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 งานวิจัยน้ีมุงเนนการประยุกตใชหลักของการบํารุงรักษาบนพื้นฐานของความนาเช่ือถือ
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้จะทําการแสดงใหเห็นวา แนวทางตาม
หลักการบํารุงรักษาบนพ้ืนฐานของความนาเช่ือถือ สามารถประยุกตใชในการปรับปรุงความ
นาเช่ือถือของเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขั้นตอนตามหลักการบํารุงรักษานี้เร่ิมจาก การเลือก
เคร่ืองจักรที่มีความสําคัญซึ่งกระทบตอกระบวนการผลิตในอุตสหกรรมสิ่งทอกรณีศึกษา ระบุระบบ
การทํางานยอยและหนาท่ีการใชงาน ระบุความลมเหลวและจัดลําดับความสําคัญของชิ้นสวน
อุปกรณ วิเคราะหคุณลักษณะความเสียหาย สาเหตุ และกระทบที่เกิดข้ึน จากนั้นเลือกเทคนิคการ
บํารุงรักษาที่เหมาะสมกับชิ้นสวนอุปกรณดวย RCM Logic tree สรางแผนการบํารุงรักษาและ
นําไปใชงาน จากผลการดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ี เคร่ืองสเต็นเตอรถูกเลือกมาใชเปนเคร่ืองจักร
กรณีศกึษา และภายหลังการประยุกตใชแผนการบํารุงรักษาพบวา อัตราความเสียหายของเคร่ืองจักร
โดยเฉลี่ยลดลงจาก 9.22% เหลือ 2.11% อัตราความพรอมในการใชงานโดยเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 5.77% คิด
เปน 81.64% และอายุเฉลี่ยที่เคร่ืองจักรเดินได (MTTF) เฉลี่ยเพิ่มข้ึน จาก 6,284.50 นาที/เคร่ือง เปน 
10,031.10 นาที/เคร่ือง  
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 This research was focused on the application of Reliability Centered Maintenance 
(RCM) in textile industry. The objective of this study was to show that the RCM approach 
enabled to apply for improving machine reliability in textile factory. The RCM approach is a 
structured process that improves and optimizes maintenance activities programmed. The 
RCM approach is initiated from selecting machine criticality that impact textile process 
significantly, defining sub-systems or functions and functional failures, categorizing critical 
components in each sub-system, analyzing failure modes and causes, identifying effects and 
consequence, evaluating components with RCM Logic tree, selecting proper preventive 
maintenance tasks. Finally, implement the preventive maintenance plan. The Stenter 
machines in a case textile factory were selected as critical machine as a pilot study. After 
applying the preventive maintenance plan the result shown that Failure Rate was reduced 
from 9.22% to 2.11%, Availability Rate was increased 5.77% to be 81.64% and Mean Time 
To Failure (MTTF) was increased from 6,284.50 min to 10,031.10 min.  
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