คำนำผูเขียน
แนวทางการสรางนวัตกรรมในการทำ TPM ของเรา เปาหมายก็คือ เพื่อรักษาไวซึ่งความสามารถในการ
แขงขันระดับนานาชาติ โดยอาศัยความรูในขั้นตอนการปฏิบัติที่ไดผล (Know-how) ตามแบบฉบับของญี่ปุน ที่สอน
ใหโลกรูมาแลววา ทำอยางไรใหผลิตสินคาไดในราคาไมแพง โดยการปฏิรูปกระบวนการผลิตและใชพนักงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การปฏิรูประบบปจจุบันคือการไมยอมรับสถานการณเดิมและทำใหจุดออนของมันถูกเปดเผยออกมา แตก็มี
บางครั้งที่จุดออนเหลานั้นถูกเปดเผยออกมา แตเราไมสามารถทำการปรับปรุงได และถาเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นใน
ระบบ TPM แนวทางการสรางนวัตกรรมใน TPM ขอเสนอ 3 วิธีการตอไปนี้
- 5ส ใหม
- การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพรอมไวลวงหนา (Instant Maintenance)
- การปรับปรุงการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุนการผลิต
ภาพ P-1 จะทำใหคุณรูสึกไดวา 3 วิธีการเหลานี้ทำงานอยางไร ในการสรางนวัตกรรมใน TPM

5ส ใหม
การพัฒนา 5ส ใหมของเรา ถือกำเนิดขึ้นมาทันทีหลังจากไดสัมผัสกับการทำ 5ส ดวยความเขาใจที่ผิดใน
บริษัทเกาหลีใตแหงหนึ่ง ณ ที่นั่น 5ส เปนไปในรูปแบบของสั่งการโดยผูจัดการใหพนักงานทำสิ่งตางๆ เชน ทาสีพื้น
โรงงานเพื่อใหดูสะอาด ซื้อชั้นวางของและกลองเก็บชิ้นสวนใหม และทำความสะอาดทั่วโรงงานทั้งวัน ทั้งหมดนี้เรียกวา
ทำ 5ส แบบนำวิธีการมาเปนผลลัพธ ซึ่งถือวาเปนจุดที่ผูบริหารโรงงานนี้ทำผิดอยางสิ้นเชิง
เปาหมายโดยรวมของ 5ส คือการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับกระบวนการโดยการมีสวนรวมของ
พนักงานทุกคน ผานการจัดระเบียบสถานที่ทำงานและสายการผลิตใหดีบนพื้นฐานของ 2ส แรก สะสางและสะดวก
เหนือสิ่งอื่นใด 2ส นี้จะนำมาซึ่งการจัดเก็บที่เปนมาตรฐานทั้งตำแหนง รายการ ปริมาณ และปายบงชี้
ความทุมเทใน 2ส แรกใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม จะทำใหเรามีมุมมองใหมกับความหมายของ 5ส เราไดนำ
เสนอ 5ส ใหมไวในบทที่ 2 และ 3 พรอมตัวอยางการนำ 5ส ใหมไปใชในโรงงานของคุณอิชิโนเซ (Ichinose) ประธาน
บริษัท Mynac บริษัทผลิตเสื้อผาชั้นนำแหงเมือง Nagoya ประเทศญี่ปุน

การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพรอมไวลวงหนา
ระหวางเยี่ยมชมโรงงานในยุโรปและอเมริกาเหนือ เราพบวาเมื่อใดก็ตามที่เกิดเครื่องจักรเสีย พวกเขาจะสง
ชางเขาไปเพื่อทำการซอมหรือแกไข ในขณะที่ผูใชเครื่องจะถือเวลานั้นเปนการพักผอน ภาพที่เราเห็นนี้คือการแบง
พนักงานออกเปน 2 กลุม กลุมผูใชเครื่องจักรกับกลุมผูซอมเครื่องจักร ซึ่งเปนเรื่องที่ไมทราบวาเกิดขึ้นไดอยางไร
วิธีการที่ใชในการแกไขความสูญเปลาประเภทนี้ก็คือ การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพรอมไวลวง
หนา ซึ่งเปนเทคนิคเพื่อทำใหเครื่องจักรกลับสูสภาพเดิมภายในเวลา 3 นาทีนับจากเวลาเครื่องจักรเสีย และเพื่อใหการ

ระบบการสรางนวัตกรรม
ในการทำ TPM

➞
➞

(D)
สงมอบตรงเวลา

ใชพนักงานใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

➧

TPM (การบำรุงรักษาทวีผล
แบบทุกคนมีสวนรวม)

ใชเวลาในการผลิตที่รวดเร็ว
ระบบการผลิตที่สามารถรองรับ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑได
โดยปราศจากความสับสน

➧

➧

➧

➞

คุณภาพเกิดจากอุปกรณที่ดี

(C)
ราคาต่ำ

➧

(Q)
สินคามีคุณภาพสูง นาใช

➞

➧ ➧

ความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ

ระบบที่จะทำใหเครื่องจักรเสีย
เปนศูนย

➧

➧

➧

การปรับปรุงการตั้งเครื่องจักรและ
เปลี่ยนรุนการผลิต

การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใด
โดยเตรียมพรอมไวลวงหนา

5ส ใหม

- ประสิทธิภาพในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลีย่ นรุน การผลิตบงบอก
ถึงระดับความเปน TPM (6)

- ปลูกฝงขั้นตอนการปฏิบัติที่ไดผล
เพื่อใหเวลาหยุดเมื่อเครื่องจักร
เสียไมเกิน 3 นาที

- 5ส ที่เนนผลลัพธ
- หลัก 10 ประการของการปฏิบัติ
5ส ใหม

➝

ลดจำนวนของการตั้ง
เครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุน
การผลิต

➝

พื้นฐานเพื่อการบำรุงรักษา
แบบทันทีทันใดโดยเตรียม
พรอมไวลวงหนา (4)

➝

5ส ตองเริมจาก 2ส (2)

➝

การตั้งเครื่องจักรหรือ
เปลี่ยนรุนการผลิตโดย
ใชเวลาเปนศูนย

➝

ตัวอยางการบำรุงรักษาแบบ
ทันทีทันใดโดยเตรียมพรอม
ไวลวงหนา (5)

➝

กรณีตัวอยางของการ
ปฏิบัติ 5ส ใหม (3)

➝

การกำจัดความผิดปกติใน
กระบวนการเพื่อปองกัน
เครื่องจักรเสีย (8)

➝

การกำจัดความสูญเปลา
จากการวางแผนหรือ
บริหารจัดการ (7)

➝

การสงเสริมการตรวจสอบ
เครื่องจักรประจำวัน (9)

➝

การบำรุงรักษาแบบทัน
เวลาพอดี (Just-in-Time
Maintenance)

➧
ความสูญเปลา 7 ประการ: เหตุผลในการสรางนวัตกรรมในการทำ TPM
➀
การหยุดของ
เครื่องจักรที่
เล็กนอย ปานกลาง
และยาวนาน

➁
การตั้ง
เครื่องจักรหรือ
เปลี่ยนรุน
การผลิต
ที่ใชเวลานาน

➂
การแกไขงาน
การเกิดของเสีย
ผลิตภัณฑใชงาน
ไมได และอัตรา
การใชประโยชน
จากวัตถุดิบต่ำ

➃
การหยุด
เครื่องจักร
เนื่องจากการ
วางแผน (หรือ
บริหารจัดการ)

➄
การประยุกตใช
2ส ไมสมบูรณ

ภาพที่ P-1 ระบบการสรางนวัตกรรมใหมใน TPM

➅
การผลิตมาก
เกินความจำเปน
เนื่องจาก
เครื่องจักร
ขนาดใหญ

➆
การปรับตั้ง
หรือลอง
เครือ่ งจักรในชวง
เริ่มการผลิตที่มี
ปญหา

บำรุงรักษาลักษณะนี้เกิดขึ้นได เราเชื่อวาสิ่งสำคัญคือการสอนพนักงานในทักษะที่จำเปนสำหรับพวกเขา ซึ่งทั้งหมดเรา
ไดนำเสนอไวแลวในบทที่ 4 และ 5
ถาเรามุงมั่นที่จะทำใหการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพรอมไวลวงหนาสัมฤทธิ์ผล เราตองมุงมั่น
ใหการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวันของพนักงานผูใชเครื่องจักรสัมฤทธิ์ผลดวย รวมถึงการปรับปรุง
การบำรุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance) ของฝายซอมบำรุง และเมื่อคุณทำสำเร็จ คุณสามารถเพิ่มผลกำไร
ใหบริษัทได เพราะเครื่องจักรของคุณจะเปนอิสระและพรอมอยูเสมอในการผลิตไมตองคอยพะวงเรื่องการบำรุงรักษา
และการซอม

การปรับปรุงการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุนการผลิต
การปรับปรุงการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุนการผลิตหมายถึงการลดขั้นตอนตางๆ ใหเหลือเพียงขั้นตอน
เดียวหรือไมตองมีการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุนการผลิตเลยยิ่งดี โรงงานใดมีกระบวนการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุน
การผลิตอยางมีประสิทธิภาพ โรงงานนั้นสามารถกำจัดปญหาการหยุดเล็กนอยของเครื่องจักรลงได รวมถึงการลอง
เครื่องหรือปรับแตงภายหลังการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุนการผลิตเสร็จสิ้นลง ในบทที่ 6 เปนขั้นตอนการปรับปรุงเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคเหลานี้
แนวทางการสรางนวัตกรรมใน TPM นี้ เปนแนวทางใหมของเรา บน 3 เสาหลัก (5ส ใหม การบำรุงรักษาแบบ
ทันทีทันใดโดยเตรียมพรอมไวลวงหนา และการปรับปรุงการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุนการผลิต) และวิธีการอื่นๆ ที่
ทำหนาที่เหมือนกันคือ เพื่อกำจัดความสูญเปลา 7 ประการที่มีสาเหตุมาจาก TPM ที่ไมไดผล ถาการผลิตแบบลีน
เปนตนไม ความสูญเปลาคือ “วัชพืช” ที่คุณตองถอนมันออกใหหมดในทุกๆ วัน เพื่อตนไมของคุณไดโตเต็มที่อยางที่มัน
ควรเปน
Ken’ichi Sekine
Keisuke Arai

