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วิโรจน ลักขณาอดิศร* 

ตอจากฉบับที่แลว ตอจากฉบับที่แลว 

* ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองคกร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น    
จำกัด (มหาชน) 

สรางกำไรใหองคกร 
Lean อยางไร Lean อยางไร 

>>> โดยปกติแลวในระบบการผลิตหนึ่งๆ นั้น จะมีการ

แบงกลุมผลิตภัณฑ (Product Family) ถาผลิตภัณฑที่ 

มีกระบวนการคลายคลึงกัน ใชเครื่องจักร เครื่องมือ

เดียวกัน เชน รุนผลิตภัณฑ A1, A2, A3, A4 เปนรุน

ผลิตภัณฑที่ใชเครื่องจักรเดียวกัน มีกระบวนการเหมือน

กันก็จะถูกนำมาผลิตในเซลลการผลิตเดียวกัน ดังรูปที่ 

4.33 

 

 

 

 

รูปที่ 4.33 การผลิตแบบ Cellular แบบแยก Product Family 

 

จากรูปที่ 4.33 นั้นจะพบวาผลิตภัณฑรุน A1, A2, 

A3, A4 อยูในกลุมผลิตภัณฑ (Product Family) 

เดียวกันก็จะถูกผลิตในเซลลการผลิตเดียวกัน เนื่องจากมี

กระบวนการเหมือนๆ กันและใชเครื่องจักรเดียวกัน แต

อาจจะมีจุดแตกตางกันบาง เชน ชิ้นสวนที่ใชประกอบ

คนละแบบกันหรือ Specification ในการผลิตบางสวน

อาจจะไมเหมือนกัน เชน A1 อาจจะมีเสนผานศูนยกลาง

ที่ใหญกวา A2 แตสวนอื่นๆ นั้นเหมือนกัน เปนตน แต

สำหรับอีกกลุมผลิตภัณฑหนึ่งคือ B1, B2, B3, B4 นั้น

ตองแยกเซลลการผลิตออกไปเนื่องจากมีกระบวนการ

ผลิตที่แตกตางกันหรือใชเครื่องมือเครื่องจักรที่แตกตางกัน 

 

4.5 Cellular Manufacturing การผลติแบบเซลลลูาร 
การจัดกระบวนการผลิตใหเปนการผลิตแบบ Cellular นั้นมี

วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการผลิตและโรงงานสามารถใช

พื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหองคกรสามารถผลิตผลิตภัณฑที่มี

ความหลากหลายไดมากขึ้น โดยไมตองมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือ

ปรับแตงเครื่องจักรบอยๆ อยากใหผูอานจินตนาการวา หากโรงงานหนึ่ง

สามารถผลิตชิ้นงานได 2 รุน คือ A และ B ซึ่งหากมีการจัดสายการผลิต

แบบเสนทางเดียว หากมีการเปลี่ยนรุนการผลิตจาก A เปน B วิศวกร

และชางเทคนิคก็ตองมีการเขาไปปรับแตงเครื่องจักร (Changeover)  

ขนยายเครื่องจักร เครื่องมือบางชนิดที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑรุน A 

ออกจากพื้นที่ทำงาน และในทำนองเดียวกันก็ตองมีการขนเครื่องจักร

และเครื่องมือที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑรุน B เขาไปในสายการผลิต ซึ่ง

กระบวนการตางๆ เหลานี้จะตองเสียเวลาและแรงงานอยางสูญเปลา 

ดังนั้นสายการผลิตแบบ Cellular นั้นเปนการจัดสายการผลิต

เปนเซลลเพื่อใหองคกรสามารถผลิตผลิตภัณฑรุน A และรุน B ได

พรอมๆ กัน โดยไมจำเปนตองเสียเวลาในการปรับแตงเครื่องจักรและ

สายการผลิต ดังแสดงในรูปที่ 4.32 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.32 การผลิตแบบสายการผลิตเดี่ยว กับแบบ Cellular 

สายการผลิตแบบ Cellular สามารถ

ผลิตผลิตภัณฑได 2 รุนในเวลา

เดียวกัน 

ถาตองการเปลี่ยนรุนผลิตภัณฑ ตองมีการ 

ปรับแตงเครื่องจักรใหม ซึ่งเปนความสูญเปลา 
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นอกจากนี้ยังมีการประยุกตใชการผลิตแบบ 

Cellular ไปในรูปแบบอื่นๆ แตยังคงอยูในวัตถุประสงค

เดิมก็คือการลดความสูญเปลาลงและเพิ่มความยืดหยุน

ในระบบการผลิต สำหรับการประยุกตใชการผลิตแบบ 

Cellular แบบตางๆ นั้น ผูเขียนขออธิบายดังตอไปนี้ 

รูปแบบที่ 1 การใชการผลิตแบบ Cellular ในการ

เปนสายการผลิตยอย (Sub-Assembly Line) 

ในการผลิตผลิตภัณฑหนึ่งๆ เชนกระบวนการ

ผลิตรถยนตในขั้นตอนการประกอบนั้น จะมีสายการผลิต

ยอย (Sub – Assembly Line) ในการประกอบชิ้นสวน

ยอยตางๆ ใหกลายเปนชิ้นสวนหลักกอนสงเขาไปในสาย

การผลิตหลัก (Main Assembly Line) เพื่อประกอบเขา

กับตัวถังรถยนต เชน สายการประกอบยางกับลอแม็ก 

จะทำหนาที่ประกอบยางใหเขากับลอแม็กใหเรียบรอย

กอน กอนสงลอแม็กกับยางที่ประกอบเรียบรอยแลวเขาสู

สายการผลิตหลัก (Main Assembly Line) 

อีกตัวอยางหนึ่งที่เห็นกันมากก็คือ การจัดสาย

การผลิตยอย (Sub – Assembly Line) เอาไวซอมแซม

งานเล็กๆ นอยๆ จากปญหาพื้นฐาน ซึ่งไมไดมีพฤติกรรม

ของการเกิดปญหาซ้ำ หมายถึง ปญหานั้นเกิดขึ้นใน

ลักษณะสุมเกิดขึ้นแค 1-2 คัน ไมไดเกิดปญหาเหมือน

กันเปนจำนวนมากๆ (ซึ่งถาเกิดปญหาในปริมาณมากๆ 

จะตองหยุดการผลิต (Jidoka) และแกไขปญหาใหแลว

เสร็จอยางรวดเร็ว (Quick Action) กอนที่จะยอมใหผลิต

ตอ) การยอมใหผลิตตอไปในสายการผลิตหลัก เมื่อถึง

ปลายสายการผลิต ก็ตองมีการถอดชิ้นสวนตางๆ เพื่อ

ซอมแซม นั่นหมายความวาการประกอบที่เกิดขึ้นในสาย

การผลิตหลักเปนการปฏิบัติงานที่สูญเปลาโดยสิ้นเชิง 

ดังนั้นจึงมีการจัดสายการผลิตยอยเพื่อซอมแซมปญหา 

กอนที่จะแทรกชิ้นงานที่ซอมแซมเสร็จเรียบรอยแลวเขาสูสายการผลิต

หลักอีกครั้งหนึ่ง อยางไรก็ตามหากสายการผลิตยอยซึ่งทำหนาที่

ซอมแซมงานเล็กๆ นอยๆ (Minor Repair Cell) เก็บขอมูลและพบวา

ปญหาที่สงเขามาซอมมีลักษณะของการเกิดขึ้นซ้ำหรือเปนปญหาสำคัญ

ที่จำเปนตองการการวิเคราะห เชนเปนปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย

ของลูกคาเมื่อนำชิ้นงานไปใชหรือเปนปญหาที่มีความเสียหายเปนมูลคา

สูงก็สามารถที่จะเรียกประชุมวิศวกรและผูที่เกี่ยวของ เพื่อมารับทราบ

ปญหาและวางแผนแกไขปญหาที่สาเหตุได โดยการใชการผลิตแบบ 

Cellular ในการเปนสายการผลิตยอย (Sub – Assembly Line) สามารถ

แสดงดังรูปที่ 4.34 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.34 การใชการผลิตแบบ Cellular เปนสายการผลิตยอย 

(Sub – Assembly Line) 

 

รูปแบบที่ 2 การใชการผลิตแบบ Cellular ในการจำกัดขนาด

ของปญหาในกระบวนการกระจายสินคา 

เปนเทคนิคที่ใชกันมากในธุรกิจ Logistics ในการกระจายสินคา

ไปยังชองทางการจัดจำหนายหรือรานคาหลายๆ รานคา หากมีสินคา

รายการหนึ่งเชน เสื้อแบบหนึ่ง จำนวน 900 ตัว จะตองกระจายใหกับ

รานคาทั้งหมด 100 รานคา A จำนวน 3 ตัว รานคา B 12 ตัว รานคา C 

8 ตัว ... กระจายไปเรื่อยๆ จนครบทุกสาขา ปญหาที่พบอยูบอยๆ ก็คือ

ในกระบวนการกระจายสินคา ซึ่งเปนกระบวนการที่ตองใชคนในการ

กระจายสินคาและเปนกระบวนการที่ถูกกดันในเรื่องเวลา เมื่อพบวามี

การกระจายสินคาลงในกลองสินคาทุกๆ รานคาแลวแตพบวามีอยูราน

คาหนึ่งไดสินคาไมครบ แสดงวาอาจจะตองมีการใสเสื้อรุนนี้เกินไปใน

กลองสินคาใบใดใบหนึ่งแนๆ ซึ่งจะตองระงับการสงสินคาทั้งหมดทุกๆ 

กลองสินคาและตรวจสอบจำนวนใหมในทุกๆ กลองซึ่งทำใหวุนวายมาก 

กวาจะตรวจสอบพบก็ตองเสียเวลานานมาก คิดงายๆ มีกลองสินคาที่มี

ปญหาเพียง 2 กลอง (หมายถึง 2 รานคาเทานั้น) แตกลองสินคาทุกๆ 

กลองจะตองถูกระงับการสงเพื่อรอการตรวจสอบเหมือนการขี่ชางจับ

ตั๊กแตน 

 

            

อานตอฉบับหนา 
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