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ขจัดความสูญเปลาและเพิ่มกําไรไดอยางไร
KAMBAN an Effective Tools for
COST KILLIING
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บทนํา
TOYOTA มีชื่อเสียงเปนเลิศในดานการผลิตรถยนตทมี่ คี ุณภาพสูงดวยตนทุนต่ําสุดๆ
ชนิดที่ไมมีคูแขงรายใดจะเทียมทานได จนถึงปจจุบันนี้ ระบบการผลิตแบบโตโยตา
(Toyota Production System) ไดรับการยอมรับไปทั่วโลกวา เปนแบบแผนของการบริหาร
การผลิตที่ดีและกาวหนาทีส่ ุดในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ

โตโยตาไดพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM) ที่เปนแบบฉบับของตน
ขึ้นมา ประกอบดวย Core Competency 3 ประการ คือ Toyota Development System,
Toyota Production System, Toyota Marketing System ดังแสดงในรูป 1 ดานซายลาง
และใน ระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System) ก็มีองคประกอบที่
สําคัญ 6 ประการ คือ JIT หรือ Just-In-Time (ผลิตเทาที่ลูกคาตองการในเวลาทีต่ องการ
เทานัน้ ), KAMBAN (ปายคําสั่ง), HEIJUNKA (ปรับเรียบการผลิต), MUDA TORI (ขจัด
ความสูญเปลา), POKA YOKE (ปองกันการทําผิด), JIDOKA (อัตตานุมัติ)
คัมบังเปนเพียงองคประกอบหนึง่ ใน TPS เทานั้น แตก็มคี นจํานวนมากที่ยงั สับสนและ
เขาใจผิดวา KAMBAN กับ TPS เปนเรื่องเดียวกัน อยางไรก็ดี คัมบังเปนเครื่องมือ ที่ชวย
ทําใหระบบ Just-In-Time ซึ่งเปนหลักการสําคัญของ TPS เปนจริงขึน้ มาได
ผูเขียนไดอธิบายเกีย่ วกับ การขจัดความสูญเปลา (MUDA TORI) ในบทความเรื่อง
“ลดตนทุนดวยยุทธการขจัดความสูญเปลา” ใน TQM Magazine ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน
2551 ปกษหลัง สามารถหาอานไดที่ 0http://www.tqmbest.com/tqmmagazine
สําหรับบทความนี้ จะขอกลาวถึง คัมบัง (ปายคําสั่ง) เครื่องมือขจัดความสูญเปลาเพื่อ
เพิ่มกําไรอยางมีประสิทธิผล

คัมบังคืออะไร
คัมบัง เปนคําในภาษาญี่ปนุ แปลตรงตัวก็คือ กระดานหรือกระดาษที่เขียนขอความ
หรือเครื่องหมายตางๆที่ตองการสื่อไปถึงผูอ ื่น เมื่อนํามาใชในการบริหารการผลิตแบบโต
โยตา จะหมายถึง “ปายคําสั่ง” ที่ไดกําหนดเอาไวลว งหนาวา เมื่อไร จะใหทาํ อะไร เทาไร
และ อยางไร
การควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานทัว่ ๆไป จะใช "ปาย 3 อยาง" ตอไปนี้
๑) ปายชี้บงสิง่ ของ บอกวา สิ่งนัน้ คืออะไร
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๒) ปายคําสั่งใหทาํ การผลิต บอกวา ใหผลิตอะไร เทาไร เมื่อไร
๓) ปายคําสั่งใหเคลื่อนยาย บอกวา ใหขนยายจากไหนไปไหน
แตในระบบการผลิตแบบโตโยตา จะใชปายเพียง 2 อยางเทานัน้ โดยมีจุดมุงหมาย ทําให
สิ่งของและขอมูลคําสั่งผลิตหรือคําสั่งขนยายสิ่งของนัน้ เคลื่อนที่ไปพรอมๆกัน
๑) คัมบังงานคางในกระบวนการ เปน ปายระบุสิ่งของและคําสั่งผลิต
๒) คัมบังหยิบของ เปน ปายระบุสิ่งของและคําสั่งขนยาย
เมื่อนํามาใชในกระบวนการผลิตที่ทาํ ซ้ําๆ เชน การผลิตรถยนต จะทําใหเกิดขอดีคือ
๑) ใชคัมบังหมุนเวียนไดตลอด
๒) โดยการจํากัดจํานวนคัมบัง ทําใหจํากัดจํานวนของชิ้นงานหรือจํานวนสินคาสําเร็จ
ที่ไหลเวียนในระบบไดอยางงายดาย ทําใหสามารถลดความสูญเปลาจากการผลิตมาก
เกินจําเปน และ ควบคุมสต็อกใหอยูในระดับต่ําสุด ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓) การผลิตเต็มอัตรากําลัง(คนและเครื่องจักร)ในแตละวัน ถือเปน การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตที่เปนภาพลวงตา
นํามาสูความสูญเปลามากมายโดย
รูเทาไมถงึ การณ ตองปรับเปลี่ยนวิธีการวางแผนการผลิตที่ยึดติดกับ Cycle Time มาใช
TAKT Time (เวลาทํางานเต็มวัน หารดวย จํานวนชิน้ งานที่ตองผลิตในวันนัน้ ๆ) ในการ
กําหนดภาระงานของเครื่องจักรและคนในแตละวัน (จะอธิบายในบทความตอนตอไปวา
ดวย HEIJUNKA หรือ การปรับเรียบการผลิต)
๔) จําเปนตองลด set-up time และ processing time อยางถึงที่สุด เพื่อเพิ่มความ
รวดเร็วในการตอบสนองตอความตองการของกระบวนงานถัดไป และ ทําใหจาํ นวน
ชิ้นงานระหวางกระบวนการเหลือนอยที่สดุ

คัมบังมีกี่ประเภท
มี 4 ประเภทดังแสดงในแผนผังขางลางนี้

จําเปนตองปฏิวัติแนวคิดในการบริหารเพื่อรองรับคัมบัง
ระบบการผลิตแบบโตโยตา ถูกรองรับดวยฐานคิดที่แตกตางจากฐานคิดของระบบการ
ผลิตที่เราใชกนั เปนกระแสหลักในปจจุบนั
และเพื่อใหการนําคัมบังมาใชไดอยางมี
ประสิทธิผล
จําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวคิดบางประการในการบริหารจัดการการผลิต
อยางหนามือเปนหลังมือเลยทีเดียว ดังนี้
๑) เปลีย่ นการวางแผนแบบ "PUSH" production scheduling ตามประมาณการ
ยอดขาย มาเปนแบบ “PULL” คือ ผลิตเฉพาะสิง่ ของที่ลกู คาตองการ ในจํานวนเทาที่
ลูกคาตองการ และ ในเวลาที่ตองการจริงๆเทานั้น
๒) กระบวนงานถัดไป (ลูกคาภายใน) จะเปนผูมาดึงเอา ทัง้ ชิน้ งานและขอมูล ไปจาก
กระบวนการกอนหนา (หนวยงานผูผลิต) หรืออาจกลาวไดวา ขอมูลความตองการที่
แทจริงจากลูกคาหรือกระบวนงานถัดไปเปนเครื่องกระตุน ใหเกิดกิจกรรมการผลิต
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แตที่สําคัญมี 2 ประเภท คือ คัมบังงานคางในกระบวนการ (คําสัง่ ผลิต) และ คัมบัง
หยิบของ (คําสั่งขนยาย) ซึง่ แยกยอยเปนคัมบังสั่งผลิตทีละชิน้ หรือผลิตเปนลอต และ คัม
บังขนยายระหวางกระบวนการหรือขนยายมาจากผูสงมอบภายนอก นอกจากนีย้ ังมี คัม
บังประเภทอืน่ ๆ ดังแสดงดวยผังโครงสรางในรูป 2 ขางบนนี้
รูป 3 (ลาง) แสดงการใชงานคัมบังประเภทตางๆภายในระบบการผลิตแบบโตโยตา

หยิบของ" ใสลงใน "กลองใสชิ้นงาน" ของตนเอง ถอด "คัมบังงานคางในกระบวนการ" ที่
แปะติดอยูกับ "กลองใสชนิ้ งานของ STORE" ออกมาใสใน "ตูโพสท (ตูไปรษณีย)" ของ
"คัมบังงานคางในกระบวนการ" ของ STORE
๔) พนักงานที่ Part Machining Line ผลิตชิ้นงานตามลําดับ a, b, c ตามลําดับ "คัม
บังงานคางในกระบวนการ" (ขอมูลสั่งผลิตนั่นเอง) ที่ถูกดึงออกมา
รูป 4 (ลาง) แสดงภาพการเคลื่อนไหวทั้ง ๔ จังหวะ ตามที่ไดอธิบายขางตน

ตัวอยางเมื่อนําคัมบังมาใช
(โปรดดูรูปดานขวาประกอบคําอธิบาย)
๑) พนักงานที่ ASSEMBLY Line หยิบชิน้ งานจาก "กลองใสชิ้นงาน" ขึ้นมาประกอบ
พรอมดึง "คัมบังหยิบของ" ออกมาใสใน "ตูไปรษณียคัมบังหยิบของ"
๒) เมื่อชิน้ งานหมดกลอง พนักงานที่ ASSEMBLY Line หยิบ "คัมบังหยิบของ" ออก
จาก "ตูไปรษณียคัมบังหยิบของ" นํามาแปะไวที่ "กลองใสชิ้นงาน" ที่วา งเปลาของตนเอง
ถือเดินไปที่ STORE ของ Part Machining Line
๓) พนักงานจาก ASSEMBLY Line หยิบชิ้นงานที่ตองการ จํานวนเทาที่ระบุใน "คัมบัง
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คัมบังสัญญาณ และ การใชงาน
(คําสั่งผลิตเปนลอต)
ใชในกรณีที่จาํ เปนตองผลิตเปนลอต ซึง่ ไดแกกรณีที่ การตั้งเครื่อง (set up) เพื่อ
เตรียมการผลิตตองใชเวลานานมาก
หรือในกรณีที่
การผลิตตามลําดับชิ้นงานที่
กระบวนการถัดไปมาดึงออกไปใชนั้นทําไดลําบาก (เชน ตัดกระจก, เพลสขึ้นรูป, หลอ
โลหะ เปนตน)
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เราจะใช คัมบังสัญญาณ เปน สัญญาณ (Trigger) ในการออกคําสั่งผลิต เมื่อปริมาณ
คงคลังลดลงเหลือระดับที่กาํ หนด
ตัวอยางของคัมบังชิน้ งานแสดงในรูป 5 ขางลางนี้

นอกจากนีย้ ังมี คัมบังสัง่ ชิ้นสวนจากภายนอก คัมบังอิเล็กทรอนิกส และ คัมบังฉุกเฉิน
ซึ่งมีประโยชนใชสอยจําเพาะเปนกรณีไป ขอละเวนไมกลาวถึงในทีน่ ี้

กฏการใชคัมบัง
มีอยู 8 ขอดังนี้
๑) หามสงของเสียใหกระบวนงานถัดไป หนวยงานที่ผลิตของเสียตองรับผิดชอบในการ
แกไข เมื่อมีของเสียเกิดขึ้น เครื่องจักรจะตองหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ หรือ ตองหยุดการ
ผลิตทันที
๒) กระบวนการถัดไปเปนผูเ ดินไปหยิบของ (Pull System) หามหยิบเกินกวาจํานวน
ที่ระบุในคัมบัง
๓) กระบวนการกอนหนาผลิตเทาจํานวนที่ถูกดึงออกไปตามคัมบังเทานั้น หามผลิต
เกินกวาจํานวนที่ระบุในคัมบัง และ ตองผลิตตามลําดับใบคัมบังทีถ่ ูกดึงออก
๔) ถาไมมีคัมบัง หามผลิต หามขนยาย เพื่อปองกันการผลิตมากเกินจําเปน การขน
ยายมากเกินจําเปน
๕) ตองใหแนใจวา คัมบังติดอยูกับสิ่งของตลอดเวลา คัมบังเปนเอกสารแสดงแทน
ของจริง เทาจํานวนที่จําเปนเทานัน้
๖) ปรับเรียบปริมาณการผลิต จะอธิบายในตอนทีว่ าดวย HEIJUNKA
๗) คอยๆลดจํานวนใบคัมบังลงไปเรื่อยๆ คัมบังเปนเครื่องมือที่ชว ยลดปริมาณคงคลัง
ลงทีละนอย
๘) ทําใหกระบวนการผลิตคงเสนคงวาและสมเหตุสมผล ใหทบทวนอยูเ สมอวา
ปริมาณที่ผลิต และ ปริมาณคงคลังมากเกินจําเปนหรือไม

ขอควรคํานึงในการนําระบบคัมบังเขามาใช
๑) กระบวนการผลิตตองคงเสนคงวา ไมมีของเสียมากนัก เวลานําไมยาวและไม
แตกตางกันมากนัก
๒) ปริมาณของชิ้นงานที่ไหลไมแปรปรวนมากนัก
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๓) ตองเปนการผลิตแบบทําซ้ําๆ
๔) ไดรับประโยชนทั้งฝายสงและฝายรับคัมบัง
๕) หามเปลี่ยนสมมติฐาน (ที่ใชเปนฐานในการกําหนดจํานวนคัมบัง เปนตน) ตามใจ
ชอบ
๖) เมื่อดึงคัมบังออกแลวตองหมุนเวียนทันที (อยางนอยที่สุดวันละ ๑ รอบ)
๗) ตองกําหนดปริมาณที่เคลื่อนยายที่แนนอน (เชน ๑ แผนตอ ๑ ชิ้น)

ขนาดพอเหมาะ ไมใหญ-ไมเล็กเกินไป ไมกอ ใหเกิดปญหาดานสุขภาพ เชน น้ําหนักเมื่อใส
ชิ้นงานเต็มแลวหนักไมเกิน 15 กก. และ อยาลืมใหมีชองสําหรับเสียบแผนคัมบังดวย
๘) จัดทําบัญชีใบคัมบังและควบคุมจํานวนที่นาํ ไปใชไหลเวียน
๙) ติดตามและปรับลด-เพิ่มจํานวนแผนคัมบังตามสถานการณจริง
๑๐) สรุปบทเรียนและขยายผลไปสูชิ้นงานหรือสินคาสําเร็จรูปอื่นๆ

การติดตั้งและบริหารระบบคัมบัง
กระบวนการนําระบบคัมบังเขามาใช มีขั้นตอนดังนี้
๑) ใหความรูแกผูบริหารและผูที่คาดวานาจะเปนทีมปฏิบัติการนําระบบนี้มาใช
๒) คัดเลือกชิ้นงานหรือสินคาสําเร็จ ทีต่ องการจะควบคุม ผูเขียนขอแนะนําวา ให
เริ่มตนจาก รายการเดียวกอน เลือกทีม่ ี ปริมาณการผลิตที่คอนขางคงที่ สม่าํ เสมอ
กรรมวิธีการผลิตเปนแบบทําซ้ําๆ เวลานําไมยาว
๓) จัดตั้งทีมงาน โดยมีสมาชิกที่มาจากหนวยงานที่เกีย่ วของกับชิน้ งานที่เลือกมาแลว
นั้น
๔) กําหนดจํานวนรอบหมุนเวียนของคัมบัง ซึง่ ไดแก การกําหนดความถี่ และ จังหวะ
ในการหมุนเวียนคัมบังกลับมาใช
(Example) 1 : 4 : 2 หมายถึง ในรอบ 1 วัน ความถี่ในการสงมอบ 4 ครั้ง และ
หลังจากนํากลับมาแลว ใหเวนวรรค 2 เทีย่ วสงของจึงหมุนเวียนคัมบังกลับมาใชอีก
๕) กําหนดจํานวนแผนคัมบัง ซึง่ คํานวณไดจาก จํานวนชิ้นงานที่ผลิตตอวัน จํานวน
บรรจุตอกลอง และ จํานวนรอบการหมุนเวียนตอวัน
๖) จัดทําใบคัมบังและนําไปใช
๗) จัดทํากลองใสชิ้นงาน โดยออกแบบใหมีสามารถวางเรียงเพื่อนับจํานวนชิน้ ไดงา ย
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ชวงเวลาที่พอเหมาะสําหรับการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑) ถึง ๙) ขางตน (ขั้นตอนนํา
รอง) ควรอยูภายในระยะเวลา ๓ เดือน
จากที่กลาวมาขางตน คงจะเพียงพอใหผูอา นเขาใจไดวา คัมบัง (ปายคําสั่งทีต่ ิดอยูก ับ
ชิ้นงาน) เปนเครื่องมือที่ชว ยจํากัดจํานวนของชิน้ งานหรือจํานวนสินคาสําเร็จที่ไหลเวียน
อยูในกระบวนการ ใหเหลือเทาที่จําเปนเทานัน้ ทําใหลดความสูญเปลาจากการผลิตมาก
เกินจําเปน อันเปนตนตอของความสูญเปลาในการเก็บรักษา ตรวจนับ คนหา สินคาตกรุน
ฯลฯ ยิง่ ขจัดความสูญเปลาลงไปไดมากเทาไร กําไรของบริษัทก็เพิม่ ขึ้นมากเทานัน้
ระบบคัมบังสามารถนํามาใชไดไมยาก หากเขาใจแนวคิดและหลักการของมัน บวกกับ
ความคิดสรางสรรคของทีมงานเพียงเล็กนอย
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อนึ่ง ผูอา นทานใดเห็นวา บทความนี้อาจเปนประโยชนตอเพื่อนๆของทาน สามารถสง
ตอ (Forward) ไปใหเพื่อนๆอานไดตามอัธยาศัย หรือ จะถายสําเนานําไปปดประกาศให
เพื่อนรวมงานหรือพนักงานในบริษัทของทานไดอานโดยทั่วถึงกัน ก็ขอใหดําเนินการได
ทันที โดยไมจาํ เปนตองขออนุญาตจากผูเขียนอีก
สําหรับบริษทั ที่สนใจจะรับคําแนะนําจากผูเ ชี่ยวชาญของ บริษัท TQM Best จํากัด
เพื่อดําเนินการติดตั้งระบบคัมบังตามแนวทางที่ไดกลาวขางตน สามารถติดตอสอบถาม
ไดที่ โทรศัพท 0-2260-3710~3, มือถือ 08-7590-8360 อีเมล 1info@tqmbest.com เว็บ
ไซท 2www.tqmbest.com ในวัน จ-ศ. เวลา 08:00~17:00 น.
H
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