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การท�าให้จ�านวนการเคล่ือนไหวลดลง

การท�าให้ระยะการเคลือ่นไหวสัน้ลง

การจับ การเปลีย่นมือ

ไม่ต้องเปล่ียนมอื
กท็�าได้

ท�าให้ระยะ
การเคล่ือนไหว
ของมือ–แขน

สัน้ลง

จากฉบับที่แล้วต่อ

เธอร์บลิก คือ ?

การเคลื่อนไหว 18 อย่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
① การเคลือ่นไหวทีจ่�าเป็นในการท�างาน เช่น การจบั การขน

ย้าย การตรวจสอบ
② ล�าดบัของการเคลือ่นไหวทีท่�าให้งานช้าลง เช่น การเลือก 

การเตรียม การก�าหนดต�าแหน่ง
③ การเคลือ่นไหวทีไ่ม่ใช่การท�างาน เช่น การเกบ็รกัษา การ

พัก การล่าช้า การเคลื่อนไหว... 
② ต้องท�าให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้
③ ต้องท�าให้หมดไป
① ควรเปลี่ยนแปลงจัดการใหม่ เป็นการท�าไคเซ็นยิ่งขึ้น

กฎ 4 ข้อ คือ เบำะแสกำรก�ำจัดกำรเคลื่อนไหวที่สูญเปล่ำ

กฎ 4 ข้อ ของเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว (Motion Econo-
my) คอื การไคเซน็ในการท�างานเพือ่ให้ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ถูกต้องและปลอดภัย

■ ท�าให้เคล่ือนไหวน้อยลง ในขั้นตอนการท�างานมีงาน 
ที่สูญเปล่า เช่น การเปล่ียนมือ การจับใหม่ การเลือก และการหา 
หรือไม่ ? ยกตัวอย่างเช่น เปลี่ยนวิธีการวางวัสดุและอุปกรณ์  
ลดการเคลื่อนไหวแบบการเปลี่ยนมือ การจับใหม่ การจัดล�าดับ 
ขั้นตอนการท�างานให้เหมาะกับการใช้วัสดุและอุปกรณ์ ลดการ
เคลื่อนไหว การเลือก การขนย้าย เหล่านี้เป็นต้น

■ ใช้มือทั้งสองข้างพร้อมกัน มืออีกข้างว่างอยู่หรือเปล่า ? 
มีของในมือหรืองานเก็บไว้มากไปหรือเปล่า ? ยกตัวอย่างเช่น ใช้
มือขวากับมือซ้ายหยิบชิ้นส่วนพร้อม ๆ กัน เป็นการประยุกต์การ
ท�างานเล็กน้อย ท�าให้เพิ่มมูลค่าการท�างาน โดยการใช้ทั้งสองมือใน
เวลาเดียว ท�าให้สามารถท�างานได้เป็น 2 เท่าของการใช้มือข้างเดียว

มีกฎ 4 ข้อ ที่คิดขึ้นเพื่อ [ท�ำให้กำรเคลื่อนไหวที่ฝืน – สูญเปล่ำ – ไม่สม�่ำเสมอ หมดไป ท�ำให้เกิดควำมคุ้มค่ำที่สุด สำมำรถท�ำงำน

เหนื่อยน้อยที่สุด] 1. ท�ำให้จ�ำนวนกำรเคลื่อนไหวน้อยลง 2. ใช้สองมือในเวลำเดียวกัน 3. ท�ำให้ระยะกำรเคลื่อนไหวสั้นลง 4. ท�ำให้

เคลื่อนไหวได้สบำย กิลเบรธ (Gilbreth) ถูกเรียกว่ำเป็นผู้ริเริ่มเศรษฐศำสตร์กำรเคลื่อนไหว ชำยผู้นี้เกิดเมื่อ พ.ศ. 2411 ที่สหรัฐอเมริกำ 

เขำได้สังเกตกำรณ์ท�ำงำนที่รวดเร็วของคนงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ กำรเคลื่อนไหวที่จ�ำเป็นในกำรท�ำงำน แบ่งเป็น [ปัจจัยพื้นฐำน 18 

ประกำร = กำรเคลื่อนไหวพื้นฐำน] กลุ่มไหนจะท�ำให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด แล้วคิดหำวิธีลดกำรเคลื่อนไหวลง เป็นกำรวิจัยกำร

เคลื่อนไหว กำรเคลื่อนไหวพื้นฐำน 18 อย่ำงนี้ได้ถูกเรียกว่ำ เธอร์บลิก (Therblig) ซึ่งเป็นกำรสะกดย้อนหลังของค�ำว่ำ Gilbreth นั่นเอง

เศรษฐศำสตร์กำรเคลื่อนไหว
(Motion Economy)

ความรู้
พ้ืนฐาน
ไคเซ็น

■ ท�าให้ระยะการเคลื่อนไหวสั้นลง การเอื้อม การขนการ
เคล่ือนไหวเพือ่เคล่ือนย้าย เช่น การเอ้ือมมอืหยิบของ การเคลือ่นย้าย
ของ เป็นต้น คอื การเคลือ่นไหวทีท่�ามากทีส่ดุในการท�างาน เวลาทีใ่ช้
ในขัน้ตอนเหล่านี ้ขึน้อยูก่บัระยะทางในการเคลือ่นที ่ย่ิงระยะทางไกล
ก็ใช้เวลามาก ท�าให้ไม่ต้องเดินไปหยิบก็ได้ ท�าให้แค่ขยับมอืและแขน
เพียงเล็กน้อยก็สามารถท�างานนั้นได้ สามารถเคลื่อนไหวด้วยระยะ
ทางที่น้อยที่สุด ต้ังเป้าหมายไว้ที่ลดระยะทางการเคลื่อนไหวให้น้อย
ที่สุด เพื่อลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จ�าเป็นลง

■ ท�าให้เคลื่อนไหวได้สบาย มีการเคลื่อนไหวท่ีต้องระวัง
หรอืไม่ ? ท่าทางฝืนธรรมชาตอิยูห่รอืเปล่า ? เป็นการเคลือ่นไหวทีต้่อง
ออกแรงมากหรือเปล่า ? การท�าให้เคลื่อนไหวได้สบายนั้น ต้องเลิก 
– ลด – เปลีย่น การเคลือ่นไหวและท่าทางต่าง ๆ  เหล่านัน้ ยกตวัอย่าง
เช่น การใช้ไก๊ด์ การใช้จิ๊กท�าให้ท�างานได้คล่องขึ้น หรือการเปลี่ยน
ขนาดของที่ต้องใช้ให้เบาลง หรือเล็กลง การใช้หลักแรงโน้มถ่วงและ
แรงเฉื่อย ท�าให้ร่างกายออกแรงน้อยลง
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เป็นควำมผิดพลำดที่เกิดจำกคน กำรควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ และกำรขับขี่ยำนพำหนะ กำรกระท�ำที่อำจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุและ

ภัยอันตรำย และควำมผิดพลำดในกำรป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ ตำมหลักกำรยศำสตร์ (Ergonomics) หมำยถึง กำรกระท�ำควำม

ผิดพลำด เช่น กำรเผลอ กำรลืม กำรตัดสินใจผิดพลำดเหล่ำนี้ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุหรือของเสีย ส่งของผิด เป็นต้น

มำตรกำรแก้ไขอุบัติเหตุจำกควำมผิดพลำดของคน ท�ำได้ 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

◆ ท�ำให้อัตรำกำรเกิดควำมผิดพลำดลดลง

◆ ป้องกันควำมผิดพลำดที่จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและภัยอันตรำย

◆ สกัดควำมเสียหำยที่เกิดจำกอุบัติเหตุ – ภัยอันตรำยให้น้อยที่สุด

ควำมผิดพลำดของคน
(Human Error)

ความรู้
พ้ืนฐาน
ไคเซ็น

ที่มา: นิตยสาร Creative & Idea KAIZEN ฉบับที่ 65 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

■ ไอเดยีท�าให้ไม่สามารถผดิได้

■ ไอเดยีท�าให้ถึงจะท�าผิดกส็ามารถค้นพบได้ในภายหลัง

■ ไอเดยีท�าให้ผิดยาก

ป้องกนัไม่ให้
ต่อคอนเนคเตอรผ์ดิ

ท�าให้เป็นสญัลกัษณเ์ดยีวกนั 
สเีหมอืนกนั กจ็ะสามารถ
ตดัสนิใจได้ง่าย ลดความผดิ

พลาดในการเชือ่มต่อ

ถ้าลืมขนันอ็ต
1 ตวักไ็ม่รู้

เตรยีมนอ็ต
6 ตวัใส่ไว้ในถาด

Fool Proof กับ Fail Safe

ความระมัดระวังของมนุษย์มีขีดจ�ากัด ความเหนื่อยล้า และ

การมองผิด อาจท�าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้น จึงมีมาตรการ

การฝึกคาดการณ์อันตรายล่วงหน้า (KYT) การน้ิวชี ้ ขานย�้า ดับเบิ้ล

เช็ก เป็นต้น การสอน การเตือน การระมัดระวัง การป้องกันไม่ให้สติ

กระเจงิ เป็นมาตรการเพือ่รบัมอืกบัความผดิพลาดของมนษุย์ทีค่ดิกนั

ว่าอาจเกิดข้ึนได้เสมอ ยกตัวอย่างเช่น สร้างสินค้าหรือระบบที่เป็น

กลไก เป็นการออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุและภัยพิบัติ 

ร้ายแรงขยายตัวออกไป

❖  หม้อหงุข้าวไฟฟ้า ถ้าภายในหม้อว่างเปล่าจะไม่สามารถ

เปิดสวิทช์ได้ (ป้องกันการต้มหม้อเปล่า) 

❖  เมื่อเปิดฝาเครื่องซักผ้า เครื่องจะหยุดหมุน

การออกแบบให้ไม่สามารถท�างานที่ผิดพลาดได้เหล่านี้เรียก

ว่า Fool Proof (โปกาโยเกะ)

❖  ถ้าใช้ไฟเกินเบรกเกอร์จะตัดไฟ

❖  วงจรของสัญญาณไฟต่าง ๆ ถ้าถูกตัด สัญญาณไฟแดง

จะเตือน

การท�าให้เกดิความปลอดภัยแม้จะมีอุบตัเิหตหุรือส่ิงผดิปกติ

เกิดขึ้นก็ตาม เหล่านี้เรียกว่า Fail Safe 

มำตรกำรป้องกนัควำมผดิพลำด ท�ำให้ไม่… ท�ำให้…ยำก  ท�ำให้

ถึง…ก็ไม่เป็นไร

Error = ความผิดพลาด สามารถป้องกันได้โดยใช้ไอเดียของ
ผู้ปฏิบัติงาน

■ ไอเดียท�าให้ไม่สามารถท�าผิดพลาดได้ 

มาตรการป้องกันความผิดพลาดที่ดีที่สุด

✽  เปลี่ยนรูปร่างคอนเนคเตอร์ ป้องกันการต่อผิด

✽  ปุ่มที่ห้ามกดก็เอาฝาพลาสติกมาครอบปิดไว้ เป็นต้น 

เป็นไอเดีย Fool Proof ที่ใส่เข้าไปภายหลัง บางทีก็เรียก 

“โปกาโยเกะ”

■ ไอเดียท�าให้ผิดยาก มาตรการที่ดีที่สุดล�าดับรองลงมา 

ยกตวัอย่างเช่น ไอเดยีการท�าให้ตดัสนิใจได้ง่าย ท�าให้ความผดิพลาด

น้อยลง 

✽  วางกล่องใส่เอกสารที่ด�าเนินการแล้วกับที่ยังไม่ด�าเนิน-

การให้ห่างกัน ท�าให้ใส่ผิดได้ยาก

✽  ใช้การแยกสี แบ่งเขต A กับ B ท�าให้เพียงมองปุ๊บก็รู้ได้

ทันที เหล่านี้เป็นต้น

■ ไอเดียท�าให้ถึงจะท�าผิดก็สามารถค้นพบได้ภายหลัง 

ถึงแม้จะท�าผิดพลาด ก็สามารถค้นพบข้อผิดพลาดนั้นและ

แก้ไขได้ทันที ยกตัวอย่างเช่น งานขันนอต 6 ตัวที่ผลิตภัณฑ์ ถ้าลืม 

1 ตัว แล้วส่งต่อไปยังงานถัดไป ก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง 

ดังนั้น จึงเริ่มจากการวางนอต 6 ตัว เตรียมไว้ในถาด ถ้าในถาดเหลือ

นอตอยู่ก็สามารถรู้ว่าลืมขันที่จุดใดจุดหนึ่ง

เรยีกว่าเป็นวฏัจกัรเพือ่การจดัการ แต่การจดัการ คอือะไร ถ้า

เป็นภาษาอังกฤษ ก็จะเหมือนกับค�าว่า Control และ Management 

เรามาลองคิดจากค�าว่า Control กันดูดีกว่า TPA
news


