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■	การขนย้าย คือ ความสูญเปล่า

อาจกล่าวได้ว่าท่ีไหนมีงานท่ีน่ันมี การขนย้าย แต่ การขนย้าย 
นั้น ไม่ท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (ผลก�าไร) ยิ่งขนย้ายเท่าไหร่ก็ยิ่งสูญเปล่า 
ซึ่งในระบบการผลิตแบบโตโยต้าได้นับการขนย้ายเป็น 1 ใน 7 ความ
สูญเปล่า (มุดะ)

“จริง ๆ แล้วภายในโรงงานไม่ควรมีการขนย้าย พูดให้สุดข้ัว
วิธีท่ีดีที่สุด คือ ผลิตสินค้าที่ป้อมยามแล้วส่งไปยังที่หมายเลย”  
ผู้เชี่ยวชาญการ ก�าจัดความสูญเปล่า คุณฮิโตชิ ยามาดะ กล่าว

ตัวอย่างเช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ
✻ ขนวัตถุดิบไปยังหน้างานแปรรูป
✻ แปรรูป
✻ ขนผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แล้วไปยังโกดัง
แต่จากเหตุผลที่ว่า ส่ิงเหล่านี้ ไม่ท�าให้เกิดผลก�าไร การขน

วัตถุดิบและการขนผลิตภัณฑ์ไปยังโกดังจึงเป็นสิ่ง สูญเปล่า

■	การกำาจัดความสูญเปล่าขนาดใหญ่น้ันต้องใช้ท้ังเงินและเวลา...

ท�าอย่างไรจึงสามารถก�าจัด ความสูญเปล่าในการขนย้าย ได้
“ตัวอย่างเช่น ถ้าเห็นว่าที่หน้างานมีรถยก ก็ต้องถามว่าใช้ 

รถยกขนอะไรไปท่ีไหนบ้าง คุณจะค้นพบความสูญเปล่า เช่น รถยกน้ัน 
ผูกติดกับหน้างานนั้นหรือเปล่า วิธีขนย้ายไม่สม่�าเสมอหรือเปล่า 
เป็นต้น” คุณยามาดะ เสนอความเห็น

　

จับตามอง สิ่งที่ฝืนกำาลัง สิ่งที่สูญเปล่า

เล็ก ๆ ในงานขนย้ายกันเถอะ ! 

ส่ิงท่ีฝืนกำ ลัง ส่ิงท่ีสูญเปล่า ในงานขนย้าย

แปรรูปผลิตภัณฑ์
	

วางบนแท่นผลิต
ยกจากแท่นผลิตมายังรถเข็น

เม่ือแปรรูปผลิตภัณฑแ์ล้ว ใส่ลงรถเข็นได้โดยตรง

ไม่ต้องใช้ท่า
ท่ีฝืนกำ ลัง

ไม่มี
การขนย้าย
ท่ีสูญเปล่า

แน่นอนว่าการค้นพบความสูญเปล่า ต้องจับตามอง อีกด้าน
หนึ่ง ในการก�าจัดความสูญเปล่าที่ค้นพบอย่างถึงรากถึงโคน จ�าเป็น
ต้องท�าไคเซน็ขนาดใหญ ่เชน่ การเปล่ียนเลย์เอาท ์การน�าระบบขนยา้ย
อัตโนมติัมาใช ้เปน็ต้น แต่ไคเซน็ขนาดใหญน่ัน้ต้องใชท้ัง้เงินและเวลา 
อีกทั้งยังเป็นเรื่องยากส�าหรับผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว 

■	มาเร่ิมจากการกำาจัดความสูญเปล่าเล็ก ๆ กันเถอะ

ถา้ไคเซน็แบบนีแ้ลว้จะเปน็อยา่งไรนะ วางผลติภณัฑท์ีแ่ปรรปู
แล้วบนรถเข็นแล้วขนไปยังโกดัง ตอนแรกใส่ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้ว
ในกล่องที่อยู่บนแท่นผลิต เมื่อกล่องเต็มจึงยกไปที่รถเข็น แต่ถ้าวาง
กล่องบนรถเข็นไว้ก่อน แล้วจึงวางผลิตภัณฑ์ลงไปโดยตรง จะเป็น
อย่างไรนะ

ความสูญเปล่าในการ ยก กล่องไปวางบนรถเข็นทุกคราว 
กห็มดไป ในขณะเดยีวกนักส็ามารถก�าจดั สิง่ทีฝ่นืก�าลงั ของผูป้ฏบิตั-ิ 
งานได้ด้วย เช่น งานที่ใช้ท่าทางที่ฝืนก�าลัง ใน การยกกล่องหนัก ๆ 

การก�าจัดความสูญเปล่าที่ เป็นการ ขนย้าย  โดยตรง 
เปน็เรือ่งยาก แตก่ารก�าจดัสิง่สญูเปลา่หรอืสิง่ทีฝ่นืก�าลงัเลก็ ๆ  ในงาน 
ขนย้าย นั้น ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ เพียงคนเดียวก็ท�าได้

ไคเซ็น คือ จับตามองในภาพรวม ลงมือท�าในภาพย่อย สิ่งที่
สามารถท�าได้นั้นส�าคัญที่สุด ก่อนอื่นมาเริ่มก�าจัดสิ่งที่สูญเปล่าและ 
สิ่งที่ฝืนก�าลังเล็ก ๆ ในงาน ขนย้าย กันเถอะ !
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ทำาให้ไม่ขนย้ายได้ไหม ?

ด้านหน้าได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็หมุนแท่นไป 180 องศา แล้วก็วางเรียงที่

ด้านหน้าเช่นเดิม เท่านี้ก็ไม่ต้องถือสินค้าไปไกลแล้ว

■	ให้เครื่องมือช่วยขน

การขนยา้ย หมายถงึ การเคลือ่นยา้ยสิง่ของจากจดุ A 

ไปยังจุด B ซึ่งมีหลายวิธี

มีทั้งกรณีขนย้ายด้วยมือ ใช้รถเข็นเคล่ือนย้าย รวม

ทั้งใช้สายพาน รถยก และรอกสปริง เป็นต้น วิธีขนย้ายแบบ

ใดมีประสิทธิภาพมากกว่า ขนย้ายได้ง่ายกว่า ขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์และสภาพการณ์ ดังนั้น การตัดสินใจ ➞ เลือก 

ก็คือ ไคเซ็น

ตัวอย่างเช่น เลิกการ ขนย้าย ด้วยมือ

♦ ใช้สายพานลูกกลิ้ง

♦ ใช้แท่นหมุน

♦ ใชค้วามลาดเอียง เปน็ตน้ ถ้า ท�าให้ไมข่นย้าย ดว้ย

มือก็ท�างานได้สบาย!

■	ใช้สายพานลูกกล้ิง

ในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ ต้องขนแม่พิมพ์จากท่ีเก็บแม่

พิมพ์  

แมพ่มิพท์�ามาจากเหลก็ ซึง่หนึง่แทน่หนกัประมาณ 

20-30 กิโลกรัม ล�าบากในการขนย้ายมาก จึงติดสายพาน

ลกูกลิง้ไวบ้นแทน่วาง ดงัรปูดา้นขวา แล้ววางแมพ่มิพท่ี์ตอ้ง

ใช้บนนั้น แค่ยื่นมือดึงแม่พิมพ์ที่จ�าเป็นให้เข้าใกล้เท่านั้น 

สายพานลูกกลิ้งสามารถหมุนได้อิสระ ดังนั้น ใช้เพียงนิ้ว

เดียวก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ทุกทิศทางใน 360 องศา

■ ใช้แท่นหมุน

วางสนิคา้ส�าเร็จรปูเรยีงบนแทน่วาง แตแ่ทน่ใหญม่ากท�าใหไ้ม่

สามารถเอือ้มมือไปถงึดา้นในสดุได ้เมือ่วางทีด่า้นหนา้จนเตม็แล้วต้อง

ถือสินค้าส�าเร็จรูปไปวางบนฝั่งตรงข้ามของแท่น จึงติดตั้งแท่นหมุนที่

ด้านล่างของแท่นวางสินค้า ท�าเป็นแท่นวางแบบหมุน เมื่อวางเรียงที่

ติดต้ังสายพานลูกกล้ิง
ท่ีแท่นวาง

ทำ�แท่นวางสินค้า
แบบหมุน

แค่ย่ืนมือดึงแม่พิมพท่ี์จำ เป็นให้เข้าใกล้
เท่าน้ัน ถ้าอยู่บนสายพานลูกกล้ิง 

แม้เป็นแม่พิมพท่ี์หนักแค่ไหนก็สามารถ
เคล่ือนย้ายได้เพียงน้ิวเดียว

● ก่อนอ่ืน วางเรียงท่ีด้านหน้าให้ได้คร่ึงหน่ึง

   ถือไปฝ่ังตรงข้าม หรือทำ ให้ฝ่ังตรง
ข้ามเข้ามาหา
      เพียงหมุนไป 180 องศา ฝ่ังตรงข้าม
ก็จะมาอยู่ด้านหน้าเรา จึงไม่จำ เป็นต้อง
ถือไปยังฝ่ังตรงข้าม

● หมุนแท่นไป 180 องศา
● เรียงท่ีด้านหน้าได้อีกคร้ัง

เม่ือด้านหน้า
เต็มแล้ว

เท่าน้ีก็ไม่ต้อง
ขนย้ายแล้ว !

แท่นหมุน หมุน ๆ
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