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เพราะว่ามีการกดดันให้เกิดไคเซ็น

ถ้าขาด	1	เรื่อง	ทำาเพิ่มอีก	1	เรื่อง

ไคเซ็นจึงจะแพร่หลายในสถานปฏิบัติงาน

จากฉบับที่แล้วต่อ

1 ใช้แม่เหล็ก
ไม�เฉพ�ะทีี่�โรงง�นเที่��นั�น แต�ทีี่�สู่ำ�นักัง�น และหน้�ง�นบัริกั�ร

ก็ัมีกั�รใช้่แม�เหล็กักัันอย��งแพร�หล�ย โดืยเฉพ�ะอย��งยิ�ง แผ่่นเทุป็ 

ทุ้�ม้แม่เห้ล็ักำติด้อยู่่ ซึี�งห�ซืี�อได้ืต�มร้�น 100 เยน 

ติดืแผ�นเที่ปบันแผ�นเหล็กัในแนวตั�ง ➞ ใช้่กัำ�แพงให้เป็น

ประโยช่น์ ➞ ใช้่พื�นทีี่�ถอดืประกัอบัได้ือย��งอิสู่ระ 

ซึี�งมีตัวอย��งไค่เซ็ีนแบับันี�อีกัม�กั

ไม�หย่ดืเพียงแต�เรื�องเดีืยว แต�มีกั�รที่ำ�ไค่เซ็ีนต�อไปเรื�อย ๆ จำะ

เป็นสิู่�งทีี่�น��ยินดีือย��งยิ�ง

ไคเซ็น ทำ เพ่ิมอีก 1 เร่ือง !

แม่่เหล็็ก

ขณะทำำการตรวจสอบ เกิดเหตุการณส์กรู
ตกเข้าไปภายในตัวเคร่�อง แต่ไม่่เป็นปัญหา 
เพราะมี่เคร่�องม่่อช่่วยหยิบออกม่า
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ติดแผ่นแม่เหล็กท่ีด้านหลัง โดยใช้ผนังให้เป็นประโยชน์ติดแผ่นแม่เหล็กท่ีด้านหลัง โดยใช้ผนังให้เป็นประโยชน์

ก่อนก่อน
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ถื่อเคร่� องม่่อ วัดด้วยม่่อข้างหน่� ง 
ขณะทำำการวัด ทำำให้เหล่อม่่อข้าง
เดียว ซ่�งทำำงานยากม่าก และอาจ
เกิดอันตรายจากเคร่�องม่่อวัดตกลง
พ่�นด้วย

ตดิแผ่น่แม่เ่หล็กทำี�ดา้นหลงัเคร่�องม่่อวัด 
เพ่�อย่ดเคร่�องม่่อวัดไว้กับตู้ควบคุม่ซ่�ง
เปน็เหลก็ ทำำใหส้าม่ารถืใช่ท้ำั�งสองม่่อใน
การปฏิิบัติงานได้

อืม...อืม...

ใช้้ประโยช้น์์พ้�น์ที่ใน์แน์วตั้้�ง	ด้วยแม่เหล็็ก	!

ก่ำอนไคำเซ็ื้น เวล�ทีี่�ต้องกั�รใช้่เค่รื�องมือวัดื (มัลติมิเตอร์) ใน

กั�รวัดืค่��แรงดัืนไฟัฟ้ั�นั�น มือข้้�งหนึ�งต้องถือเค่รื�องมือวัดื สู่�วนมือ 

อีกัข้้�งหนึ�งถือเข็้มวัดื เพร�ะว��ไม�สู่�ม�รถใช้่มือได้ือย��งอิสู่ระ ที่ำ�ให้

กั�รปฏิิบััติง�นไม�ค่�อยมีประสิู่ที่ธิภ�พ และเค่รื�องมือวัดือ�จำตกัพื�นได้ื 

บั�งค่รั�งสู่�ม�รถว�งเค่รื�องมือวัดืไว้ทีี่�ใดืทีี่�หนึ�งแล้วใช้่มือทัี่�งสู่องข้้�งถือ

เข็้มวัดืได้ื แต�ไม�ได้ืมีพื�นทีี่�ว�งในกั�รวัดืท่ี่กั ๆ ค่รั�ง 

ห้ลัังไคำเซื้น็ สัู่งเกัตพบัว��ฝ�ต้่ค่วบัค่่มที่ำ�จำ�กัเหล็กั ซึี�งสู่�ม�รถ

ด่ืดืแม�เหล็กัได้ื ด้ืวยเหต่นี� จึำงติดืเที่ปทีี่�มีแผ�นแม�เหล็กัติดือย่�ไว้ด้ื�นหลัง

เค่รื�องมือวัดื เพื�อสู่�ม�รถติดืเค่รื�องมือวัดืไว้ทีี่�ต้่ค่วบัค่่มในระหว��งกั�ร

ปฏิิบััติง�นได้ื ที่ำ�ให้สู่�ม�รถใช้่มือทัี่�งสู่องข้้�งปฏิิบััติง�นได้ื และไม�ต้อง

กัังวลว��เค่รื�องมือวัดืจำะตกัลงพื�น
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รับมือกับผู้โดยสารในช่ัวโมงเร่งรีบด้วยแผ่นแม่เหล็กรับมือกับผู้โดยสารในช่ัวโมงเร่งรีบด้วยแผ่นแม่เหล็ก

เขียนป้ายแจ้งการหยุดเดินรถื
ทำี�เกิดความ่ผ่ิดปกติด้วยม่่อ ซ่�ง
เป็นการปฏิิบัติงานทำี�เสียเวลา 
ในขณะทำี� เ ร่ ง รี บ รั บ ม่่ อกั บ 
ผู่้โดยสาร

ทำำป้ายแสดงการหยุดเดินรถืด้วยแผ่่นแม่่เหล็กไว้ล่วงหน้า 
ลดเวลาในการเขียนด้วยม่่อ

โปรดทราบ
เน่�องจากเกิดลม่แรง
จ่งหยุดการเดินรถื

สาย xxx

แจ้งการหยุดเดินรถืด่วนพิเศษ

สาย xxx เกิดลม่เรงสาเหตุุ

7 : 31 วากาโทำริ หม่ายเล็ข 5 9 : 30 วากาอินุ หม่ายเล็ข 1

8 : 05 วากาโทำริ หม่ายเลข 7 10 : 06 วากาอินุ หม่ายเล็ข 1
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ต่อฉบับหน้าอ่าน
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	ใช้้ป้ายแม่เหล็็กใน์การแจ้งเรื่องที่มีรูปแบบแน์่น์อน์ได้หล็าย	ๆ	คร้�ง	

ก่ำอนไคำเซ็ื้น กั�รไค่เซ็ีนข้องบัริษัที่รถไฟั เมื�อเกิัดืเหต่กั�รณ์์

ทีี่�ไม�ปกัติ เพื�อค่ว�มปลอดืภัยข้องผ้่โดืยสู่�ร จึำงต้องมีกั�รหย่ดืเดิืนรถไฟั 

ท่ี่กัค่รั�งทีี่�เกิัดืเหต่กั�รณ์์ พนักัง�นสู่ถ�นีรถไฟัจำะต้องเขี้ยนสู่�เหต่ 

ข้องกั�รหย่ดืรถไฟั และข้บัวนรถไฟัทีี่�หย่ดืเดิืน แจ้ำงให้ผ้่โดืยสู่�ร

ที่ร�บั ซึี�งอย่�ในช่�วงทีี่�กัำ�ลังย่�ง สู่�ม�รถที่ำ�ให้เร็วกัว��นี�ได้ืหรือไม�นะ

ห้ลัังไคำเซ็ื้น ที่ำ�แผ�นป้�ยแสู่ดืงเนื�อห�ทีี่�มีร่ปแบับัทีี่�แน�นอน

ด้ืวยแผ�นแม�เหล็กั เช่�น ป็ระกำ�ศเร่�องกำ�รห้ยุ่ด้เดิ้นรถีไฟ เกิำด้

พื่�ยุ่ ขบวนรถีไฟทุ้�จะห้ยุ่ด้เดิ้น เป็นต้น 

ในเวล�ทีี่�ต้องหย่ดืกั�รเดิืนรถไฟั เลือกัแผ�นป้�ยทีี่�จำำ�เป็น

แล้วนำ�ไปติดืไว้ทีี่�บัอร์ดืโลหะ ซึี�งสู่�ม�รถที่ำ�ได้ืรวดืเร็วกัว��กั�รเขี้ยน

ด้ืวยมือ และตัวหนังสืู่ออ��นง��ยกัว��
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เขียนวันทีำ�บนสติ�กเกอรซ่์�งติดอยู่ทีำ�เคร่�อง
ปรับอากาศ ทุำกครั�งทีำ�มี่การทำำความ่สะอาด
เคร่�องปรับอากาศ โดยย่นบนบันไดขณะทีำ�
เขียน อาจเกิดอันตรายได้เน่�องจากบันได
สูง

ติดสติ�กเกอรแ์สดงวัน เด่อน ปี 
ทำี�แผ่่นแม่่เหล็ก แล้วนำไปติด
ไว้ทำี�เคร่�องปรับอากาศ เวลาทำี�
ต้องการเปลี�ยนวันทำี�ก็เพียงแค่
ดง่แผ่น่แม่เ่หลก็ออกม่า แลว้นำ
ม่าเขียนทำี�ด้านล่างได้

เด่อนพฤษภาคม่ ปี 2013ตรวจสอบและทำำความ่สะอาด

เด่อนพฤษภาคม่ ปี 2013

ตรวจสอบและทำำความ่สะอาด

ด้วยแม่เหล็็กที่สามารถตั้ิดแล็ะแกะออกได้โดยอิสระ

เปล็ี่ยน์การปฏิบ้ตั้ิงาน์บน์ที่สูง	เป็น์การปฏิบ้ตั้ิงาน์ใกล็้ม้อ

ก่ำอนไคำเซ็ื้น ใน 1 ปี จำะมีกั�รที่ำ�ค่ว�มสู่ะอ�ดืเค่รื�องปรับั

อ�กั�ศัอย่�หล�ยค่รั�ง ดัืงนั�น ทีี่�เค่รื�องปรับัอ�กั�ศัจำะมีสู่ติ�กัเกัอร์เขี้ยน

แสู่ดืงวัน เดืือน ปี ทีี่�มีกั�รที่ำ�ค่ว�มสู่ะอ�ดืติดือย่�

เมื�อมีกั�รที่ำ�ค่ว�มสู่ะอ�ดืต้องเข้ียนวัน เดืือน ปี ทีี่�ที่ำ�ใน

สู่ติ�กัเกัอร์ท่ี่กัค่รั�ง ด้ืวยกั�รขึ้�นไปยืนบันบัันไดืสู่่ง อ�จำเสีู่ยสู่มด่ืล และ

เกิัดือันตร�ยได้ื

ห้ลัังไคำเซ็ื้น เลิกักั�รติดืสู่ติ�กัเกัอร์แสู่ดืงวัน เดืือน ปี โดืยตรงทีี่�

เค่รื�องปรับัอ�กั�ศั ให้ไปติดืไว้บันแผ�นแม�เหล็กัแที่น และนำ�แผ�นโลหะ

ข้น�ดืเล็กัไปติดืกัับัเค่รื�องปรับัอ�กั�ศัด้ืวยเที่ปกั�ว 2 หน้� เพื�อนำ�แผ�น

แม�เหล็กัแสู่ดืงวัน เดืือน ปี ไปติดืไว้ 

เพร�ะเป็นแผ�นแม�เหล็กัจึำงสู่�ม�รถติดื และแกัะออกัได้ืโดืย

อิสู่ระ ดึืงแผ�นแม�เหล็กัออกัจำ�กัเค่รื�องปรับัอ�กั�ศัแล้วเขี้ยนแก้ัไข้ วัน 

เดืือน ปี ได้ืใกัล้ ๆ มือ
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เก็บรวบรวมช้ินส่วนท่ีเป็นเหล็กด้วยการทำ ท่ีวางให้เป็นแม่เหล็กเก็บรวบรวมช้ินส่วนท่ีเป็นเหล็กด้วยการทำ ท่ีวางให้เป็นแม่เหล็ก

ใสแ่ผ่น่ตัวอยา่งสทีำี�ทำำจากโลหะ
ในซองติดผ่นัง แต่ซองมั่กจะ
ขาดง่าย ทำำให้เก็บไม่่ได้

เลกิการใช่ซ้อง แลว้ตดิกระดาน
แม่่เหล็กทำี�ผ่นังแทำน นำแผ่่น
ตัวอย่างสีไปติดไว้กับแผ่่น 
แม่่เหลก็นั�น ทำำใหม้่องเห็นและ
หยิบแผ่่นสีทำี�ต้องการได้ทำันทำี

ซองขาด ใส่ไม่่ได้

กระดานแม่่เหล็็ก

เอาไปติุดไว้

แผ่่นตัวอย่างสี

แผ่่นตัวอย่างสี

ติดหน่บ

ตั้ิดแม่เหล็็กที่สิ่งของเพื่อให้สามารถตั้ิดก้บโล็หะได้

หร้อเก็บของที่เป็น์เหล็็กไว้ที่แม่เหล็็ก

ก่ำอนไคำเซ็ื้น กั�รเกับ็ัรักัษ�แผ�นตัวอย��งสีู่ไว้ในซีองติดืผนัง แต�

เมื�อเวล�ผ��นไปซีองจำะเสืู่�อมสู่ภ�พลง และข้�ดื ที่ำ�ให้ไม�สู่�ม�รถเก็ับั

แผ�นตัวอย��งสีู่ได้ื

ห้ลัังไคำเซ็ื้น แผ�นตัวอย��งสีู่ที่ำ�จำ�กัโลหะ จึำงน��จำะมีวิธีกั�รเก็ับั

ทีี่�ใช้่ประโยช่น์จำ�กัค่่ณ์สู่มบััตินี�ได้ื

เปลี�ยนจำ�กักั�รใช้่ซีองใสู่�ข้องเป็นติดืกัระดื�นแม�เหล็กัทีี่�ผนัง 

แล้วนำ�แผ�นตัวอย��งสีู่ไปติดืไว้โดืยตรงกัับักัระดื�นนั�น นอกัจำ�กัจำะมอง

ปร�ดืเดีืยวก็ัร้่ว��สีู่ทีี่�ต้องกั�รอย่�ไหนแล้ว ยังสู่�ม�รถหยิบัแผ�นตัวอย��ง

สีู่ได้ืทัี่นทีี่โดืยไม�ต้องล้วงออกัจำ�กัซีองกั�อนด้ืวย




