




การจัดการของภาคอุตสาหกรรมในหลากหลายประเภทธุรกิจและเปนประโยชนในการอางอิงซึ่งเปนนวัตกรรมดานการผลิตที่ได
รับการยอมรับ ในครั้งนี้จะเปนการการกลาวถึงกรณีตัวอยางของลูกคา 2 บริษัท โดยมีการรวบรวมตัวอยางของการทำไคเซ็น 
และประเด็นที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันของผูทำกิจกรรมไคเซ็นที่เรียกวา การประชุมแลกเปลี่ยนอุตสาหกรรม 
ที่แตกตาง กิจกรรมไคเซ็นกรณีแรกที่จะทำการแนะนำคือ บริษัท เด็นโซ จำกดั (โรงงานโคตะ) ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนต 
ระดับโลก มีการใชเทคโนโลยี ระบบในการทำงาน และผลิตภัณฑขั้นสูง สวนกรณีที่สองคือ บริษัท ทาคาโน จำกัด (โรงงาน 
ชิโมะจิมา) ซึ่งเร่ิมตนจากการผลิตสปริง และมีการขยายธุรกิจในดานสุขภาพ ดานสวัสดิการ การตกแตงภายนอก รวมถึง 
อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ยังเปนผูรับผิดชอบดานการผลิตเกาอี้สำนักงานอีกดวย อีกตัวอยางหนึ่งนั้นเปนกรณีที่บริษัท เด็นโซ 
ฟุคุชิมา จำกัด ไดใหความรวมมือกับบริษัท อาเคโบโนะ เบรก ฟุคุชิมา จำกัด จากการรองขอใหมีการจัดการประชุมแลกเปลี่ยน 
ความรูดานอุตสาหกรรมที่แตกตาง ซึ่งมีการอภิปรายพูดคุยกรณีศึกษาตางๆ รวมถึงการสัมภาษณความรูสึกที่ไดรับจากการประชุม 
ในนิตยสารฉบับนี้มีการแนะนำตัวอยาง ไอเดีย และแนวคิดที่เหมาะกับลักษณะการจัดการของแตละประเภทธุรกิจ โปรดอยา 
พลาดการติดตามรายละเอียดภายในเลม

บริษัท เด็นโซ จำกัด (โรงงานโคตะ) 
บริษัท ทาคาโน จำกัด (โรงงานชิโมะจิมา)

บริษัท เด็นโซ ฟุคุชิมา จำกัด และบริษัท อาเคโบโนะ เบรก ฟุคุชิมา จำกัด

นวัตกรรมสถานที่การผลิต

แนะนำกรณีตัวอยางไคเซ็น

การประชุมแลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่แตกตาง
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ไดเรียนรู ระบบการจัดการของบริษัทอื ่นและยัง 
ไดรับความรูใหมๆ อีกดวย สิ่งที่ยังคงอยูในความประทับใจ 
คือ พนักงานหนางานมีความกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรม 
ไคเซ็นอยางแข็งขัน และในตอนที่ผมเห็น พนักงานหญิง 
คนหนึ่งหยิบชิ้นสวนของ GF ขึ้นมาและเริ่มนําไปใช 
ก็แอบสงสัยวา "เขากําลังจะทําอะไรนะ" ซึ่งตางจาก 
บริษัท อา เคโบโนะ เบรก ฟุคุชิมา ที่พวกเราในฐานะผู 
ทํากิจกรรมไคเซ็นจะตองควบคุมการทํางานตั้งแตการ 
ประกอบอุปกรณไปจนถึงการซอมแซมงานหลังการ 
ติดตั้งดวย

และใน 4 ปที่ผานมานี้ ในแตละปเราจะมีการคัดเลือก 
ผูที่ไดรับรางวัลดีเดนจากการสรางคาราคุริที่ทําขึ้นจาก 
โรงงานแตละแหงของเรา โดยกรรมการตัดสินตองไมใช 
ผูที่มีความเกี่ยวของกับฝายผลิต และมีเงื่อนไขการตัดสิน 
งายๆ ดวยการใชสายตามอง ผลงานตองสามารถใชงาน 
ไดจริง นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมขอมูลจากดานอื่นๆ 
เชน ไปเยี่ยมชมนิทรรศการคาราคุริ ไคเซ็น® จัดโดย 
Japan Institute of Plant Maintenance ซึ่งจะได 
ศึกษาเรียนรูคาราคุริของบริษัทอื่นดวย และเราก็หวัง 
วาสักวันหนึ่งจะมีโอกาสนําผลงานของเราออกโชว 
นิทรรศการดวยเชนกัน

พวกเราสรางอุปกรณจากการรับฟงความคิดเห็นของ 
พนักงาน "ถาทําแบบนี้จะสะดวกหรือเปลานะ" คิดไป 
ดวยทําไปดวย แตในความเปนจริง หลังจากนําไปติดตั้ง 
แลวพนักงานไมใชก็มี สาเหตุนาจะเกิดจากสิ่งที่ไดไมตรง 
กับความตองการ เราจึงตองแกปญหาดวยวิธีการแกไข 
ใหไดตามเสียงสะทอนของพนักงาน แมแตระหวางผูรับ 
ผิดชอบการทําไคเซ็นเองก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน 
เราจึงตองพูดคุยกันเสมอ ผมคิดวาการแกไขปญหาหลัง 
จากติดตั้งเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหไดงานที่ เหมาะสมที่สุด

ซึ่งในการประชุมแลกเปลี่ยนก็มีการกลาวไววา เนื่อง 
จากการลําเลียงไมไดกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม เราจึงตองการ 
ใชระบบอัตโนมัติใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งตอนนี้เรา 
อยูระหวางการพิจารณานํา AGC เขามาใชงาน ผมรูสึก 
ประทับใจในการรับสงชิ้นงานแบบอัตโนมัติโดย AGC ของ 
โรงงานเด็นโซ ฟุคุชิมา มาก และหลังจากไดสอบถามถึง 
ว ิธ ีการด ําเน ินการก ับผ ู  ร ับผ ิดชอบก ็ร ู ส ึกท ึ ่ งก ับ 
ผลงานชิ้นนี้เนื่องจากเปนผลงานที่มาจากการลองผิด 
ลองถูก ซึ่งผมมีความตั้งใจที่จะซึมซับความคิดเห็นจาก 
ผูปฏิบัติงานที่หนางานและสรางอุปกรณที่สามารถนําไป 
ใชจริงในระยะยาวได

ผมรูสึกตกใจที่พนักงานที่นี่ทํางานดวยตนเองทั้งหมด 
ตั้งแตดัดเฟรม GF หรือวาตัดรางสไลด ถึงแมวาสิ่งเหลานี้ 
จะไมใชเรื่องยาก แตก็คิดวาเปนไอเดียที่ยอดเยี่ยมมาก 
จากที่พวกเราเพิ่งเร่ิมใช GF มาประมาณ 3 เดือน ครั้งนี้ 
ทําใหไดเรียนรูวา ไมวาจะใชวัสดุใดก็ตาม การนําไอเดีย 
ของตนเองมาประยุกตใชนั้นก็สําคัญ อีกทั้งยังมีโอกาส 
ไดเห็นตัวอยางของการใชชิ้นสวนตางๆ  จากงานจริงทําให 
สามารถนึกภาพออกและนําไปอางอิง เพื่อพัฒนาตอได

ที่บริษัทอาเคโบโนะ เบรก เมื่อรวมโรงงานที่ฟุคุชิมา 
แลว เรามีฐานการผลิตทั้งหมด 6 แหงทั่วประเทศญี่ปุน 
ซึ่งจะมีการจัดประชุมผูรับผิดชอบกิจกรรมไคเซ็นเพื่อ 
แชรขอมูลรวมกันเดือนละ 1 ครั้ง เนื่องจากเพิ่งเริ่มกิจกรรม 
พัฒนาคาราคุริ ดังนั้นผูเขารวมประชุมจึงเปนระดับ 
ผูรับผิดชอบเทานั้น 

ทั้งนี้ปนี้เปนชวงพอดีที่มีการนําคาราคุริจิ๋วที่จัดทํา 
โดยสมาชิกของเขตอิวาซึกิ จังหวัดไซตามะ สงหมุนเวียน 
ไปยังแตละโรงงานเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดเรียนรูหลักการ 
และระบบการทํางาน โดยคาดหวังวาใหพนักงานในโรงงาน 
ไดรูจักวาคาราคุริคืออะไร และสามารถนําเสนอไอเดีย 
เพื่อสรางอุปกรณมาใชในโรงงานไดทายที่สุดคือการที่ 
พนักงานสามารถสรางชิ้นงานขึ้น มาไดดวยตนเอง 
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ไดเรียนรู ระบบการจัดการของบริษัทอื ่นและยัง 
ไดรับความรูใหมๆ อีกดวย สิ่งที่ยังคงอยูในความประทับใจ 
คือ พนักงานหนางานมีความกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรม 
ไคเซ็นอยางแข็งขัน และในตอนที่ผมเห็น พนักงานหญิง 
คนหนึ่งหยิบชิ้นสวนของ GF ขึ้นมาและเริ่มนําไปใช 
ก็แอบสงสัยวา "เขากําลังจะทําอะไรนะ" ซึ่งตางจาก 
บริษัท อา เคโบโนะ เบรก ฟุคุชิมา ที่พวกเราในฐานะผู 
ทํากิจกรรมไคเซ็นจะตองควบคุมการทํางานตั้งแตการ 
ประกอบอุปกรณไปจนถึงการซอมแซมงานหลังการ 
ติดตั้งดวย

และใน 4 ปที่ผานมานี้ ในแตละปเราจะมีการคัดเลือก 
ผูที่ไดรับรางวัลดีเดนจากการสรางคาราคุริที่ทําขึ้นจาก 
โรงงานแตละแหงของเรา โดยกรรมการตัดสินตองไมใช 
ผูที่มีความเกี่ยวของกับฝายผลิต และมีเงื่อนไขการตัดสิน 
งายๆ ดวยการใชสายตามอง ผลงานตองสามารถใชงาน 
ไดจริง นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมขอมูลจากดานอื่นๆ 
เชน ไปเยี่ยมชมนิทรรศการคาราคุริ ไคเซ็น® จัดโดย 
Japan Institute of Plant Maintenance ซึ่งจะได 
ศึกษาเรียนรูคาราคุริของบริษัทอื่นดวย และเราก็หวัง 
วาสักวันหนึ่งจะมีโอกาสนําผลงานของเราออกโชว 
นิทรรศการดวยเชนกัน

พวกเราสรางอุปกรณจากการรับฟงความคิดเห็นของ 
พนักงาน "ถาทําแบบนี้จะสะดวกหรือเปลานะ" คิดไป 
ดวยทําไปดวย แตในความเปนจริง หลังจากนําไปติดตั้ง 
แลวพนักงานไมใชก็มี สาเหตุนาจะเกิดจากสิ่งที่ไดไมตรง 
กับความตองการ เราจึงตองแกปญหาดวยวิธีการแกไข 
ใหไดตามเสียงสะทอนของพนักงาน แมแตระหวางผูรับ 
ผิดชอบการทําไคเซ็นเองก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน 
เราจึงตองพูดคุยกันเสมอ ผมคิดวาการแกไขปญหาหลัง 
จากติดตั้งเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหไดงานที่ เหมาะสมที่สุด

ซึ่งในการประชุมแลกเปลี่ยนก็มีการกลาวไววา เนื่อง 
จากการลําเลียงไมไดกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม เราจึงตองการ 
ใชระบบอัตโนมัติใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งตอนนี้เรา 
อยูระหวางการพิจารณานํา AGC เขามาใชงาน ผมรูสึก 
ประทับใจในการรับสงชิ้นงานแบบอัตโนมัติโดย AGC ของ 
โรงงานเด็นโซ ฟุคุชิมา มาก และหลังจากไดสอบถามถึง 
ว ิธ ีการด ําเน ินการก ับผ ู  ร ับผ ิดชอบก ็ร ู ส ึกท ึ ่ งก ับ 
ผลงานชิ้นนี้เนื่องจากเปนผลงานที่มาจากการลองผิด 
ลองถูก ซึ่งผมมีความตั้งใจที่จะซึมซับความคิดเห็นจาก 
ผูปฏิบัติงานที่หนางานและสรางอุปกรณที่สามารถนําไป 
ใชจริงในระยะยาวได

ผมรูสึกตกใจที่พนักงานที่นี่ทํางานดวยตนเองทั้งหมด 
ตั้งแตดัดเฟรม GF หรือวาตัดรางสไลด ถึงแมวาสิ่งเหลานี้ 
จะไมใชเรื่องยาก แตก็คิดวาเปนไอเดียที่ยอดเยี่ยมมาก 
จากที่พวกเราเพิ่งเร่ิมใช GF มาประมาณ 3 เดือน ครั้งนี้ 
ทําใหไดเรียนรูวา ไมวาจะใชวัสดุใดก็ตาม การนําไอเดีย 
ของตนเองมาประยุกตใชนั้นก็สําคัญ อีกทั้งยังมีโอกาส 
ไดเห็นตัวอยางของการใชชิ้นสวนตางๆ  จากงานจริงทําให 
สามารถนึกภาพออกและนําไปอางอิง เพื่อพัฒนาตอได

ที่บริษัทอาเคโบโนะ เบรก เมื่อรวมโรงงานที่ฟุคุชิมา 
แลว เรามีฐานการผลิตทั้งหมด 6 แหงทั่วประเทศญี่ปุน 
ซึ่งจะมีการจัดประชุมผูรับผิดชอบกิจกรรมไคเซ็นเพื่อ 
แชรขอมูลรวมกันเดือนละ 1 ครั้ง เนื่องจากเพิ่งเร่ิมกิจกรรม 
พัฒนาคาราคุริ ดังนั้นผูเขารวมประชุมจึงเปนระดับ 
ผูรับผิดชอบเทานั้น 

ทั้งนี้ปนี้เปนชวงพอดีที่มีการนําคาราคุริจิ๋วที่จัดทํา 
โดยสมาชิกของเขตอิวาซึกิ จังหวัดไซตามะ สงหมุนเวียน 
ไปยังแตละโรงงานเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดเรียนรูหลักการ 
และระบบการทํางาน โดยคาดหวังวาใหพนักงานในโรงงาน 
ไดรูจักวาคาราคุริคืออะไร และสามารถนําเสนอไอเดีย 
เพื่อสรางอุปกรณมาใชในโรงงานไดทายที่สุดคือการที่ 
พนักงานสามารถสรางชิ้นงานขึ้น มาไดดวยตนเอง 

Sing 37 / Innovation 37_Ref 10Sing 37 / Innovation 35_Ref 1

p02 p27p26 p03



Sing 37 / Innovation 37_Ref 8Sing 37 / Innovation 35_Ref 3

p04 p25



Sing 37 / Innovation 37_Ref 8Sing 37 / Innovation 35_Ref 3

p04 p25

Sing 37 / Innovation 37_Ref 7 Sing 37 / Innovation 35_Ref 4

p24 p05



Sing 37 / Innovation 37_Ref 6Sing 37 / Innovation 35_Ref 5

p06 p23



Sing 37 / Innovation 37_Ref 6Sing 37 / Innovation 35_Ref 5

p06 p23p22 p07



เปนชุดอุปกรณตรวจสอบคุณภาพที ่ 
สามารถปรับตําแหนงของชุดหลอดไฟและ 
กลองที่ติดอยูสวนบนของโตะทํางานใหอยู 
ในระดับที่เหมาะสมและเขากับความสูงของ 
ชั้นวางของไดโดยอัตโนมัติ ในชวงแรกใช
Power Unit (ชนิด Rod) ในการดึงลวด 
เพื่อเลื่อนขึ้นลง แตในขณะที่ใชงานพบวา 
เสนลวดนั้นยืดตัวออก มีผลทําใหระดบั 
ความสูงเคลื่อน จึงทําการปรับปรุงใหมโดย 
ใช Power Unit ชนิดเลื่อนสไลดยึดติด 
โ ดยตร งก ั บกล  อ งและช ุ ดหลอด ไฟ 
จึงสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได

ปจจุบันผูผลิตรถยนตใชการผลิตแบบผสมผสานเพื่อ 
ใหสามารถผลิตรถยนตไดหลายรุนภายในไลนการผลิต 
1 ไลน บริษัท เด็นโซ  ฟุคุชิมา เองก็ไดรับการรองขอ 
จากลูกคาใหสงมอบสินคาตามลําดับการผลิตดังกลาว 
เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา บริษัทฯ จึง 
สรางระบบที่สามารถจัดเก็บชิ้นงานเขาชั้นวางตาม 
หมายเลขผลิตภัณฑแยกตามล็อตที่ผลิตออกมาและ 
เรียกหมายเลขผลิตภัณฑไดตามลําดับที่ตองการ โดย 
ชิ้นงานที่ไหลมาตามไลนการผลิตจะหมุน 90° เพื่อเปลี่ยน 
ทิศทาง จากนั้น QR Code บนชิ้นงานจะถูกอาน 
โดยเครื ่องจักรเพื ่อลําเลียงเขาชั ้นวางที ่ก ําหนด 
โดยอัตโนมัติ หากปลอยใหหมุน 90° จังหวะสโตรคจะ 
กวางมากจนไมสามารถบรรจุลงความกวางของชั้นวาง 
ไดพอดี เราจึงไดขยับระยะของเทเบิ้ลออกมาเพื่อใหได 
ตําแหนงพอดีหลังชิ้นงานหมุนตัว ในสมัยกอนการลําเลียง 
ชิ้นงานทําโดยแรงงานคน แตเมื่อนําคาราคุริที่ทํางาน 
ดวยไฟฟาเขามาใชในไลนอัตโนมัติทําใหเราสามารถ 
ลดจํานวนพนักงานไดจริง

ชิ้นงานที่ผลิตเสร็จจะถูกนําไปใสในรถเข็น 
และนําไปวางไวใน gate จากนั้นธงที่อยู 
สวนบนจะยกขึ้น ซึ่งพนักงานที่อยในกระ 
บวนการ ถัดไปแมจะอยูในพื้นที่หางไกลกัน 
ก็สามารถ มองเห็นไดทันทีวามีการจายงาน 
ออกมาแลว จึงเปนการชวยลดเวลาในการ 
เดินที่เปลาประโยชน
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เปนชุดอุปกรณตรวจสอบคุณภาพที ่ 
สามารถปรับตําแหนงของชุดหลอดไฟและ 
กลองที่ติดอยูสวนบนของโตะทํางานใหอยู 
ในระดับที่เหมาะสมและเขากับความสูงของ 
ชั้นวางของไดโดยอัตโนมัติ ในชวงแรกใช
Power Unit (ชนิด Rod) ในการดึงลวด 
เพื่อเลื่อนขึ้นลง แตในขณะที่ใชงานพบวา 
เสนลวดนั้นยืดตัวออก มีผลทําใหระดบั 
ความสูงเคลื่อน จึงทําการปรับปรุงใหมโดย 
ใช Power Unit ชนิดเลื่อนสไลดยึดติด 
โ ดยตร งก ั บกล  อ งและช ุ ดหลอด ไฟ 
จึงสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได

ปจจุบันผูผลิตรถยนตใชการผลิตแบบผสมผสานเพื่อ 
ใหสามารถผลิตรถยนตไดหลายรุนภายในไลนการผลิต 
1 ไลน บริษัท เด็นโซ  ฟุคุชิมา เองก็ไดรับการรองขอ 
จากลูกคาใหสงมอบสินคาตามลําดับการผลิตดังกลาว 
เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา บริษัทฯ จึง 
สรางระบบที่สามารถจัดเก็บชิ้นงานเขาชั้นวางตาม 
หมายเลขผลิตภัณฑแยกตามล็อตที่ผลิตออกมาและ 
เรียกหมายเลขผลิตภัณฑไดตามลําดับที่ตองการ โดย 
ชิ้นงานที่ไหลมาตามไลนการผลิตจะหมุน 90° เพื่อเปลี่ยน 
ทิศทาง จากนั้น QR Code บนชิ้นงานจะถูกอาน 
โดยเครื ่องจักรเพื ่อลําเลียงเขาชั ้นวางที ่ก ําหนด 
โดยอัตโนมัติ หากปลอยใหหมุน 90° จังหวะสโตรคจะ 
กวางมากจนไมสามารถบรรจุลงความกวางของชั้นวาง 
ไดพอดี เราจึงไดขยับระยะของเทเบิ้ลออกมาเพื่อใหได 
ตําแหนงพอดีหลังชิ้นงานหมุนตัว ในสมัยกอนการลําเลียง 
ชิ้นงานทําโดยแรงงานคน แตเมื่อนําคาราคุริที่ทํางาน 
ดวยไฟฟาเขามาใชในไลนอัตโนมัติทําใหเราสามารถ 
ลดจํานวนพนักงานไดจริง

ชิ้นงานที่ผลิตเสร็จจะถูกนําไปใสในรถเข็น 
และนําไปวางไวใน gate จากนั้นธงที่อยู 
สวนบนจะยกขึ้น ซึ่งพนักงานที่อยในกระ 
บวนการ ถัดไปแมจะอยูในพื้นที่หางไกลกัน 
ก็สามารถ มองเห็นไดทันทีวามีการจายงาน 
ออกมาแลว จึงเปนการชวยลดเวลาในการ 
เดินที่เปลาประโยชน
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   คาราคุริจะเขามาชวยปองกันการนับจํานวนถาดผิด 
กรณีเมื่อถาดงานที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวจะถูก 
วางเร ียงซอนกันกอนที ่จะสงไปยังกระบวนการถัดไป 
ผูปฏิบัติงานจะนําถาดไปวางไวบนรางสายพานที่อยูขาง 
โตะตรวจสอบ เมื่อถาดซอนกันถึงจํานวนที่กําหนด พนักงาน 
จะกดปุมเพื่อสงไปยังกระบวนการถัดไป บารที่ใชกดนั้นถูก 
กําหนดใหพอดีกับความสูงของจํานวนชั ้นที ่ก ําหนดไว 
ถาจํานวนถาดนอยจะไมถึงเสนบนและไมสามารถผลัก 
ออกไปได กรณีที่ถาดตั้งสูงเกินเสนที่กําหนด จะทําใหไปติด 
บาร ดังนั้นถาดที่มีความสูงที่เหมาะสมเทานั้นจึงสามารถไหล 
ไปในกระบวนการถัดไปได
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   คาราคุริจะเขามาชวยปองกันการนับจํานวนถาดผิด 
กรณีเมื่อถาดงานที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวจะถูก 
วางเร ียงซอนกันกอนที ่จะสงไปยังกระบวนการถัดไป 
ผูปฏิบัติงานจะนําถาดไปวางไวบนรางสายพานที่อยูขาง 
โตะตรวจสอบ เมื่อถาดซอนกันถึงจํานวนที่กําหนด พนักงาน 
จะกดปุมเพื่อสงไปยังกระบวนการถัดไป บารที่ใชกดนั้นถูก 
กําหนดใหพอดีกับความสูงของจํานวนชั ้นที ่ก ําหนดไว 
ถาจํานวนถาดนอยจะไมถึงเสนบนและไมสามารถผลัก 
ออกไปได กรณีที่ถาดตั้งสูงเกินเสนที่กําหนด จะทําใหไปติด 
บาร ดังนั้นถาดที่มีความสูงที่เหมาะสมเทานั้นจึงสามารถไหล 
ไปในกระบวนการถัดไปได
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   คาราคุริจะเขามาชวยปองกันการนับจํานวนถาดผิด 
กรณีเมื่อถาดงานที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวจะถูก 
วางเร ียงซอนกันกอนที ่จะสงไปยังกระบวนการถัดไป 
ผูปฏิบัติงานจะนําถาดไปวางไวบนรางสายพานที่อยูขาง 
โตะตรวจสอบ เมื่อถาดซอนกันถึงจํานวนที่กําหนด พนักงาน 
จะกดปุมเพื่อสงไปยังกระบวนการถัดไป บารที่ใชกดนั้นถูก 
กําหนดใหพอดีกับความสูงของจํานวนชั ้นที ่ก ําหนดไว 
ถาจํานวนถาดนอยจะไมถึงเสนบนและไมสามารถผลัก 
ออกไปได กรณีที่ถาดตั้งสูงเกินเสนที่กําหนด จะทําใหไปติด 
บาร ดังนั้นถาดที่มีความสูงที่เหมาะสมเทานั้นจึงสามารถไหล 
ไปในกระบวนการถัดไปได
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เปนชุดอุปกรณตรวจสอบคุณภาพที ่ 
สามารถปรับตําแหนงของชุดหลอดไฟและ 
กลองที่ติดอยูสวนบนของโตะทํางานใหอยู 
ในระดับที่เหมาะสมและเขากับความสูงของ 
ชั้นวางของไดโดยอัตโนมัติ ในชวงแรกใช
Power Unit (ชนิด Rod) ในการดึงลวด 
เพื่อเลื่อนขึ้นลง แตในขณะที่ใชงานพบวา 
เสนลวดนั้นยืดตัวออก มีผลทําใหระดบั 
ความสูงเคลื่อน จึงทําการปรับปรุงใหมโดย 
ใช Power Unit ชนิดเลื่อนสไลดยึดติด 
โ ดยตร งก ั บกล  อ งและช ุ ดหลอด ไฟ 
จึงสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได

ปจจุบันผูผลิตรถยนตใชการผลิตแบบผสมผสานเพื่อ 
ใหสามารถผลิตรถยนตไดหลายรุนภายในไลนการผลิต 
1 ไลน บริษัท เด็นโซ  ฟุคุชิมา เองก็ไดรับการรองขอ 
จากลูกคาใหสงมอบสินคาตามลําดับการผลิตดังกลาว 
เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา บริษัทฯ จึง 
สรางระบบที่สามารถจัดเก็บชิ้นงานเขาชั้นวางตาม 
หมายเลขผลิตภัณฑแยกตามล็อตที่ผลิตออกมาและ 
เรียกหมายเลขผลิตภัณฑไดตามลําดับที่ตองการ โดย 
ชิ้นงานที่ไหลมาตามไลนการผลิตจะหมุน 90° เพื่อเปลี่ยน 
ทิศทาง จากนั้น QR Code บนชิ้นงานจะถูกอาน 
โดยเครื ่องจักรเพื ่อลําเลียงเขาชั ้นวางที ่ก ําหนด 
โดยอัตโนมัติ หากปลอยใหหมุน 90° จังหวะสโตรคจะ 
กวางมากจนไมสามารถบรรจุลงความกวางของชั้นวาง 
ไดพอดี เราจึงไดขยับระยะของเทเบิ้ลออกมาเพื่อใหได 
ตําแหนงพอดีหลังชิ้นงานหมุนตัว ในสมัยกอนการลําเลียง 
ชิ้นงานทําโดยแรงงานคน แตเมื่อนําคาราคุริที่ทํางาน 
ดวยไฟฟาเขามาใชในไลนอัตโนมัติทําใหเราสามารถ 
ลดจํานวนพนักงานไดจริง

ชิ้นงานที่ผลิตเสร็จจะถูกนําไปใสในรถเข็น 
และนําไปวางไวใน gate จากนั้นธงที่อยู 
สวนบนจะยกขึ้น ซึ่งพนักงานที่อยในกระ 
บวนการ ถัดไปแมจะอยูในพื้นที่หางไกลกัน 
ก็สามารถ มองเห็นไดทันทีวามีการจายงาน 
ออกมาแลว จึงเปนการชวยลดเวลาในการ 
เดินที่เปลาประโยชน
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ไดเรียนรู ระบบการจัดการของบริษัทอื ่นและยัง 
ไดรับความรูใหมๆ อีกดวย สิ่งที่ยังคงอยูในความประทับใจ 
คือ พนักงานหนางานมีความกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรม 
ไคเซ็นอยางแข็งขัน และในตอนที่ผมเห็น พนักงานหญิง 
คนหนึ่งหยิบชิ้นสวนของ GF ขึ้นมาและเริ่มนําไปใช 
ก็แอบสงสัยวา "เขากําลังจะทําอะไรนะ" ซึ่งตางจาก 
บริษัท อา เคโบโนะ เบรก ฟุคุชิมา ที่พวกเราในฐานะผู 
ทํากิจกรรมไคเซ็นจะตองควบคุมการทํางานตั้งแตการ 
ประกอบอุปกรณไปจนถึงการซอมแซมงานหลังการ 
ติดตั้งดวย

และใน 4 ปที่ผานมานี้ ในแตละปเราจะมีการคัดเลือก 
ผูที่ไดรับรางวัลดีเดนจากการสรางคาราคุริที่ทําขึ้นจาก 
โรงงานแตละแหงของเรา โดยกรรมการตัดสินตองไมใช 
ผูที่มีความเกี่ยวของกับฝายผลิต และมีเงื่อนไขการตัดสิน 
งายๆ ดวยการใชสายตามอง ผลงานตองสามารถใชงาน 
ไดจริง นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมขอมูลจากดานอื่นๆ 
เชน ไปเยี่ยมชมนิทรรศการคาราคุริ ไคเซ็น® จัดโดย 
Japan Institute of Plant Maintenance ซึ่งจะได 
ศึกษาเรียนรูคาราคุริของบริษัทอื่นดวย และเราก็หวัง 
วาสักวันหนึ่งจะมีโอกาสนําผลงานของเราออกโชว 
นิทรรศการดวยเชนกัน

พวกเราสรางอุปกรณจากการรับฟงความคิดเห็นของ 
พนักงาน "ถาทําแบบนี้จะสะดวกหรือเปลานะ" คิดไป 
ดวยทําไปดวย แตในความเปนจริง หลังจากนําไปติดตั้ง 
แลวพนักงานไมใชก็มี สาเหตุนาจะเกิดจากสิ่งที่ไดไมตรง 
กับความตองการ เราจึงตองแกปญหาดวยวิธีการแกไข 
ใหไดตามเสียงสะทอนของพนักงาน แมแตระหวางผูรับ 
ผิดชอบการทําไคเซ็นเองก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน 
เราจึงตองพูดคุยกันเสมอ ผมคิดวาการแกไขปญหาหลัง 
จากติดตั้งเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหไดงานที่ เหมาะสมที่สุด

ซึ่งในการประชุมแลกเปลี่ยนก็มีการกลาวไววา เนื่อง 
จากการลําเลียงไมไดกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม เราจึงตองการ 
ใชระบบอัตโนมัติใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งตอนนี้เรา 
อยูระหวางการพิจารณานํา AGC เขามาใชงาน ผมรูสึก 
ประทับใจในการรับสงชิ้นงานแบบอัตโนมัติโดย AGC ของ 
โรงงานเด็นโซ ฟุคุชิมา มาก และหลังจากไดสอบถามถึง 
ว ิธ ีการด ําเน ินการก ับผ ู  ร ับผ ิดชอบก ็ร ู ส ึกท ึ ่ งก ับ 
ผลงานชิ้นนี้เนื่องจากเปนผลงานที่มาจากการลองผิด 
ลองถูก ซึ่งผมมีความตั้งใจที่จะซึมซับความคิดเห็นจาก 
ผูปฏิบัติงานที่หนางานและสรางอุปกรณที่สามารถนําไป 
ใชจริงในระยะยาวได

ผมรูสึกตกใจที่พนักงานที่นี่ทํางานดวยตนเองทั้งหมด 
ตั้งแตดัดเฟรม GF หรือวาตัดรางสไลด ถึงแมวาสิ่งเหลานี้ 
จะไมใชเรื่องยาก แตก็คิดวาเปนไอเดียที่ยอดเยี่ยมมาก 
จากที่พวกเราเพิ่งเร่ิมใช GF มาประมาณ 3 เดือน ครั้งนี้ 
ทําใหไดเรียนรูวา ไมวาจะใชวัสดุใดก็ตาม การนําไอเดีย 
ของตนเองมาประยุกตใชนั้นก็สําคัญ อีกทั้งยังมีโอกาส 
ไดเห็นตัวอยางของการใชชิ้นสวนตางๆ  จากงานจริงทําให 
สามารถนึกภาพออกและนําไปอางอิง เพื่อพัฒนาตอได

ที่บริษัทอาเคโบโนะ เบรก เมื่อรวมโรงงานที่ฟุคุชิมา 
แลว เรามีฐานการผลิตทั้งหมด 6 แหงทั่วประเทศญี่ปุน 
ซึ่งจะมีการจัดประชุมผูรับผิดชอบกิจกรรมไคเซ็นเพื่อ 
แชรขอมูลรวมกันเดือนละ 1 ครั้ง เนื่องจากเพิ่งเร่ิมกิจกรรม 
พัฒนาคาราคุริ ดังนั้นผูเขารวมประชุมจึงเปนระดับ 
ผูรับผิดชอบเทานั้น 

ทั้งนี้ปนี้เปนชวงพอดีที่มีการนําคาราคุริจิ๋วที่จัดทํา 
โดยสมาชิกของเขตอิวาซึกิ จังหวัดไซตามะ สงหมุนเวียน 
ไปยังแตละโรงงานเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดเรียนรูหลักการ 
และระบบการทํางาน โดยคาดหวังวาใหพนักงานในโรงงาน 
ไดรูจักวาคาราคุริคืออะไร และสามารถนําเสนอไอเดีย 
เพื่อสรางอุปกรณมาใชในโรงงานไดทายที่สุดคือการที่ 
พนักงานสามารถสรางชิ้นงานขึ้น มาไดดวยตนเอง 
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การจัดการของภาคอุตสาหกรรมในหลากหลายประเภทธุรกิจและเปนประโยชนในการอางอิงซึ่งเปนนวัตกรรมดานการผลิตที่ได
รับการยอมรับ ในครั้งนี้จะเปนการการกลาวถึงกรณีตัวอยางของลูกคา 2 บริษัท โดยมีการรวบรวมตัวอยางของการทำไคเซ็น 
และประเด็นที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันของผูทำกิจกรรมไคเซ็นที่เรียกวา การประชุมแลกเปลี่ยนอุตสาหกรรม 
ที่แตกตาง กิจกรรมไคเซ็นกรณีแรกที่จะทำการแนะนำคือ บริษัท เด็นโซ จำกดั (โรงงานโคตะ) ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนต 
ระดับโลก มีการใชเทคโนโลยี ระบบในการทำงาน และผลิตภัณฑขั้นสูง สวนกรณีที่สองคือ บริษัท ทาคาโน จำกัด (โรงงาน 
ชิโมะจิมา) ซึ่งเริ่มตนจากการผลิตสปริง และมีการขยายธุรกิจในดานสุขภาพ ดานสวัสดิการ การตกแตงภายนอก รวมถึง 
อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ยังเปนผูรับผิดชอบดานการผลิตเกาอี้สำนักงานอีกดวย อีกตัวอยางหนึ่งนั้นเปนกรณีที่บริษัท เด็นโซ 
ฟุคุชิมา จำกัด ไดใหความรวมมือกับบริษัท อาเคโบโนะ เบรก ฟุคุชิมา จำกัด จากการรองขอใหมีการจัดการประชุมแลกเปลี่ยน 
ความรูดานอุตสาหกรรมที่แตกตาง ซึ่งมีการอภิปรายพูดคุยกรณีศึกษาตางๆ รวมถึงการสัมภาษณความรูสึกที่ไดรับจากการประชุม 
ในนิตยสารฉบับนี้มีการแนะนำตัวอยาง ไอเดีย และแนวคิดที่เหมาะกับลักษณะการจัดการของแตละประเภทธุรกิจ โปรดอยา 
พลาดการติดตามรายละเอียดภายในเลม

บริษัท เด็นโซ จำกัด (โรงงานโคตะ) 
บริษัท ทาคาโน จำกัด (โรงงานชิโมะจิมา)

บริษัท เด็นโซ ฟุคุชิมา จำกัด และบริษัท อาเคโบโนะ เบรก ฟุคุชิมา จำกัด

นวัตกรรมสถานที่การผลิต

แนะนำกรณีตัวอยางไคเซ็น

การประชุมแลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่แตกตาง
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การจัดการของภาคอุตสาหกรรมในหลากหลายประเภทธุรกิจและเปนประโยชนในการอางอิงซึ่งเปนนวัตกรรมดานการผลิตที่ได
รับการยอมรับ ในครั้งนี้จะเปนการการกลาวถึงกรณีตัวอยางของลูกคา 2 บริษัท โดยมีการรวบรวมตัวอยางของการทำไคเซ็น 
และประเด็นที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันของผูทำกิจกรรมไคเซ็นที่เรียกวา การประชุมแลกเปลี่ยนอุตสาหกรรม 
ที่แตกตาง กิจกรรมไคเซ็นกรณีแรกที่จะทำการแนะนำคือ บริษัท เด็นโซ จำกดั (โรงงานโคตะ) ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนต 
ระดับโลก มีการใชเทคโนโลยี ระบบในการทำงาน และผลิตภัณฑขั้นสูง สวนกรณีที่สองคือ บริษัท ทาคาโน จำกัด (โรงงาน 
ชิโมะจิมา) ซึ่งเร่ิมตนจากการผลิตสปริง และมีการขยายธุรกิจในดานสุขภาพ ดานสวัสดิการ การตกแตงภายนอก รวมถึง 
อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ยังเปนผูรับผิดชอบดานการผลิตเกาอี้สำนักงานอีกดวย อีกตัวอยางหนึ่งนั้นเปนกรณีที่บริษัท เด็นโซ 
ฟุคุชิมา จำกัด ไดใหความรวมมือกับบริษัท อาเคโบโนะ เบรก ฟุคุชิมา จำกัด จากการรองขอใหมีการจัดการประชุมแลกเปลี่ยน 
ความรูดานอุตสาหกรรมที่แตกตาง ซึ่งมีการอภิปรายพูดคุยกรณีศึกษาตางๆ รวมถึงการสัมภาษณความรูสึกที่ไดรับจากการประชุม 
ในนิตยสารฉบับนี้มีการแนะนำตัวอยาง ไอเดีย และแนวคิดที่เหมาะกับลักษณะการจัดการของแตละประเภทธุรกิจ โปรดอยา 
พลาดการติดตามรายละเอียดภายในเลม

บริษัท เด็นโซ จำกัด (โรงงานโคตะ) 
บริษัท ทาคาโน จำกัด (โรงงานชิโมะจิมา)

บริษัท เด็นโซ ฟุคุชิมา จำกัด และบริษัท อาเคโบโนะ เบรก ฟุคุชิมา จำกัด

นวัตกรรมสถานที่การผลิต

แนะนำกรณีตัวอยางไคเซ็น

การประชุมแลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่แตกตาง
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