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ความสูญเปลา 7 ประการใน TPM

ทำไมเดี๋ยวนี้ ตอง TPM?
ชวงไมกี่ปมานี้ ในหลายโรงงานทำ TPM แบบ “จัดบอรด เครื่องจักรฝาครอบใส และ ทาสี” ซึ่งสังเกตไดจาก
บอรดตางๆ ตามผนังโรงงาน ฝาครอบเครื่องจักรที่เปลี่ยนเปนพลาสติกใส แลวผูบริหารโรงงานก็ทึกทักเอาและบอก
พนักงานวา “ดูนี่สิ นี่แหละ TPM” อยางไรก็ตาม ทั้งนี้อาจเปนเพราะ TPM แบบตนตำรับที่มีใหศึกษาอยูทั่วไป ไมมี
ความละเอียดพอ
ในชวงกลางของทศวรรษที่ 1980 เราไดเปนผูนำกลุมศึกษาดูงานจากประเทศฝรั่งเศสเขาเยี่ยมชมโรงงานผลิต
รถยนตของบริษัท Toyota ณ ประเทศญี่ปุน ในชวงหนึ่งของการเยี่ยมชม การเดินผานชุดกลไกของสายพานลำเลียง ทำ
ใหเราไดเห็นมอเตอรตัวหนึ่งเริ่มมีควันขึ้น แลวเสียงนกหวีดก็ดังขึ้นในทันใดพรอมกับพนักงานคนหนึ่งซึ่งนาจะเปน
หัวหนา เขาไปสับสวิตชตัดกระแสไฟทันที จากนั้นพนักงานอีก 2 คนก็วิ่งเขามาสมทบ
หัวหนารีบสั่งการบางอยาง พนักงาน 2 คนชวยกันถอดมอเตอรที่ไหมออกไป พรอมกับมีมอเตอรตัวใหมเขามา
ทันที เปนที่นาสังเกตวา นอตและสกรูตางๆ ทั้งที่ฐานและตัวมอเตอรตางก็ถูกคลายเตรียมพรอมไวสำหรับการประกอบ
เขาดวยกัน หลังจากนั้นอีกไมนาน มอเตอรตัวใหมก็ติดตั้งเสร็จและทำงานได มีเสียงชื่นชมจากกลุมของผูเยี่ยมชม
พวกเขาตางก็ทึ่งและยังตะลึงอยูไมหาย ไมไดยินแมกระทั่งเสียงไกดผูนำชมที่กำลังจะพาไปยังพื้นที่อื่น
ณ โรงงานแหงนั้น สมาชิกในกลุมของผูเยี่ยมชมจำนวนหนึ่งคุยกันวา “มันนาจะใชเวลาอยางนอยก็ 4 ชั่วโมง
หรือดีไมดีก็อาจจะทั้งวัน ในการเปลี่ยนมอเตอรอยางนี้ แตทำไมพนักงานที่นี่ทำงานทั้งหมดเสร็จสิ้นในเวลาเพียง 9
นาที”
โรงงานแหงนี้ไมมีกราฟหรือบอรดที่นาจะเปนสิ่งชวยเหลือสำคัญใหเกิดความยอดเยี่ยมดังกลาว แตเปน
เพราะพนักงานที่ไดรับการอบรมฝกฝนมาเปนอยางดีและรูปแบบการบำรุงรักษาที่มีการเตรียมการไวพรอมสำหรับกรณี
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นี้โดยเฉพาะ ที่สมควรไดรับความดีความชอบนี้ไป ซึ่งเราประทับใจมากและเริ่มที่จะเรียกแนวทางการปฏิบัตินี้วา “การ
บำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพรอมไวลวงหนา” (Instant Maintenance)
โดยพื้นฐานแลว TPM จะแบงการบำรุงรักษาออกเปน 3 ลักษณะ:
1. การบำรุงรักษาประจำวัน: พนักงานผูใชเครื่องดูแลรักษาเครื่องจักรและสายการผลิตของตนเอง ดวย
ตนเอง
2. การบำรุงรักษาตามคาบเวลา: หนาที่ของฝายซอมบำรุงโดยตรงในการกำหนดและปฏิบัติตามตารางการ
บำรุงรักษา เชน การตรวจเช็ดสภาพเครื่องจักรโดยละเอียดที่อาจกระทำเปนรายป รายครึ่งป หรือรายเดือน
3. การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพรอมไวลวงหนา (การเตรียมความพรอมหากเกิดความเสียหาย
สำหรับแตละกรณี) ในลักษณะที่ 3 นี้ หากการเกิดเครื่องจักรเสียไมใหญหลวงชนิดไมเคยพบเห็นมากอน จะตองไดรับ
การแกไขภายในเวลา 3 นาที
การบำรุงรักษาทั้ง 3 ลักษณะนี้ มีความสำคัญอยางมากในสายการผลิต

ความสูญเปลา 7 ประการ
บริษัทผูผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลแหงหนึ่ง เปนบริษัทขนาดกลาง มียอดขายตอเดือนอยูที่ประมาณ 100 ลาน
เยน (800,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยประมาณ)* เมื่อตนป 1990 ผูบริหารสูงสุดของบริษัทไดตัดสินใจในแผนการครั้ง
สำคัญคือการสรางโรงงานรูปแบบใหม ราคาสูง และเปนระบบอัตโนมัติ (Factory Automation : FA) ภายในระยะเวลา
3 ป
หลังจากนั้นไมกี่เดือน โรงงานใหมก็เสร็จสมบูรณและสามารถเดินการผลิตแบบอัตโนมัติไดบางสวน ความ
ประณีต ความแมนยำในการผลิตมีมากขึ้น และแสดงใหเห็นวาโรงงานแหงนี้สามารถผานกาวการเปลี่ยนแปลงขนาน
ใหญครั้งนี้ไปได
แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวน จะพบวา บริษัทมีการนำเครื่องจักรอุปกรณและสิ่งอำนวย
ความสะดวกตางๆ ที่เปนผลพวงจากโรงงานใหมไปใชในแนวทางการผลิตแบบเดิมๆ มีเพียงพนักงานใหมเทานั้นที่
สามารถทำงานกับเครื่องจักรอัตโนมัติได ในขณะที่พนักงานเการับผิดชอบไดแคเพียงเครื่องจักรธรรมดาที่ไมมีความ
ซับซอนมากนัก ดังเชนที่พวกเขาเคยทำในอดีต และพนักงานเหลานี้ก็ไมเคยสนใจที่จะพัฒนาทักษะใหทันกับเทคโนโลยี
ใหม และดูเหมือนวาจะไมสามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสียดวยซ้ำ ยิ่งไปกวานั้น ประสบการณหลายป
ของพวกเขา ยังไมสามารถชวยเหลือหรือใหคำแนะนำพนักงานใหมไดเลย เนื่องจากเปนความชำนาญที่จำกัดอยูกับ
เครื่องจักรธรรมดา และนี่เปนตัวอยางที่เห็นชัดวา มีไมนอยที่พนักงานใหมเงินเดือนต่ำ มีประสิทธิภาพและคุมคามาก
กวาพนักงานเกาเงินเดือนสูง นอกจากนั้น พนักงานที่ยืนอยูหนาเครื่องจักรอัตโนมัติ ก็เพียงแตเฝาดูเครื่องจักร
ทำงาน จนทำใหเกิดเวลาสูญเปลาหรือเวลาไรประสิทธิภาพของเครื่องจักรมากขึ้นกวาแตกอน
ทำไมเรื่องอยางนี้จึงเกิดขึ้น? ทั้งนี้ก็เพราะวาผูบริหารหรือหัวหนางานสวนใหญที่อยูในสายการผลิต รูเฉพาะ
การทำงานตามแนวทางเดิม แมจะไดเครื่องจักรใหมก็ตาม อีกทั้งตัวของเครื่องจักรใหมเองซึ่งเปนระบบอัตโนมัติ ก็ตอง
มีการคำนวณและโปรแกรมคำสั่งใหมอยูตลอดเวลา ซึ่งการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรแตละครั้งใชเวลานาน และหาก
* แปลงมูลคาเงินเยนเปนมูลคาเหรียญสหรัฐฯ ดวยอัตราแลกเปลี่ยน 125 เยนตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ ตลอดหนังสือเลมนี้
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โปรแกรมคำสั่งผิดพลาด ของเสียจำนวนมากก็จะเกิดขึ้น ดวยเหตุนี้ งานทั้งหมดจึงไมถูกนำไปผานเครื่องจักรอัตโนมัติ
มีเพียงบางสวนเทานั้น โดยที่เหลือก็ใชเครื่องจักรธรรมดาไป หรือไมก็ทำดวยมือ
อีกประเด็นหนึ่ง ในบางครั้งถาเครื่องจักรหรืออุปกรณอัตโนมัติเกิดขัดของและทำใหการผลิตตองหยุดลง ไมวา
จะเปนจากการเสียที่ซับซอน ใชเวลาหยุดยาวนาน หรือจากการติดขัดเพียงเล็กนอยที่ใชเวลาหยุดเพียงไมกี่นาทีก็ตาม
จะไม มี ผู ใ ดในโรงงานที่ ส ามารถทำการบำรุ ง รั ก ษาได จำเป น ต อ งอาศั ย พนั ก งานซ อ มบำรุ ง ที่ ม าจากบริ ษั ท จาก
ผูผลิต ซึ่งหมายความวา ไมเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตของตนเองที่พลาดโอกาสในการพัฒนาแลว ยังทำใหความรูและ
ทักษะเฉพาะ (Know-how) ของบริษัทที่มีอยูไหลออกสูภายนอก ประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณลดลง ความเร็วใน
การผลิตลดลง และชิ้นสวนคงคลังก็มีมากขึ้น ซึ่งผลเสียทั้งหมดนี้จะคอยๆ สะสมและรวมกันสงผลใหคุณภาพสินคา
ต่ำลงและตนทุนการผลิตสูงขึ้น
การนำระบบโรงงานอัตโนมัติ (FA) มาใชในโรงงานแหงนี้ ประสบความลมเหลวในการเพิ่มปริมาณผลผลิต
ทางออกคือ บริษัทตองหาทางเพิ่มอัตราการใชประโยชนจากเครื่องจักรอัตโนมัติใหสูงขึ้น และกุญแจที่จะบรรลุความ
ตองการดังกลาวไดแก การบำรุงรักษา และการเปลี่ยนแปลงดานเครื่องมือหรือเครื่องจักร
ความสูญเปลาสวนใหญของโรงงานแหงนี้ กอตัวขึ้นจากความไมสมบูรณในการดำเนินการ TPM ความสูญเปลาดังกลาวปรากฏในตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 ความสูญเปลา 7 ประการใน TPM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การหยุดของเครื่องจักรที่เล็กนอย ปานกลาง และ ยาวนาน
การตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุนการผลิตที่ใชเวลานาน
การแกไขงาน การเกิดของเสีย ผลิตภัณฑใชงานไมได และอัตราการใชประโยชนจากวัตถุดิบต่ำ
การหยุดเครื่องจักร เนื่องจากการวางแผน (หรือบริหารจัดการ)
การประยุกตใช 2ส ไมสมบูรณ
การผลิตมากเกินความจำเปนเนื่องจากเครื่องจักรขนาดใหญ
การปรับตั้งหรือลองเครื่องจักรในชวงเริ่มการผลิตที่มีปญหา

แหลงปญหาอันเปนพื้นฐานสำคัญที่ทำใหความพยายามในการกำจัดความสูญเปลาเหลานี้ไรผล อันดับที่ 1
ไดแก การใชเครื่องจักรแตละประเภทไมเหมาะสมกับปริมาณการผลิต กลาวคือ การผลิตคราวละนอยๆ กับเครื่องจักร
เฉพาะทาง (Specialized Machine) ที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วในการผลิตชิ้นงานเพียงอยางใดอยางหนึ่ง ไมเนน
ความหลากหลาย แตกลับผลิตคราวละมากๆ กับเครื่องจักรที่รวมการทำงานของเครื่องมือกลหลายอยางไวดวยกัน
(Machining Center) ที่ออกมาเพื่อความสามารถในการผลิตชิ้นงานที่หลากหลายไมเนนความเร็ว
อันดับที่ 2 ไดแก ความเรงรีบในการนำระบบอัตโนมัติมาใชใหสมบูรณในคราวเดียว ปราศจากการทดลองใช
ในสวนที่งายกอน ซึ่งภายหลัง ถึงแมจะนำมาใชจริง ก็ยากที่จะลดแรงงานลง ตัวอยางเชน ถาเดิมเรามีพนักงานอยู 1
คน ระบบอัตโนมัติอาจทำใหความตองการแรงงานของเราเหลือ 0.3 คน แตเราก็ไมสามารถทำอะไรได ตองใช 1 คน
เทาเดิม ผลก็คือ สวนที่เกินมา 0.7 คนจะทำใหเกิดการผลิตที่มากเกินไป และเปนตนทุนในที่สุด ซึ่งกลายเปนวา ระบบ
อัตโนมัติไมไดชวยลดตนทุนดังที่คาดหวัง อยางไรก็ตาม เปาหมายสูงสุดของของการนำระบบอัตโนมัติมาใชคือการลด
ตนทุน ไมใชแคทำใหเครื่องจักรอุปกรณมีความทันสมัย
ความสูญเปลา 7 ประการใน TPM
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อันดับที่ 3 ไดแก ความลมเหลวในการนำระบบอัตโนมัติมาใชในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุนการผลิต แม
ในตอนผลิตจะใชระบบอัตโนมัติอยางมีประสิทธิผลก็ตาม เพราะอาจนำไปสูสินคาที่ไมไดมาตรฐาน คุณภาพไมคงที่
กลาวคือ สายการผลิตใดก็ตามที่ถูกนำเขาสูระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาพิเศษ สายการผลิตนั้นจะงายและสะดวก แต
ถายังคงใชคนในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุนการผลิต การเปลี่ยนและตั้งคาของอุปกรณตางๆ ที่ซับซอน จะใชเวลา
นาน ขั้นตอนตางๆ ที่มากมายจะกระทบตอคุณภาพ และถาใชเวลานานเกินไป ยอมหลีกเลี่ยงผลกระทบตอความ
สึกหรอและเสียหายของเครื่องจักรไมได
อันดับที่ 4 ไดแก การทำงานที่ปราศจากความสอดคลองกันระหวางกระบวนการ ตัวอยางเชน ถาขั้นตอน A
และขั้นตอน B เปนกระบวนการที่ตอเนื่องกัน แตขั้นตอน A กระทำบนเครื่องจักรที่มีความเร็วสูง ในขณะที่ขั้นตอน B
กระทำบนเครื่องจักรที่มีความเร็วต่ำ เหตุการณเชนนี้ทำให งานระหวางทำ หรือการคงคลังของวัสดุบริเวณรอยตอของ
กระบวนการเกิดขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัติเปนการเกิดสินคาคงคลังที่ยังไมสำเร็จที่ไมเกิดประโยชนใดๆ เลย
อันดับที่ 5 ไดแก การขาดกลไกที่สรางความมั่นใจไดวา พนักงานทั้งหลายจะปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ซึ่ง
ความปลอดภัยจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับจำนวนอุปกรณปองกันที่ติดตั้งบนเครื่องจักร ในปจจุบันนี้ กรรมวิธีการผลิต
ถูกพัฒนาใหรวดเร็วขึ้น จนบอยครั้งที่ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานถูกมองขาม และตัวของเครื่องจักรเอง สวนใหญก็
ยังคงมีอันตรายอยูไมมากก็นอย ผลก็คือ ดีที่สุดทั้งพนักงานและเครื่องจักรตางก็ตองมีการติดตั้งอุปกรณเพื่อความ
ปลอดภัย

การนิยามและกำจัดความสูญเปลา
ลองนิยามและตรวจตราอยางละเอียดถึงความสูญเปลาที่มีอยูมากมายหลายประเภท แลวพิจารณาตอไปถึง
กลยุทธที่จะกำจัดความสูญเปลาเหลานั้นออกไป

ความสูญเปลาเนื่องจากการหยุดของเครื่องจักร
บอยครั้งเครื่องจักรที่ใชในการผลิตตองหยุด ไมดวยเหตุผลใดก็เหตุผลหนึ่ง หรืออาจหลายเหตุผลก็เปนได โดย
การหยุดเหลานั้นแบงออกเปน การหยุดเล็กนอย ปานกลาง และยาวนาน ซึ่งหมายถึงเวลาที่ใชในการแกไขใหกลับมา
ใชงานไดดังเดิม

20 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

