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ท่่ า น ส ม า ชิิ ก  แ ล ะ ผู้้� อ่่ า น ท่่� รัั ก 

ทุ่กท่่านครัับ เรัากำลังศึึกษาหนังสือ่ภาษา

ญี่่�ปุุ่�นเก่�ยวกับโตโยต�าในชืิ�อ่ภาษาอ่ังกฤษ

ว่า “COST” THE TOYOTA WAY ภาษา

ญี่่�ปุุ่�นใชิ�ชิื�อ่วา่ トヨタの原価 เขีย่นโดยคณุ 

Toshio Horikiri ผู้มค่อ่ย ๆ “ถอ่ดความ” 

และเรั่ยบเรั่ยงมาเล่าส้่กันฟัังไปุ่นะครัับ 

คุณ Horikiri เขี่ยนหนังสือ่เล่มน่�ในรั้ปุ่แบบ

ขีอ่งการัพู้ดคุยกับผู้้�อ่่าน ดังนั�น คำว่า “ผู้ม” 

วิิถูีซามูไร

วิิถีีไทย วิิถีีโล็ก
ดร.ปริทรรศน์์ พััน์ธุุบรรยงก์์

ร่ปีท่่� 23 แสด้งคุวาม่ส่ญเปีล่าหรือ Muda 7 ปีระก่ารท่่�เก่ิด้ขึ�นได้้ง่ายู่หรือบั่อยู่ท่่�หน้างาน

ในสถืานปีระก่อบัก่ารผ่ลิต้หรือบัริก่ารต้่าง ๆ

ในเนื�อ่หาขี�างลา่งน่�จะหมายถงึคณุ Horikiri 

ผู้้�เขี่ยนนะครัับ 

ครัาวท่่�แล�วเรัาคุยกันถึงเรัื�อ่งความ

สญ้ี่เปุ่ลา่หรัอื่ Muda 7 ปุ่รัะการัในการัท่ำงาน 

ไปุ่แล�วนะครัับว่าม่อ่ะไรับ�าง ครัาวน่�เรัา

มาด้รัายละเอ่่ยดเพูิ�มเติมกัน เพูื�อ่แสวงหา

แนวท่างในการัขีจัดความส้ญี่เปุ่ล่าซึึ่�งเป็ุ่น

สิ�งท่่�เพูิ�มต�นทุ่น ไม่สรั�างม้ลค่าเพูิ�ม โดยเรัา

มาด้กันว่าโตโยต�าใชิ�วิธี่การัอ่ย่างไรั? 

แม�แต่ั้ในโรงงานเองน้�น การทำงาน 

ที�ทำใหั�เกิดม้ลค่าเพื่ิ�มมีไม่ถึง 25% ของ

ปีริมาณงานท้�งหัมดที�ทำ

ก่ารท่ำให้คุวาม่สญ่เปีล่าท่ั�ง 7 ปีระก่าร 

น่�หม่ด้ไปีหรือ “การักำจัดความส้ญี่เปุ่ล่า”

นั�น เร่ยู่ก่อ่ก่แบับัหนึ�งได้้ว่า “การัขีจัดสิ�งท่่� 

ไม่สรั�างม้ลค่าเพูิ�ม” ซึ�งจะเชิื�อม่โยู่งถืึง 

“การักำจัดความส้ญี่เปุ่ล่าขีอ่งค่าใชิ�จ่าย

วัสดุ และค่าใชิ�จ่ายแรังงาน” นั�นเอง

แม่้แต้่โรงงานท่่�ม่่คุวาม่ก่้าวหน้าใน

ก่ารก่ำจัด้คุวาม่ส่ญเปีล่าก็่ยู่ังก่ล่าวกั่นว่า 

“ปีริมาณงานที�สร�างม้ลค่าเพื่ิ�มที�แท�จริง

ใน 1 ว้น” น้�นมีค่าไม่เกิน 25%"

ในส่วนของงานอก่่ 75% ท่่�เหลือนั�น 

ม่่ส่วนท่่�เปี็นงานสนับัสนุนหรืองานเสริม่ถืึง 

50% ส่วนอ่ก่ 25% จะเปี็นก่ารใชิ้เวลา 

ในก่ารรอคุอยู่งาน 

แล�วความส้ญี่เปุ่ล่าอ่ย้่ท่่�ไหนล่ะ

ครัับ? ท่ำอ่ย่างไรัเรัาจึงจะแปุ่รัสภาพูขีอ่ง

งานสนับสนุนหรัือ่งานเสรัิมท่่�ม่ถึง 75% ให�

กลายเปุ่็นงานท่่�สรั�างม้ลค่าเพูิ�มได�?

อันท่่�จริงแล้ว ก่ารมุ่่ง “กำจัดความ

ส้ญี่เปุ่ล่า 7 ปุ่รัะการั” คุือก่ารมุ่่งพินิจ

พิจารณาว่า “จะสามารถแปรสภาพงาน

ที่่�ที่ำต่่าง ๆ ให้้สร้างมูลค่่าเพ่�มให้้มาก

ขึ้้�นได้้อย่่างไร?”

จึงม่ิใชิ่เรื�องท่่� “พู้ดซึ่�ำ ๆ ซึ่าก ๆ น่า

เบื�อ่หน่าย” อยู่่างแน่นอนคุรับั

➀ ความสูญเปลาจากการผลิตมากเกินไป
 ...ผลิตเผื่อ, เดินเครื่องเกินความจำเปน, การผลิตเปนล็อต

เก็บพักไว

➁ ความสูญเปลาจากรอคอย
 ...รอคอยคำสั่ง, รอคอยวัสดุ, รอคอยชิ้นสวน (ของขาด)

➂ ความสูญเปลาจากการขนสง
 ...กองรอ, ขนสงหมุนเวียน, เก็บกองใหม, กองชั่วคราว

➃ ความสูญเปลาจากการขึ้นรูปผลิต
 ...การขึ้นรูปที่ไมมีผลตอความเที่ยงตรง การขึ้นรูปที่ไมสรางคุณคา

การทำงานผลิต

การขนสง

การขึ้นรูป

เก็บพักไว
➄ ความสูญเปลาจากของคงคลัง
      ...ตองเพิ่มพื้นที่, เพิ่มอุปกรณขนสง, สินคาแปรสภาพ (คุณภาพตกลง)

➅ ความสูญเปลาจากการเคลื่อนไหว
      ...การเคลื่อนไหวที่ไมสรางคุณคา (การเดินไปมา, การหยิบจับของ
 งานที่ไมจำเปน)

➆ ความสูญเปลาจากของเสียงานทำซ้ำ
 ...วัตถุดิบ, ขั้นตอนการทำงาน, พลังงานที่สูญเสียไป

การทำงานผลิต

คุณภาพ

[ ความสูญเปลา = การเคลื่อนไหว – งานที่ได ] กระบวนการที่เกิดความสูญเปล่าขึ้น
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“

”
การกำจ้ดความส้ญ่เปีล่าน้�น

จำเ ป็ีนจะตั้�องมุ่ งส้ ง เกตั้ที� จุดใด?

การพ่เค่ราะห้์แย่กแย่ะกระบวนการ

ที่ำงานออกเป็นส่วนย่่อย่จะที่ำให้้ 

มองเห้็นค่วามสูญเปล่าได้้

คุำว่า “การักำจัดความส้ญี่เปุ่ล่า” 

นั�น ฟัังด้่แล้วอาจจะคิุด้ว่าถ้ืาไม่่ใช่ิผ่่้ท่่�ม่่

ปีระสบัก่ารณ์ท่ำงานม่านานพอสม่คุวร จะ

ไม่่สาม่ารถืต้รวจพบัคุวาม่ส่ญเปีล่า และ

ปีฏิิบััต้กิ่ารก่ำจดั้ออก่ไปีได้ ้ซึ�งท่่�ปีรกึ่ษาท่่�ม่า

จาก่บัริษัท่โต้โยู่ต้้านั�น ม่ัก่สาม่ารถืม่องเห็น

คุวาม่ส่ญเปีล่าในก่ารท่ำงานท่่�แฝ่งเร้นอยู่่่

ในท่่�ต้่าง ๆ ได้้อยู่่างน่าม่หัศจรรยู่์ม่าก่คุรับั

ท่่�จรงิคุวาม่สาม่ารถืในก่ารท่ำเช่ินน่�

ได้้ม่่เคุล็ด้ลับัอยู่่่คุรับั

กลา่วค่อืการนำเอาเนื�องานห้รอื

กระบวนการที่ำงานมา “แบ่งออกเป็น

ส่วนย่่อย่ ๆ  เพื�อพ่จารณาโด้ย่ละเอ่ย่ด้” 

น่�นเองค่ร่บ

จาก่นั�น จะท่ำให้สาม่ารถืฉุก่ใจคิุด้

และพิจารณาต้่อไปีได้้ว่า “งานส่วนย่อ่ย ๆ 

สว่นนั�นสว่นน่�ไมต่�อ่งท่ำเลยกไ็ด�ใชิห่รัอื่ไม?่” 

เราลองม่าด้่ตั้วอยู่่างงานท่่�ท่ำใน

โรงงานก่ันนะคุรับั

ยู่ก่ต้ัวอยู่่างเชิ่นงาน “ใส่ฝาครัอ่บท่่�

ชิิ�นส่วน” ในส่วนขีอ่งกิจกรัรัม “การัเดินไปุ่ 

หยิบฝาครัอ่บชิิ�นส่วนจากคลังเก็บ” นั�น 

ท่กุ่คุนยู่อ่ม่เขา้ใจได้ว้า่เปีน็งานท่่� “ส้ญี่เปุ่ลา่” 

โด้ยู่จัด้เข้าหม่วด้ “ความส้ญี่เปุ่ล่าจากการั

ขีนส่ง” 

ปัริมาณ์งานท่�สร� างม่ล็ค� า เ พิั�ม 

ท่�แท�จริง	ใน	1	วัน	นั�นม่ค�าไม�เกิน	

25%

ด้งันั�น หน้างานส่วนใหญ่ก่ม็่กั่จะจัด้ 

สถืานท่่�สำหรับัวางฝ่าคุรอบัชิิ�นส่วนโด้ยู่ 

ต้ดิ้ป้ีายู่ไว้ให้เหน็ชิดั้เจน แต่้ท่ว่า หาก่วางไว้

ในระยู่ะท่่�ห่างเก่นิไปีก่จ็ะต้้องม่ก่่าร “เอ่ื�อ่มมอื่ 

ไปุ่หยิบฝาครัอ่บ” เพื�อคุรอบัลงบันชิิ�นส่วน 

ซึ�งหาก่พิจารณาละเอ่ยู่ด้แล้วก็่จะเปี็น 

“การัขีนส่ง” อ่ก่แบับัหนึ�ง ซึ�งนับัเข้าอยู่่่ใน

หม่วด้ของ “ความส้ญี่เปุ่ล่า”

ยู่ิ�งไปีก่ว่านั�น “การัหยิบจับ ‘ฝา

ครัอ่บ’ ” หาก่นำม่าเปีร่ยู่บัเท่่ยู่บัก่ับังานท่่�

เปี็นเปี้าหม่ายู่สุด้ท้่ายู่คุือก่าร “ใส่ฝาครัอ่บ

ท่่�ชิิ�นส่วน” แล้ว ก่็เปี็นขั�นต้อนท่่� “ส้ญี่เปุ่ล่า” 

เชิ่นก่ัน เพราะไม่่ได้้เปี็นส่วนของก่าร “ใส่ 

ฝาครัอ่บท่่�ชิิ�นส่วน” นั�นเองคุรับั

การกำจ้ดความส้ญ่เปีล่าอย่าง

มุง่ม้�น เปีน็การเชี่�อมโยงส้ก่ารลดตั้�นทนุ

อย่างมีปีระสิทธ์ิผู้ล

จาก่ต้ัวอยู่่างท่่�ยู่ก่ม่าข้างต้้นน่� เม่ื�อ

พิจารณาก่ารไหลของก่ิจก่รรม่ก่ารท่ำงาน

ต้ั�งแต้ต่้น้จนจบัแลว้ “งานท่่�มก่ารัสรั�างมล้คา่

เพูิ�ม” ได้้แก่่ “การัใส่ฝาครัอ่บท่่�ชิิ�นส่วน”

เท่่านั�น น่�แหละคุรับัคุือส่วนท่่�ก่ล่าวว่า

เปี็นเน่�องานที�สร�างคุณค่าได�จริง 25%

ด้ังนั�น จาก่ก่ารพิจารณาแยู่ก่แยู่ะงานออก่

เปี็นส่วนยู่่อยู่ ๆ จะท่ำให้ม่องเห็นแนวท่าง

ได้้ว่า คุวรจะปีรับัปีรุงหรือ “ไคเซ็ึ่น” งาน

ท่่�จุด้ใด้ 

กล่าวคือ่ หากมุง่พิูจารัณาเน�นเฉพูาะ 

ส่วนงานท่่�สรั�างม้ลค่าเพูิ�มแล�ว...

จะท่ำให้ฉุก่ใจคิุด้ขึ�นม่าได้้ว่างาน

ท่่�แท่้จริงนั�นท่ำได้้โด้ยู่ “การัวางฝาครัอ่บไว�

ขี�าง ๆ  ชิิ�นสว่นท่่�จะครัอ่บตั�งแตเ่รัิ�มงานแล�ว 

‘ครัอ่บฝาท่่�ชิิ�นสว่น’ อ่ยา่งเดย่วท่่�เท่า่กบังาน

ท่่�เพูิ�มม้ลค่า” 

ด้ังนั�น ก่ารแยู่ก่แยู่ะก่ระบัวนก่าร

ท่ำงานออก่เป็ีนส่วนยู่่อยู่ ๆ จะท่ำให้ได้้ 

ส่ วนก่ารก่ระท่ำท่่� เ ป็ีน  “การัขีนส่ ง ” 

“การัเอ่ื�อ่มมือ่” “การัหยิบจับ” “การัครัอ่บ

ฝา” ท่่�จะท่ำให้เก่ิด้ก่ารฉุก่ใจคุิด้ต้่อไปีได้้ว่า 

สิ�งท่่�สำคุัญท่่�สุด้ก่็คุือ ควรพื่ิจารณากำจ้ด

งานย่อยที�นอกเหัน่อจาก “การครอบ
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หล็กัพัื�นฐานขุอง	Pokayoke	ก็คอื	

“การใชิ�ปััญญาแล็ะการดัดแปัล็ง

โดย์ไม�ต�องล็งทุน”

ฝัา” น้�นออกไปี เพื่ราะเปีน็งานที�ไมส่ร�าง

ม้ลค่าเพื่ิ�มน้�นเอง

น่�คุือ “การักำจัดความส้ญี่เปุ่ล่า” 

และเปี็นสิ�งท่่�เชิื�อม่โยู่งต้่อไปีถืึง “การัลด

ต�นทุ่น” ได้้คุรับั

ทำอย่างไรจึงจะกำจ้ดความ 

ส้ญ่เปีล่าหัน� างานได� ดีที� สุ ด?  ใหั�

พื่จิารณาค่าใชี�จ่ายเทียบกบ้ปีระสทิธิ์ผู้ล

ที�เกิดขึ�นแล�วขจ้ดความผู้ิดพื่ลาดด�วย

ปี้ญ่ญ่า และการด้ดแปีลง

ม่นุษยู่์ม่ิใช่ิเปี็นสิ�งม่่ช่ิวิต้ท่่�สม่บ่ัรณ์

แบับั ไม่่ว่าจะเป็ีนคุนท่่�ละเอ่ยู่ด้รอบัคุอบั

ระม่ัด้ระวังสัก่เพ่ยู่งใด้ ก่็อาจเก่ิด้คุวาม่ 

ผ่ิด้พลาด้ขึ�นเปี็นคุรั�งคุราว หรือบัางคุรั�งก็่

จะเก่ิด้อาก่ารเผ่ลอไผ่ลลืม่ต้ัวขึ�น ท่ำให้เก่ิด้

คุวาม่ผ่ิด้พลาด้ในก่ารท่ำงานได้้

แต้่ท่ว่า ก่ารด้ัด้แปีลงร่วม่ก่ับัก่าร

ปีระยูุ่ก่ต้์ใชิ้ปีัญญาคุวาม่คุิด้เพ่ยู่งเล็ก่น้อยู่

ก่ับัก่ระบัวนก่ารท่ำงานต้่าง ๆ  ก่็จะสาม่ารถื

ลด้ท่อนคุวาม่ผ่ิด้พลาด้และเพิ�ม่ผ่ลได้้ของ

งานได้้อยู่่างม่าก่ม่ายู่ ก่ารด้ัด้แปีลงท่่�ว่าน่�

คุือสิ�งท่่�เร่ยู่ก่ก่ันว่า “Pokayoke” ละคุรับั

โตโยต�าได้้ใช้ิเวลาหลายู่สิบัปีีใน

ก่ารพัฒนา Pokayoke ท่่�หลาก่หลายู่ โด้ยู่

หลัก่พื�นฐานของ Pokayoke ก่็คุือ “การัใชิ�

ปุ่ญัี่ญี่าและการัดดัแปุ่ลงโดยไมต่�อ่งลงท่นุ” 

คุรับั

ยู่ก่ต้วัอยู่่างเช่ิน ในสายู่ก่ารปีระก่อบั 

รถืยู่นต้์ท่่�ม่่รถืไหลม่าต้าม่สายู่พาน เมื่�อถึืง

ต้รงหน้าพนัก่งานปีระก่อบัผ่่้หนึ�ง เขาคุวร

จะหยู่บิัชิิ�นสว่น A~E  ชิิ�นใด้ไปีปีระก่อบัเข้า 

จึงจะด้่? เนื�องจาก่พนัก่งานเปี็นม่นุษย์ู่ 

คุนหนึ�ง ก่ม็่โ่อก่าสท่่�จะหยู่บิัชิิ�นสว่นท่่�ไม่ถ่ืก่่

ต้้องไปีปีระก่อบัเข้าก่ับัรถืได้้ ท่ั�ง ๆ  ท่่�คุวรจะ

หยู่ิบัชิิ�นส่วน A ไปีปีระก่อบั ก่ลับัหยิู่บัชิิ�น

ส่วน B ไปีปีระก่อบัแท่นก่็เปี็นไปีได้้

เม่ื�อเก่ดิ้เหต้คุุวาม่ผ่ดิ้พลาด้เชิน่น่�ขึ�น 

แท่นท่่�จะไปีโท่ษว่าพนัก่งานสะเพร่านั�น 

หลัก่คุิด้พื�นฐานท่่�สำคุัญคุือ การหัาทาง

ปี้องก้นความผิู้ดพื่ลาดไม่ใหั�เกิดขึ�น

จึงจะถ้กตั้�อง  ซึ�งก่ารดั้ด้แปีลงจะรวม่

อยู่่่ในก่ารพัฒนาแนวท่างป้ีองกั่นคุวาม่ 

ผ่ิด้พลาด้น่�

วธิีก่่ารซึ�งไม่ต่้อ้งใชิเ้งนิลงท่นุเลยู่ คุอื 

การัใชิ�ส่แบ่งชิั�นวางชิิ�นส่วนต่าง ๆ  อ่อ่กเปุ่็น

ส่วน ๆ ให�ชิัดเจน ไม่นำชิิ�นส่วนท่่�ม่โอ่กาส

จะหยิบไปุ่ปุ่รัะกอ่บผู้ิดพูลาดมาวางไว� 

ใกล� ๆ เพ่ยู่งแคุ่น่�ก่็สาม่ารถืจะลด้คุวาม่

ผ่ิด้พลาด้จาก่ก่ารปีฏิิบััติ้งานลงไปีได้้ม่าก่

ท่่เด้่ยู่ว

หรอืไม่่อยู่่างนั�นก่ม็ว่ธิีก่ารัใชิ�หลอ่ดไฟั 

เตือ่นให�รัะมัดรัะวังขีณะหยิบชิิ�นส่วนไปุ่

ปุ่รัะกอ่บ โด้ยู่ม่่ระบับัต้รวจสอบัปีระเภท่

ของรถืท่่�วิ�งม่าต้าม่สายู่พานโด้ยู่อัต้โนม่ัติ้ 

แล้วม่่หลอด้ไฟัส่แด้งท่่�ก่ล่อง A เท่่านั�นต้ิด้

สว่างขึ�นม่า เปี็นก่ารเต้ือนพนัก่งานว่า “ให�

เอ่าชิิ�นส่วน A ไปุ่ปุ่รัะกอ่บเขี�ากับรัถคันน่�”

ซึ�งจะท่ำให้คุวาม่ผิ่ด้พลาด้ลด้ลงไปีได้้

อยู่่างม่าก่

แต้่ท่ว่าในก่รณ่น่�พนัก่งานก็่อาจ

จะม่องข้าม่หลอด้ไฟัส่แด้งไปีบั้างเปี็น

คุรั�งคุราว จึงไม่่สาม่ารถืจะม่ั�นใจได้้ว่า

พนัก่งานจะไม่่หยิู่บัชิิ�นส่วนอื�นท่่�ผ่ิด้พลาด้

ไปีปีระก่อบัเข้า

ในก่ารน่�จึงม่่ก่ารพัฒนาม่าต้รก่าร

ให้ก่้าวหน้าไปีอ่ก่ขั�น โด้ยู่ในระยู่ะหลังได้้

เพิ�ม่ให้ม่ฝ่ัาปิีดกล่องชีิ�นสว่นท้�งหัมด เม่ื�อ

รถืไหลม่าต้าม่สายู่พาน ฝัากล่องชีิ�นส่วน 

A,B หัร่อ C …ที�ถ้กตั้�องเท่าน้�นจะเปีิด

ออกได� เม่ื�อเปี็นเชิ่นน่� พนัก่งานจะหยู่ิบั

ใชิไ้ด้เ้ฉพาะชิิ�นสว่นท่่�ถืก่่ต้อ้งก่บััรถืรุ่นท่่�ไหล

ม่าถึืงตั้วเท่่านั�น อัต้ราส่วนคุวาม่ผิ่ด้พลาด้

จึงลด้ลงอยู่่างม่าก่ม่ายู่ม่หาศาลท่่เด้่ยู่ว


