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หากวิเคราะห์งานและแบ่งย่อยการเคลื่อนไหวทีละงาน จะ
ท�าให้เราค้นพบมุดะและวิธีก�าจัดมุดะนั้น

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า มุดะ 7 อย่างและ 

“มุดะจากการเคลื่อนไหว”

มดุะ (ความสญูเปล่า) คอือะไร ในระบบการผลติแบบโตโยต้า 
มีการแบ่งมุดะออกเป็น 7 อย่าง เช่น มุดะจากการผลิตมากเกินไป 
มุดะจากการรองาน มุดะจากการเคลื่อนย้าย เป็นต้น

ในบรรดามุดะ 7 อย่างนั้นที่ก�าจัดได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด คือ 
มุดะจากการเคลื่อนไหว ครั้งนี้เราจะมาดู มุดะจากการเคลื่อนไหว นี้ 
และลองคิดดูว่าจะก�าจัดมุดะเหล่านี้ได้อย่างไร

การเคลื่อนไหวคืออะไร ? มุดะจากการเคลื่อนไหว

คืออะไร ?

การเคลื่อนไหว คืออะไรกันแน่ งาน (work) ประกอบด้วย การ
ปฏิบัติงาน (operation) เช่น จัดท�าเอกสาร แปรรูปชิ้นงาน เดิน
เครื่องจักร จัดวางสินค้า เป็นต้น

การปฏิบัติงานประกอบด้วย การเคล่ือนไหว (movement) 
หลายอย่าง เช่น จับวัตถุ ท�าการแปรรูป เคลื่อนย้าย เป็นต้น

งาน คือ การปฏิบัติงานหลายงาน และเมื่อจ�าแนกย่อยการ
ปฏบิตังิานน้ัน จะเหลอืหน่วยเลก็ทีส่ดุคอื การเคลือ่นไหวแล้ว มดุะของ
การเคลื่อนไหว คืออะไร

ลองคิดถึงงานเขียนหนังสือด้วยปากกาดู ในกรณีที่เขียน
หนังสือด้วยปากกาท่ีอยู่ในที่เสียบปากกา เมื่อหยิบปากกาก็เขียน
หนังสือได้ทันที แต่ถ้าเป็นปากกาที่ปิดปลอกปากกาไว้ วางกลับด้าน 
และกลิ้งอยู่ล่ะจะเป็นยังไง 

ก่อนอืน่ ต้องหยบิปากกา เปลีย่นมอื ดงึปลอกปากกาออก แล้ว
ต้องเปลี่ยนมืออีกคร้ัง...ท�าให้จ�านวนการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นหาก
คิดในแนวนี้ จะท�าให้เราเห็นการเคลื่อนไหวที่เป็นมุดะ

หรือว่ายาสีฟันในหลอด พอถึงก้นหลอดต้องใช้นิ้วสองนิ้วบีบ
ยาสีฟันออกมา ถ้าต้องท�าการเคลื่อนไหวแบบนี้ทุกครั้งก็น่าร�าคาญ 
และนี่แหละคือ มุดะ

ดังนั้น จึงหนีบหลอดยาสีฟันด้วยคลิปหนีบตัวใหญ่ ยาสีฟันที่
บีบขึ้นข้างบนแล้วจะไม่ย้อนกลับลงล่าง ท�าให้สามารถลดการ
เคลื่อนไหวที่เป็นมุดะ คือ การบีบออกมาจากก้นทุกครั้งได้

แบ่งย่อยการเคลื่อนไหว เพื่อค้นหามุดะ

พูดง่าย ๆ ค�าเดียวว่า การเคลื่อนไหว แต่จริง ๆ แล้วยังมีการ
เคลื่อนไหวหลายแบบ และทุกการเคลื่อนไหวไม่เหมือนกัน ต่างมี
คุณสมบัติและลักษณะพิเศษต่างกัน

ถ้าเช่นนั้น ในการปฏิบัติงานจริง จะท�าอย่างไรจึงจะแยกออก
ว่าการเคลื่อนไหวนั้นเป็นมุดะหรือไม่

ก่อนอื่นลองแบ่งการเคลื่อนไหวออกเป็น 3 ชนิด คือ การ
เคลื่อนไหวสุทธิ การเคลื่อนไหวรอง และการเคลื่อนไหวที่เป็นมุดะ

1.  การเคลือ่นไหวสทุธิ คือ การเคลือ่นไหวทีท่�าให้เกดิมลูค่า-
เพิ่ม เช่น การเจียชิ้นงาน การปั๊ม การเชื่อม เป็นต้น

มีมุดะหรือเปล่า ?

การเคลื่อนไหวนั้น
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2.  การเคลื่อนไหวรอง คือ โดยตัวมันเองไม่ท�าให้เกิดมูลค่า-
เพิม่ แต่ด้วยเง่ือนไขของการปฏบิตังิานในปัจจบุนัยังไม่สามารถยกเลกิ
ได้ เช ่น การจับชิ้นงานที่จะแปรรูป งานปรับต�าแหน่งการเซ็ต 
งานท�าความสะอาดเศษฝุ่นผงจากการเจีย เป็นต้น

3.  การเคลื่อนไหวที่เป็นมุดะ คือ การเคลื่อนไหวที่ไม่ท�าให้
เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น การย้ายกองของ การรองาน การหาของ การไป
หยิบของ เป็นต้น

ระบบการผลิตแบบโตโยต้าให้ค�าจ�ากัดความไว้ว่า “สิ่งที่ไม่
ท�าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม คือ มุดะ” หากเป็นไปตามค�าจ�ากัดความนี้  
นอกเหนอืจาก ข้อ 1. การเคล่ือนไหวสุทธิแล้วถือว่าเป็น การเคลือ่นไหว
ที่เป็นมุดะ หมด

ดงันัน้ การก�าจดัมดุะ ต้องจบัตามองทีก่ารเคลือ่นไหวแต่ละอนั 
แล้วพจิารณาให้ถ่องแท้ว่าเป็นการเคลือ่นไหวแบบใดจาก ข้อ 1-3 หลงั
จากนั้น

● ยกเลิกการเคลื่อนไหวที่เป็นมุดะ  หรือว่า
● ลดการเคลื่อนไหวรอง เปลี่ยนไปใช้วิธีอื่น

หลักการ 4 ประการเพื่อประหยัดการเคลื่อนไหว

ถ้าเช่นนั้น เราจะก�าจัดมุดะจากการเคลื่อนไหวอย่างไรดี สิ่งที่
จะเป็นตัวบอกใบ้ก็คือ แนวคิด 4 ประการดังที่แสดงในหลักการ 4 
ประการเพื่อประหยัดการเคลื่อนไหว

หลกัการเพือ่ประหยดัการเคลือ่นไหว คอื “จะท�าอย่างไร จงึจะ
ก�าจัดมุริ (สิ่งฝืนก�าลัง) มุดะ (ความสูญเปล่า) และมุระ (ความไม่
สม�า่เสมอ) ให้หมดไป และปฏิบตังิานได้อย่างประหยดัพลังงาน และ
เหนื่อยน้อยที่สุด”

จากแนวคดิพืน้ฐานในการไคเซน็ สามารถแบ่งแนวคดิออกได้
เป็น 4 ประการ ดังนี้

● ลดจ�านวนการเคลื่อนไหวให้น้อยลง
● ใช้สองมือพร้อมกัน
● ลดระยะทางการเคลื่อนที่ให้สั้นลง
● ท�าให้เคลื่อนไหวได้สบายขึ้น

สมัครสมาชิกวารสาร 

Creative & Idea KAIZEN วันนี้...

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ :

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สมาชิกวารสาร 

โทรศัพท์ 0 2258-0320-5 ต่อ 1740

โปสเตอร์ไคเซ็น 1 ชุด (4 แผ่น)ฟ
รี

หรือสมัครสมาชิก 5 ท่าน

ฟ
รี

1 ท
่าน

จากหลักการพื้นฐาน 4 ประการนี้ เรามาดูตัวอย่างการก�าจัด 
มุดะจากการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมกัน

ลดจ�านวนการเคลื่อนไหวให้น้อยลง 

วธิกีารจบั การพลกิวตัถ ุเป็นการเคลือ่นไหวทีม่มีดุะอยูใ่นการ
ปฏบิตังิานนัน้หรอืไม่ ถ้ามใีห้ใช้ไอเดยี เช่น ใช้ไอเดยีกบัการวางวตัถดุบิ
หรือเครื่องมือให้ไม่ต้องเปลี่ยนวิธีจับหรือไม่ต้องพลิกวัตถุ ก็สามารถ
เลิกการเคลื่อนไหว เช่น การเปลี่ยนวิธีจับ หรือการพลิกวัตถุได้ หรือ
หากวางวัตถุดิบหรือเครื่องมือตามล�าดับการปฏิบัติงาน จะท�าให้เลิก
การเคลื่อนไหว เช่น การเลือกหรือการยกย้ายได้ เป็นต้น

อกีทัง้หากน�าเครือ่งมอืหลายชิน้ทีใ่ช้บ่อย ๆ  มารวมเป็นช้ินเดยีว 
ก็จะลดการเคลื่อนไหวในการเลือกหรือการยกย้ายได้เช่นกัน การ
เคลือ่นไหวทีเ่ป็นมดุะไม่ได้มเีพยีงเท่านี ้เพราะการเพ่งตามองเครือ่งมอื
วดัในทีม่องเหน็ได้ยาก การต้องจดัวางใหม่ให้เรยีบร้อยทกุคร้ัง การต้อง
นับทุกหน ก็นับว่าเป็นมุดะ เนื่องจากในการปฏิบัติงานเหล่านี้ก็มีการ
เคลื่อนไหวที่ไม่จ�าเป็นแฝงเร้นอยู่ เราย่อมอยากจะลดมุดะโดยก�าจัด
การเคลื่อนไหวที่ไม่จ�าเป็นเหล่านี้ทั้งหมด TPA
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