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อย่างน้อยสามารถ

หยุดการย้ายที่วางได้หรือไม่

จากฉบับที่แล้วต่อ

ปัญหา
1

ปัญหา
2

ย้ายท่ีวางลังกระดาษท่ีใส่วัตถุดิบน้ำ หนัก 20 กิโลกรัม 
จากรถเข็นไปวางบนเก้าอ้ีกลม

กล่อง
มีน้ำ หนักมาก

ทำ ให้ยากลำ บาก
ในการเปล่ียน

ท่ีวาง

เม่ือวัตถุดิบมีจำ นวนลดลง...ต้องงอตัว
ยืดแขนเพ่ือใช้พล่ัวตักวัตถุดิบท่ีเหลืออยู่

ก้นกล่อง

เจ็บ ! 
ลำ บาก !

ด้วยเหตุน้ีจึงไคเซ็น

รถเข็นแบบน้ีก็มี !

หากใช้ส่ิงน้ี จะสามารถ
เปล่ียนความสูงของรถเข็นได้

เท่ากับแท่นปฏิบัติงานด้วยเหตุน้ี 
จึง ไม่มีความสูญเปล่าจากการ
เปล่ียนไปวาง บนเก้าอ้ีกลม

นอกจากน้ี การท่ีสามารถเปล่ียน
ความสูงของลังได้ตามปริมาณวัตถุดิบท่ี

เหลืออยู่ จึงสามารถตักวัตถุดิบท่ีเหลืออยู่
ก้นกล่องได้อย่างราบร่ืน ด้วยเหตุน้ี 

จึง ไม่มีท่าทางท่ีฝืนกำ ลัง

เปล่ียนเป็นใช้รถเข็นแบบปรับ
ความสูงด้วยระบบไฮโดรลิกได้ !

ผู้สนับสนุนตัวอย่าง บริษัท นิกโก้เคมิเคิล จำ กัด สำ นักงานนะสึ

เม่ือปริมาณวัตถุดิบลดจำ นวนลง
จนมีน้ำ หนักเบาข้ึนสปริงจะเกิด

การดีดตัว ทำ ให้ของอยู่สูงข้ึน

สปริงเกิด
การยืดตัว 
หดตัว จาก
น้ำ หนักของ
วัตถุท่ีอยู่
ภายใน

สปริง

จับตามองงานเปลี่ยนที่วาง

ถงึแม้จะไม่สามารถเลกิ การขนย้าย ได้ แต่กส็ามารถลดความ

สูญเปล่าจาก การขนย้าย ได้

ตวัอย่างงานต่อไปนีท้ีท่�าการเลกิ ➞ ลด การเปลีย่นท่ีวาง การ

เปลี่ยนต�าแหน่ง ที่มีอยู่ภายในการปฏิบัติงาน ขนย้าย ท�าให้สามารถ

ลดการฝืนก�าลัง ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนั้นได้

ตัวอย่างไคเซ็น เปลี่ยนเป็นใช้รถเข็นแบบลิฟต์

ก่อนไคเซน็ วางลงักระดาษทีบ่รรจวุตัถดุบิ (แป้ง 20 กโิลกรมั) 
บนรถเข็นแล้วขนย้ายไปสถานที่ปฏิบัติงาน หลังจากวางลังกระดาษ
บนเก้าอี้กลมแล้ว ใช้พล่ัวตักวัตถุดิบแบ่งใส่ในถุงพลาสติก ถุงละ 1 
กิโลกรัม (ต้องท�าการชั่งน�้าหนัก 1 กิโลกรัม บนตราชั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่
อยู่แท่นปฏิบัติงาน หากไม่วางบนเก้าอี้แล้ว จะปฏิบัติงานยาก) ท�า
แบบนี้ซ�้า 20 ครั้ง การย้ายที่วางกล่องที่มีน�้าหนักมากจากรถเข็นไป
เก้าอี้กลม เป็นเรื่องยากล�าบากมาก

นอกจากนี้ ความสูงของเก้าอ้ีกลมถูกก�าหนดไว้แล้ว เมื่อ
วตัถดุบิมจี�านวนลดลง ต้องยดืแขนเพือ่ตกัของทีอ่ยูก้่นกล่อง ไม่เช่นนัน้
แล้วจะตักวัตถุดิบไม่ได้ ท�าให้ปวดแขนหรือเอวได้

หลังไคเซ็น เปลี่ยนเป็นใช้รถเข็นแบบปรับความสูงได้ในการ
ขนย้ายวัตถุดิบ ท�าให้สามารถปรับความสูงได้จากการใช้เท้าเหยียบ
คันเหยียบ วางกล่องบนรถเข็นแบบปรับความสูงได้แล้วท�าการปรับ
ความสูงของรถเข็น จะสามารถตักวัตถุดิบได้ด้วยท่าทางสบาย ๆ ไม่
ต้องย้ายที่วางไปเก้าอี้กลม และไม่ต้องยืดแขน
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การเอาช้ินงานท่ีมีน้ำ หนักมากออกจากกล่องด้วย
การยกเป็นเร่ืองยากลำ บาก

เอ้า อ๊ึบ...

● ยกข้ึนด้วยแรงท่ีมาก
● ท่าทางฝืนกำ ลัง

เกิดการฝืน ความสูญเปล่า !

วิธีการเอาช้ินงานท่ีมีน้ำ หนักมากออก
จากกล่องโดยไม่ยก ?

เอาออกทางด้านข้าง

เอาออกทางแนวเอียง

เพียงแค่เปล่ียนวิธี
หรือตำ แหน่งการวาง

เท่าน้ัน

หากสามารถทำ ให้
ไม่ยกได้ ก็จะเกิดความ

สบาย !

ไม่มีวิธีการเอาออกนอกจากการยกแล้วหรือ

มีการปฏิบัติงานเอาชิ้นงาน ออก จากกล่องด้วย การยก 

การปฏิบัติงานนี้ต้องท�าการ

●	 ยกชิ้นงานขึ้นด้วยมือ      

●	 เคลื่อนย้ายจาก ล่าง สู่ บน

หมายความว่า เป็นการปฏิบัติงาน ขนย้าย ชิ้นงานจาก ล่าง 

สู่ บน

ในเวลาเช่นนี ้หากชิน้งานมนี�า้หนกัเบาในลกัษณะทีเ่อาออกมา

ได้ง่าย จะไม่ค่อยพบปัญหาสามารถ เอาออกมา = ขนย้าย ด้วยแรง

น้อย ๆ ได้ แต่ทว่า หากชิ้นงานมีน�้าหนักมาก หรืออยู่ในลักษณะที่ไม่

สามารถเอาออกมาได้โดยง่ายแล้ว จะเกิดอะไรขึ้น การยกชิ้นงานที่มี

น�้าหนักมาก ต้องใช้แรงมาก ๆ และยังกลายเป็นการปฏิบัติงานด้วย

ท่าทางที่ฝืนก�าลัง เช่น งอตัว ยืดแขน เป็นต้น
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สามารถเลิกการยก

แบบฝืนธรรมชาติได้หรือไม่

เมื่อเกิดการฝืน ความสูญเปล่าเกิดขึ้น จะเป็นภาระกับ 

ผู้ปฏิบัติงาน เช่นนั้นแล้ว มีวิธีการ เอาออก อื่นอีกหรือไม่ ตัวอย่างเช่น 

หากตั้งกล่องแนวนอน จะเป็นอย่างไร หากสามารถสไลด์ของที่มี 

น�า้หนกัมากในแนวนอนแล้วดงึออกมาได้แล้ว การ ยกขึน้ กไ็ม่จ�าเป็น

หากไม่สามารถท�าเป็นแนวนอนได้ก็มีวิธีการเอาออกใน 

แนวเฉยีง การดึงออกในแนวเฉยีง สามารถเอาของออกมาได้สบายขึน้

อีก วิธีการเอาของออกมาไม่ได้มีเพียงวิธีการเดียว หากการ ยก ของที่

มีน�้าหนักมากขึ้นเป็นเรื่องยากล�าบาก การ ท�าให้ไม่ต้องยก ถือเป็น 

การไคเซ็น ไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนวิธีการวางหรือต�าแหน่งกล่อง

เท่านัน้ ยงัมวีธิกีารต่าง ๆ  มากมาย ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขและสภาพปัจจุบัน


