จับตามอง สิ่งที่ฝืนกำ�ลัง สิ่งที่สูญเปล่า
เล็ก ๆ ในงานขนย้ายกันเถอะ !
■ การขนย้าย คือ ความสูญเปล่า

อาจกล่าวได้วา่ ทีไ่ หนมีงานทีน่ น่ั มี การขนย้าย แต่ การขนย้าย
นั้น ไม่ทำ�ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (ผลกำ�ไร) ยิ่งขนย้ายเท่าไหร่ก็ยิ่งสูญเปล่า
ซึ่งในระบบการผลิตแบบโตโยต้าได้นับการขนย้ายเป็น 1 ใน 7 ความ
สูญเปล่า (มุดะ)
“จริง ๆ แล้วภายในโรงงานไม่ควรมีการขนย้าย พูดให้สุดขั้ว
วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ป้ อ มยามแล้ ว ส่ ง ไปยั ง ที่ ห มายเลย”
ผู้เชี่ยวชาญการ กำ�จัดความสูญเปล่า คุณฮิโตชิ ยามาดะ กล่าว
ตัวอย่างเช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ
✻ ขนวัตถุดิบไปยังหน้างานแปรรูป
✻ แปรรูป
✻ ขนผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แล้วไปยังโกดัง
แต่จากเหตุผลที่ว่า สิ่งเหล่านี้ ไม่ทำ�ให้เกิดผลกำ�ไร การขน
วัตถุดิบและการขนผลิตภัณฑ์ไปยังโกดังจึงเป็นสิ่ง สูญเปล่า
■ การกำ�จัดความสูญเปล่าขนาดใหญ่นน้ั ต้องใช้ทง้ั เงินและเวลา...

ทำ�อย่างไรจึงสามารถกำ�จัด ความสูญเปล่าในการขนย้าย ได้
“ตัวอย่างเช่น ถ้าเห็นว่าที่หน้างานมีรถยก ก็ต้องถามว่าใช้
รถยกขนอะไรไปทีไ่ หนบ้าง คุณจะค้นพบความสูญเปล่า เช่น รถยกนัน้
ผูกติดกับหน้างานนั้นหรือเปล่า วิธีขนย้ายไม่สม่ำ�เสมอหรือเปล่า
เป็นต้น” คุณยามาดะ เสนอความเห็น

แน่นอนว่าการค้นพบความสูญเปล่า ต้องจับตามอง อีกด้าน
หนึ่ง ในการกำ�จัดความสูญเปล่าที่ค้นพบอย่างถึงรากถึงโคน จำ�เป็น
ต้องทำ�ไคเซ็นขนาดใหญ่ เช่น การเปลีย่ นเลย์เอาท์ การนำ�ระบบขนย้าย
อัตโนมัตมิ าใช้ เป็นต้น แต่ไคเซ็นขนาดใหญ่นนั้ ต้องใช้ทงั้ เงินและเวลา
อีกทั้งยังเป็นเรื่องยากสำ�หรับผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว
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■ มาเริม่ จากการกำ�จัดความสูญเปล่าเล็ก ๆ กันเถอะ

ถ้าไคเซ็นแบบนีแ้ ล้วจะเป็นอย่างไรนะ วางผลิตภัณฑ์ทแี่ ปรรูป
แล้วบนรถเข็นแล้วขนไปยังโกดัง ตอนแรกใส่ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้ว
ในกล่องที่อยู่บนแท่นผลิต เมื่อกล่องเต็มจึงยกไปที่รถเข็น แต่ถ้าวาง
กล่องบนรถเข็นไว้ก่อน แล้วจึงวางผลิตภัณฑ์ลงไปโดยตรง จะเป็น
อย่างไรนะ
ความสูญเปล่าในการ ยก กล่องไปวางบนรถเข็นทุกคราว
ก็หมดไป ในขณะเดียวกันก็สามารถกำ�จัด สิง่ ทีฝ่ นื กำ�ลัง ของผูป้ ฏิบตั -ิ
งานได้ด้วย เช่น งานที่ใช้ท่าทางที่ฝืนกำ�ลัง ใน การยกกล่องหนัก ๆ
การกำ�จั ด ความสู ญ เปล่ า ที่ เ ป็ น การ ขนย้ า ย โดยตรง
เป็นเรือ่ งยาก แต่การกำ�จัดสิง่ สูญเปล่าหรือสิง่ ทีฝ่ นื กำ�ลังเล็ก ๆ ในงาน
ขนย้าย นั้น ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ เพียงคนเดียวก็ทำ�ได้
ไคเซ็น คือ จับตามองในภาพรวม ลงมือทำ�ในภาพย่อย สิ่งที่
สามารถทำ�ได้นั้นสำ�คัญที่สุด ก่อนอื่นมาเริ่มกำ�จัดสิ่งที่สูญเปล่าและ
สิ่งที่ฝืนกำ�ลังเล็ก ๆ ในงาน ขนย้าย กันเถอะ !

สิง่ ทีฝ่ นื กำ�ลัง สิง่ ทีส่ ญู เปล่า ในงานขนย้าย

แปรรูปผลิตภัณฑ์
ยกจากแท่นผลิตมายังรถเข็น
วางบนแท่นผลิต

ไม่ตอ้ งใช้ทา่
ทีฝ่ นื กำ�ลัง

ไม่มี
การขนย้าย
ทีส่ ญู เปล่า

เมือ่ แปรรูปผลิตภัณฑ์
แล้ว ใส่ลงรถเข็นได้โดยตรง
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ทำ�ให้ไม่ขนย้ายได้ไหม ?

■ ให้เครื่องมือช่วยขน

การขนย้าย หมายถึง การเคลือ่ นย้ายสิง่ ของจากจุด A
ไปยังจุด B ซึ่งมีหลายวิธี
มีทั้งกรณีขนย้ายด้วยมือ ใช้รถเข็นเคลื่อนย้าย รวม
ทั้งใช้สายพาน รถยก และรอกสปริง เป็นต้น วิธีขนย้ายแบบ
ใดมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า ขนย้ า ยได้ ง่ า ยกว่ า ขึ้ น อยู่ กั บ
สถานการณ์และสภาพการณ์ ดังนั้น การตัดสินใจ ➞ เลือก
ก็คือ ไคเซ็น
ตัวอย่างเช่น เลิกการ ขนย้าย ด้วยมือ
♦ ใช้สายพานลูกกลิ้ง
♦ ใช้แท่นหมุน
♦ ใช้ความลาดเอียง เป็นต้น ถ้า ทำ�ให้ไม่ขนย้าย ด้วย
มือก็ทำ�งานได้สบาย!
■ ใช้สายพานลูกกลิง้

พิมพ์

ในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ ต้องขนแม่พิมพ์จากที่เก็บแม่

ติดตัง้ สายพานลูกกลง้ิ
ทีแ่ ท่นวาง

แค่ยน่ื มือดึงแม่พมิ พ์
ทจ่ี ำ�เป็นให้เข้าใกล้
เท่านัน้ ถ้าอยูบ่ นสายพานลูกกลิง้
แม้เป็นแม่พมิ พ์
ทห่ี นักแค่ไหนก็สามารถ
เคลือ่ นย้ายได้เพียงนิว้ เดียว

ทำ�แทน่ วางสินค้า
แบบหมุน

ก่อนอืน่ วางเรียงทีด่ า้ นหน้าให้ได้ครึง่ หนึง่
เมือ่ ด้านหน้า
เต็มแล้ว

ถือไปฝัง่ ตรงข้าม หรือทำ�ให้ฝง่ั ตรง
ข้ามเข้ามาหา
เพียงหมุนไป 180 องศา ฝัง่ ตรงข้าม
ก็จะมาอยูด่ า้ นหน้าเรา จึงไม่จำ�เป็นต้อง
ถือไปยังฝัง่ ตรงข้าม
●

แม่พมิ พ์ทำ�มาจากเหล็ก ซึง่ หนึง่ แท่นหนักประมาณ
20-30 กิโลกรัม ลำ�บากในการขนย้ายมาก จึงติดสายพาน
ลูกกลิง้ ไว้บนแท่นวาง ดังรูปด้านขวา แล้ววางแม่พมิ พ์ทตี่ อ้ ง
ใช้บนนั้น แค่ยื่นมือดึงแม่พิมพ์ที่จำ�เป็นให้เข้าใกล้เท่านั้น
สายพานลูกกลิ้งสามารถหมุนได้อิสระ ดังนั้น ใช้เพียงนิ้ว
เดียวก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ทุกทิศทางใน 360 องศา

●

วางสินค้าสำ�เร็จรูปเรียงบนแท่นวาง แต่แท่นใหญ่มากทำ�ให้ไม่
สามารถเอือ้ มมือไปถึงด้านในสุดได้ เมือ่ วางทีด่ า้ นหน้าจนเต็มแล้วต้อง
ถือสินค้าสำ�เร็จรูปไปวางบนฝั่งตรงข้ามของแท่น จึงติดตั้งแท่นหมุนที่
ด้านล่างของแท่นวางสินค้า ทำ�เป็นแท่นวางแบบหมุน เมื่อวางเรียงที่

หมุนแท่นไป 180 องศา
เรียงทีด่ า้ นหน้าได้อกี ครัง้
เท่านีก้ ไ็ ม่ตอ้ ง
ขนย้ายแล้ว !

แท่นหมุน

■ ใช้แท่นหมุน

●

หมุน ๆ

ด้านหน้าได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็หมุนแท่นไป 180 องศา แล้วก็วางเรียงที่
ด้านหน้าเช่นเดิม เท่านี้ก็ไม่ต้องถือสินค้าไปไกลแล้ว
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