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การกำจัดความสูญเปล่าให้หมดส้ินเป็นแนวความคิด
พ้ืนฐานของระบบโตโยต้าหมายถึง  การกำจัดความสูญเปล่าท่ี
เกี่ยวข้องกับคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์คนที่ทำการผลิตสิ่งของ
เคร่ืองจักรในการผลิตให้หมดส้ินไปด ้วยการดึงปัญหาท่ีซ่อนเร้น
อยู่ในความสูญเปล่า ต่างๆ มาบริหารจัดการและกำจัดให้หมด
ไปซึ่งปัญหาต่างๆ จะเห็นหรือปรากฏได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อไม่
มีสินค้าคงคลังหรือของอยู่ในสต๊อกท่ีมากเกินไป  ท่ีเรียกกันว่า
การผลิตแบบทัน เวลา (Just  in  Time)

  ⌫

“MUDA”เป็นคำภาษาญ่ีปุ่นแปลว่าความสูญเปล่า  ซ่ึงมีการนำเร่ืองของความสูญเปล่ามาใช้
กันมากในระบบการผลิตแบบโตโยต้าหรือ Totoya  Production  System (TPS)  เพ่ือ ใช้ในการ
ลดต้นทุนการผลิต  หลายคนอาจคิดว่าระบบ  TPS  เป็นเร่ืองของผู้ผลิตรถยนต์ หรือช้ินส่วน
รถยนต์  แต่หากเราพิจารณาอย่างดีแล้วหลักคิดของระบบ TPS สามารถใช้ได้กับทุกอุตสาห
กรรมโดยเฉพาะเร่ืองการลดการสูญเปล่าสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ได้แม้ในสำนักงาน หรือ
ชีวิตประจำวัน
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ความสูญเปล่าท่ีกล่าวต่อไปน้ีเป็นความสูญเปล่า  7
ประการที่น่าสนใจและนำไปคิดประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
เซรามิกท่ีเรามักจะพบเห็นสต๊อกจำนวนมากท้ังในระหว่างการ

ผลิตและผลิตแล้ว  ด้วยความเช่ือท่ีว่าการผลิตเซรามิก
ยังไงก็ ต้องผลิตเผ่ือไว้เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าจะส่งของได้ทันซ่ึง
การผลิตเกินจำนวนมีต้ังแต่  10% ถึง 30%  ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความ
สามารถในการผลิตของแต่ละโรงงานหรือผู้ประกอบการ ทำให้
มีสินค้าสต๊อกจำนวนมาก  และเป็นต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนโดยไม่รู้ตัว
จากสภาวการณ์ในปัจจุบันท่ีอุตสาหกรรมเซรามิก ของประเทศ
ไทยมีการแข่งขันสูงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น  เวียตนาม หรือ
จีนที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทย  การผลิตอย่างไรที่ต้นทุน
การผลิตต่ำโดยไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์  จึงเป็นเรื่องที่
ต้องพิจารณากันอย่างจริงจังและบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถ
ลดความสูญเปล่าน้ันลงได้
               ความสูญเปล่า7ประการท่ีพบได้ในการผลิตเซรามิก
หรืออุตสาหกรรมท่ัวไปได้แก่

1. ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไปหรือ over
production เป็นความสูญเปล่าท่ีพบได้มากในการผลิตเซรามิก
เน่ืองจากความยากในการควบคุมการผลิต จึงนิยมท่ีจะผลิต
ให้เกินจำนวนเพื่อจะได้ส่งของทัน  และเมื่อผลิตแล้วจะเกิด
สินค้าระหว่างการผลิตรอคอยจำนวนมาก หากผลิตแล้วได้
ของดีหมดก็จะคงเหลืออยู่ในคลังสินค้า ซึ่งลักษณะดังกล่าว
ทำให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากมายทั้งจับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้  เช่น  เกิดความส้ินเปลืองพ้ืนท่ีจัดเก็บท่ีต้องมีการใช้
พ้ืนท่ีเป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่  เกิดความไม่ปลอดภัยในการ
ทำงานเพราะมีเซรามิกท่ีรอการเผา หรือหลังอบแห้งกองเป็น
จำนวนมาก  เวลาจะขนย้ายอาจล้มลงมาได้ทำให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัยในการทำงาน  เกิดต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบของ
สินค้าท่ีค้างสต๊อกหรือไม่ได้ขายจำนวนมาก  ตลอดจนเกิดการ
ปิดบังปัญหาท่ีแท้จริงในการผลิตเน่ืองจากการผลิตท่ีมากเกิน
ไปใน แต่ละแผนกทำให้สามารถส่งของได้ทันโดยส่งจากสต๊อก
ที่มีทำให้ไม่ทราบว่าปัญหาได้เกิดขึ ้นแล้วในระหว่างการ
ผลิตและไม่ทราบว่าเกิดจากกระบวนการหรือขั ้นตอนใด
จึงไม่สามารถแก้ปัญหาหรือควบคุมการผลิตได้อย่างยั่งยืน
ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสำคัญมากต่อการพัฒนาการผลิตเซรามิก

ในการลดการผลิตเกินต้องศึกษาว่าในกระบวนการ
ผลิตของเรามีอะไรเป็นคอขวดที่ทำให้สายการผลิตต้องรอใน
กระบวนการน้ันแล้วจึงนำไปบริหารจัดการ เช่น การรออบแห้ง
เป็นเวลานาน  อาจต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการอบหรือการ
เคล่ือนท่ีของสายพานให้ผลิตได้ทันเวลาเป็นต้น

2. ความสูญเปล่าจากการขนย้ายที่ไม่จำเป็น  ใน
เร่ืองน้ีมักจะเกิดได้บ่อยมากในอุตสาหกรรมหรือ โรงงานท่ีจัด
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ผังการผลิต  โดยไม่ได้ให้ความสำคัญมากต่อการไหลของงาน
ทำให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างการผลิตหลายครั้ง
ซ่ึงทำให้เกิดความเส่ียงในการตกแตกหรือบ่ินเน่ืองจากเซรามิก
ก่อนเผามีความเปราะบางมากการเคลื่อนย้ายหลายครั้ง ทำ
ให้แตกเสียหายได้  โดยเฉพาะของช้ินใหญ่ทีมีน้ำหนักมากการ
ต้ังแผนกเคล่ือนย้ายอยู่ไกลจากแผนกเตาทำให้ต้องเคล่ือนย้าย
ไปมาด้วยระยะทางไกลทำให้เกิดความเส่ียงมาก

3.  ความสูญเปล่าจากการเก็บวัตถุดิบคงคลังมากเกิน
ไปทำให้ต้นทุนจมอยู่กับค่าวัตถุดิบในคลัง  นอกจากน้ีวัตถุดิบ
บางประเภทมีอายุใช้งาน เช่น  สารเคมีในการเคลือบหากเก็บ
นานเกินไปจะใช้ไม่ได้และเงินจมอยู่ในวัตถุดิบค้างสต๊อก  นอก
จากน้ียังอาจเกิดปัญหาท่ีหาของไม่เจอ  เคยซ้ือแล้วแต่ไม่รู้อยู่
ท่ีไหนท้ายท่ีสุดก็ต้องซ้ือใหม่ การเก็บวัตถุดิบคงคลังมากเกินไป
เป็นการเพ่ิมต้นทุนใน การบริหารจัดการสต๊อกวัตถุดิบและแรง
งานรวมถึงความเสียหายเน่ืองจาก การเส่ือมสภาพของวัตถุดิบ
ท่ีเก็บนานเกินไปอีกด้วย

การบริหารจัดการวางแผนการผลิตที่ดีสามารถลด
ปัญหาความสูญเปล่าจากวัตถุดิบค้างสต๊อกได้  เช่น  การทำ
เคลือบเซรามิกท่ีมีความหลากหลายมาก เกินไปมีสีจำนวนมาก
ให้เลือกซึ่งจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบหลายชนิด หากผลิตจำนวน
ไม่มาก แต่การสั่งซื้อต้องซื้อตามขั้นต่ำ ซึ่งมากกว่าความจำ
เป็นในการใช้งานจึงต้องเหลือหาก เราสามารถจัดการโดยลด
ความหลากหลายของเคลือบหรือ แบบของผลิตภัณฑ์ลงเท่าที่
จำเป็นก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก

4. ความสูญเปล่าจากการผลิตช้า  ในท่ีน้ีหมายถึงการ
ผลิตของและไม่เป็นตามข้อกำหนดของโรงงานไม่เป็นตามมาตร

ฐานและไม่เป็นตามความต้องการของลูกค้าความสูญเปล่าใน
เรื่องการผลิตไม่ได้ตามแบบ หรือผลิตของแล้วเสีย เป็นเรื่อง
วิกฤตสำหรับการผลิตเซรามิก เนื่องจากการทำซ่อมหรือ
Rework  มีความยุ่งยากหรือไม่สามารถทำได้  เช่น  กรณีแตก
หรือฉีกบนผลิตภัณฑ์หลังเผาจะไม่สามารถซ่อมแซมได้  ทำ
ให้ต้นทุนการผลิตสูง หากมีของเสียมากการแก้ปัญหาสามารถ
ทำได้โดยการควบคุมกระบวนการผลิตโดยศึกษาตัวแปรท่ีมีผลต่อ
การผลิตในแต่ละข้ันตอนแล้วนำมาจัดลำดับตามสำคัญว่าตัว
แปรใดมีผลต่อการสูญเสียหรือเป็นตัวแปรท่ีวิกฤตให้แก้ไขและ
ควบคุมให้ดีในการผลิตการคัดเลือกหรือสาเหตุของปัญหาในแต่
ละขั้นตอนการผลิตที่ทำได้ทันที คือการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาโดยการต้ังคำถามใช้หลัก  4W  1H  คือ  What  ทำ
อะไร  When  ทำเม่ือไร  Where  ทำท่ีไหน  Who  ใครเป็นคนทำ
และตามด้วย  ทำไมต้องทำเช่นน้ัน  (Why)   และคำถามต่อมา
คือ ทำโดยวิธีอื่นที่เหมาะสมกว่าได้หรือไม่ How ? เพื่อหา
คำตอบเป็นรากของปัญหาให้ได้แล้วจึงแก้ไข

5. ความสูญเปล่าจากการรอคอย  ในการผลิตเซรามิก
เม่ือเดินสำรวจรอบโรงงานแล้วเห็นว่าหากมีบางกระบวนการ
พนักงานต้องคอยของเพ่ือนำมาผลิตต่อ ให้เข้าใจได้ว่าน้ันคือ
การสูญเสีย  ลักษณะเช่นน้ีจะพบเห็นได้ก็ต่อเม่ือโรงงานน้ันไม่
มีการทำสต๊อกหรือมีการผลิตแบบพอดี  จึงทำให้เห็นการเดิน
ทางของงานในระหว่างการผลิตได้ชัด  การรอคอยอาจเกิดจาก
การขาดการจัดการ  เช่นการวางแผนการผลิตไม่ดีทำให้ผลิต
ไม่ได้เพราะวัตถุดิบหมด  ขาดวัตถุดิบป้อนเข้าในสายการผลิต
หรือกำหนดเวลาไม่พอดีทำให้การผลิตหยุดชะงัก เป็นต้น
การรอคอยทำให้เสียเวลา และเสียโอกาสท่ีทำให้ในการผลิต
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ไม่สามารถผลิตได้เต็มท่ี  และส่งผลไปยังการส่งของไม่ทันเวลา
ก็จะเกิดค่าปรับข้ึนได้อีก  การรอคอยอาจเกิดจากเคร่ืองจักรเสีย
หรือเคร่ืองมือไม่เพียงพอ  ดังน้ันการบำรุงเคร่ืองจักร  และจัดหา
เครื่องมือให้พร้อมขณะทำงาน จะช่วยลดการรอคอยได้การ
ปรับปรุงเคร่ืองมือให้ทำงานเติมประสิทธิภาพ  จัดคนให้พอกับ
งาน หรือฝึกคนงานให้เป็น  multi skill   หรือมีทักษะการทำงาน
หลายด้านในคนเดียว จะสามารถช่วยลดการรอคอยได ้ในกรณี
ทางแผนกคนไม่พอต้องหาคนมาช่วยผลิตเป็นต้น

6.ความสูญเปล่า จากกระบวนการผลิต หรือข้ันตอน
การผลิต  หมายถึงการผลิตหรือข้ันตอนท่ีอยู่ในการผลิตท่ีทำ
แล้วไม่ได้งานเพ่ิมข้ึน ถือเป็นการสูญเปล่า  เช่นการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์หลังเผาว่ามีรอยร้าวหรือไม่  เม่ือแยกแล้วไม่ได้ส่ง
ไปเคลือบแต่เก็บเป็นสต๊อกไว้  เม่ือจะใช้ค่อยเอาออกมาแล้ว
ตรวจสอบอีกคร้ัง  ลักษณะน้ีเป็นการทำงานซ้ำ  ทำให้เสียเวลา
ในการผลิต  เราอาจจะต้องวางแผนการผลิตท่ีผลิตแล้วต่อเน่ือง
ไม่ต้องเพ่ิมข้ันตอนท่ีไม่จำเป็นเข้าไป  เป็นต้น หรือการเก็บข้อ
มูลการผลิต  การวัดสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์คำนวณได้เลยและได้ผลเร็วแต่ไม่ทำกลับใช้คำนวณ
โดยเครื ่องคิดเลข ทำให้เสียเวลาในการทำงานมากโดย
ไม่ได้งานเพ่ิมข้ึนเป็นต้น การแก้ปัญหาหรือการลดการสูญเปล่า
สามารถทำโดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต เริ่มจากการ
วิเคราะห์การทำงานโดยใช้  Operation  Process  Chart และ
Flow  Process  Chart  เพ่ือศึกษากระบวนการทำงานและหา
วิธีปรับปรุงต่อไป

7. ความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหว  หรือการเคล่ือน
ไหวของพนักงานในขณะผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดงานถือเป็นความ

สูญเปล่าอีกอย่างหน่ึง  ส่ิงท่ีมักพบเป็นเป็นประจำในการผลิต
เซรามิก คือการเก็บของใช้ไม่เป็นท่ี ทำให้ต้องใช้เวลาในการเดิน
หาของท่ีต้องการใช้และบางคร้ังหาไม่พบ  หรือการจัดเก็บของ
ไม่เป็นระเบียบ  ทำให้ต้องใช้เวลาขนย้ายเพ่ือให้ได้ของท่ีต้อง
การ  การเคล่ือนย้ายเซรามิกท่ีมีขนาดใหญ่  มักจะมีน้ำหนักมาก
ทำให้พนักงานเกิดความเมื่อยล้าและอ่อนล้าโดยไม่จำเป็น
นอกจากน้ียังอาจเกิดความเสียหายจากการท่ีของตกลงมาแตก
ได้อีกด้วยการหยิบขอมาเคลือบหรือมาเขียนลายเซรามิกควร
มีการจัดวางของ และเครื่องมือให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดการ
เคล่ือนไหวท่ีไม่จำเป็นเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด  แนวทางการลดความ
สูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว สามารถทำได้โดยการศึกษา
การเคลื่อนที่ของพนักงานในการทำงานแต่ละขั้นตอน  เพื่อ
นำมาปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด
และเหมาะสมที่สุดตามหลักกายศาสตร์  (Ergonomic)
ทำให้พนักงานทำงานได้นานข้ึน  การดูแลสถานท่ีทำงานให้มี
การจัดเก็บของให้เป็นท่ีหาง่าย  สะดวกในการหยิบมาใช้งาน
ก็จะช่วยลดความสูญเปล่าน้ีได้เช่นกัน

ความสูญเปล่าท่ีกล่าวมาน้ี  หากกำจัดได้จะสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตลงได้และยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและแก้ปัญหาการผลิตได้  โดยไม่ต้องลงทุนมาก เพียงแต่
ต้องการความใส่ใจในงาน  และศึกษารายละเอียดของข้ันตอน
การทำงานจะสามารถลดความสูญเปล่าลงได้ ซ่ึงจะส่งผลต่อ
กำไรท่ีได้เพ่ิมข้ึนจากต้นทุนลงมา  ท้ังยังเป็นการพัฒนาการ


