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จากฉบับที่แล้วต่อ

■	เจาะรูที่กรวยเพื่อระบายอากาศ

ก่อนไคเซ็น “ถ้าพูดถึงเรื่องนั้นละก็ เคยหงุดหงิด

เหมือนกันนะ” เกิดขึ้นตอนท่ีเก็บของเหลวลงในถัง ตอนท่ี

เทของเหลวลงในถงั รปูรา่งของปากกรวยทีใ่ชเ้ปน็รปูวงกลม

เหมือนรูปร่างของปากถัง เมื่อเสียบปากกรวยลงในปากถัง

จะตดิแนน่ ถา้เทของเหลวลงไปในสภาพนี ้จะท�าใหส้ญูเสยี

พืน้ทีร่ะบายอากาศภายในถงัและท�าใหค้วามดนัภายในสงู

ข้ึน บางคร้ังเกิดเหตุของเหลวไหลพุ่งออกมาจากกรวย ใน

ชั่วพริบตาของเหลวก็ท่วมล้นออกมาบริเวณรอบๆ ท�าให้

เหนียวเหนอะหนะ ถึงแม้จะระวังและค่อยๆ ท�าก็ยังเผลอ

ท�าล้น ท�าให้หงุดหงิด

หลงัไคเซน็ ในการ ทำ�ใหไ้มห่งดุหงดิ นัน้แค ่ทำ�ให้

ของเหลวไม่ล้นออกม�จ�กกรวย เท่านั้น ดังนั้นถ้าสร้าง

ทางระบายอากาศภายในถงัเปน็ใชไ้ด ้จงึท�า รอยยบุ ทีป่าก

กรวยบริเวณท่ีติดกับปากถัง อากาศจะออกมาทางช่องนี้ 

ของเหลวไม่ล้นออกมาด้วยการ ทำ�ให้เป็นรอยยุบ

■	ทำาให้มั่นคงโดยติดแท่นรองที่กรวย

อีกหนึ่งไคเซ็นของงานเดียวกัน

ก่อนไคเซ็น ใช้กรวยในการเทของเหลวลงถังแล้ว 

หงุดหงิด คราวนี้ปลายกรวยมีเส้นผ่าศูนย์กลางแคบท�าให้

ไม่มั่นคง ในระหว่างเทของเหลวกรวยก็เอียง ของเหลวจึง

หกออกมา ท�าให้หงุดหงิด 

หลังไคเซ็น ในการ ทำ�ให้ไม่หงุดหงิด นั้นแค่ 

ทำ�ให้ไม่เอียง ทำ�ให้ไม่หก เท่านั้น ดังนั้นถ้าเชื่อมท่อสั้น 

ทรงกระบอกคล้ายแกนเทปกาวติดกับกรวย ท่อสั้นจะ

กลายเป็นแท่นรองท�าให้กรวยมั่นคง ทำ�ให้ไม่เอียง ทำ�ให้

ไม่หก ได้

ตัวอย่าง

พิเศษ

ทำางานที่น่าหงุดหงิด

ให้ไม่หงุดหงิดด้วยไอเดียกรวย

2 ตัวอย่างไคเซ็นความไม่สะดวกในการเทของเหลวลงในถังด้วยกรวย

ตัวอย่าง
ไคเซ็น

ตัวอย่าง
ไคเซ็น

ระบายอากาศภา
ยในถัง

ด้วยรอยยุบท่ีกรวย

ติดแท่นรองม่ันคง
ท่ีกรวย

ก่อน
ไคเซ็น

ก่อน
ไคเซ็น

หลัง
ไคเซ็น

หลัง
ไคเซ็น

ตอนเทของเหลวลงถัง ปากถังกับปากกรวย
เป็นรูปวงกลมเหมือนกัน ทำ ให้กรวยติดแน่น 
เม่ือไม่มีพ้ืนท่ีระบายอากาศภายในถัง ทำ ให้
ความดันภายในสูงข้ึน ของเหลวจึงพุ่งออกมา

ทำ รอยยุบท่ีกรวยบริเวณท่ีสัมผัสปากถัง เพ่ือสร้างทางระบายอากาศ

ในงานเทสารละลายลงถัง ปลายกรวยมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง
แคบทำาให้ไม่ม่ันคง บางคร้ังกรวยเอียงทำาให้ของเหลวหก
ออกมา

ทำ แท่นม่ันคง แล้วเช่ือมติดกับกรวย เช่ือมแท่นม่ันคง
ท่ีกรวย (รูปร่างคล้ายแกนเทปกาว) 

กรวย

กรวย

ถัง

ทำ รอยยุบ ตรงน้ี

ป้องกันของเหลวพุ่ง

ทำ ให้ของเหลวไม่พุ่งล้นออกมาจากกรวย

สร้างทางระบายอากาศภายในถัง

ทำ ให้ของเหลวไม่หกออกมา ทำ ให้กรวยไม่เอียง

ติดแท่นรองท่ีกรวย ทำ ให้ม่ันคง

①
 ถ้าติดแน่น

②
 ไม่มีพื้นที่ระบายอากาศภายในถัง

③
 ของเหลวก็พุ่งออกมา

ผู้สนับสนุนตัวอย่าง : บริษัท นากาเซะเคมเท็กซ ์จำ กัด
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ผู้สนับสนุนตัวอย่าง : บริษัท นากาเซะเคมเท็กซ ์จำ กัด

ตัวอย่าง
ไคเซ็น ทำ�ให้ไม่ต้องบิดด้ว

ยการ

นำ�เก้าอ้ีหมุนมาใช้
ใหม่ ①

ก่อน
ไคเซ็น

หลัง
ไคเซ็น

มีงานท่ีต้องพันเทปรอบป๊ีบ โดย
วางป๊ีบบนแท่นวาง แล้วบิดตัวบ้าง 
เปล่ียนท่ียืนไปพันไปบ้าง

สามารถทำ งานได้โดยหมุนแท่น ไม่
ต้องบิดตัว หรือเปล่ียนท่ียืน ทำ ให้
สามารถทำ งานได้ง่ายข้ึน

บิดตัว

การทำ�ให้ไม่ต้องบิดตัวโดย

ใช้เก้าอ้ีหมุนท่ีเลิกใช้แล้วแทนแท่นรอง

➯ ผู้สนับสนุนตัวอย่าง : บริษัท ไทเซคะโค จำ กัดผู้สนับสนุนข้อมูล : คุณอาซึชิ โอคาชิโระ กลุ่มควบคุมการผลิต

ตัวอย่าง
ไคเซ็น นำ�เก้าอ้ีหมุนมาใช้

ใหม่�

➯	ทำ�ให้ไม่ต้อง
บิดตัว ②

ก่อน
ไคเซ็น

หลัง
ไคเซ็น

มีงานปูถุงด้านในกล่องใส่ของ ไม่มีแท่นเฉพาะและกองกล่องใส่ของซ้อนกัน 
ทำ ให้ต้องบิดตัวบ้าง เปล่ียนท่ียืนบ้าง ทำ งานยาก

ทำ แท่นรองจากเก้าอ้ีหมุนท่ีเลิกใช้แล้ว (เอาส่วนท่ีน่ังออกแล้วติดแท่นวาง)
● สามารถทำ งานได้ง่าย เพียงแค่หมุนแท่น
● สามารถปรับความสูงด้วยคันโยกท่ีติดอยู่ท่ีเก้าอ้ีหมุนต้ังแต่แรก
● สามารถเคล่ือนย้ายกล่องใส่ของได้ง่ายเพราะมีล้อเล่ือนติดอยู่

สามารถปรับ
ความสูงได้
ด้วยคันโยก

ตัวอย่าง

พิเศษ

ทำางานที่ต้องบิดตัว

ให้ไม่ต้องบิดด้วยการนำาเก้าอี้หมุนมาใช้ใหม่

ไคเซ็นโดยใช้เก้าอี้หมุนที่ไม่ใช้แล้ว ใช้การหมุนให้เกิดประโยชน์ ทำาให้ไม่ต้องบิดตัว

■	ใช้ฟังก์ชั่นหมุนของเก้าอี้หมุนให้เป็นประโยชน์

ก่อนไคเซ็น

	 ➲  มีงานที่ท�ายาก 

	 ➲  นั่นคือ งานพันเทปรอบปี๊บ

	 ➲  ต้องน�าปี๊บวางบนแท่นแล้วพันเทป ซึ่งขณะนั้นต้องบิดตัว

บ้าง ต้องเปลี่ยนต�าแหน่งยืนไปพันเทปไปบ้าง

หลังไคเซ็น

➲  ใช้เก้าอี้หมุนที่เลิกใช้แล้วแทนแท่นรอง

➲  วางปี๊บบนที่นั่งของเก้าอี้หมุน แล้วหมุนแท่นไปพันเทปไป

➲  สามารถท�างานได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเคล่ือนตัว เวลา

ท�างานเร็วขึน้เลก็น้อยแลว้ ความออ่นเพลยีก็ยังลดลง ซึง่เปน็การ ท�าให้

ไม่ต้องบิดตัว

■	นอกจากฟังก์ชั่นหมุนแล้วยังมีฟังก์ชั่นอื่นอีก

กอ่นไคเซน็ งานปถุูงด้านในกลอ่งใสข่อง เปน็งานทีต่อ้งบดิตวั

บ้าง เปลี่ยนต�าแหน่งยืนบ้าง ท�าให้ท�างานยาก

หลังไคเซ็น สร้างแท่นรองจากเก้าอี้หมุนที่เลิกใช้แล้ว (เอา

ส่วนที่นั่งออกแล้วติดแท่นวางกล่องใส่ของ) ท�าให้สามารถท�างานได้

ง่ายเนื่องจากเป็นงานหมุนแท่น

เก้าอี้หมุนที่ใช้ในส�านักงานสามารถปรับระดับที่นั่งขึ้นลงได้

ด้วยคันโยก กล่าวคือ สามารถปรับแท่นให้เหมาะสมกับส่วนสูงของ 

ผูป้ฏบิติังานได้ ย่ิงกวา่นัน้ยังสามารถเคลือ่นย้ายกลอ่งใสข่องทีด่�าเนนิ-

การเสร็จแล้วได้ง่ายเพราะมีล้อเลื่อนติดอยู่ที่ขาเก้าอี้ 


