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ที่ำาให้ศึีรษะกระแที่กยาก ถึงแม่้ศึีรษะจ้ะกระแที่กก็ไม่่เป็็นไรที่ำาให้ศึีรษะกระแที่กยาก ถึงแม่้ศึีรษะจ้ะกระแที่กก็ไม่่เป็็นไร

ไคเซ็็นที่ำาให้ศึีรษะไม่่กระแที่กไคเซ็็นที่ำาให้ศึีรษะไม่่กระแที่ก

มท่อ่เห้ล้ก็ยั่�นออกมาบริเวณทางเดนิข้องโรงงาน บางครั�งเกดิการเผล้อเรอ จนศูร่ษะกระแทกเข้า้กบัท่อเห้ล้ก็ทำาให้้เกดิบาดแผล้ แล้ะเจบ็

ตัวได้ ดังนั�น จะม่มาตรการแก้ไข้อยั่างไรท่�จะเห้มาะสมกับกรณ่น่� แน่นอนว่า กิารทำาไคำเซ่็นที�ดีที�สิุด ค่อ กิารทำาให้ศีรษะไม่เกิิดกิารกิระแทกิ 

ห้ากสามารถู ทำาให้ศรีษะไม่กิระแทกิ ไดแ้ล้ว้ กจ็ะไมเ่กดิบาดแผล้ ไม่บาดเจ็บ ห้มายัความว่า สามารถูแก้ปญั่ห้าน่�ได้อยัา่งสมบร้ณ์ แล้ว้

การ ทำาให้ศีรษะไม่กิระแทกิ น่� ต้องทำาอยั่างไรด่ อยั่างแรกต้องกำาจัด สิาเหติ์ุของกิารกิระแทกิ

ซึ�ง สิาเหติ์ุของกิารกิระแทกิ เกิดจาก ติ์ำาแหน่งท่อเหล็กิที�ยื�นออกิมาบริเวณทางเดิน นั�นอยั้่ตำ�าเกินไป ห้มายัความว่า ห้ากตำาแห้น่งท่�ยั่�น

ออกมาเท่ากับ คำวามสิูงของศีรษะ ไม่ว่าอยั่างไรก็ต้องม่การกระแทก เช่นนั�นแล้้ว วิธิ่การท่�ด่ท่�สุด ค่อ การเปล้่�ยันตำาแห้น่งท่อเห้ล้็กให้้อยั้่ส้งข้ึ�น

ห้ากสามารถูทำาเช่นนั�นได้จริง กจ็ะสามารถูแก้ปญั่ห้าน่�ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว้ ไม่สามารถูเปล่้�ยันตำาแห้น่งข้องท่อเห้ล็้กได้เน่�องจาก

ข้อจ้ำากิัดด้านโคำรงสิร้างของติ์ึกิ เป็นต้น

ถูงึแมจ้ะไมส่ามารถูล้งมอ่ทำา ไคำเซ่น็ = ทำาใหไ้ม.่...ได ้กไ็มไ่ดห้้มายัความวา่ตอ้งเล้กิล้ม้ความคดินั�นแตต่อ้งคดิห้า มาติ์รกิารแกิไ้ขติ์อ่ไปี

เช่น

❋ ถู้าทำาสิ�งโน้นไม่ได้ ล้องทำาสิ�งน่�

❋ ถู้าทำาสิ�งน่�ไม่ได้ ล้องทำาสิ�งนั�น เป็นต้น

น่�ค่อ วิธีกิารจ้ัดกิารแบบไคำเซ่็น 

ห้ากไมส่ามารถูทำา ไคำเซ่น็ = ทำาใหไ้ม.่...ไดแ้ลว้ ให้ค้ดิห้า ไคำเซ่น็ต่ิ์อไปี = ทำาให.้..ยากิ ห้มายัความวา่ ห้ากไมส่ามารถู ทำาใหไ้ม่กิระแทกิ

 ได้แล้้ว คิดห้าวิธิ่ ทำาให้กิระแทกิยากิ ต่อไป

แล้้วในการ ทำาให้ศีรษะกิระแทกิยากิ นั�น ควรทำาอยั่างไรด่ วิธิ่การโดยัทั�วไป ค่อ การทำาป้ายัเต่อนว่า ระวังศีรษะ

ดังนั�น แม้จะเป็นเร่�องเล้็กน้อยั แต่ก็ถู่อเป็นการ ที่ำาให้ัศ่รษะกระแที่กยาก เน่�องจากจำานวนครั�งท่� ศ่รษะกระแที่ก ล้ดล้ง แสดงว่า 

เป็นการทำาไคเซ็น แน่นอนว่า ระดับข้องการทำาไคเซ็น ที่ำาใหั้ศ่รษะกระแที่กยาก ก็ม่อยั้่ห้ล้ายัระดับ ตัวอยั่างเช่น ป้ายัเต่อนว่า ระวัังศ่รษะ ม่การ

เปลี่่�ยนสั่ เพ่�อให้้ มองเหั็นสัะดุดติา แลี่ะที่ำาใหั้การกระแที่กลี่ดน้อย

ลี่ง เช่น

① ติัวัหันังสั่อสั่ดำาบนพิ่�นสั่ข้าวั

② ติัวัหันังสั่อสั่แดงบนพิ่�นสั่ข้าวั

③ ติัวัหันังสั่อสั่ดำาบนพิ่�นสั่เหัลี่่อง เป็นต้น

นอกเหนือจากการื ใชื่้ติัวัหันังสั่อเพิ่ยงอย่างเด่ยวั อาจเพิ่ิ�มิ 

รูปภาพิ หัร่อการ์ติูน เพืิ่�อให้ มองเหั็นสัะดุดติายิ�งข้้�น ที่ำาใหั้การ

กระแที่กลี่ดน้อยลี่ง ได้

นอกจากนั�น อาจติดเทปลายดำาเหลือง หรืือติดมิู่ลี�ผ้าสีแดง 

เพิ่ื�อเพิ่ิ�มิปรืะสิทธ์ิภาพิ่ในการืทำาให้ มองเหั็นสัะดุดติา ➞ ที่ำาใหั้การ

กระแที่กลี่ดน้อยลี่ง

การทำา มาติ์รกิารแกิ้ไขแบบผ่สิม เป็นการยัก ระดับไคำเซ่็น 

ให้ส้ง้ข้ึ�นกวา่ มาติ์รกิารแกิไ้ขแบบเดี�ยว วธ่ิิการห้นึ�งข้อง กิารยกิระดบั

ไคำเซ่็น ดังเช่นตัวอยั่างท่�แสดงแล้้วนั�น เป็น กิารผ่สิมกิันของไคำเซ่็น

 โป๊๊ก !

การแก้ป๊ัญหา

ศีีรษะกระแทก
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แบบรวม = ไคำเซ่็นแบบผ่สิม ด้วยั กิารรวมไคำเซ่็น = ไคำเซ่็นแบบผ่สิม 

ทำาให้้สามารถูยักระดับการ ทำาใหศี้รษะกิระแทกิยากิ ได้ แต่ผล้ล้พัธ์ิท่�ได้

ยัังม่ข้้อจำากัด

ถูึงแม้จะทำาไคเซ็นเท่าไร ก็ยัังพบการกระแทกอย่้ั เน่�องจากใน 

สิถานปีฏิิบัติ์ิงานจ้ริง ม่เง่�อนไข้แล้ะร้ปแบบข้องสถูานการณ์ต่าง ๆ 

มากมายั แตแ่มว้า่จะเปน็เชน่นั�น กยั็ังไม่ล้้มเล้กิ ไคเซน็ตอ่ไปข้อง ไคำเซ่น็

= ทำาให้...ยากิ ค่อ ไคำเซ่็น = ทำาให้ถึงแม้...ก็ิไม่เปี็นไร ซึ�งเป็น ระดับที� 3 

ของไคำเซ่็น นั�นค่อ ถูึงแม้ว่าศู่รษะจะกระแทก แต่

❋ ทำาให้้ไม่เจ็บ

❋ ทำาให้้ไม่เกิดบาดแผล้ เป็นต้น

เป็นการทำา ไคำเซ่็นที�ยับยั�งคำวามเสิียหาย ให้้เกิดข้ึ�นน้อยัท่�สุด

แล้้วการ ทำาให้ถึงแม้กิระแทกิกิ็ไม่เปี็นไร นั�น ควรทำาอยั่างไร

ด่ ตัวอยั่างเช่น การห้่อด้วยัฟัองนำ�า เป็นต้น เช่นนั�นแล้้ว ถูึงแม้ศู่รษะจะ

กระแทกก็ ไม่เกิิดบาดแผ่ล ไม่เจ้็บ นอกจากนี� การืสวมิ หมวกินิรภััย

ก็ถือว่าเป็นการืทำา ไคำเซ่็นถึงแม้....ก็ิไม่เปี็นไร เชุ่นเดียวกัน นั�น

หมิายความิว่า ถึงแม้ศรีษะกิระแทกิ ➞ กิ็ไม่เปี็นไร นั�น เป็นการืเลือก

ทำาอย่างใดอย่างหน่�ง รืะหว่าง

① การืป้องกัน ศีรษะ   

②  การืป้องกัน ท่อเหล็กิ

ในการืเลือกรืะหว่างการืป้องกันศูีรืษะ และการืป้องกัน 

ทอ่เหลก็นั�น ขี่�นอยู่กบั สิถานกิารณ์และเงื�อนไขของสิถานปีฏิบัิติ์งิาน

 ให้เรืิ�มิจากการืลงมิือทำาในเรืื�องที�สามิารืถทำาได้

แน่นอนว่า สิ�งที�ดีที�สุด คือ การืสามิารืถลงมิือทำาจรืิงได้ทั�ง 

สองทาง เนื�องจากจะกลายเป็น กิารรวมไคำเซ่็น = ไคำเซ่็นแบบผ่สิม

ซึ่่�งเป็นการื ยกิระดับไคำเซ็่น ที� ทำาให้ไม่เจ็้บ ทำาให้ไม่เกิิดบาดแผ่ล 

มิากยิ�งขี่�น นั�นเอง

ต่อฉบับหน้าอ่าน

ไคเซ็็นทำำให้้ศีีรษะกระแทำกยาก

ระวัังศีีรษะ

ติิดเทปลายดำเหลือง

ติิดมู่่�ลี�

ป้ายเติือนที�มู่องเห็นสะดุดติา

ทำำให้้ถึึงแม้้ศีีรษะกระแทำกก็ไม้่เป็็นไร

ไคเซ็็นแบบผสม้

ระวัังศีีรษะ

สวมู่หมู่วกนิรภััย

ห�อฟองนำ�าไว้รอบ ๆ

หยุ�น ๆ




