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วิถีไทย วิถีโลก

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ท่าน

สมาชิก และผูอ้ า่ นทีร่ กั ทุกท่านครับ เราคุยกันเรือ่ งระบบ
การผลิตแบบโตโยต้าหรือการผลิตแบบทันเวลาพอดี
ทีม่ แี นวคิดตรงกันข้ามกับระบบการผลิตเชิงมวลที่ เฮนรี่ ฟอร์ด เป็นต้นคิด
ในการพัฒนาขึน้ ในตอนทีแ่ ล้วจบลงตรงทีว่ ่าสองเสาหลักของระบบการ
ผลิตแบบโตโยต้า คือ ระบบอัตโนมัติที่ท�ำงานได้เหมือนมนุษย์ และ
การผลิตแบบทันเวลาพอดี คราวนี้มาดูรายละเอียดกันนะครับว่าสอง
เสาหลักที่ว่านี้คืออะไร? ท�ำงานอย่างไร?
ระบบอัตโนมัติที่ท�ำงานได้เหมือนมนุษย์แปลว่าจากภาษา
ญี่ปุ่นว่า 自働化 หรืออ่านว่า “จิโดกะ” ซึ่งเป็นค�ำพ้องเสียงกับระบบ
อัตโนมัติที่อ่านว่า “จิโดกะ” เหมือนกัน แต่ภาษาญี่ปุ่นไม่เหมือนกัน
ครับ เพราะระบบอัตโนมัติใช้ค�ำว่า 自動化
สังเกตุเห็นความแตกต่างไหมครับ?
ใช่ครับ ต่างกันตรงค�ำว่า “โด” นี่แหละครับ เพราะระบบ
อัตโนมัตทิ ที่ ำ� งานได้เหมือนมนุษย์นนั้ ตัว “โด” หรือ 働 จะมีตวั อักษร
ที่เรียกว่า 人偏 หรือมีตัว “มนุษย์” คือ 人 ที่ลดรูปอยู่ด้วย
ภาษาอังกฤษทีแ่ ปลงรูปโดยญีป่ นุ่ จึงเรียกว่า Autonomation
แทนที่จะเป็น Automation ที่แปลว่าอัตโนมัติ เพราะระบบนี้ท�ำงาน
ได้เหมือนมนุษย์ตรงที่ยึดหลักการที่ส�ำคัญประการหนึ่งในสายการ
ผลิตของระบบโตโยต้า
นั่นคือ “หยุด-เรียก-รอ” ครับ
กล่าวคือ เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ กิดของเสียหรือเหตุขดั ข้อง เช่น วัสดุ/
ชิน้ ส่วนขาด ชิน้ งานบกพร่อง เครือ่ งจักรอุปกรณ์ขดั ข้อง หรือผลิตเกิน
จ�ำนวนทีต่ อ้ งการแล้ว เครือ่ งจักรอุปกรณ์ในสายการผลิตนีจ้ ะ “หยุด”
โดยอัตโนมัติแล้ว “เรียก” โดยสัญญานไฟ ที่เรียกว่า “อันดง” 行灯
หรือสัญญานเสียง หรือทั้งสองอย่าง
แล้ว “รอ” ให้มีคนเข้ามาจัดการแก้ไข
พนักงานหรือหัวหน้างานทีไ่ ด้เห็นและ/หรือได้ยนิ เสียงสัญญาณ
เรียกจะต้องรีบวิ่งเข้าไปที่จุดเกิดเหตุ แล้วจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิด

ขึ้นเพื่อท�ำให้สายการผลิตเดินต่อได้
ระบบการผลิตแบบโตโยต้านั้นต้องมุ่งท�ำให้การผลิต “ไหลต่อเนือ่ งเหมือนสายนำ�้ ” โดยการ “ผลิตทีละชิน้ แล้วส่งต่อ” การหยุด
ชะงักของสายการผลิตเป็นสิง่ ทีย่ อมรับได้ แต่ตอ้ งจัดการแก้ไขให้เดิน
ต่อได้ตามปรกติให้เร็วที่สุด
ขอย�้ำอีกทีนะครับว่า การหยุดชะงักของการผลิตเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ เพราะแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยต้าถือว่า หยุด
ผลิตดีกว่าผลิต “ของเสีย” หรือ “ผลิตมากเกินไป” เพราะจะเป็น “มุดะ”
無駄 หรือ Waste หรือความสูญเปล่า ซึ่งเป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุด
บางครัง้ จึงได้ยนิ คนเรียกระบบนีว้ า่ Zero Waste Production
System หรือระบบการผลิตที่ความสูญเปล่าเป็น 0
ทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าระบบการผลิตแบบโตโยต้านั้น
ท�ำให้สายการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติที่ท�ำงานได้เหมือนมนุษย์ได้
อย่างไร?
เริ่มต้นด้วยการวางผังการผลิตหรือการจัดวางเครื่องจักร
อุปกรณ์ครับ ระบบการผลิตแบบโตโยต้าจะใช้การวางผังรูปตัว U หรือ
U-line layout โดยวางเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ต้องท�ำงานต่อกันในสาย
การผลิตตามแขนตัวยูแล้วโค้งตามแบบตัวอักษรยูมาเป็นเส้นตรงที่
แขนอีกข้างหนึ่ง
ดังนั้น พนักงานที่อยู่ต้นสายการผลิตคือตรงปลายขาตัวยู
จะจัดการกับงานทั้งในส่วนที่ป้อนเข้า และในส่วนที่ส่งออกจากสาย
การผลิต
ท�ำได้อย่างไร?
ท�ำได้โดยการเดินวนครับ
ในสายการผลิตรูปตัวยูจะมีพนักงานกี่คน ก็ขึ้นกับจ�ำนวน
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่วางอยู่ แต่พนักงานทุกคนจะเดินวนท�ำงานโดย
ต่อกันครบวงจรทั้งขาเข้า และขาออก
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สมมติว่าในสายการผลิตนี้มีพนักงานอยู่ 4 คน เดินวนท�ำงาน
ส่งต่อกันอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดปัญหาใดๆ ในสายการผลิตทั้งในเชิง
ปริมาณคุณภาพ
หากเป็นสายการผลิตหรือระบบการผลิตทั่วๆ ไป ก็คงไม่มี
แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงอะไรมากนัก แต่แนวคิดของระบบการ
ผลิตแบบโตโยต้าถือว่า
เมื่อใดก็ตามที่สายการผลิตเดินได้ดีไม่มีปัญหา แปลว่ามี
“ความสูญเปล่า” หรือมุดะแฝงเร้นอยู่
ท�ำอย่างไรจึงจะพบ และขจัดความสูญเปล่านี้ได้ล่ะครับ ?
ง่ายมากครับ...ให้ดึงเอาพนักงานออกจากสายการผลิต 1 คน
แล้วขยายเส้นทางเดินของพนักงานที่เหลือ 3 คนให้ต่อเนื่องกัน และ
ท�ำให้การผลิตเดินได้ดีได้ทั้งปริมาณ และคุณภาพชิ้นงานเท่ากับมี
พนักงาน 4 คนให้ได้
หากท�ำได้ก็แล้วกันไป หากท�ำไม่ได้ ก็ให้คิดค้นดัดแปลง
อุปกรณ์เครื่องมือช่วยงานขึ้นมา เพื่อให้สายการผลิตเดินได้เรียบร้อย
เป็นปกติ
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เมื่อส�ำเร็จแล้วก็
ใช่ครับ ดึงเอาพนักงานออกจากสายการผลิตอีก 1 คน แล้วท�ำ
เหมือนเดิมคือขยายเส้นทางเดินพนักงาน 2 คนที่เหลือให้ต่อเนื่องกัน
พัฒนาเครือ่ งมืออุปกรณ์ชว่ ยงานขึน้ มาใช้ ท�ำให้สายงานเดินได้ตอ่ เนือ่ ง
ไม่มีปัญหาทั้งปริมาณ และคุณภาพเท่าๆ กับพนักงาน 4 คน
เมื่อส�ำเร็จแล้วก็เอาพนักงานออกจากสายการผลิตอีก 1 คน
และอีก 1 คน
สุดท้ายสายการผลิตก็จะกลายเป็นระบบอัตโนมัตทิ ที่ �ำงานได้
เหมือนมนุษย์ในที่สุด
ทิง้ ท้ายค�ำถามไว้ตรงจุดนีว้ า่ พนักงานทีจ่ ะดึงออกจากสายการ
ผลิตตั้งแต่แรกนั้น จะดึงพนักงานที่ดีที่สุด เก่งที่สุดในสายการผลิต
ออก หรือดึงพนักงานที่แย่ที่สุดออก ? ลองคิดค�ำตอบ และเหตุผลไว้
ก่อนนะครับ แล้วมาเฉลยกันในฉบับหน้า

อ่าน ต่อฉบับหน้า

