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จากฉบับที่แล้วต่อ

แก้ไขปัญหาทั้งหมด ด้วย 3 ระดับ

เพื่อให้สามารถอธิบายไคเซ็น 3 ระดับ ให้เข้าใจง่าย จึงได้ยก

ตัวอย่าง มาตรการอุบัติเหตุการพลัดตก จากการท�างานบนที่สูง แต่นี่

จะสามารถน�าไปใช้ได้กับทุกปัญหายกตัวอย่างเช่น ปัญหา คือ การชน

①	ท�าให้ไม่ชน = ป้องกันการชน

② ท�าให้ชนยาก = ท�าให้ชนยาก

③ ท�าให้ถึงชนก็...= ลดความเสียหาย

คือ ความเป็นไปได้ของมาตรการ 3 ระดับ

ปัจจบุนั ได้มกีารพฒันาอปุกรณ์สญัญาณเตอืนตดิรถยนต์เป็น

แบบเซนเซอร์ ซึง่จะคอยเตอืนระยะห่างระหว่างรถยนต์ในขณะถอยรถ 

ถ้าจวนจะชนจะมีเสียงเตือนเพื่อให้เบรกได้ทัน ซึ่งถ้าสามารถน�ามาใช้

งานจริงได้ จึง ท�าให้ไม่ชน ได้ นี่ก็จะเป็นไคเซ็นที่ดีที่สุด

แต่ก่อนจะถึงวันที่ ท�าให้ใช้งานได้จริง ได้นั้น ก็ใช้มาตรการ

ก่อนอื่น

 จ�ากัดความเร็ว  ระยะหา่งระหว่างรถเตอืน 

    โดยท�าเป็นป้าย

 ท�าให้พื้นถนนมีลวดลาย  ท�าใหเ้กดิเสยีงจากพืน้ถนน

    และไอเดียอื่น ๆ

สิง่ต่าง ๆ  เหล่านีอ้าจจะไม่ร้อยเปอร์เซน็ต์ แต่อย่างน้อยกช่็วย

ให้ ท�าให้ชนยาก = อบุติัเหตุจากการชนลดลง นีคื่อ มาตรการทีด่รีอง

ลงมา = ท�าให้...ยาก ส�าหรับปัญหาการชนนั่นเอง และ ขั้นสุดท้าย

ก็คือ

 กันชน (อุปกรณ์ลดแรงกระแทก)  เข็มขัดนิรภัย

 ถุงลมนิรภัย

และอืน่ ๆ  ยกตวัอย่างเช่น เป็นไอเดยีช่วยให้ถงึชนก ็ยับย้ัง ให้

เกิดความเสียหายน้อยที่สุด นี่ก็เป็นการไคเซ็นที่ดีมากเช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอย่างไร อย่างน้อยควรมกีารใช้ มาตรการ 

3 ระดับ ดังกล่าว

　

　

ไคเซ็นประยุกต์ ① ไคเซ็น 3 ระดับ

①	ท�าให้ไม่ (ท�าให้ไม่มี-ป้องกัน)

	 ② ท�าให้....ยาก (ท�าให้ท�ายาก)

	 				③ ท�าให้ถึง...ก็...(ป้องกันการแพร่ขยาย-บรรเทาผลกระทบ)

ถุงลมนริภยั
ป้าย
เตอืน

เซนเซอรบ์อก
ระยะรถยนต์

เขต
ชมุชน
จ�ำกดั
ความ
เรว็

30 กม.
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ดรีองรองลงมำดทีีส่ดุ

ดีรองลงมำ

ท�ำให้ถึง....ก.็.. (ท�ำให้ระงบั)

ท�ำให้ไม่ (หยดุ)

ท�ำให้...ยำก (ท�ำให้ยำก)

✽	ถึงชนก็ระงับควำมเสียหำยให้เหลือน้อยท่ีสุด

ปัญหาของรถยนต์มำตรกำรต่อกำรชน

ถ้ำเหยียบ
เส้นกลำง
จะมเีสียง
เสียดสี
ดงัเตอืน

ครึด่

สร้ำงภำพลวงตำว่ำพืน้ถนนขรขุระ

เขม็ขดันริภยั

กร๊ิก
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3 ระดับของไคเซ็น ที่เกี่ยวกับ ของเสีย

เกี่ยวกับปัญหา ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ เป็นอย่างไรบ้าง 

แน่นอนการไคเซ็น คือ

✽	 ท�าให้ไม่สามารถท�าของเสียได้

✽	 ท�าให้ไม่สามารถผลิตของเสียได้

➠	แล้ว การท�าให้ไม่ จะท�าได้อย่างไร ต้องก�าจัด สาเหตุ

ของของเสีย ออกไป

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสาเหตุ คือ การหยิบชิ้นส่วนผิด ก็ควรจะ

ใช้ไอเดีย Full proof หรือ ไอเดีย โปกาโยเกะ มาใช้ เพื่อที่จะท�าให้ 

ไม่เกิดข้อผิดพลาดใช้ไอเดียเป็นรูปร่างต่าง ๆ ยื่นออกมา เพื่อท�าให้

ชิ้นส่วนที่ผิด ไม่สามารถติดเข้าไปได้

เมื่อท�าดังนี้ ก็จะไม่มีปัญหาการ ติดชิ้นส่วนผิด อีกต่อไป 

และถ้าสามารถท�าได้จริง ของเสียก็จะเป็นศูนย์ และนี่ก็คือ 

ไคเซ็นที่ดีที่สุด = ไคเซ็นที่สมบูรณ์แบบ 

ที่มา: นิตยสาร Creative & Idea KAIZEN ฉบับที่ 66 มีนาคม พ.ศ.2555

ท�าไคเซ็น ลดของเสีย ด้วยการ ทำ�ให้ผิดพล�ดได้ย�ก

แน่นอนว่า สาเหตุของของเสยีหาย มหีลายประการและการ

ที่จะท�าให้สาเหตุทั้งหมดเป็นศูนย์หรือก็คือ การ ท�าให้ของเสียหมด

ไปโดยสิ้นเชิง เป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก แต่ถึงเป็นแบบนี้ก็ยังไม่ยอมแพ้  

ถ้าวิธีที่ ดีที่สุด อย่างการ ท�าให้ไม่ ไม่สามารถท�าได้แล้วก็ใช้วิธี  

ที่ดีรองลงมา อย่าง ท�าให้ยาก หรือก็คือไอเดียการ ท�าให้ผิดพลาด

ได้ยาก

ดังนั้น ถ้าสามารถลดความผิดพลาดให้เกิดได้แม้เพียงเล็ก

น้อย ผลที่ได้คือ ลดของเสียได้แม้จะเพียงเล็กน้อยก็นับว่าเป็นไคเซ็น

ที่ดีเยี่ยมแล้ว และ การท�าให้ผิดพลาดได้ยาก ท�าได้อย่างไร นั่นก็คือ 

การก�าจดัสาเหตขุองความผดิพลาดออกไป หนึง่ ในสาเหตขุองความ

ผิดพลาด คือ เพราะ คล้ายกัน = ใกล้เคียง เพราะเป็น ชิ้นส่วนที่ใกล้

เคยีงกนั จงึหยบิผดิ เพราะ ปุม่คล้ายกนั จงึกดผดิ  ถ้าสาเหตเุกดิจาก 

ความคล้ายกัน มาตรการในการจัดการ คือ การท�าให้ไม่คล้าย

ท�ำให้เหน็
ท�ำให้เข้ำใจ

ท�ำให้เหน็เด่นชัด
ท�าให้ชัดเจน

ท�ำให้ไม่สมดลุ
ด้วยรอยบำก

2

1

ดรีองลงมำ
ดทีีส่ดุ ท�ำให้ยำก (ท�ำให้ล�ำบำก ●	ยับย้ัง)

ท�ำให้ไม่ (ป้องกนั)

ไอเดยีทีท่�ำให้ด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง “ไม่ผดิพลำด”

ไอเดียในกำร “ท�ำให้ผดิพลำดได้ยำก” ของหน้ำกับหลงั

✽	ลดสำเหตุของของเสีย แม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดี
✽	ลดสำเหตุของควำมผิดพลำด แม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดี

✽	Full proof (โปกำโยเกะ ทำ ให้ไม่ผิดพลำด)
✽	ทำ ให้ไม่เกิด ของเสีย ทำ ให้ผิดพลำดไม่ได้

ปัญหำใน
หน่วยการผลติ มำตรกำรต่อของเสยี

ไอเดยีโปกำโยเกะ (Full proof)
แสดงให้เหน็

เปลีย่นสี

หน้ำ
หน้ำ

หน้ำ
หน้ำ

หลงั
หลงั

หลงั
หลงั

ด้วย หมดุ
โปกำโยเกะ 

ท�ำให้ไม่
สำมำรถตดิ 
เข้ำไปได้

หมดุโปกำโยเกะ


