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ใช้การดัดแปลง ไม่ต้องออกแรง

ในการท�างานของเรามักพบ อันตรายเล็กๆ น้อยๆ ในระดับ
ที่ท�าให้เกิด ความหายนะ อยู่มากมาย เช่น ของหล่น ศีรษะกระแทก
กบัวตัถ ุเดนิสะดดุ ล้มคว�า่ ชนถกูกระแทก เท้าถกูหนบี เจบ็มอื ถกูลวก 
เศษผงปลิวเข้าตา และน�้ากระเซ็น เป็นต้น  

หากมองข้าม อันตรายเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ โดยคิดว่า
●	 ช่วยไม่ได้        ●	 ไม่เป็นไรมั้ง
จะท�าให้เกิดผลอย่างไรแน่นอนว่า อาจจะน�าไปสู่การเกิด

อุบัติเหตุที่ร้ายแรง หรือภัยพิบัติที่ยากเกินจะแก้ไขได้ มาตรการแก้ไข 
อันตรายเลก็ๆ น้อยๆ คอื ลงมอืท�าตัง้แต่ชนวนยังเล็กอยู่ เช่นนัน้แล้ว 
มีวิธีท�าอย่างไร ?

แก้ไขปัญหาอันตรายเล็กๆ น้อยๆ ด้วยไคเซ็น

ขนาดเล็ก

หากจะกล่าวถึงค�าว่า อันตราย มีอยู่มากมาย ตั้งแต่เรื่องเล็ก
จนถึงเรื่องใหญ่

อันตรายร้ายแรง ที่เชื่อมโยงไปสู่อุบัติเหตุ หรือความหายนะ
นัน้ ถงึแม้ต้องใช้ความสามารถทางเทคโนโลย ีเวลา ค่าใช้จ่าย มากเพยีง
ใดกต้็องจดัการ เนือ่งจากเกีย่วข้องกบัชือ่เสยีงของบรษิทัโดยตรง มบีรษัิท
จ�านวนมากทีด่�าเนนิการฝึกอบรมในเรือ่งรายงานสถานการณ์เส่ียง หรอื 
KYT (อบรมการคาดการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้น) อย่างจริงจังและ 
ต่อเนื่อง แต่ในกรณีที่เป็น อันตรายเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�า
ทุกวัน จะท�าอย่างไร

อนัตรายเลก็ๆ น้อยๆ ไม่จ�าเป็นต้องใช้กลไกทีม่คีวามยุ่งยาก 

ซับซ้อน ใช้เพียงการดัดแปลงหรือไคเซ็นเล็กน้อยก็พอ ดังนั้น แนะน�า
ให้ใช้ ไคเซ็นแบบเปลี่ยนเล็ก

หัวใจสำาคัญ คือ การลงมือทำาอย่างรวดเร็ว

มีไคเซ็น วางภาชนะขนาดเล็กท่ีมีน�้าบรรจุอยู่ไว้ข้างที่เขี่ย
บหุรี ่ส�าหรบัคนทีร่กัการสบูบหุรี ่ไฟของก้นบหุรีท่ีไ่ม่ดับง่ายๆ ถอืเป็น 
“เรื่องน่ารำาคาญตลอดกาล” แต่ว่า หากปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแล้ว ไฟ
ที่ยังเผาไหม้ไม่หมดอาจลามไปยังก้นบุหรี่มวนอื่นที่อยู่บนที่เขี่ยบุหรี่ 
ท�าให้เกิดอันตรายได้ หากเรื่องนี้กลายเป็นสาเหตุให้เกิดแผลไฟลวก
หรอืเกดิไฟไหม้แล้ว จะไม่ใช่เรือ่งเลก็ ๆ  อกีต่อไป ถงึจะเป็นเช่นนัน้ แต่
ก็ไม่มเีวลาว่างพอคอยทีจ่ะให้ก้นบหุรีดั่บได้ หรอืจะรอให้มกีารพฒันา
บุหรี่ที่มีก้นบุหรี่ที่ไฟดับเร็วขึ้นก็คงไม่มีทาง โดยเฉพาะในยุคสมัยที่มี
การรณรงค์เลกิสบูบหุรีเ่ช่นในปัจจบุนั ด้วยเหตนุี ้ไคเซน็ แช่ก้นบหุรีใ่น
ภาชนะทีม่นี�า้บรรจอุยูท่ีไ่ด้กล่าวไปแล้ว ด้วยการท�าเพยีงแค่นีส้ามารถ
ดับไฟได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการแก้ปัญหาได้ หากเป็นไคเซ็นที่เปลี่ยน
วิธีการท�างานเพียงเล็กน้อย ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงทีละน้อยแล้ว ไม่ว่า
ใครกส็ามารถลงมอืท�าจรงิได้โดยง่าย ด้วยความสบายใจ หากลองท�า
ดูแล้วไม่ได้ผล ก็เปลี่ยนวิธีใหม่ สามารถเปลี่ยนใหม่ได้เรื่อย ๆ

สิ่งส�าคัญ คือ การลงมือท�าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็น 
ไคเซ็นขนาดเล็ก จึงเหมาะสมกับ อันตรายเล็กๆ น้อยๆ และเห็น
ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วแน่นอน

มาตรการแก้ไข คือ การพลิกกลับสาเหตุ

หากจะกล่าวถึงไคเซ็นให้เข้าใจง่าย หมายถึง
●	 การพลิกกลับ ปัญหา      ●	 การพลิกกลับ สาเหตุ
ตัวอย่าง หากมีปัญหา การเกิดอันตราย ท�าการพลิกกลับ

ปัญหานั้น จะพบว่า ไคเซ็น คือ ท�าให้ไม่อันตราย แล้วการท�าให้ไม่
อันตรายนี้ ควรท�าอย่างไรดี ให้ท�าการพลิกกลับ สาเหตุ ของ การเกิด
อันตราย นั้น หากสาเหตุ คือ การล้มคว�่า แล้ว ให้ท�าการพลิกกลับสิ่ง
นั้น จะพบว่า ไคเซ็น คือ ท�าให้ไม่ล้มคว�่า แล้วการท�าให้ไม่ล้มคว�่านี้ 
ควรท�าอย่างไรดี ให้ท�าการพลิกกลับ สาเหตุของการล้มคว�่า นั้น หาก
สาเหต ุคอื โบลต์หกเหลีย่มทีอ่ยูบ่นพืน้เกีย่วรองเท้า กท็�าให้ไม่เกีย่ว 
ซึ่งมีมาตรการแก้ไขต่าง ๆ มากมาย เช่น

●	 เปลี่ยนต�าแหน่งของโบลต์ หากโบลต์ฝังจมเข้าไปในพื้น
แล้ว จะไม่เกี่ยวเท้า

●	 เปลี่ยนสีของโบลต์ หากทาสีเพื่อให้สะดุดตาแล้ว จะ
ท�าให้สังเกตเห็นโบลต์ ท�าให้เกี่ยวเท้ายากขึ้น

แก้ปัญหาอันตรายเล็ก ๆ น้อย ๆ ทันที

ด้วยไคเซ็นขนาดเล็ก !

อันตราย !
ก้นบุหร่ีท่ีเหลือจากการสูบนำ ไปสู่การเกิดแผลไฟลวก

หรือเกิดไฟไหม้ จะทำ อย่างไร?

เพียงแค่วางภาชนะขนาดเล็กท่ีมีน้ำ�บรรจุอยู่ไว้ข้างท่ีเข่ียบุหร่ี�!

เพียงแค่ท้ิงก้นบุหร่ีท่ีเหลือจากการสูบลงไปในน้ำ��!

ด้วยการทำ�เพียงแค่น้ี�ทำ�ให้สาเหตุการเกิดความหายนะหายไป

วางใจ�ปล
อดภัย�!

เจ็บ�!

อันตราย !
พลิกกลับ คำาถามที่ว่า ทำาไม

เพราะอะไร
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●	 เปลี่ยนรูปทรงของโบลต์ หากเปลี่ยนส่วนหัวของโบลต์
ให้มีลักษณะเป็นทรงกลมแล้ว ถึงแม้จะเกี่ยวเท้า ก็ไม่ล้มคว�่า

ก่อนอื่น ให้เริ่มจากเรื่องที่ทำาได้

สาเหตขุองการเกดิอนัตรายเลก็ ๆ  น้อย ๆ  สามารถคดิได้หลาย
สาเหตุจากการมองหลาย ๆ มุมมอง หากมีสาเหตุทั้งหมด 10 เรื่อง 
แสดงว่าต้องมีมาตรการแก้ไขที่มากกว่านั้นอย่างแน่นอน ก่อนอื่น ให้
ลงมือท�าจริงจากเรื่องที่สามารถท�าได้ก่อน ด้วยเหตุนี้ หากสามารถลด
อนัตรายได้แม้เพยีงเลก็น้อย หรอืลดจ�านวนครัง้ หรอืความถ่ีได้ก็ถือว่า
เป็นไคเซ็น

เริ่มลงมือด�าเนินการจากเรื่องที่สามารถท�าได้ทันที เช่น
●	 เปลี่ยนเป็นวิธีที่ไม่ต้องระมัดระวังก็ได้
●	 ท�าให้มองเห็น ท�าให้คาดการณ์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

ได้ล่วงหน้า
●	 เปลี่ยนเป็นจิ๊ก (การใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน์) 

เป็นต้น
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ส่ิงน้ีถือเป็นมาตรการแก้ไขแบบ 

ไคเซ็น
ก่อนไคเซ็น ในเวลาที่ขับรถโฟล์คลิฟต์ผ่านประตูทางเข้า มัก

เกิดการชนกับประตูอัตโนมัติบ่อยครั้ง สาเหตุเกิดจากอะไร? เมื่อลอง
ตรวจสอบดู พบว่า เซนเซอร์รังสีอินฟราเรดที่ใช้ในประตูอัตโนมัติ มี
บางส่วนที่การสะท้อนกลับของรังสีอยู่ในสภาวะที่ไม่เสถียร

ด้วยเหตนุี ้การเปิด - ปิดประตจูงึไม่แน่นอน ท�าให้เวลาทีข่บัรถ
โฟล์คลิฟต์ผ่านกับเซนเซอร์ไม่ตรงกัน

หลังไคเซ็น หากสามารถท�าให้การตอบสนองของการเปิด -
ปิดเสถียรขึ้น โดยการเพิ่มความแม่นย�าของประตูอัตโนมัติให้สูงขึ้น
แล้ว จะสามารถแก้ปัญหาได้ในทันที แต่ในการท�าเช่นนี้ จ�าเป็นต้อง
ใช้ทั้งเงินและเวลา ไม่สามารถท�าได้ในทันที ดังนั้น เลิกการเปิด - ปิด
ประตูอัตโนมัติในระหว่างการท�างานในโรงงาน แล้วท�าการเปิดประตู
ทิง้ไว้ตลอดเวลา (มกีารตรวจสอบแล้วว่า ถงึจะเปิดประตทูิง้ไว้กไ็ม่เกดิ
ปัญหา) ด้วยเหตุนี้ รถโฟล์คลิฟต์จึงไม่ชนกับประตูอีกต่อไป สามารถ
ขับรถผ่านได้ด้วยความสบายใจ

มาตรการแก้ไข�คือ�การพลิกกลับสาเหตุ

ในการทำ�ให้ไม่อันตราย�ต้องทำ�อย่างไร�?

ในการทำ�ให้ไม่ล้มคว่ำ��ต้องทำ�อย่างไร�?

เปล่ียนตำ แหน่ง เปล่ียนสี

แค่น้ีก็ปลอดภัย�!

เปล่ียนรูปทรง

ในการทำ�ให้โบลตห์กเหล่ียมท่ีอยู่บนพ้ืนไม่เก่ียวรองเท้า�ต้องทำ�อย่างไร�?

ไม่ชน�!

เปิดประตูตลอดเวลา

ไม่ชน

ตัวอย่าง หยุดการชน ด้วยการเลิก

ทำ ไม ?
รถโฟลค์ลิฟตช์นประตูเปิด- ปิดอัตโนมัติ

เซนเซอรรั์งสีอินฟราเรดอยู่ในสภาวะไม่เสถียร

การเปิด- ปิดประตูอัตโนมัติไม่แน่นอน

เลิกการเปิด- ปิดอัตโนมัติ

สมัครสมาชิกวารสาร Creative & Idea KAIZEN วันนี้...

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ :

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สมาชิกวารสาร 
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โปสเตอร์ไคเซ็น 1 ชุด (4 แผ่น)ฟรี

หรือสมัครสมาชิก 5 ท่าน
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