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ต้ดิต้ั�งแมพ่มิพใ์ห้มท่กุครั�ง ในชิว่งนั�นกำรใชิเ้วลำต้ดิต้ั�งเปลีย่นแมพ่มิพ์

นั�น เกือบสองชิัว่โมง โอโนะจึงไดส้ัง่ให้ม้กีำรลดเวลำกำรเปลีย่นแม่พมิพ์ 

แต้่ปฏิิกิริยำนั�น ไม่ว่ำ ห้ัวห้น้ำงำน ผ่้บริห้ำรห้น้ำงำน ต้อบว่ำ “เป็นไป

ไม่ได้” เพรำะว่ำแม้แต่้ชิ่ำงผ่้เชิี่ยวชิำญอย่ำงเขำแล้วยังต้้องใชิ้เวลำ

ขนำดนี� ดังนั�นให้้เวลำน้อยลงกว่ำนี�เป็นไปไม่ได้ แต่้โอโนะก็ไม่ละ

ควำมพยำยำม และบอกว่ำ ให้้ลองด่ และมำต้ิดต้ำมเรื่องอย่่เสมอๆ

ทุกครั�งชิ่ำงต้้องให้้ค�ำต้อบ จึงต้้องพยำยำมห้ำห้นทำงลดเวลำลง

ในที่สุดที่ห้น้ำงำนกำรห้ล่อ ก็สำมำรถลดเวลำลงได้ กำรห้ล่อ

นั�นก็คือ กำรตี้เห้ล็กที่ก�ำลังร้อนอย่่ท่ีระดับ 1,260 องศูำ ให้้เป็นร่ป 

เปน็ร่ำง เมือ่ตี้เห้ล็กไปนำนๆ ต้วัแม่พมิพ์กอ็ำจจะเคลือ่นจำกต้�ำแห้น่ง

ได้ จึงต้้องมีกำรปรับอย่่เสมอ รวมทั�งในชิ่วงเริ่มต้้น ต้้องมีกำรทดลอง

ผลิต้อีก จึงเสียเวลำมำก ดังนั�นจึงไม่ใชิ่เป็นกำรเปลี่ยนแม่พิมพ์อย่ำง

เดียว กำรท�ำให้้งำนได้เป็นมำต้รฐำนนั�น ก็ต้้องเสียเวลำมำกด้วย 

โอโนะจึงใชิ้เวลำกว่ำ 2 ปี สำมำรถปรับเวลำจำกเดิม 1 ชิั่วโมงครึ่ง 

เห้ลอืเพียง 9 นำท ีโดยเริม่ต้้นจำกกำรลดเวลำ กำรปรบัต้�ำแห้นง่เครือ่ง

ให้้นอ้ยลง จำกนั�นกล็ดเวลำกำรทดลองผลติ้ให้้นอ้ยลง ห้มำยควำมวำ่ 

ต้้องมีกำรใช้ิไอเดียปรับปรุง ให้้สำมำรถลองผลิต้ครั�งเดียวก็ท�ำงำน

มำต้รฐำนได้ ถ้ำเปรียบให้้ง่ำยขึ�นก็คือ เห้มือนกับกำรแข่งรถ F1 เมื่อ

รถแข่งเข้ำมำที่ Pit เพื่อเปลี่ยนยำง ซึ่ึ่งยำงทุกอย่ำงนั�นต้้องเต้รียมไว้

ภำยนอกเรียบร้อยแล้ว เพียงเอำมำใส่ก็พอไม่ต้้องปรับอะไร ดังนั�น

Ka
rakuri นั�น ถือเป็นอีกวิถีกำรไคเซึ่็นอย่ำงห้นึ่งของ Toyota 

แต้่กว่ำที่ Karakuri ฝ่ังรำกอย่่ใน Toyota ได้ โอโนะ ไทอิจิ

บิดำแห่้ง Toyota Production System (TPS) ต้้องใช้ิเวลำไม่น้อย 

ทีเดียว ในฝ่่ำยงำนต่้ำงๆ ถึงแม้ได้เริ่มต้้นมีกำรท�ำไคเซ็ึ่นไปบ้ำงแล้ว

ในยคุเร่ิมต้น้ของโอโนะ แต้ฝ่่ำ่ยงำนทีย่ำกท่ีสดุคอืฝ่ำ่ยงำนเพรส และ

กำรห้ลอ่ ในสองฝ่ำ่ยงำนนี� ควำมสญ่เสยีในกำรไห้ลของส่ิงของถงึแม้

ลดลง แต้่ก็ไม่ท�ำให้้เวลำในกำรท�ำชิิ�นส่วนนั�นลดลงได้เลย นอกจำก

นี�ไม่ว่ำ ในฝ่่ำยงำนไห้น มักจะมีชิ่ำงผ้่เชิี่ยวชิำญท่ีหั้วดื�ออย่่มำกมำย

อกีด้วย กำรสร้ำงงำนมำต้รฐำน (Standardized work) นั�น ไม่สำมำรถ

น�ำเอำเครื่องจักรเข้ำมำใชิ้ทดแทนได้

ดังนั�น โอโนะจึงเน้นไปที่กำรลดเวลำต้ิดต้ั�งแม่พิมพ์ (Set up 

time) ไม่ว่ำในงำนเพรสห้รืองำนห้ล่อ จะต้้องใชิ้แม่พิมพ์ท่ีท�ำด้วย

เห้ล็กที่มีควำมแข็งอย่ำงมำก เพ่ืออัดห้รือเปลี่ยนร่ปแผ่นเห้ล็กเพ่ือ

ท�ำให้้เป็นชิิ�นส่วน แต่้ชิิ�นส่วนที่มำจำกกำรห้ล่อนั�น เช่ิน แกนเกียร์

ถ้ำเป็นรุ่นรถท่ีต้่ำงกัน ก็จะมีร่ปทรงที่ต้่ำงกัน จึงจ�ำเป็นต้้องมีกำร 

Karakuri Spirit Karakuri Spirit 
ใน Toyota Production Systemใน Toyota Production System
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กับที่โอโนะใช้ิกับห้น้ำงำนเพรสห้รือห้ล่อ คือ กำรสงสัยในสิ่งที่เป็น

สำมัญส�ำนึก แล้วเปลี่ยนวิธุีให้ม่ๆ ห้รือกำรปฏิิเสธุวิธุีกำรท่ีท�ำใน

ปัจจุบัน น�ำเอำวิธุีกำรให้ม่เข้ำมำใชิ้  

กล่ำวกันว่ำ คนกะล่อน นั�นดีกว่ำคนเรียบร้อย เพรำะจะมี 

ไอเดียให้ม่ๆ ได้ง่ำย เช่ินท่ีห้น้ำงำน คนท่ีท�ำงำนร่้สึกว่ำต้้องหั้นไป 

ห้ันมำห้ลำยครั�ง เห้นื่อย และยุ่งยำก ก็คิดว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้้ไม่ต้้อง

ห้ันไปห้ันมำ ไม่เห้น่ือย แล้วยังท�ำให้้เสียเวลำน้อยลงอีกด้วย คน

กะล่อนแบบนี� มักจะมีแผนแปลกๆ มำน�ำเสนอ ดังนั�น กำรน�ำเอำ 

Toyota Production System เข้ำมำใช้ิที่ห้น้ำงำนนั�น ไม่ใช่ิคนท่ี

เรยีบรอ้ยว่ำนอนสอนงำ่ย แต่้เปน็คนทีช่ิอบเปลีย่นแปลงอะไรมำกกวำ่ 

นอกจำกนี� ทีห่้นำ้งำนของชิำ่งผ่เ้ชิีย่วชิำญเชิน่งำนกำรห้ล่อนั�น

 แทนที่จ�ำกัดควำมส่ญเปล่ำ แต้่กำรมีไอเดียปรับปรุงงำนห้รือกำรขน

ย้ำยที่ใชิ้ Karakuri นั�น จะเชิื่อมโยงถึงกำรลดเวลำท�ำงำน ลดต้้นทุน

ลงได้ แต้่ไม่ใชิ่กำรน�ำเอำเครื่องขนย้ำยไฟัฟั้ำเข้ำมำใชิ้ แต้่เป็นกำรใชิ้ 

Shooter แลว้ใชิแ้รงโนม้ถว่งท�ำให้ส้ง่ชิิ�นสว่นไปไดห้้รอืเรยีกวำ่ วถิขีอง 

Karakuri ถำ้ห้ำกว่ำไมใ่ช่ิกำรคนย้ำยด้วยไฟัฟ้ัำ กจ็ะไม่เกิดเครือ่งเสีย

เพรำะไฟัฟัำ้ ไมเ่พยีงทีห่้นำ้งำนกำรห้ลอ่เทำ่นั�น ทัว่โรงงำนของโต้โยต้ำ้ 

กีมีกำรใชิ้ Karakuri กันอย่ำงทั่วถึง 

สิ่งที่อดีต้ประธุำนโต้โยต้้ำ สร้ำงสมไว้ท่ีโรงงำนโต้โยต้้ำก็คือ 

สิ่งท่ีเรียกว่ำ Jidoka (กำรท�ำงำนเองด้วยต้ัวเครื่องเอง) นั่นอำจจะ 

เรียกว่ำ Karakuri Spirit ซึ่ึ่งในปัจจุบันนี�ที่ห้น้ำงำนของโรงงำนโต้โยต้้ำ

ก็มีกำรใชิ้ระบบ Karakuri ในเครื่องขนย้ำย โดยใช้ิแรงขับดันที่เป็น

ธุรรมชิำต้ิ  

ท่ีผ่ำนมำ มักจะคิดกันว่ำ Karakuri นั�น เป็นระบบท่ีเล็กๆ 

น้อยๆ ยุ่งยำก คิดว่ำห้ำกใช้ิเครื่องขนย้ำยด้วยไฟัฟ้ัำแบบให้ม่ล่ำสุด 

ก็คงท�ำให้้ห้น้ำงำนโรงงำนพัฒนำได้มำก แต่้ในยุคของกำรประห้ยัด 

สิ่งที่น่ำจะใชิ้ไม่ใชิ่เครื่องจักรที่ต้้องใชิ้ไฟัฟั้ำ แต้่ต้้องใชิ้แรงขับเคลื่อน

ธุรรมชิำต้ิ นั่นคือ Karakuri อดีต้ประธุำนสะคิจินั�น ไม่ได้เพียงแต้่คิด

เรื่อง Jidoka เท่ำนั�น แต้่ได้คงเทคโนโลยีที่เรียกว่ำ Karakuri มำกกว่ำ

จึงต้้องเต้รียมแม่พิมพ์ที่ปรับเรียบร้อยแล้วไว้ภำยนอกเครื่อง เพียง

น�ำมำติ้ดต้ั�งก็เสร็จเรียบร้อยไม่ต้้องปรับอะไรเลย กำรที่ต้้องลดเวลำ

กำรต้ิดต้ั�งเปลี่ยนแม่พิมพ์ให้้น้อยลงเพรำะว่ำ ในชิ่วงนั�นต้ลำดเริ่ม

เปลี่ยนแปลงไป จำกท่ีผลิต้แบบ Mass Production มำเป็นแบบ 

Model มำก แต้่ปริมำณ์น้อยนั่นเอง  

ในชิ่วงนั�น กำรไคเซึ่็นแบบนี�ก็มักได้รับกำรต้่อต้้ำนจำกชิ่ำง

ผ่้ชิ�ำนำญ เพรำะเกรงกันว่ำ จะท�ำให้้อำชิีพของช่ิำงผ่้ชิ�ำนำญนั�นจะ

ห้ำยไป (คล้ำยกับในปัจจุบันท่ีมีกำรใชิ้ AI เกรงกันว่ำพนักงำน

จะต้กงำนกันห้มด) แต้่ในควำมเป็นจริงแล้ว Toyota Production 

System เป็นกำรลดควำมส่ญเสีย ไม่ได้ท�ำให้้กำรใชิ้แรงงำนมีมำก

ขึ�น ไม่ได้ต้้องท�ำงำนเร็วขึ�นเคลื่อนไห้วเร็วขึ�น เพรำะว่ำส่วนให้ญ่จะมี

กำรน�ำเอำเคร่ืองจกัรเขำ้มำใชิ ้เปน็กำรลดเวลำกำรท�ำงำนนัน่เอง แต่้

กย็งัห้วัน่กนัวำ่ งำนของช่ิำงผ่ช้ิ�ำนำญจะห้ำยไป ชิำ่งผ่ช้ิ�ำนำญนั�น เช่ิน

ชิ่ำงห้ล่อ เมื่อได้เห้็นสภำพวัต้ถุดิบที่ก�ำลังถ่กห้ลอมด้วยควำมร้อน ก็

สำมำรถบอกอุณ์ห้ภ่มิได้ เป็นกำรต้รวจสอบอุณ์ห้ภ่มิด้วยควำมร่้สึก 

จำกนั�นกรี็บเอำออกมำจำกเต้ำห้ลอม สง่ต้อ่ให้้ชิำ่งต้ ีซึ่ึง่ชิำ่งผ่ช้ิ�ำนำญ

นี�ก็เกรงว่ำ เมื่อน�ำเอำ Toyota Production System เข้ำมำใชิ้ เทคนิค

ของชิำ่งผ่ช้ิ�ำนำญกจ็ะห้มดควำมห้มำยไป งำนจะลดลง เห้ลอืแต้ง่ำ่ยๆ

ให้้ท�ำเท่ำนั�น แม้แต้่ในปัจจุบัน ก็ยังมีควำมร่้สึกเชิ่นนั�นอย่่ อย่ำงไร

ก็ต้ำม แม้ในปัจจุบันจะได้มีระบบไคเซึ่็นก็ต้ำม แต้่ยังต้้องกำรชิ่ำง 

ผ่้ชิ�ำนำญมำช่ิวยในกำรต้รวจสอบเชิิงลึกที่เครื่องท�ำไม่ได้  ซ่ึึ่งเป็น 

กำรเพิ่มควำมมั่นใจในกำรผลิต้สิ่งที่สมบ่รณ์์ที่สุด

Toyota Production System นี� ส่วนให้ญ่จะเน้นกำรก�ำจัด

ควำมส่ญเสียในกระบวนกำรประกอบ ดังนั�นจึงสำมำรถที่จะน�ำ

มำประยุกต์้ใชิ้กับห้น้ำงำนกำรผลิต้ที่มีกระบวนกำรประกอบ เช่ิน 

ห้น้ำงำนกำรผลิต้เสื�อผ้ำ ในขณ์ะเดียวกัน กำรร่้เรื่องไคเซึ่็นของ 

ห้น้ำงำนกำรห้ล่อ ก็สำมำรถประยุกต้์ใชิ้กับห้น้ำงำนที่ไม่มีสำยพำน

ได้อีกด้วย    

ในกระบวนกำรผลิต้ของกำรเพรสนั�น ก่อนท่ีจะมีกำรน�ำเอำ 

TPS เข้ำมำใชิ้ ควำมเข้ำใจทั่วไปก็คือ ใชิ้แม่พิมพ์เดียว สำมำรถที่จะ

เพรสไดจ้�ำนวนมำก กจ็ะมปีระสทิธุภิำพ และลดต้น้ทุนให้้ต้�่ำลงได ้แต่้

โอโนะนั�นเกิดควำมสงสัยในสำมัญส�ำนึกเดิมๆ นั�น จำกนั�น จึงได้น�ำ

เอำมำใชิ้ในกำรผลิต้ Lot เล็กในสำยกำรผลิต้ ท�ำกำรก�ำจัดควำมส่ญ

เปลำ่โดย กำรลดเวลำกำรเปลีย่นต้ดิตั้�งแมพ่มิพใ์ห้ส้ั�นลง ห้มำยควำม

วำ่ ให้้เลกิท�ำงำนแบบเดมิ แลว้ลองท�ำงำนในวธีิุต้รงกนัขำ้ม แต้โ่อโนะ

ไม่ใชิผ่่บ้ริห้ำรสง่สุด ทั�งยังเป็นเพียงผ่เ้ชิีย่วชิำญของโรงงำนเครือ่งจักร

ไม่ได้เป็นผ่้เชิี่ยวชิำญเรื่องเพรสห้รือห้ล่อ แต้่ก็สำมำรถเปลี่ยนควำม

คดิของคนทีห่้น้ำงำนได้ แต่้เพรำะว่ำสำมำรถทีจ่ะลดเวลำกำรท�ำงำน

ของกำรผลิต้ชิิ�นส่วนลงได้ จึงได้รับควำมเชิื่อถือ     

ลักษณ์ะที่แท้จริงของ Toyota Production System นี� ไม่ใชิ่

เพียงแค่กำรใชิ้คัมบังห้รือกำรต้ิดต้ั�ง Andon เท่ำนั�น แต้่จะเห้มือน
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