
45TPA news

Kaizen Society

K
a
iz
e
n
 
S
o
c
ie
t
y

September 2020 ●  No. 285

วิธีีการัยกรัะดับไคเซ็็นในการัควบคุมความเสูียหายวิธีีการัยกรัะดับไคเซ็็นในการัควบคุมความเสูียหาย

ที่ี�ใสู่กรัะดาษที่ิชชู่แบบ 2 ชั�นที่ี�ใสู่กรัะดาษที่ิชชู่แบบ 2 ชั�น

มี ทุ่�ใส่่กระด้�ษทิุชช่่แบบ 2 ชั�น ทุ่�ส่ำ�ห้รับใช้ในห้้องนำ��

วิางขึ้ายั ซี้�งเป้็นต่ัวิอยั่างขึ้องไคเซี็น ถ่งแม้...ก็ไม่เป็นไร เพราะถ้งแม้ 

กระด้�ษทุิชช่่ จะหมดไป้หน้�งม้วิน ก็ไม่เป้็นป้ัญหา เพราะยัังเหลิ่อ 

กระดาษ อ่กม้วนห้น่�ง 

แต่่มีวิิธิีการใชี้ทิี�ต่่างกัน ขึ้้�นอยั่่กับ้สถานทิี�

① แกะห่อุกระดาษทิชุชุู่อุอุกทั�ง ส่องม้วน เพืิ่�อุให้สามิารถ

ใชุ้ได้ทั�ง ส่องม้วน

② แกะห่อุกระดาษทิชุชุู่อุอุกเพิ่ียง ห้น่�งม้วน ส่วน อ่กม้วน

ห้น่�ง ยัง อย้่่ในส่ภู�พเด้ิม

ซ็อฟต์แวรั์เป็นสูิ�งจำาเป็นสูำาหรัับฮารั์ดแวรั์

ควิามแต่กต่่างขึ้อง วิธ่ก�รติิด้ติั�ง ทิั�งสองนั�น เกิดเป้็น คำว�ม

แติกติ่�งข้องระด้ับ ทีิ�เกี�ยัวิขึ้้องกับ้ ก�รคำวบคำุมคำว�มเส่่ย้ห้�ย้

เป้น็อยัา่งมากในกรณ์ทีีิ�ทิำาการแกะหอ่กระดาษทิิชีชี่อ่อกทัิ�ง ส่องม้วน

ทิำาให้สามารถใชี้กระดาษทิิชีชี่่ ได้ทัิ�งสองม้วิน ซี้�งจะมีควิามแต่กต่่าง

ในการใชี้งานขึ้้�นอยั่่กับ้ บุคำคำล เชี่น

❋ ใชี้ทิิชีชี่่ม้วิน ด้้�นบน

❋ ใชี้ทิิชีชี่่ม้วิน ด้้�นล่�ง

เรื่่�องใด
เป็็นไคเซ็็นควบคุมความเสีียหาย

ใช้้งานทั้้�งด้้านบนและล่างค่่กั้นไป็
ใช้้งานเฉพาะด้้านบน ด้้านล่าง

เป็็นสี่วนทั้ี�สีำรองไว้

ยัังไม่่แกะออกจากห่่อ

ใช้้งานได้้ทั้้�งสีองม้วน 
ทั้ำให้กัระด้าษลด้ลงไป็
พร้อม ๆ ก้ัน 
บางคร้�ง หมด้พร้อมกั้น !!

ไม่มีกัระด้าษอ๊ะ !

หมายัควิามว่ิา ไม่มี ก�รคิำด้ถ่งซึ่อฟต์ิแวร์ วิ่าควิรจะ ใช้

ประโย้ชน์ในร่ปแบบใด้ มุ่งเพียังแค่การ ติิด้ติั�งฮ�ร์ด้แวร์ เทิ่านั�น 

มีสถานทิี�หลิายัแห่งทิี� ติิด้ติั�งทุ่�ใส่่กระด้�ษทิุชช่่แบบ 2 ชั�น

ซี้�งเป้็น ฮ�ร์ด้แวร์ แต่่ไม่ได้คำาน้งถ้ง วิธ่ก�รใช้ง�น = ก�รคิำด้แบบ

ซึ่อฟต์ิแวร์ หากไม่มีควิามเข้ึ้าใจเกี�ยัวิกับ้วิิธีิการใช้ีงาน ซึ่อฟติ์แวร์ 

ใหเ้กดิป้ระโยัชีนแ์ลิว้ิ ถ้งจะเป้น็ม ีฮ�รด์้แวร ์ทิี�ดเีพยีังใด กไ็มส่ามารถ

ใชี้งาน ฟังก์ชั�น ได้อยั่างเต่็มทิี� กลิายัเป้็น คำว�มส่่ญเปล่�

ด้วิยัเหตุ่นี� ทิำาให้ป้ริมาณ์ขึ้องกระดาษทิิชีชี่่ทิั�งสองม้วินลิดลิง

ไป้พร้อมๆ กัน ส่งผลิให้เกิดเหตุ่การณ์์ทิี�ไม่คาดคิดเกิดขึ้้�นได้ 

คำนทุ่�โชคำไม่ด่้ อาจพบ้เหตุ่การณ์์ทีิ� กระด้�ษทิุชช่ทัุ่�งส่องม้วน

ห้มด้ลง แสดงวิ่า ทิั�งๆ ทิี�ใชี้ ทุ่�ใส่่กระด้�ษทุิชช่่แบบ 2 ชั�น ก็ยัังเกิด

เหตุ่การณ์์ทีิ�ไม่คาดฝันขึ้้�น สาเหตุ่ทิี�เป้็นเชี่นนั�นเพราะสามารถใชี้

กระดาษทิิชีชี่่ทิี�มีไวิ้สำารองได้อยั่างอิสระ ทิั�งๆ ทิี� ติ้องเก็บรักษ�เอ�ไว้

ทิำาให้ไม่ใชี่เป้็น ก�รส่ำ�รอง

เร่�องนี�เป้น็ ติวัอย่้�งแบบรป่ธรรม ทิี�แสดงใหเ้หน็วิา่ ถ้งแมจ้ะ

มีการ ติิด้ตัิ�งฮ�ร์ด้แวร์ ทิี�ดีเพียังใด แต่่หากไม่เข้ึ้าใจวิิธีิการใช้ีงาน 

ซึ่อฟติ์แวร ์แลิ้วิ ก็ไม่มีควิามหมายัอะไร กลิายัเป้็น คำว�มส่่ญเปล่� 
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อีกแบ้บ้หน้�ง ค่อ การคงสภาพกระดาษทิิชีชี่่ให้ อย้่่ในห้่อ ไวิ้ 

ห้น่�งม้วน

หากไม่ใชี่ คำนทุ่�ผิด้ปกติิ ห้ร่อม่คำว�มคิำด้แปลกประห้ล�ด้ 

แลิ้วิ ยั่อมใชี้ กระด้�ษทุิชช่่ม้วนทุ่�ส่�ม�รถใช้ได้้ เทิ่านั�น

เกิดคำาถามขึ้้�นในหัวิว่ิา ต่้องคำานวิณ์เป้รียับ้เทีิยับ้ระหว่ิาง 

ปริม�ณีรวมทุ่�เห้ล่อข้องกระด้�ษทุิชช่่ทุั�งส่องม้วน กับ้ ปริม�ณีก�ร

ใชทุ้ชิช่โ่ด้ย้เฉล่�ย้ แต่เ่น่�องจากมี ติวัแปร 2 ติวั ทิำาให้การคำานวิณ์เป็้น

เร่�องยัากไป้ทิันทิี เน่�องจากเกิด คำว�มส่ับส่น วิ่า

❋ ผลิแบ้บ้นี�วิ่าจะใชี้ได้

❋ ไม่นะ หร่อวิ่าจะเป้็นแบ้บ้นี� เป้็นต่้น

งานที�มิ ีคำว�มส่บัส่น เกดิข่ี�น ยอุ่มิเกิด เห้ติกุ�รณีท์ุ่�ไมค่ำ�ด้คิำด้

ขี่�นในวันใดวันหน่�ง ดังนั�น ต้อุง ทุำ�ให้้ไม่ส่ับส่น ซึ่่�งเป็น วิธ่ก�รจัด้ก�ร

แบบไคำเซึ่็น อุีกด้านหน่�ง ในกรณีที� ทุิชช่่อ่กม้วนห้น่�งห้่อไว้แบบเด้ิม

เนื�อุงจ่ากมิี พ่�นฐ�นทุ่�เข้้�ใจได้้โด้ย้ง่�ย้ ว่ากระดาษทิชุชุู่ ม้วนทุ่�ห้น่�ง

ลด้ลงจนเห้ล่อปริม�ณีเทุ่�ใด้ จ่งทุำ�ก�รเปล่�ย้นเป็นกระด้�ษทิุชช่่

ม้วนให้ม่ ทำาให้ไมิ่เกิด คำว�มส่ับส่น เนื�อุงจ่ากไมิ่ต้อุงมิีการ คำำ�นวณี 

➞ ประเมิน ทุ่�ซึ่ับซึ่้อนเก่�ย้วกับปริม�ณีทุ่�เห้ล่อข้องกระด้�ษทิุชช่ ่

ทุั�งส่องม้วน 

แนน่อนว่ิา ลกัษณีะก�รใช้ง�น ขึ้องหอ้งนำ�า แลิะ ปรมิ�ณีก�ร

ใช ้กระดาษทิิชีชี่่มีควิามเป้ลิี�ยันแป้ลิง โดยัอาจมี ส่ถ�นก�รณี์ทุ่�คำ�ด้

ไม่ถ่ง เกิดขึ้้�นด้วิยั แต่่เน่�องจากมีเก็บ้รักษา กระด้�ษทุิชช่่ทุ่�ส่ำ�รองไว้

เป้็นอย่ัางดี จ้งสามารถจัดการได้แม้จะมีเหตุ่การณ์์ทิี�คาดไม่ถ้งหร่อ

ผิดป้กต่ิเกิดขึ้้�น ต่ัวิอย่ัางนี�แสดงให้เห็นวิ่าเป้็นไคเซี็น ถ่งแม้...ก็ไม่

เป็นไร โดยัถ้งแม้จะมี เห้ตุิก�รณี์ทุ่�คำ�ด้ไม่ถ่ง เกิดขึ้้�น ก็สามารถ 

รับ้ม่อได้ หมายัควิามว่ิา เป็้น ไคำเซึ่็นทุ่�ด้่กว่�ก�รคำวบคำุมคำว�ม 

เส่่ย้ห้�ย้

ต่อฉบับหน้าอ่าน

ระว้งศีีรษะ

ใช้้จากัม้วนด้้านบน (ด้้านล่าง สีำรองไว้ก่ัอน) 
เพราะเหตุุนี� 

ดัังนั้ั�นั้ ถึึงแม้กัระด้าษด้้านบนจะหมด้ กั็ไม่มีป็ัญหา

โชคดีีจััง

ไคเซ็็นถึึงแม้....กั็ไม่เป็็นไร 
ควบคุมความเสีียหาย 

ย้บย้�งกัารเกิัด้ความเสีียหาย ความส่ีญเสีีย

ทั้ำให้ป็ลอด้ภั้ย ทั้ำให้สีบาย

ไม่มีเร่�องทีั้�ไม่สีบาย

ไม่มีความส่ีญเป็ล่า

ไม่มีป็ฏิิกิัริยาตุอบสีนองทีั้�เกิันพอดี้

ทั้ำงานด้้วยความสีบายใจ ความเหมาะสีม

หมายัควิามวิ่า ไม่น่าจะทิำา เร่�องทุ่�ติ้องใช้เวล�ทุ่�ไม่จำ�เป็น 

ในการพยัายัามแกะห่อกระดาษทิิชีชี่่ออก เพ่�อใชี้งานอย่ัางแน่นอน 

ด้วิยัเหตุ่นี� กระดาษทิิชีชี่่ม้วินทิี� อย้่่ในห้่อ ก็จะถ่กเก็บ้รักษาไวิ้อยั่างดี

ในฐานะทิี�เป้็น ข้องส่ำ�รอง

ดังนั�น ถ้งแม้กระดาษทิิชีชี่่จะหมดไป้ ห้น่�งม้วน แต่่ยัังมีม้วิน

ทิี�สำารองไว้ิ ทิำาให้ไม่เกิด เห้ตุิก�รณี์ทุ่�ไม่คำ�ด้ฝ่ัน ขึ้้�น นี�ค่อ วิธ่ก�ร 

ติิด้ติั�งกระด้�ษทุิชช่่อย้่�งถ่กติ้อง ซี้�งเป้็น ก�รคำวบคำุมคำว�มเส่่ย้ห้�ย้ 

ไคเซี็นทิำาให้ไม่สับ้สน ด้วิยัการทิำาให้ถ้งแม้....ก็ไม่เป้็นไร

ในกรณ์ทีิี�ป้รมิาณ์ กระด้�ษทุชิช่่ทัุ�งส่องม้วน ลิดลิงพรอ้มๆ กนั

นั�น หากป้รมิาณ์ขึ้องกระดาษทิชิีชี่ท่ิั�งสองมว้ินลิดลิงแบ้บ้คร้�งๆ กลิางๆ

ไมม่ากไม่นอ้ยั ทิำาให้แมบ่้า้นทีิ�มหีน้าทีิ�เป้ลิี�ยันกระดาษทิิชีช่่ี เกิดควิาม

สับ้สนลิังเลิใจวิ่า

❋ ต่้องเป้ลิี�ยันต่อนนี�หร่อไม่

❋ หร่อจะเป้ลิี�ยันในคราวิต่่อไป้




