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คุณ

พ่อของ Toyoda Ki-ichiro ผู้ก่อตั้ง Toyota Motor คือ
คุณ Toyoda Sakichi ได้รบั การยกย่องว่าเป็นบิดาแห่ง
นวัตกรรม การค้นพบของเขาไม่เพียงแต่ท�ำให้เพิ่มความรวดเร็วของ
เครือ่ งทอผ้าอัตโนมัตเิ ท่านัน้ แต่ยงั มีอปุ กรณ์ทหี่ ยุดเครือ่ งจักรเมือ่ เกิด
สิง่ ผิดปรกติขนึ้ ในทันที เขาไม่ชอบของเสีย (NG) ซึง่ จะต้องท�ำให้หมด
ไป และจะท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีความสุขด้วย เพราะถ้าหากว่าของเสีย
เหล่านั้นถูกขายออกไป ผู้บริโภคก็จะโกรธ บริษัทก็จะสูญเสียความ
น่าเชื่อถือ Sakichi ไม่เพียงแต่ยกระดับสมรรถนะเท่านั้น แต่ยัง
สามารถท�ำให้เครื่องจักรสามารถตรวจจับของเสียได้สมบูรณ์เหมือน
มนุษย์
แนวคิดของ TPS ก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้คิดเลยว่าจ�ำเป็นต้อง
เร่งให้ผปู้ ฏิบตั งิ านท�ำงานอย่างเร่งรีบในโรงงาน ไลน์การผลิตจะหยุด
ก็ไม่เป็นไร แต่เพียงอย่าให้เกิดของเสียก็พอ ไม่ว่าจะเป็น Sakichi
หรือ Ki-ichiro หรือ Ohno Taiichi ที่เป็นบิดาแห่ง TPS ก็เช่นกัน
ไม่เพียงแต่ดเู ครือ่ งจักรเท่านัน้ แต่ใส่ใจทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน และ

ผูบ้ ริโภคทีซ่ อื้ สินค้า สิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการนัน้ ประการแรก คือ รถยนต์
ที่ไม่ขัดข้องเสียหาย
ใน TPS นี้นอกจาก จะมี Kanban แล้ว ยังมีอีกแนวคิดหนึ่ง
คือ Jidoka ซึ่งเป็นความคิดที่มาจาก Sakachi ซึ่งในภายหลัง Ohno
Taiichi ได้เรียนรูค้ วามส�ำคัญของการหยุดของเครือ่ งจักรเพือ่ ไม่ทำ� ให้
เกิดของเสีย จากแนวคิดของ Sakachi (Jidoka (自動化เคลื่อนไหว
อัตโนมัติ) นี้ ในภาษาญี่ปุ่นมี 2 ค�ำ ค�ำดั้งเดิม แปลว่า Automation
แต่ Jidoka (自働化) ที่เป็น Technical term ใน TPS แปลว่า Automated working (ท�ำงานโดยอัตโนมัติ) นั่นคือ เอาสติปัญญาของ
มนุษย์เข้าไปในเครื่องจักร (น่าจะเป็นต้นแบบของ AI หรือปัญญา
ประดิษฐ์) จุดเริม่ ต้นของ Jidoka นี้ เกิดมาจากเครือ่ งทออัตโนมัตขิ อง
Toyoda Sakachi ที่เป็นบรรพบุรุษของToyota ในปัจจุบัน เครื่องทอ
อัตโนมัติแบบ Toyota นั้น ถ้าหากว่า ด้ายยืนขาด หรือหรือด้ายพุ่ง
ขาด เครือ่ งจักรจะหยุดเองในทันทีโดยอัตโนมัติ หมายความว่า มีการ
built-in อุปกรณ์ที่สามารถตัดสินว่าดีหรือไม่ดีไว้ในเครื่องจักรที่
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Toyota นี้ แนวคิดนี้ไม่เพียงแต่มีอยู่ในเครื่องจักรเท่านั้น แต่ยัง
ขยายผลไปใน ไลน์ที่มีพนักงานท�ำงานอยู่ด้วย
นวัตกรรมของ Sakichi นี้ เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนา
เครื่องทออัตโนมัติ การเพิ่มสมรรถนะของเครื่องทอนั้น นักประดิษฐ์
ชาวอังกฤษล้วนแต่คดิ ค้นมาแล้วทัง้ นัน้ แต่ Sakachi ได้เปลีย่ นมุมมอง
ท�ำการปรับปรุงเครือ่ งทอ จากนัน้ เครือ่ งทอทัง้ โลกก็มแี นวโน้มท�ำตาม
แนวคิดของเขา
ผ้าฝ้ายที่ใช้เครื่องทอที่มีแรงขับเคลื่อนใหม่ของ Sakichi มี
คุณภาพทีส่ ม�ำ่ เสมอ มีของเสียทีน่ อ้ ยจึงเป็นทีน่ ยิ มมาก บริษทั Mitsui
Bussan บริษัทการค้ายักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นก็เริ่มมาท�ำธุรกิจด้วย
หลังจากนั้น Sakichi กับ Fujino Kamenosuke ซึ่งเป็นผู้จัดการสาขา
Mitsui Bussan ก็ร่วมกันพัฒนา ท�ำให้คุณภาพของสินค้าสูงมากขึ้น
นอกจากนี้ งานที่ Sakachi ได้ท�ำขึ้น ยังเป็นการไคเซ็นพื่อ
รักษาสุขภาพของพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านอีกด้วย โรงงานทอผ้าในสมัย
นั้นเต็มไปด้วยฝุ่น นอกจากนี้ ยังมีเสียงดังจากเครื่องทออีกด้วย
ไม่เพียงเป็นปัญหาของญีป่ นุ่ เท่านัน้ แต่โรงงานทอผ้าทัว่ โลกก็มสี ภาพ
เดียวกัน ปัญหาที่ส�ำคัญคือ การเป็นวัณโรค พนักงานโรงงานทอผ้า
เวลาจะพันด้ายพุง่ เข้าทีก่ ระสวย ซึง่ เส้นด้ายนัน้ จะต้องผ่านรูเล็กๆ ใน
กระสวยนัน้ พนักงานจะต้องเอาด้ายกดเข้าไปทีร่ ู แล้วดูดเส้นด้ายออก
จากอีกข้างหนึ่ง แต่ปัญหาใหญ่ก็คือ ถ้าพนักงานคนหนึ่งเป็นวัณโรค
เวลาเอากระสวยมาประกบที่ปาก ก็จะเกิดการติดเชื้อขึ้นได้ จึง
ต้องการให้เลิกงานที่ไม่อนามัยนั้นหมดไป โดยไม่ต้องดูดด้ายจาก
รูของกระสวย นัน่ คือการท�ำรอยบากไว้ แล้วดึงผ่านรอยบากเท่านัน้ ก็
พอ ซึ่งไคเซ็นนี้น�ำไปสู่การใช้วิธีนี้ในโรงงานทอผ้าทั่วโลกอีกด้วย การ
พัฒนาของอุตสาหกรรมทอผ้าในญีป่ นุ่ เริม่ ขึน้ ในปี 1907 โดย Sakichi
ได้ร่วมตั้งบริษัทเครื่องทอผ้าแบบ Toyota ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายพัฒนา
เทคนิค ไม่เพียงกี่ปี ก็ออกจากบริษัทนี้ แล้วไปศึกษาเรื่องเครื่องจักร
ต่างๆ ที่อเมริกา และยุโรป ภายในใต้การสนับสนุนของ Mitsui Bussan เมื่อกลับประเทศก็ได้รับการช่วยเหลือเงินทุนการก่อตั้งโรงงาน
ทอผ้าอัตโนมัติแบบ Toyota ขึ้น
ในปี 1914 เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 1 อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน
เข้าสู่สงคราม ความต้องการเสื้อผ้าเพื่อเป็นเครื่องแบบทหารเพิ่มขึ้น
อย่างมาก แต่ในประเทศเหล่านั้นไม่สามารถผลิตได้มากนัก รวมทั้ง
เรือก็กลายเป็นเรือรบ ไม่สามารถส่งสินค้าไปทัว่ โลกได้ จึงเป็นโอกาส
อย่างดีของอุตสาหกรรมการทอผ้าของญี่ปุ่น ที่ได้รับโอกาสส่งสินค้า
ไปในประเทศเอเชียแทนอังกฤษ รวมทั้งสามารถขยายผ้าฝ้ายต่างๆ
ไปยุโรป อเมริกาได้อีกด้วย จึงเป็นเหตุให้อุตสาหกรรมปั่นด้ายทอผ้า
และผลิตเครือ่ งจักรทอผ้าของญีป่ นุ่ เติบโตได้ในระดับทีส่ งู เป็นโอกาส
ทองของ Sakichi ที่สร้างฐานเอาไว้ ท�ำให้โรงงานทอผ้าอัตโนมัติ
Toyota ได้รับผลพวงจากสงครามอย่างมาก มีการเพิ่มโรงงาน ในปี
1917 มีเครื่องปั่นด้าย 3 หมื่นแกน มีเครื่องทอผ้า 1000 เครื่อง
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พนักงาน 1000 คน เป็นโรงงานขนาดใหญ่ขึ้นมาทันที และหลัง
สงครามในปี 1918 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Toyota Boshoku ตั้งแต่
บัดนั้นเป็นต้นมา โดยมีประธานบริษัทคือ Sakichi และรองประธาน
คือ Fujno ของ Mitsui Bussan ท�ำให้ในช่วงนั้น Toyota Boshoku
เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่ใครๆ ก็รู้จัก
การก่อก�ำเนิด Toyota Motor ต้องย้อนกลับไปสมัย Toyoda
Kiichiro ในขณะทีศ่ กึ ษาทีม่ หาวิทยาลัยโตเกียว คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล ชัน้ ปีที่ 3 ได้มโี อกาสไปฝึกงานเครือ่ งกล
เครื่องเจียร รวมทั้งได้ไปดูงานในโรงงานผลิตเหล็ก โรงงานต่อเรือ
โรงงานปั่นด้าย และโรงงานสรรพาวุธต่างๆ ที่โรงงานสรรพาวุธนี้ มี
การผลิตรถบรรทุกส�ำหรับการทหาร ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ Toyoda Kiichiro ได้เห็นโรงงานรถยนต์ หลังจากจบการศึกษาในปี 1920 ได้
เข้าไปท�ำงานในบริษัทของพ่อ
แต่เมือ่ ญีป่ นุ่ เข้าสูส่ งครามโลกครัง้ ที่ 2 ประกอบกับแผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ในปี 1923 รวมทั้ง เกิดภาวะวิกฤติ
ทางการเงินของโลก Toyota Boshoku ก็ประสบภาวะวิกฤติตามมา
เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ในยุคนัน้ อุตสาหกรรมสิง่ ทอเป็นอุตสาหกรรม
หลักของประเทศ และโลก จึงได้มีการวิจัยพัฒนาเครื่องทออัตโนมัติ
จากประสบการณ์ยุโรป อเมริกา ของ Ki-ichiro เทคนิคที่ส�ำคัญของ
Toyoda Boshoku ก็คอื อุปกรณ์เปลีย่ นกระสวยได้อย่างอัตโนมัติ ซึง่
ประสบความส�ำเร็จในปี 1924 และได้จดสิทธิบตั รไว้ เรียกว่า G Type
Automatic Weaving Machine ซึง่ ท�ำให้เครือ่ งทอนัน้ สามารถท�ำงาน
ได้ 24 ชัว่ โมงโดยอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งมีการเปลีย่ นกระสวย รวมทัง้ เทคนิค
การซ่อมบ�ำรุง และอุปกรณ์ความปลอดภัย ท�ำให้ไม่ตอ้ งลดความเร็ว
ในการผลิต และพนักงานคนเดียวสามารถดูแลเครื่องทอได้หลายๆ
เครือ่ งในเวลาเดียวกัน บริษทั ได้ขายลิขสิทธ์นใี้ ห้กบั บริษทั สิง่ ทอยักษ์
ใหญ่ของอังกฤษ ได้เงินมาคิดเป็นค่าปัจจุบัน เท่ากับ 5.5 ร้อยล้าน
เยน เงินค่าลิขสิทธิ์นี้ได้น�ำเอามาพัฒนาธุรกิจใหม่ นั่นคือ การเข้าสู่
ธุรกิจผลิตรถยนต์นั่นเอง นั่นคือจุดก�ำเนิดของ Toyota Motor ใน
ปัจจุบัน (เรียบเรียงจาก Nikkei Business 5/2016) TPA
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