้อนุ่ เร็วขึน้
จะคิดว่าเครือ่ งจักร
ต้องมีเครื่องจักรที่คุณสมบัติ
จะท�ำอะไรได้บา้ ง
เช่นนี้จึงจะสามารถผลิตสินค้า
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กำ�ลังฝึกฝนให้เป็น
คนบ้าไคเซ็นอยูค่ รับ

เมือ่ น้ำ�เต้าหูร้ อ้ นจะเกิดแผ่นบาง ๆ ทีด่ า้ นบน แผ่นบาง ๆ
ทีว่ า่ นีจ้ ะถูกช้อนตักขึน้ ทีละใบ ๆ เรียกว่า ฟองเต้าหูส้ ด นำ�
คุณคิโยชิ ชิรากาวะ
ฟองเต้าหูส้ ดทีไ่ ด้มาตากแห้งก็จะได้เป็นแผ่นฟองเต้าหูแ้ ห้ง
หัวหน้าโรงงานคามิซากิ
ที่มีคุณภาพสูงได้” แต่คุณโยชินางะไม่ได้ท�ำไคเซ็นเพียงเพื่อ คุณภาพ
และการพัฒนาผลิตภาพเท่านั้น เขาฟังเสียงพนักงานชั่วคราว ที่ว่า
“งานคนวัตถุดิบท�ำให้เมื่อยมือ” “ห้องร้อน เวลาท�ำงานล�ำบาก” แล้ว
จึงสร้างเครื่องเหล่านี้ขึ้นมา การท�ำไคเซ็นใหญ่น้อยล้วนอยู่ในโรงงาน
ทั้งสิ้น
“ปัจจุบัน พนักงานชั่วคราวก็ไม่ได้แค่แสดงความต้องการ แต่
ยังลงมือท�ำไคเซ็นด้วยตนเอง พอส่งงานให้ ก็จะคิดกันเองว่า ตรงนี้จะ
วางอะไรดี  ทำ� สัญลักษณ์บอกเอาไว้ซงึ่ เป็นการท�ำ 5ส และไคเซ็นอืน่ ๆ
อีกจ�ำนวนมากครับ”
จากคุณคิโยทากะ โอซากิ ผู้จัดการโรงงานคนก่อน แล้วก็มา
คุณโยชินางะ และมาจนถึงปัจจุบัน คือ หัวหน้าชิโรกาวะ
ไม่ได้ถึงกับเป็นบ้ากัน เป็นแค่โรคติดต่อ! แต่คนบ้าไคเซ็นก็
ยังติดกันต่อไป
ผมเป็นคนบ้าไคเซ็น
ผูจ้ ดั การโรงงาน
คนก่อนหน้า

ผมเสนอให้
คุณโยชินางะ
เป็นคนบ้าไคเซ็น

คนบ้าไคเซ็น คุณเคสึเกะ โยชินางะ
บริษทั อุเมะโนะฮานะ จ�ำกัด
เป็นบริษทั ทีม่ สี าขาภัตตาคารเต้าหู้ ฟองเต้าหู้ บริษทั แม่ตงั้ อยูท่ อี่ ำ� เภอคุรเุ มะ จังหวัดฟุกโุ อกะ
การสัมภาษณ์
คนบ้าไคเซ็นในวันนี้ ถ่ายท�ำทีโ่ รงงานคามิซากิ จังหวัดซากะ
คุณเซจิ มิสทึ าเกะ
คุณคิโยทากะ โอซากิ
ผูจ้ ดั การแผนกวางแผนธุรกิจ ผูจ้ ดั การสำ�นักฝ่ายผลิต
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ไคเซ็น ถ้าเป็นเครื่องจักรล่ะก็ให้ผมจัดการเถอะ
ของคุณโยชินางะ
ฟองเต้าหูท้ ฆี่ า่ เชือ้ แล้วจะ
ต้องท�ำให้เย็นด้วย
อุณหภูมติ ำ�่ กว่า 10 องศา
ไม่เช่นนัน้ จะมีปญั หาด้าน
สุขอนามัย ดังนัน้ จึงเปิด
น�ำ้ เย็นใส่ไว้เพือ่ แช่ให้
เย็น นอกจากค่าน�ำ้ จะ
แพงแล้วก็ไม่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมด้วย แต่ถา้ จะ
ซือ้ ตูแ้ ช่เย็นก็มรี าคาแพง

ค้นพบ
เครื่อง
ปั๊มใต้น�้ำ
ที่วางขาย
ทั่วไป

ไม่มอี ะไรทีด่ กี ว่านีแ้ ล้วหรือไง ก็
เลยคิดเครือ่ งปัม๊ ใต้นำ�้ นีข้ นึ้ มา
เครือ่ งปัม๊ ใต้นำ�้ นีก้ ค็ อื เครือ่ งสูบ
น�ำ้ เวลาทีเ่ หลือน�ำ้ ในอ่างอาบน�ำ้
แล้วเราสูบไปใส่เครือ่ งซักผ้าอัน
นัน้ แหละ ปัม๊ ใต้นำ�้ ท�ำให้นำ�้ ไหล
เข้า ไหลออก ช่างเป็นไอเดียทีด่ ี
อะไรเช่นนี้ ! และทีม่ วี างขายอยู่
ทัว่ ไปก็มอี ยูห่ ลายขนาดให้เลือก
ใช้อกี ด้วย

ทางน�ำ้ ออก
ทางน�ำ้ เข้า
เครือ่ งปัม๊
ใต้นำ�้

ติดตัง้ เครือ่ งปัม๊ ใต้นำ�้ ไว้ทอี่ า่ งน�ำ้ เย็น
แล้วกดปุม่ on น�ำ้ ก็จะไหลเวียนเข้า
ออก ก็จะท�ำให้นำ�้ ในอ่างนีร้ กั ษาสุข
อนามัยไว้ได้ แต่มนั ออกมาจากจุดเดียว
จะท�ำให้มนี ำ�้ ออกมาจากหลายจุดได้
หรือเปล่า

ท่อ
ปากทางเชือ่ มท่อ

จึงได้เจาะรูตรง
ท่อในระยะ
เท่า ๆ กันท�ำให้
เป็นฝักบัว แล้ว เจาะรูเป็นระยะเท่า ๆ กัน ท�ำเป็นฝักบัว
เอาวางลงไป
โดยต่อเชือ่ มกับ
ปากทางไหล
ออกของเครือ่ ง
ปัม๊ ใต้นำ�้
น�ำ้ ทีอ่ อกจากท่อจะ
ฉีดตัวออกตามรู
เหมือนฝักบัว
ช่วยรักษา
สุขอนามัยในอ่าง
เย็น และยังท�ำให้
เย็นขึน้ อีกด้วย
สามารถปรับ
เปลีย่ นให้เหมาะ
สมกับปริมาณน�ำ้
เย็นทีต่ อ้ งการแช่
ด้วยการติดตัง้
เครือ่ งปัม๊ ใต้นำ�้ ทีม่ ี
ขนาดเล็กลงได้
ด้วย

เครือ่ งปัม๊
ใต้นำ�้

วางลงไปในน�ำ้

ที่มา: นิตยสาร Creative & Idea KAIZEN ฉบับที่ 54 มีนาคม พ.ศ.2554

December 2016 No. 240
●

