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“เรา
ไม่สามารถปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้ขึ้นกับเครื่องจักร ที่

ท�างานเพียงซ�้าไปซ�้ามาเท่าน้ัน การจะเป็นนายของ

เครือ่งจกัรได้ ต้องมคีวามรูเ้พือ่ท�าเครือ่งจกัรให้เก่งขึน้ ดงันัน้เราต้อง

ย้อนกลับไปยังรากฐาน ท่ีทักษะของมนุษย์ต้องได้รับการฝึกฝนและ

พัฒนาอยู่เสมอ” 

การฟื้นฟูทักษะแรงงานของ Toyota 

ในบทความก่อนหน้า ผมได้เล่าถึงข่าวน่าสนใจสวนกระแส 

กล่าวถึงโรงแรมหุ ่นยนต์ในญี่ปุ ่นที่ปลดระวางหุ ่นยนต์บางส่วน 

เนื่องจากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ใน

บทความนี้ จะได้กล่าวต่อถึงโตโยต้า ต้นแบบแห่งระบบ Lean ว่ามี 

แนวคิดต่อระบบอัตโนมัติ และมนุษย ์อย่างไรบ้างครับ

ค�ากล่าวออกสื่อเปิดเรื่องข้างต้น เป็นของ Executive Vice 

President ชื่อ Mitsuru Kawai สะท้อนมุมมองการใช้เครื่องจักร ที่

เช่ือมโยงมายังแนวคิดการ พัฒนาคน ควบคู่ไปกับการ พัฒนางาน 

อันเป็นวัฒนธรรมองค์กรฝังแน่นมาตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท

หากกล่าวถึงการน�าระบบการผลิตอัตโนมัติมาใช้งาน 

อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นหัวหอกส�าคัญที่มีการใช้งานอย่าง 

แพร่หลายมานานแล้ว โตโยต้าเองก็ใช้หุ่นยนต์มากมายในโรงงาน 

อย่างไรกต็าม วสิยัทศัน์องค์กรคอื ต้องไม่ปล่อยให้ ทกัษะการท�างาน

ที่มีคุณค่าของมนุษย ์หายไป

ในเมืองโตโยต้า จังหวัด Aichi โรงงาน Honsha ได้จัดพื้นที่

มมุหนึง่ส�าหรบั โครงการฟ้ืนฟูทกัษะของพนักงาน จากการผลติเพลา

ข้อเหว่ียง (Crankshaft) ด้วยแรงงานคน (Manual Operation) แทนที่

จะเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติเหมือนปกติทั่วไป

เพลาข้อเหวีย่งเป็นชิน้ส่วนส�าคญัในเครือ่งยนต์ทีต้่องแขง็แรง

ทนทานมาก กระบวนการผลิตคือ การทบุขึน้รปู (Forging) แบบเดยีว

กบัการตดีาบ คอืต้องเผาเหลก็จนแดง แล้วใช้แรงทบุเข้าไป จนกระทัง่

ได้รูปร่าง และคุณสมบัติตามที่ต้องการ

การรื้อฟื้นกระบวนการด้วยแรงงานคน เพื่อรักษา และ

พัฒนาทักษะของพนักงานเช่นนี้ ยังเกิดขึ้นในโรงงานโตโยต้าอีก

หลายๆ แห่ง ในกระบวนการส�าคัญ (Key Process) ที่สามารถส่งต่อ 

การสร้างคุณค่า (Value) ให้กับผลิตภัณฑ์ได้

คุณ Kawai กล่าวว่าการสร้างรถยนต์ด้วยตนเอง จะท�าให้

พนักงานรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้วิธีการผลิตรถยนต์อย่างลึกซ้ึง แทนที่ 

จะท�างานแค่หยิบชิ้นส่วนจากภาชนะหรือสายพาน ใส่เข้าไปใน

Toyota Mindset และ Automation
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คุณ Liker ได้ย�้าใน 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก พนักงานต้อง

เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ตนเองก�าลงัท�างานอะไร คณุค่าในงานคอือะไร 

และประเดน็ทีส่องคอื องค์กรต้องรกัษาทกัษะช่างฝีมอืไว้ เพราะหาก

สูญเสียไปแล้ว องค์กรจะไม่สามารถรักษาความสามารถในการ

แข่งขันในระยะยาวได้

Elon Musk นักธุรกิจ และนวัตกรชื่อดัง ผู้เป็น CEO ของ

รถยนต์ไฟฟ้า Tesla ได้ให้สัมภาษณ์สื่อครั้งหนึ่ง กล่าวถึงโรงงานของ

ตนเอง ซึ่งกลายเป็นข่าวพาดหัวว่า นรกของการผลิต (Production 

Hell) หลังจาก Tesla เผชิญปัญหาการส่งมอบรถล่าช้ากว่าแผนเป็น

อย่างมาก

แนวคิดต้ังต้นคือ การสร้างโรงงานต้นแบบทีท่นัสมยัล�า้ยคุ ใช้

เทคโนโลยีให้มากที่สุดตามแนวคิด การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ 

แต่ในที่สุดก็พบปัญหาว่า โรงงานมีระบบ Automation มากเกินไป  

หุ่นยนต์จ�านวนมากท�าให้เกิด “เครือข่ายอันวุ่นวาย ของสายพาน 

การผลิต”

เพือ่แก้ไขปัญหาเขายอมรบัว่าโรงงานมนีโยบาย จ้างแรงงาน

กลบัเข้าไปในกระบวนการ เพือ่เพิม่ก�าลงัการผลติ แก้ปัญหาคณุภาพ 

และข้อร้องเรียนของลูกค้า ที่บริษัทก�าลังเผชิญอยู่

ความสมดุลของระบบการผลิต

หากเปรียบระบบการผลิตเหมือนลูกตุ้มที่ก�าลังเหวี่ยงจาก 

ด้านการใช้แรงงาน ไปสู่จุดใหม่ด้วยเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ และ

หุน่ยนต์ ความท้าทายของผูบ้รหิารองค์กร คอืการหาจดุ “สมดุล” และ 

“ความเร็ว” ของการเคลื่อนที่นี้

หากลูกตุ้มเหว่ียงมากเกินไป แรงเหว่ียงถอยหลังก็จะเกิดขึ้น

เพื่อกลับเข้าสู่จุดสมดุล และความเร็วของแรงเหว่ียงที่เหมาะสมคือ 

การตอบโจทย์ ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับ 

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้ติดตาม และใช้ประโยชน์ได้เท่าทัน 

จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ครับ TPA
news

เครื่องจักรแล้วกดปุ่ม ซึ่งเป็นงานที่ไม่ได้สร้างทักษะอะไร

ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณ์การ ”ลงมือ” ที่เกิดขึ้นคือ 

การปรับปรุงวิธีการท�างาน (Kaizen) เพื่อลดเศษวัสดุที่เหลือทิ้ง 

(Scrap) และลดระยะเวลาการผลิต (Lead Time) ให้สั้นลง

“เมื่อเครื่องจักรสร้างของเสียขึ้นมา พนักงานใหม่ทุกวันนี้ไม่รู้

เลยว่าเกดิอะไรขึน้ เพราะว่าทกุอย่างถกูท�าอยูใ่นกล่องด�า (Black Box) 

แน่นอนว่าเราต้องการเครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อปรับปรุง

ประสทิธิภาพ และคณุภาพ แต่เครือ่งจกัรเป็น วิธกีาร หนึง่เท่านัน้ไม่ใช่ 

เป้าหมาย” คุณ Kawai กล่าวเสริม

ในการท�างานกับระบบอัตโนมัติ พนักงานต้อง ประเมิน  

ได้ว่า เครื่องจักรยังท�างานตามปกติอยู่หรือไม่ คุณ Kawai เพิ่มเติมว่า 

กระบวนการทบุขึน้รปูทีผ่ดิปกต ิสามารถรบัรูไ้ด้จากได้จาก เสียง และ

กลิ่น ที่ผิดแปลกไป

ตวัอย่างใกล้ตวัเรือ่งหนึง่คอื เครือ่งคดิเลข ทีเ่ป็นเครือ่งมอืช่วย

ในการค�านวณ หากเราโยนทักษะคณิตศาสตร์ที่มีทิ้งไป ทุกการ

ค�านวณใช้จิ้มเอาหมด สามัญส�านึก (Sense) ในการจับได้ว่า ตัวเลข

ในเครื่องไม่ถูกต้อง ก็จะหายไปด้วยครับ

Jeffrey K. Liker และ Elon Musk

คุณ Liker นักเขียนชื่อดัง ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวิถีโตโยต้า

ไว้หลายเล่ม ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจในเรื่อง การใช้งานหุ่นยนต์ 

และทักษะของคน ว่า ถึงแม้เทคโนโลยีอย่าง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

หรอื Machine Learning ก้าวหน้าขึน้มากในปัจจบุนั แต่ขดีจ�ากัดของ

หุ่นยนต์ คือ ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้สึกภาคภูมิใจ และความเป็น

เจ้าของ (Pride and Ownership)

เครือ่งจกัรเก่งกาจในการท�างานได้อย่างรวดเรว็ด้วยต้นทนุต�า่ 

แต่เคร่ืองจักรไม่ได้ถูกก�าหนดมาให้สร้างความผิดพลาด ในขณะที่ 

มนษุย์สามารถเรยีนรูไ้ด้จากความผดิพลาด ซึง่เป็นปัจจยัทีท่�าให้เกดิ

การพัฒนาปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น


