ความสูญเสีย 8 ประการ (8 Wastes DOWNTIME) การเพิม่ ผลผลิต (Productivity Improvement) เน้น
การลดความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ จากการทํางาน โดยอาจการใช้แนวคิดการบริหารจัดการแบบลีน (Lean
Management) เข้ามา ช่วยในการค้นหาความสูญเสียทีม่ ี และหาวิธใี นการลดความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ในแต่
ละขัน้ ตอนของการทํางาน ในแนวคิดการทํางานแบบโตโยต้า เราจะได้พบว่า "ความสูญเสีย 7 ประการ"
ซึง่ ในภายหลังได้มกี ารเพิม่ ความสูญเสียไปอีกหนึ่งเป็ น "ความสูญเสีย 8 ประการ (8 Wastes)" โดย
บางครัง้ เราอาจพบมีการจัดเรียงตามอักษรเรียกว่า DOWNTIME ความสูญเสียในงานทีพ่ บได้แก่
D = Defect lost คือ ความสูญเสียจากการมีของเสียมากเกิ นไป การทํางานผิดพลาดเกิดงานเสีย
เกิดขึน้ ต้องมาทําซํ้าใหม่ (Rework) ก็เป็ นค่าใช้จา่ ยทีส่ งู มากสําหรับผูผ้ ลิต เนื่องจากของเสียเหล่านัน้
อาจถูกเพิม่ คุณค่าให้กบั ตัวมันไปหลายขัน้ ตอนแล้ว แต่ไม่สามารถนํามาจําหน่ายได้ ทําให้เกิดความสูญ
เปล่า ของเสียจํานวนมากเกิดจากการตรวจสอบทีผ่ ดิ พลาดและละเลย ดังนัน้ เมือ่ การการผิดพลาดของ
กระบวนการใดๆก็ตาม ต้องรีบหาสาเหตุ (Problem Solving process) และแก้ไขให้เสร็จสิน้ โดยเร็วก่อน
การผลิตใหม่จะเริม่ ขึน้ และควรกระตุน้ ให้พนักงานเข้ามามีสว่ นร่วม
O = Over production lost คือ การผลิ ตที่มากเกิ นไป เป็ นความสูญเสียจากการผลิตมากเกินความ
ต้องการ เกินกว่าความต้องการของลูกค้า ผูผ้ ลิตสินค้าต้องการผลิตสินค้าให้มจี าํ นวนมากพอทีจ่ ะขาย
ให้กบั ลูกค้าได้และต้องไม่สญ
ู เสียโอกาสในการขายสินค้าเมือ่ ลูกค้าต้องการ ดังนัน้ การผลิตสินค้าเก็บรอ
ไว้จาํ นวนมากเป็ นสาเหตุของการผลิตทีม่ ากเกินไป เป็ นการเพิม่ ค่าใช้จา่ ยในเรือ่ งการเก็บวัตถุดบิ และ
สินค้าสําเร็จรูปในคลังสินค้า ระบบ JIT (just in time) จึงเป็ นทีน่ ิยมสําหรับการแก้ปญั หาดังกล่าวด้วยการ
ผลิตให้พอดีกบั ความต้องการของลูกค้า

W = Waiting lost คือ การรอคอยงาน การรอคอยจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมือ่ วัตถุดบิ ไม่ถูกใช้ในกระบวนการ
ผลิตและถูกเก็บไว้นานก่อนจะถูกนํามาใช้ต่อไป เนื่องมาจากกระบวนการก่อนหน้าหรือขัน้ ตอนก่อนหน้า
ความเร็วในการทํางานไม่สอดคล้องความสูญเสียจากการรอมากเกินไปอาจเกิดเนื่องจากการไหลของ
วัตถุดบิ ในกระบวนการผลิตทีไ่ ม่ดพี อ เกิดจากความไม่สมดุลของความเร็วการผลิตหรือเกิดความล้าช้า
เกินไปในการผลิต (over-long production) การรอคอยอาจจัดการได้ดว้ ยการปรับสมดุลในด้านการผลิต
ให้มคี วามเร็วทีใ่ กล้เคียงกัน ทัง้ ด้านความสามารถของพนักงานในการผลิต การไหลวัตถุดบิ ทีป่ ราศจาก
อุปสรรค์ เวลาในการซ่อมเครือ่ งจักรทีร่ วดเร็วขึน้ และการเติมเต็มวัตถุดบิ ในคลังสินค้าได้อย่างพอดี
N = None use idea from team lost คือ การใช้คนไม่เป็ น ไม่สามารถใช้บุคลากรทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ ได้เต็มประสิทธิภาพ ความสูญเสียจากการไม่รบั ฟงั ความเห็นและข้อเสนอของคนใน
องค์กร มักเกิดจากการขาดความใส่ใจในการคัดเลือกคนงาน ใช้คนไม่ถูกกับงานและหน้าที่ หรือละเลย
ในเรือ่ งการฝึกอบรม พัฒนาแรงงาน รวมไปถึงการทีพ่ นักงานเข้าและออกถีเ่ กินไปด้วย
T = Transportation lost คือ การสูญเสียจากการเดิ นทางเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสิ นค้า โดยไม่
จําเป็ น ความสูญเสียจากการขนย้ายมากเกินไป เป็ นการเคลื่อนย้ายของวัตถุดบิ ทัง้ ก่อนและระหว่าง
กระบวนการทีม่ รี ะยะทางและเวลานานเกินไป อาจเกิดจากคลังสินค้าและโรงงานไม่ได้อยูใ่ กล้กนั หรือ
แม้แต่ทต่ี งั ้ ของเครือ่ งจักรในกระบวนการผลิตทีอ่ ยูไ่ กลกันมากเกินไป การจัดวางผังโรงงานทีด่ ี (Plant
layout) เป็ นหนทางหนึ่งทีช่ ว่ ยได้
I = Inventory lost คือ สิ นค้าคงคลังมากเกิ นไป มีการเก็บ Stock วัตถุดบิ หรือ Stock สินค้ามากเกิน
ความจําเป็ นความสูญเสียจากการมีวสั ดุคงคลังมากเกินไป สินค้าคงคลังรวมถึง วัตถุดบิ ในการผลิต
วัตถุดบิ ระหว่างการผลิต และสินค้าสําเร็จรูป ไม่ควรมีมากเกินไป การมีวตั ถุดบิ ทีไ่ ม่ได้ใช้ในกระบวนการ
เก็บอยู่ ทําให้พน้ื ทีก่ ารทํางานลดลง โดยไม่เกิดคุณค่าขึน้ โดยเฉพาะวัตถุดบิ ระหว่างการผลิต (Work in
process) ดังนัน้ ผูผ้ ลิตจึงควรวางแผนการผลิตและพยากรณ์การผลิตให้ดี โดยร่วมมือกับลูกค้าและคูค่ า้
และการใช้เทคนิค Kanbanมาช่วยเพือ่ ดึงวัตถุดบิ มาผลิตอย่างพอดีตามความต้องการ
M = Motion lost คือ การเคลี่อนไหวมากเกิ นไป เป็ นการเคลื่อนไหวทีไ่ ม่จาํ เป็ นในการทํางาน ซึง่
ส่งผลทําให้ความสามารถในการทํางานมีคา่ ตํ่ากว่าทีค่ วรจะเป็ น ความสูญเสียจากการการเคลื่อนทีม่ าก
เกินไปเช่น การเคลื่อนย้ายสิง่ ของโดยไม่ใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมช่วย และการทํางานทีข่ าดมาตรฐานการ
ทํางาน ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวทีไ่ ม่เหมือนกันตลอดระยะเวลาการผลิต ซึง่ จะส่งผลให้คณ
ุ ภาพของ
ชิน้ งานไม่สมํ่าเสมอ เกิดของเสียจํานวนมาก และใช้เวลาในการทํางานมากและไม่เท่ากันในแต่ละครัง้
ของการผลิต การใช้ Value Stream Mapping และ 5 ส จะช่วยลดสิง่ เหล่านี้ได้
E = Extra Processing คือ กระบวนการมากเกิ นไป เป็ นความสูญเสียจากการมีขนั ้ ตอนการทํางาน
มากเกินความจําเป็ น การมีกระบวนการมากเกินความจําเป็ นอาจหลีกเลีย่ งได้ เช่น การจัดกระบวนการ
ใหม่ให้อยูใ่ กล้กนั มากขึน้ จนเป็ นกระบวนการเดียวกัน (Manufacturing cell) เพือ่ ประโยชน์ในการใช้
เครือ่ งมือร่วมกัน และสามารถช่วยเหลือกันได้เมือ่ ต้องการ หรือการใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับการทํางาน
แทนการทํางานทีไ่ ม่ถูกวิธี สามารถแก้ไขโดยใช้สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) มาช่วย
ลดกิจกรรมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดคุณค่าขึน้ ในโรงงานได้

