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ตัวอย่างไคเซ็น
หากลองทำาดูแล้วไม่ได้ผล 

ก็ทำาไคเซ็นต่อไป

จากฉบับที่แล้วต่อ

ไคเซ็นสวิตช์เท้ากับ

แท่นปฏิบัติงาน

■ ติดแผ่นยางทำาให้ไม่เลื่อน

ก่อนไคเซ็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายด้วยการใช้มือ

ทั้ง 2 ข้างได้ จึงท�าให้สวิตช์ของเครื่องเป็นแบบ สวิตช์เท้า วางสวิตช์

เท้าไว้ที่พื้น แล้วใช้ปลายเท้ากดปุ่มเพื่อท�าการ ON-OFF เนื่องจากไม่

ได้ยึดสวิตช์ให้มั่นคง จึงค่อย ๆ เลื่อนไหลไปข้างหน้าทีละน้อย ๆ หาก

ไปข้างหน้ามากเกินไป จะท�าให้ท�างานยากเนื่องจากต้องยืดเท้าไป

ข้างหน้าเพื่อกดปุ่ม จึงต้องมีการหยุดปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวเพื่อน�า

สวิตช์กลับไปวางที่ต�าแหน่งเดิม

หลังไคเซ็น ติด แผ่นยาง ที่ด้านหลังของ สวิตช์เท้า จึงท�าให้

ไม่เลื่อนไหลไปข้างหน้า

■ วางลวดลายไขว้บนแท่นปฏิบัติงานทำาให้ไม่ลื่น

ก่อนไคเซ็น พบอีกปัญหาหนึ่งของเครื่องจักรนี้ คือ พื้นที่

สำาหรับปฏิบัติงานอยู่ในตำาแหน่งที่ค่อนข้างสูง หากผู้ปฏิบัติงานที่ตัว

เล็กต้องปฏิบัติงานโดยใช้เคร่ืองจักรนี้ ต้องยืดตัวจึงจะปฏิบัติงานได้ จึง

ทำาให้ปฏิบัติงานยาก

ทำ�ไคเซ็นแล้ว�

ไคเซ็นย่ิงกว่าน้ัน

แต่ทว่า�เล่ือนไหล!

ON-OFF เครือ่งจกัร ด้วยสวิตช์
เท้าทีอ่ยูต่รงเท้า

ติด�แผ่นยาง�ทีด้่านหลงัของ 
สวิตชเ์ท้า จงึท�าให้ไม่เล่ือน
ไหลไปข้างหน้า

เนือ่งจากไม่ได้ยดึไว้ ระหว่างทีป่ฏบิตังิานอยู ่สวิตชเ์ท้าจงึค่อย  ๆขยบัเล่ือน
ไปข้างหน้าทลีะน้อย  ๆจงึต้องหยดุปฏบิตังิานเป็นครัง้คราวเพือ่น�ากลบัไป
วางทีต่�าแหน่งเดมิ

แผ่นยาง

ก่อน
ไคเซ็น

เน่ืองจากเคร่ืองจักรน้ีมีส่วนของ
พ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีอยู่ในตำ แหน่งท่ี
ค่อนข้างสูง จึงทำ ให้ผู้ปฏิบัติงานท่ี
ตัวเล็กปฏิบัติงานได้ยาก

สร้างแท่นปฏิบัติงานด้วยแผ่นเหล็กท่ีเหลือใช้

เช่ือมแผ่นเหล็กท่ีมี�ลายไขว้ บนแผ่นเหล็กเรียบน้ัน 
ท้ังสวิตชเ์ท้าและผู้ปฏิบัติงานไม่ล่ืนอีกต่อไป

เนือ่งจากเป็นแผ่นเหลก็แบบเรยีบ จงึท�าให้สวิตชเ์ท้า
ที่มีแผ่นยางติดอยู่เล่ือนไหล ผู้ปฏิบัติงานก็ล่ืน 
อนัตรายมาก

ไคเซ็น สวิตชเ์ท้า

แผ่น
เหล็ก
ท่ีมีลาย

ไขว้
ไปมา

สวิตชเ์ท้าท่ีติดแผ่น
ยางด้านหลัง

ไคเซ็น

1

2

จุดปัญหาของไคเซ็น
1

ล่ืน�เล่ือนไปข้างหน้าอีกแล้ว�!

ไคเซ็น 1 สร้างแท่นปฏิบัติงานด้วยแผ่นเหล็กที่เหลือใช้ 

ผู้ปฏิบัติงานที่ตัวเล็กจะยืนบนแท่นนี้เพื่อปฏิบัติงาน และวางสวิตช์

เท้าบนแท่นนี้ด้วย

จุดปัญหาของไคเซ็น 1 เนื่องจากแผ่นปฏิบัติงานเป็นแผ่น

เหลก็เรยีบ ถงึแมส้วติชเ์ทา้จะมแีผน่ยางตดิอยูด่า้นหลงักย็งัเลือ่นไหล

ไปข้างหน้า ผู้ปฏิบัติงานก็ลื่น อันตรายมาก

ไคเซน็ 2 มขีอ้เสนอแนะใหติ้ดแผน่ยางบนแผน่เหลก็นี ้แตต่อ้ง

ลงทนุสงู มแีผน่เหลก็ทีม่ลีวดลายไขวไ้ปมาเหลอืใชอ้ยู ่จงึทำาการเชือ่ม

แผ่นเหล็กนี้กับแผ่นเหล็กเรียบ

หากเป็นบนนี้แล้ว สวิตช์เท้าไม่เล่ือนไหล ผู้ปฏิบัติงานก็ไม่

ลื่นด้วย จึงมทีั้งความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
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สมัครสมาชิกวารสาร Creative & Idea KAIZEN วันนี้...

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ :

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สมาชิกวารสาร 

โทรศัพท์ 0 2258-0320-5 ต่อ 1740

หรือสมัครสมาชิก 5 ท่าน

ฟ
รี

1 
ท่าน

สมุดโน้ตน่ารักฟรี

ที่มา: นิตยสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 47 เดือนสิงหาคม 2553

ก่อน
ไคเซ็น ไม่มกีารก�าหนดสถานทีท่ีว่างแน่นอนของเครือ่งมอืทีใ่ช้งานร่วม

กนัเอาไว้ จงึกระจายอยู่ในหลาย  ๆทีใ่นสถานปฏบิตังิาน วิธีเกบ็
รกัษาเครือ่งมอืแต่ละอย่างกไ็ม่เหมอืนกนั

มีข้อเสนอแนะให้จัดการรวบรวมไว้ท่ีตำ แหน่งเดียว แต่ทว่า หากเก็บ
ไว้ท่ีเดียวในสถานปฏิบัติงานท่ีกว้างขวางแล้ว จะอยู่ห่างจากสถานท่ี
ปฏิบัติงานถึง 10 เมตร

ข้อเสนอแนะไคเซ็น
จัดการรวบรวมไว้ท่ีเดียว

ไม่เป็น
อันได้
ทำ งาน
เลย !

จัดการรวบรวมไว้ท่ีเดียว

ไคเซ็น 1 ถ้าเช่นน้ัน�ลองแยกส่วนดู�!

ตดิตัง้บอรด์ควบคมุเครือ่งมอืจ�านวน 5�ที ่ก�าหนด ส ีของแต่ละบอรด์ควบคมุ 
แล้วตดิ�สเีดยีวกนั�นัน้ทีเ่ครือ่งมอืของแต่ละบอรด์ด้วย

สีแดง

สีม่วง

สีเขียวสีเหลือง สีขาว

เพราะว่ามีเทปสีแดง
พันอยู่ แสดงว่าต้อง

นำ ไปคืนท่ีบอรด์ควบคุม
สีแดงน่ันเอง

ตัวอย่างไคเซ็น
หากลองทำาดูแล้วไม่ได้ผล 

ก็ทำาไคเซ็นต่อไป

ทำาไคเซ็นยิ่งกว่า ด้วยการจัดการรวบรวม 5 ที่

■ จัดการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันไว้ 5 ที่

ก่อนไคเซ็น ไม่มีการก�าหนดสถานท่ีวางท่ีแน่นอนของเครื่อง

มือที่ใช้งานร่วมกันเอาไว้ เช่น เครื่องมือส�าหรับเปลี่ยนแม่พิมพ์ เครื่อง

มือส�าหรับท�าการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา เป็นต้น จึงกระจายอยู่ใน

หลาย ๆ ที่ในสถานปฏิบัติงาน เม่ือลองนับดูปรากฏว่ามีสถานที่วาง

เครือ่งมือถงึ 22 ที ่การหาเครือ่งมอืทีจ่�าเปน็จากสถานทีเ่หลา่นีเ้ปน็เรือ่ง

ยาก หากเปน็คนเกา่แกแ่ลว้อาจสามารถหาไดท้นัทดีว้ยประสบการณ ์

แต่ส�าหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยมักต้องเสียเวลาหาที่นั่นที่นี่

ขอ้เสนอแนะไคเซน็ มขีอ้เสนอแนะใหท้ำาการ จดัการรวบรวม

ไว้ที่เดียว ด้วยการสร้างบอร์ดควบคุมแต่ทว่า เน่ืองจากเป็นสถานที่

ปฏบิตังิานท่ีกวา้งมาก ถงึแมจ้ะตดิตัง้บอรด์ควบคมุไวท้ีไ่หนกต็าม ใน

การทีผู่ป้ฏบิตังิานจะเดนิไปหยบิเครือ่งมอืทีจ่ำาเปน็ทีบ่อรด์ควบคมุนัน้ 

ต้องเดินเปน็ระยะทาง 10 เมตร หากเปน็เชน่นีแ้ลว้ ไมเ่ปน็อนัทำางานแน่

ไคเซ็น 1 ไคเซ็นที่ลงมือทำาจริง คือ การจัดการแยกออกเป็น  

5 ที ่ทำาการสำารวจก่อนว่า สถานปฏบัิติงานน้ัน ๆ  ใช้เครือ่งมอืแบบใด

เปน็ประจำา สถานปฏบิตังิานใดทีไ่มใ่ชเ้ครือ่งมอืน้ี เปน็ตน้ แลว้จำากดั

ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันออกเป็นบอร์ดควบคุม 5 ที่

จดัการโดยใชแ้ผน่ไมก้ระดาน 5 แผน่ วาดรปูรา่งของเครือ่งมอื

เอาไว้ นอกจากนัน้ ทำาการกำาหนด ส ีของแต่ละบอรด์ แล้วติดสเีดยีวกนั

นี้ที่เครื่องมือของบอร์ดนั้น ๆ  เช่น เครื่องมือที่มี สีแดง แสดงว่าต้องนำา

กลับไปคืนที่บอร์ดควบคุมสีแดง




