5ส คือ พื้นฐานของไคเซ็น
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการท�ำงาน
ต่อ จากฉบับที่แล้ว

8

สะดวก วัสดุคงที่และปริมาณคงที่

ต�ำแหน่งคงที่ คือ การที่สิ่งของวางอยู่ในต�ำแหน่งที่ก�ำหนดไว้
ในกรณีที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองกับวัสดุคงสภาพจะแตกต่างกันเล็กน้อย
¡ ในกรณี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เอกสารต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น วั ส ดุ
คงสภาพ → เมือ่ ใช้เสร็จแล้ว ถูกน�ำกลับไปวางคืนทีเ่ ดิม เรียกว่า การ
ควบคุมวัสดุคงที่
¡ ในกรณีวัสดุและวัตถุดิบที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง → เมื่อ
ปริมาณลดลง ก็เติมให้ได้ตามปริมาณที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ
ท�ำให้เกิด ปริมาณคงที่ เรียกว่า การควบคุมปริมาณคงที่
ไม่ว่าจะเป็นแบบใด ก็คือ การท�ำให้ของที่จ�ำเป็นในปริมาณ
ที่จ�ำเป็นวางอยู่ในที่ๆ ก�ำหนดไว้

วัสดุคงทีแ่ ละปริมาณคงที่
ต�ำแหน่งคงที่

กำ�หนดทีว่ าง

สิง่ ของ

กำ�หนดทีว่ างสิง่ ของ

ชือ่

แสดงตำ�แหน่ง
ทีก่ ำ�หนดไว้

แสดง

แสดงชือ่
ของสิง่ ของ

การควบคุมวัสดุคงที่

การควบคุมปริมาณคงที่

การควบคุมเพือ่ ให้เพิม่ เติมก่อน
ของหมดสต๊อก

การควบคุมเพือ่ ให้นำ�กลับมา
วางคืนทีเ่ ดิมหลังจากใช้เสร็จ

บลิ

หมาย
สินค้า เลข
A-2

หมายเลขสิ
B-2 นค้า

การควบคุมวัสดุคงที่
คือ วิธกี ารควบคุมของทีใ่ ช้แล้ว
ไม่หมดไป
การควบคุมปริมาณคงที่
คือ วิธกี ารควบคุมของทีใ่ ช้แล้ว
หมดไปนัน่ เอง

หมายเลข
สินค้า B-2

หมายเลข
สินค้า C-2

ถ้าสต๊อก
ลดลงก็
ให้เติม
บิล
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สะดวก ท�ำให้น�ำกลับมาคืนได้ง่าย
อย่างยั่งยืน

ของที่ใช้แล้วถ้า ไม่ถูกน�ำกลับมาคืน ไม่มีการเติมเข้าไป ก็จะ
ท�ำให้ การจัดการต�ำแหน่งคงที่ นั้นพังลง
ดังนั้นการท�ำให้วัสดุคงที่-ปริมาณคงที่ อยู่อย่างยั่งยืน มีสิ่งที่
จ�ำเป็นอยู่ 2 อย่าง ดังนี้
¡ สามารถน�ำกลับมาคืน สามารถเติม ได้โดยไม่ต้องเสีย
แรงเสียเวลามาก
¡ สามารถรู้ว่า ยังไม่น�ำกลับมาคืน ยังไม่มีการเติมเต็ม
ไอเดียเพื่อให้ท�ำสิ่งเหล่านี้เรียกว่า ท�ำให้น�ำกลับมาคืนได้ง่าย
■ ในกรณีวัสดุคงที่ การจัดการโดยท�ำให้รู้ด้วยสายตา เช่น
วิธกี ารใช้ภาพรูปร่าง สิง่ ของทีย่ งั ไม่นำ� กลับมาคืน การจัดการโดยดูจาก
หมายเลขที่หายไป
■ ในกรณีปริมาณคงที่ การแสดงจังหวะในการเติมของ การ
จัดการจุดสั่งสินค้า (วิธี come-up) ท�ำให้เวลาที่ใช้ในการเติมของ
ลดลงโดยใช้ วิธี 2 กล่อง เพื่อไม่ให้เกิดสภาพสต๊อกเป็นศูนย์ลดลง

ถ้า น�ำกลับมาคืนง่าย
มันก็จะ คืนทีไ่ ด้ ล่ะนะ

บลิ
July 2017 No. 247
●

45

Kaizen Society

TPA news
Kaizen Society

TPA news
Kaizen Society
ทำ�ให้นำ�กลับมาคืนได้งา่ ย
เพือ่ ให้วสั ดุคงทีแ่ ละปริมาณคงทีอ่ ย่างยัง่ ยืน
การจัดการวัสดุคงที่ พอหายไป ไม่อยูก่ จ็ ะรูไ้ ด้ทนั ที
การจัดการทำ�เป็น
ภาพรูปร่าง

เขียนรูปสิง่ ของไว้ตรงที่
ทีต่ อ้ งนำ�มาวางคืน

การจัดการด้วยหมายเลข

การจัดการด้วยบอร์
ดสัญลักษณ์

ถ้าวางระเกะระกะแบบนีต้ อ่ ให้มปี ญั หา
เรือ่ งการเดินสายเกิดขึน้ ก็ไม่สามารถค้นพบได้
ทา
นา
กะ

กาวะโอ

การจัดการปริมาณคงที่ การแสดงผล กำ�หนดจังหวะในการเติมของให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
เริม่ ใช้จาก A
วิธี comes up
วิธี
2
กล่อง

จุดสัง่ ของ

เตรียมปริมาณเป็น 2 เท่าอยูเ่ สมอ
พอลดลงเหลือครึง่ หนึง่ ก็สงั่ เติม

10

สัง่ ของที…่
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นิยามของสะอาด
ท�ำให้เกิดสภาพไม่มขี ยะและสิง่ สกปรก

สะอาด

กสาร
ระดาษถา่ ยเอ
ตำ�แหนง่ วางก

ดูแล้วมีความสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด

สามารถค้นพบของเสีย
เครือ่ งจักรมีปญั หาได้อย่าง
รวดเร็ว

ท�ำสัญลักษณ์
ไว้วา่ ถ้าลดน้อยลง
จนถึงจุดนีใ้ ห้สงั่ ของเข้ามา
ท�ำให้เครือ่ งจักรสะอาดกันเถอะ !

สะดวก ท�ำให้น�ำกลับมาคืนได้ง่าย
อย่างยั่งยืน

นิยามของ สะอาด ทำ�ให้เกิดสภาพไม่มีขยะและสิ่งสกปรก
ความสะอาดที่ไม่มีขยะและสิ่งสกปรกความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นพื้นฐานในการทำ�งานที่ไม่สามารถขาดได้
ในขณะเดียวกัน สะอาด ของ 5ส ก็ยังมีจุดประสงค์อีกข้อหนึ่ง
คือ การค้นพบของเสียและเครื่องจักรมีปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ถ้ า เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ มี สิ่ ง สกปรกหรื อ ฝุ่ น ละอองไปเกาะ
ปกคลุมเอาไว้ ทำ�ให้เสียมีโอกาสที่จะซ่อมก่อนเสียได้
เพื่อเป็นการป้องกันจึงต้องทำ�ให้ สะอาด

บิด
บิด

เฮ้ย !
เพลาเกือบจะหักอยูแ่ ล้ว !
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