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 This research aims to adapt Reliability-Centered Maintenance (RCM) in the 

aluminum machining factory of automobile industry in order to show that RCM can improve 

reliability of the machine in the case study plant which is sub - processing consisting of many 

production lines, and reduce waste  time  due to damage of the machine during production in the 

case study plant. The process begins with the selection of machine which affects production 

process of the case study plant, identification of sub-system, functions, and failures, analysis of 

damage, cause, and effect, selection of appropriate maintenance techniques, including creation 

and implementation of maintenance plan.  From the research, CNC Machining center (Brother) is 

selected as a machine for the case study. After the adaptation of maintenance plan, it is found that 

the average availability average value increases from 92.72% to 96.45% or increases 4.02%. 

Mean Time Between Repair (MTBF) increases from 1,622 minutes/machine to 4,460 

minutes/machine or increases 275%.  
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Department of Industrial Engineering and Management Graduate School, Silpakorn University                          
Student's signature ...................................................                           Academic Year 2013 
Thesis Advisor's signature ........................................ 



 ฉ 

กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความกรุณาในการให้ความช่วยเหลืออยา่ง
ดียิงของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร ทีกรุณาให้
แนวคิด คาํแนะนาํ และขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัมาโดยตลอด รวมถึงคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านซึงประกอบดว้ย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพทูรย ์ ศิริโอฬาร และอาจารย์
ดร.สิทธิชยั แซ่เหล่ม  ทีช่วยใหค้าํแนะนาํ และขอ้คิดเห็นในการทาํวิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ ทีนีดว้ย 
 นอกจากนีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทีมงานโรงงานตวัอย่าง อนัได้แก่ ผูจ้ดัการส่วน
บาํรุงรักษา  ผูจ้ดัการแผนกบาํรุงรักษาเครืองจกัรเอ็นจิน  ผูจ้ดัการแผนกแมชชินิงอะลูมิเนียม
พนกังานแผนกบาํรุงรักษา   ตลอดรวมถึงพนกังานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งของโรงงาน
ตวัอยา่งทุกท่านทีไดเ้อือเฟือใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในทุกๆ ดา้นในการทาํวจิยั 
 



 

ช 

    สารบญั  

     หนา้ 
 

บทคดัยอ่ภาษาไทย .....................................................................................................................  ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ................................................................................................................  จ 

กิตติกรรมประกาศ ......................................................................................................................  ฉ 

สารบญัตาราง .............................................................................................................................     ญ  

สารบญัภาพ ................................................................................................................................  ฐ 
 

บทที 
  1   บทนาํ ...............................................................................................................................  1 

   ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา .................................................................  1

   สมมติฐานในการวจิยั .............................................................................................   

   วตัถุประสงคข์องงานวจิยั .......................................................................................  7

   ขอบเขตของการดาํเนินงานวิจยั .............................................................................  7

   วธีิการดาํเนินการวิจยั .............................................................................................  7 

   ประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บ ....................................................................................  7 

 

 2 ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง ....................................................................................  8

   ชนิดของการบาํรุงรักษา .........................................................................................     8 

   วศิวกรรมความน่าเชือถือ (Reliability Engineering) ..............................................  15 

   การบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง (Reliability Centered  

    Maintenance: RCM) ....................................................................................    2  

   การวเิคราะห์อาการขดัขอ้งและผลกระทบ (Failure Mode and Effects  
    Analysis: FMEA) ........................................................................................   

   การบาํรุงรักษาตามสภาพ (Condition Based Maintenance) ...................................  38 

   การคาํนวณค่าประสิทธิภาพโดยรวม .....................................................................  42 

   เทคโนโลยเีครืองจกัรซีเอ็นซี (CNC MACHINE) ..................................................  44 

 



 

ซ 

บทที                                                                                                                                                หนา้ 
    

   การทดสอบมอเตอร์  ..............................................................................................  53 

   วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง ...........................................................................................  54 

 

 3 วธีิการดาํเนินงาน ..............................................................................................................     

   ขนัตอนการดาํเนินงานวจิยั .....................................................................................   

   การศึกษาสภาพการดาํเนินการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา 

     และการวเิคราะห์ปัญหาทีเกิดขึน .................................................................      

   การประยกุตใ์ชว้ธีิการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง ..................   

   การเลือกเครืองจกัรทีส่งผลกระทบต่อปัญหาทีเกิดขึน ...........................................     

   จาํแนกส่วนประกอบของเครืองจกัรออกเป็นระบบยอ่ย 

    และระบุหนา้ทีการใชง้าน ............................................................................  7  
   วเิคราะห์ความสาํคญัของชินส่วนอุปกรณ์ในแต่ละระบบยอ่ย ...............................      

   ระบุความความลม้เหลวในแต่ละระบบยอ่ย (Functional Failure) ..........................  80 

   การสร้างระบบบาํรุงรักษาบนพืนฐานของความน่าเชือถือ .....................................     84

   การกาํหนดแผนในการเขา้ตรวจสอบและการประยกุตเ์พือนาํไปใชง้าน ................      
  

 4 ผลการดาํเนินการวิจยั .......................................................................................................  0  

   ผลการเลือกวธีิการบาํรุงรักษาทีเหมาะสมกบัคุณลกัษณะความเสียหาย .................     10  

   การสร้างแผนบาํรุงรักษาและการนาํไปใชง้าน .......................................................  101 

   ผลการดาํเนินงาน..... ..............................................................................................    108 

   ผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิยั..... .....................................................................    110

    

 5 สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ ..................................................................................  1  
   สรุปและวจิารณ์ผลการวจิยั ....................................................................................     11  

   ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานวจิยั .............................................................  118 

   ขอ้เสนอแนะ..... .....................................................................................................    119 
  

รายการอา้งอิง .................................................................................................................................. 120 



 

ฌ 

บทที                                                                                                                                                 หนา้ 
 

ภาคผนวก ........................................................................................................................................ 1  
                    ภาคแผนก ก 

  แผนการบาํรุงรักษาของโรงงานกรณีศึกษาก่อนดาํเนินการปรับปรุง .........................  1  

 ภาคผนวก ข  
  มาตรฐานค่า Machine Accuracy ของเครือง CNC Machining center (Brother) .......  128 
 

ประวติัผูว้จิยั ..................................................................................................................................   1  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ญ 

สารบญัตาราง  

ตารางที   หนา้ 
 

 1   แสดงจาํนวนความถีเครืองจกัรหยดุฉุกเฉินเดือนมกราคม ถึง กนัยายน ปี 2555 .....  5 

 2   แสดงเวลาทีเครืองจกัรหยดุฉุกเฉินเดือนมกราคม ถึง กนัยายน ปี 2555..................  5 

 3   เวลาสูญเสียของเครืองจกัรในโรงงานกรณีศึกษา 

    เดือนมกราคม ถึง กนัยายน ปี 2555 ..............................................................   

 4   ตวัอยา่งการคาํนวณค่าความสาํคญัของเครืองจกัร (Machine Criticality, MC) .......   

 5  แสดงเกณฑก์ารกาํหนดอตัราผลกระทบของความรุนแรง (S) ................................  35 

 6    แสดงเกณฑก์ารใหค้ะแนนความถีทีเกิดขึนของขอ้บกพร่องทีคาดวา่จะเกิด (O) ....  3  

 7   แสดงเกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการตรวจจบั (D) ................................   

 8    ตวัอยา่งการตรวจสอบเหตุขดัขอ้งเครืองซีเอน็ซี .....................................................  5  
 9   ผลการคาํนวณค่าความสาํคญัของเครืองจกัร (Machine Criticality, MC) ...............   
     เปรียบเทียบผลการคาํนวณค่าความสาํคญัเครืองจกัรกบัประวติัเครืองจกัรหยดุ .....  7  

 1     เกณฑค์วามมากนอ้ยในการใชง้านชินส่วนอุปกรณ์ ...............................................  78 

 1    เกณฑร์าคาของชินส่วนอุปกรณ์ .............................................................................  78 
 1   เกณฑร์ะยะเวลาทีใชใ้นการซ่อมแซมหรือเปลียนทดแทนชินส่วนอุปกรณ์) ..........   

 1    เกณฑผ์ลกระทบต่อชินส่วนอุปกรณ์อืนๆ เมือชินส่วนทีพิจารณา 
    เกิดความเสียหาย ..........................................................................................   

 1    เกณฑก์ารแบ่งกลุ่มลาํดบัความสาํคญัของชินส่วนอุปกรณ์ (ศิริรัตน์, 2537) ...........  79 

 1    ผลวเิคราะห์ความสาํคญัของชินส่วนอุปกรณ์ในแต่ละระบบยอ่ย 

    เครืองจกัร CNC Machining center (Brother) ..............................................  80 

 1     ประวติัการชาํรุดของของชินส่วนอุปกรณ์ในแต่ละระบบยอ่ย 

    เครืองจกัร CNC Machining center (Brother) ในปี พ.ศ.  .....................  81 

 1     การวเิคราะห์สาเหตุและผลกระทบของความชาํรุดเสียหาย  

    (Failure Mode Effect Analysis) ของชินส่วนยอ่ย ........................................  82 

      แสดงค่า MTBF   ของแต่ละชินส่วนส่วนยอ่ยพร้อมวธีิการดาํเนินการ 

     บาํรุงรักษาโดยเปรียบเทียบกบัจุดคุม้ทุน ......................................................  86 

 



 

ฎ 

ตารางที   หนา้ 
 

 2      แสดงคาบเวลาในการเขา้ดาํเนินการบาํรุงรักษาชินส่วนยอ่ย 

     ทีระดบัความเชือมนั 90% เปรียบเทียบกบัเวลาและค่าใชจ่้าย .......................   
 2    แสดงคาบเวลาในการเขา้ดาํเนินการบาํรุงรักษาชินส่วนยอ่ย 

     ทีระดบัความเชือมนั 70% เปรียบเทียบกบัเวลาและค่าใชจ่้าย .......................   
 2     แสดงคาบเวลาในการเขา้ดาํเนินการบาํรุงรักษาชินส่วนยอ่ย 

    ทีระดบัความเชือมนั 60% เปรียบเทียบกบัเวลาและค่าใชจ่้าย .......................  9  

 2     แสดงคาบเวลาในการเขา้ดาํเนินการบาํรุงรักษาชินส่วนยอ่ย 

    ทีระดบัความเชือมนั 55% เปรียบเทียบกบัเวลาและค่าใชจ่้าย .......................  9  

 2     แสดงคาบเวลาในการเขา้ดาํเนินการบาํรุงรักษาชินส่วนยอ่ย 

    ทีระดบัความเชือมนั 50% เปรียบเทียบกบัเวลาและค่าใชจ่้าย .......................  9  

 2    ผลการวเิคราะห์แผนการบาํรุงรักษาตามอาการขดัขอ้งและผลกระทบ 

     (Failure Mode Effect Analysis) ชินส่วนยอ่ยทีมีระดบัความเสียงสูง ..........   

 2      ผลการเลือกวธีิการบาํรุงรักษาเครืองจกัร 

    เครือง CNC Machining center (Brother) .....................................................  10  

 2     ดชันีการวดัผลการดาํเนินงาน อตัราความพร้อมใชง้านก่อนการปรับปรุง 
    แผนการบาํรุงรักษาเครือง CNC Machining center (Brother) ......................  1  

 2     ดชันีการวดัผลการดาํเนินงาน อตัราความพร้อมใชง้านหลงัการปรับปรุง 

    แผนการบาํรุงรักษาเครือง CNC Machining center (Brother)  .....................  1  

    ดชันีการวดัผลการดาํเนินงาน อายเุฉลียทีเครืองจกัรเดินไดก่้อนปรับปรุง 

    แผนการบาํรุงรักษาเครือง CNC Machining center (Brother)   ....................  1  

 3      ดชันีการวดัผลการดาํเนินงาน อายเุฉลียทีเครืองจกัรเดินไดห้ลงัปรับปรุง 
    แผนการบาํรุงรักษาเครือง CNC Machining center (Brother) ………. ............. 110 
 31    สรุปผลการเปรียบเทียบ ดชันีการวดัผลการดาํเนินงาน  
    การปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงของเครืองจกัร .......................................  110 

 32    ผลการเปรียบเทียบ เวลาเฉลียระหวา่งการเสียหายก่อนและหลงัปรับปรุง 

    แผนการบาํรุงรักษาเครือง CNC Machining center (Brother) ......................  112 

 

 



 

ฏ 

ตารางที   หนา้ 
 

 33    ผลการเปรียบเทียบ ค่าอตัราความพร้อมในการใชง้านของเครืองจกัร 

    ก่อนและหลงัการปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาเครือง 

    CNC Machining center (Brother) ................................................................  11  

 34    สรุปผลการวจิยั ......................................................................................................  118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฐ 

สารบญัภาพ  

ภาพที   หนา้ 
 

 1   กระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา ...............................................................   

 2   ตวัอยา่งเครืองจกัรซีเอน็ซีของโรงงานกรณีศึกษา ..................................................   

 3   ตวัอยา่งเครืองจกัรระบบควบคุมอตัโนมติัดว้ย PLC ของโรงงานกรณีศึกษา .........   

 4   กราฟแสดงจาํนวนและเวลาเครืองจกัรหยดุเดือนมกราคม ถึง กนัยายน ปี 255  ....   

   ววิฒันาการทางเทคโนโลยกีารบาํรุงรักษา ..............................................................   

 6   แสดงความน่าเชือถือของระบบผสมแบบต่างๆ......................................................  18 

 7   รูปกราฟ “เส้นโคง้รูปอ่างนาํ” (Bathtub curve) ......................................................  19 

     ช่วงเวลาของการบาํรุงรักษา ...................................................................................   
 9   กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความน่าเชือถือกบัเวลา ......................................  22 
 10   แผนภูมิความสัมพนัธ์ของการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง .....  22 

 11   กระบวนการการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง ..........................  24 

 12   แผนภาพการเลือกองคป์ระกอบทีสาํคญั (Critical Component) .............................  25 
 13    แผนผงัแสดงลาํดบัขนัตอนในการดาํเนินการวจิยั ..................................................  2   
 1   ขนัตอนการวิเคราะห์ลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบ (FMEA) .......................  3  

 15   ชนิดของงานบาํรุงรักษา .........................................................................................  38 

 6    ผงัองคป์ระกอบของการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ..................................................  39

     ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายงานซ่อมกบัความพร้อมของเครืองจกัรสาํหรับ 

             การบาํรุงรักษาแบบต่างๆ    ..........................................................................  4  

     เครืองกดัซีเอ็นซี แบบ 3 แกน .................................................................................  4  

     เครืองกดัซีเอ็นซีแบบแกนทีเอียงเพลามีดไดแ้ละมีโตะ๊งานหมุ่น ............................  46 

     ระบบซีเอน็ซี ..........................................................................................................   
     องคป์ระกอบของระบบควบคุมซีเอน็ซี ..................................................................   

    ขอ้มูลแสดงบนจอภาพ ...........................................................................................   

    แผงควบคุมระบบซีเอน็ซี .......................................................................................    

      แผนการบาํรุงรักษาเครืองจกัรซีเอ็นซี ....................................................................  5  

   รายละเอียดคาํแนะนาํใชส้ารหล่อลืน นาํมนัหล่อเยน็และนาํมนัไฮดรอลิกส์ ..........  5  



 

ฑ 

ภาพที     หนา้ 
 

    รายละเอียดการตรวจเช็คเครืองจกัร........................................................................  5  

 27   สายการผลิต Crank case .........................................................................................  9 

 28   สายการผลิต Head cylinder ....................................................................................   

 29   สายการผลิต Cover crank case ...............................................................................   
 30   กราฟแสดงจาํนวนเครืองจกัรในโรงงาน แมชชินนิงอะลูมิเนียม ............................  6  

 31  เครือง CNC Machining center (Brother) ...............................................................  6  

 32  เครือง CNC Horizontal machine (Enshu) ..............................................................  62 

 33   เครือง CNC Machining center (Fanuc) ..................................................................  62 

 34   เครืองตอกหมายเลข (Marking machine) ...............................................................  63 

 35   เครืองอดั Press Plug machine และ เครืองอดั Press guide seat machine ................  63 

 36  เครืองตรวจสอบรอยรัว (Leak test machine) .........................................................   

   เครืองลา้ง (Washing machine) ...............................................................................   

    เครืองเป่าแหง้ (Air blow machine) ........................................................................  5 

    โปรแกรมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการจดัเก็บประวติิการซ่อมบาํรุง .................................  6  

    ใบงานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัในปัจจุบนั ................................................................  6  

   กระบวนการ การบาํรุงรักษาบนพืนฐานของความน่าเชือถือ..................................   
 4   เครือง CNC Machining Center ของโรงงานกรณีศึกษา .........................................  71 

 4    เครือง CNC Machining Center ของโรงงานกรณีศึกษา (ต่อ) .................................  71 

 4    รูปส่วนประกอบยอ่ยของชุด Spindle unit ..............................................................  72 

     รูปส่วนประกอบยอ่ยของชุดแกนเคลือนที (Moving axis) .....................................  7  

   รูปส่วนประกอบยอ่ยของชุด Magazine unit ..........................................................  7  

     รูปส่วนประกอบยอ่ยชุดระบบควบคุม (Control panel) .........................................   
    รูปส่วนประกอบยอ่ยของชุดระบบป้อนการทาํงาน (Operation panel) ..................  75 

     รูปส่วนประกอบยอ่ยของชุดประตู .........................................................................   

    รูปส่วนประกอบยอ่ยของชุดระบบนาํหล่อเยน็ ......................................................   

      รูปส่วนประกอบยอ่ยของชุดระบบลม (Pneumatic system) ...................................  77 
    รูปกระบวนการ RCM Methodology Logic ...........................................................  8  

   กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความเชือมมนักบัเวลา .......................................  89 



 

ฒ 

ภาพที     หนา้ 
  
    รูปชุด Spindle unit ทีชาํรุด .....................................................................................  97 

      แสดงการวดัค่า  Spindle  run out ...........................................................................  97 

    แสดงวธีิการวดัค่า Back lack ของแกนเคลือนที .....................................................   

   เครืองมือตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของมอเตอร์ ..............................................   

   แสดงใบงานบาํรุงรักษาแบบใหม่ชนิด CBM ทีไดจ้ากการวเิคราะห์ ......................  103 

   แสดงผลการแกไ้ขใบงานบาํรุงรักษาแบบ TBM ทุกรอบ 1 ปี 

    ทีไดจ้ากการวเิคราะห์ ...................................................................................  104 

     แสดงผลการแกไ้ขใบงานบาํรุงรักษาแบบ TBM ทุกรอบ  เดือน 

    ทีไดจ้ากการวเิคราะห์ ...................................................................................  105 

     แสดงผลการแกไ้ขใบงานบาํรุงรักษาแบบ TBM ทุกรอบ  เดือน 

    ทีไดจ้ากการวเิคราะห์ ...................................................................................  11  

   ตวัอยา่งการบาํรุงรักษาเครืองจกัรตามแผนการบาํรุงรักษาแบบ CBM  

    โดยการวดัค่า Machine accuracy .................................................................   

   ตวัอยา่งการบาํรุงรักษาเครืองจกัรตามแผนการบาํรุงรักษาแบบ CBM  

    โดยการวดัค่าความเป็นฉนวนมอเตอร์ .........................................................  107 

    ตวัอยา่งการบาํรุงรักษาเครืองจกัรตามแผนการบาํรุงรักษาแบบ TBM  

    ทีปรับปรุงแลว้ .............................................................................................  107 

      การทดสอบดว้ยวธีิ  Paired - Sample T test แบบมีทิศทางดา้นซา้ย .......................  1  

      ผลการวเิคราะห์เวลาเฉลียระหวา่งการเสียหายโดยวธีิ Paired - Sample T test .......  1  

      ผลการวเิคราะห์ค่าอตัราความพร้อมในการใชง้านของเครืองจกัร 

    โดยวธีิ Paired - Sample T test .....................................................................  1  

      แผนการบาํรุงรักษารายปีของโรงงานกรณีศึกษา....................................................  1  

   แสดงใบงานบาํรุงรักษาแบบ TBM ทุกรอบ 1 ปีก่อนการปรับปรุง ........................  12  

   แสดงใบงานบาํรุงรักษาแบบ TBM ทุกรอบ  เดือนก่อนการปรับปรุง ..................  1  

     แสดงใบงานบาํรุงรักษาแบบ TBM ทุกรอบ 3 เดือนก่อนการปรับปรุง ..................  12  
    ค่ามาตรฐานการตรวจวดั Machine Accuracy  

    เครือง CNC Machining center (Brother) .....................................................  1  



 
 

1 

บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการผลิตสินคา้มีการแข่งขนัทีสูงมาก  องค์กรต่างๆมีความ

จาํเป็นอยา่งมากทีจะตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาสินคา้ เพือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบั
คู่แข่งในตลาด  และทีสาํคญัเพือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นคุณภาพ ปริมาณ และ
การส่งมอบ  เพือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  ในขณะเดียวกนัองคก์รผูผ้ลิตก็จะตอ้งไม่ละเลย
ในการให้ความสําคญัทางด้านต้นทุนการผลิตสินคา้  การดาํเนินการผลิตให้บรรลุเป้าหมายนัน 
องค์กรผูผ้ลิตจะตอ้งจดัหาทรัพยากรและปัจจยัทีสําคญั คือ วตัถุดิบ แรงงาน เครืองจกัร และเงิน
ลงทุน มาใชใ้นการผลิตสินคา้ โดยเฉพาะเครืองจกัรถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัในการผลิตสินคา้  

อุตสาหกรรมยานยนตร์เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีการแข่งขนัทีสูง กระบวนการ
ผลิต เป็นแบบกระบวนการต่อเนืองประกอบดว้ยหลากหลายกระบวนการ  ซึงโดยปัจจุบนัเพือลด
ตน้ทุนการผลิตหลายบริษทัฯ ไดน้าํระบบ  JIT หรือระบบ LEAN มาใชใ้นกระบวนการผลิตเพือลด
จาํนวนชินส่วนงานคงคา้งระหวา่งกระบวนการ เป็นเหตุให้เมือเครืองจกัรทีใชใ้นกระบวนการผลิต
เกิดเหตุเครืองจกัรหยุดกะทนัหัน (Breakdown) ในกระบวนการใดกระบวนการหนึงๆ จะส่งผล
กระทบเป็นลูกโซ่ให้กระบวนการต่อเนืองหยุดสายการผลิตตามไปดว้ย จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งมี
การพฒันาทางด้านประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การเสียหายต่อ
สายการผลิตโดยรวม หากไม่สามารถแกปั้ญหาทีเกิดขึนไดอ้ยา่งทนัท่วงทีก็อาจจะทาํให้ผลการผลิต
ไม่ไดต้ามแผนงานทีกาํหนดไว ้

เครืองจักรและอุปกรณ์ทีใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตร์มี
เทคโนโลยีทีสูงรวมถึงมีอุปกรณ์และชินส่วนทีมีความซับซ้อน  จึงตอ้งมีการจดัการและวางแผน
ดา้นบาํรุงรักษาทีถูกตอ้งและเหมาะสม แต่การบาํรุงรักษาเครืองจกัรในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็นการ
แก้ไขเฉพาะหน้า จะซ่อมเมือเครืองจักรเกิดเหตุขัดข้องหรือชํารุดขณะทาํการผลิต ด้วยเหตุที
เครืองจกัรมีการผลิตอย่างต่อเนืองเป็นประจาํ  จึงไม่ตอ้งการหยุดเครืองจกัรเพือซ่อมบาํรุงเป็นเหตุ
ใหเ้ครืองจกัรเกิดการชาํรุดเสียหายมากขึน ประสิทธิภาพลดตาํลง 
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1.1.1 ข้อมูลของโรงงานกรณีศึกษา  โรงงานกรณีศึกษามีกระบวนการผลิตคือ รับงาน
วตัถุดิบทีหล่อขึนรูปแล้ว (Die casting) มาจากบริษทัผูรั้บเหมา (Supplier) ประกอบด้วยวตัถุดิบ 3 

ประเภทคือ Cover crankcase, Head cylinder และ Crankcase มาเขา้สู่กระบวนการแมชชินนิง 

ผลิตภณัฑที์ไดจ้ะส่งเขา้สู่โรงงานประกอบเครืองยนตซึ์งเป็นโรงงานในกลุ่มบริษทัฯ เพือประกอบเป็น
เครืองยนตต่์อๆไป โดยโรงงานกรณีศึกษานีเปิดทาํการผลิตตลอด 24 ชวัโมงเวลาทาํการจนัทร์ถึงศุกร์ 
ประกอบดว้ยกระบวนการผลิต 3 กระบวนการดงัต่อไปนี 

 
 

ภาพที 1 กระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา 

1.1.1.1 กระบวนการ Crankcase machining process คือกระบวนการทีใชใ้นการ
ตดัเฉือนวตัถุดิบ (Crankcase) ประกอบดว้ย 6 สายการผลิต แต่ละสายการผลิตประกอบไปดว้ย 19 

กระบวนการผลิตยอ่ย มีอตัรากาํลงัการผลิตงานเฉลีย  ชินต่อกะ (Cycle time 1.6 นาที/ชิน) ใช้
พนกังานในการเดินเครือง 5 คนต่อสายการผลิต  

1.1.1.2 กระบวนการ Head cylinder machining process คือกระบวนการทีใชใ้น
การตดัเฉือนวตัถุดิบเสือสูบเครืองยนต์ (Head cylinder) ประกอบด้วย 5 สายการผลิต แต่ละ
สายการผลิตประกอบไปดว้ย 15 กระบวนการผลิตยอ่ย มีอตัรากาํลงัการผลิตงานเฉลีย  ชินต่อกะ 
(Cycle time 1.6 นาที/ชิน) ใชพ้นกังานในการเดินเครือง 4 คนต่อสายการผลิต 
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1.1.1.3 กระบวนการ Cover crankcase machining process คือกระบวนการทีใช้
ในการตดัเฉือนวตัถุดิบฝาครอบห้องขอ้เหวียง (Cover crankcase) ประกอบดว้ย 6 สายการผลิต แต่
ละสายการผลิตประกอบไปดว้ย 7 กระบวนการผลิตยอ่ย มีอตัรากาํลงัการผลิตงานเฉลีย 320 ชินต่อ
กะ (Cycle time 1.6 นาที/ชิน) ใชพ้นกังาในการเดินเครือง 1 คนต่อสายการผลิต      

 เครืองจกัรในโรงงานแมชชินนิงอะลูมิเนียม ประกอบดว้ยเครืองจกัรหลกัๆ 2 ประเภท
คือ เครืองจกัรซีเอ็นซี ซึงส่วนใหญ่เป็นเครือง CNC Machining center และเครืองจกัรระบบควบคุม
อตัโนมติัดว้ย PLC รวมทุกสายการผลิตของโรงงานกรณีศึกษามีทงัสิน 228 เครือง แบ่งออกเป็น 8 
ชนิดเครืองจกัร   

        
ภาพที 2 ตวัอยา่งเครืองจกัรซีเอน็ซีของโรงงานกรณีศึกษา 

     
ภาพที 3 ตวัอยา่งเครืองจกัรระบบควบคุมอตัโนมติัดว้ย PLC ของโรงงานกรณีศึกษา 

1.1.2 ปัญหาของโรงงานกรณีศึกษา ในปัจจุบัน ประกอบไปดว้ยไปหาหลกัๆดงัต่อไปนี 
1.1.2.1 ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครืองจักร  (Overall Equipment 

Effectiveness: OEE) ของบางสายการผลิตตาํกวา่ 90% และค่าอตัราความพร้อมในการใชง้านของ
เครืองจกัร (Machine Availability) ตาํกวา่ 85% 
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1.1.2.2 ระบบการบาํรุงรักษาปัจจุบนัของโรงงานฯ ประกอบด้วยการบาํรุงรักษา               
เชิงป้อนกนั (Preventive maintenance) และการซ่อมเมือเสีย (Breakdown maintenance) ซึงดาํเนินการ
โดยแผนกบาํรุงเครืองจกัรมีพนกังานทงัสิน  คน ทาํใหบ้างครังเกิดความล่าชา้   

1.1.2.3 ในการดาํเนินการบาํรุงรักษาชิงป้องกนัแต่ละครังกาํลงัคนไม่เพียงพอ
เนืองจากมีเวลากระชนัชิดในการดาํเนินงานตามแผนการหยดุสายการผลิตของฝ่ายผลิต 

1.1.2.4 อะไหล่เครืองจกัรบางรายการมีราคาสูงไม่เหมาะในการบาํรุงรักษาโดย
เปลียนชินส่วนตามคาบเวลา (Time based maintenance) ทาํให้ขาดการตรวจสอบดูแลเป็นเหตุให้
เครืองจกัรหยดุบ่อย 

1.1.2.5 อะไหล่เครืองจกัรบางรายการใช้เวลาในการซ่อมแซมนาน ทาํให้ไม่
สามารถจดัหาเวลาในการเปลียนใหไ้ดค้รบทุกเครืองจกัร 

โดยเวลาสูญเสียของเครืองจกัรไดแ้สดงไวใ้นรูปภาพที 4 ดงันี 

 

 

ภาพที 4 กราฟแสดงจาํนวนและเวลาทีเครืองจกัรหยดุเดือนมกราคม ถึง กนัยายน ปี 255  
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ตารางที 1 แสดงจาํนวนความถีเครืองจกัรหยดุฉุกเฉินเดือนมกราคม ถึง กนัยายน ปี 2555 

ประเภทเครืองจกัร 

จาํนวนความถีเครืองจกัรหยดุฉุกเฉินต่อเดือนปี 2555 รวม
หยดุ
(ครัง) มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

Cleaning machine 3 3 1 0 1 1 3 2 1 15 

Horizontal machine (Enshu) 3 1 1 0 1 0 4 1 1 12 

Marking machine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Press machine 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5 

Leak test machine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Machining center (Fanuc) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Machining center  (Brother) 30 17 17 14 11 15 17 15 19 155 

Air blow machine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
ตารางที 2 แสดงเวลาทีเครืองจกัรหยดุฉุกเฉินเดือนมกราคม ถึง กนัยายน ปี 2555 

ประเภทเครืองจกัร 

รวมเวลาทีเครืองจกัรหยดุฉุกเฉินต่อเดือนปี 2555 รวม
เวลา

(นาที) มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

Cleaning machine 226 110 60 0 40.2 75 315 94.8 120 1,041 

Horizontal machine 

(Enshu) 
660 45 800 0 60 0 212 40.2 240 2,057 

Marking machine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Press machine 0 0 0 0 70.2 0 0 140 310 520 

Leak test machine 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Machining center 

(Fanuc) 
0 0 0 0 0 0 0 140  0 140 

Machining center  

(Brother) 
2,241 1,024 981 1,555 1,159 1,686 1,550 4,849 2,090 17,135 

Air blow machine 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
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ตารางที 3 เวลาสูญเสียของเครืองจกัรในโรงงานกรณีศึกษาเดือนมกราคม ถึง กนัยายน ปี 2555 

ประเภทเครืองจกัร 

เวลา
รับภาระ
งาน (นาที) 

เวลาทีหยดุ
ฉุกเฉิน
(นาที) 

จาํนวน
ครังทีหยดุ
ฉุกเฉิน 

อตัราความ
พร้อมใชง้าน 

(%) 

อายเุฉลียที
เครืองจกัรเดิน
ได ้ (นาที) 

Cleaning machine 235,620 1,041 15 99.56% 15,708 

Horizontal machine (Enshu) 235,620 2,057 12 99.13% 19,635 

Marking machine 235,620 0 0 100.00%  - 

Press machine 235,620 520 5 99.78% 47,124 

Leak test machine 235,620 0 0 100.00%  - 

Machining center (Fanuc) 235,620 140 1 99.94% 235,620 

Machining center  (Brother) 235,620 17,135 155 92.73% 1,520 

Air blow machine 235,620 0 0 100.00%  - 

 
การบํารุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนย์กลาง (Reliability Centered Maintenance: 

RCM)   เป็นหลกัการจดัการดา้นการบาํรุงรักษาเครืองจกัร ทีจะมาช่วยลดการขดัขอ้งและเสียหาย
ของเครืองจกัร ลดกิจกรรมการบาํรุงรักษาทีไม่จาํเป็น ให้กิจกรรมการบาํรุงรักษาทีกาํหนดขึน
ถูกต้องและเหมาะสมกับหน้าทีการทาํงานของชินส่วนอุปกรณ์มากทีสุด ให้การบาํรุงรักษามี
ประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะทีตน้ทุนด้านการบาํรุงรักษาตาํสุด ซึงหลักการจะทาํการวิเคราะห์
รูปแบบความเสียหายของอุปกรณ์และชินส่วน ตามหลกั FMEA : Failure Mode and Effect 

Analysis (ขอ้บกพร่องและผลกระทบ) แล้วทาํการเลือกรูปแบบการบาํรุงรักษาทีเหมาะสมกับ
อุปกรณ์และชินส่วน  ซึงประกอบไปด้วย   การบํารุงรักษาตามสภาพ  (Condition-Based 

Maintenance: CBM) การบาํรุงรักษาตามรอบเวลา (Time-Based Maintenance: TBM) การเปลียน
ชินส่วนตามรอบเวลา (Time-Based Discard: TBD) และการซ่อมเมือเสียหาย (Run to Failure: RTF) 

1.2 สมมติฐานในการวจัิย 

การปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาเครืองจักรโดยใช้การบํารุงรักษาโดยมุ่งความ
น่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง (Reliability Centered Maintenance: RCM) จะทาํให้ค่าอตัราความพร้อมใน
การใชง้านของเครืองจกัรเพิมขึน (Machine availability) และเวลาเฉลียระหวา่งการเสียหาย (Mean 

Time Between Failure: MTBF) เพิมขึน   มีแต่งานซ่อมบาํรุงรักษาตามแผนทีวางเอาไว ้ทาํให้
กระบวนการทาํงานมีประสิทธิภาพเพิมขึน  
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1.3 วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
 เพือลดเวลาทีเครืองจกัรเกิดการขดัขอ้งและเสียหายอยา่งกะทนัหนัในระหวา่งการผลิต

และเพิมอตัราความพร้อมใชง้านของเครืองจกัร 

1.4 ขอบเขตของการดําเนินงานวจัิย 
1.4.1 การศึกษาวิจยันีทาํการศึกษาข้อมูลและวางแผนการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความ

น่าเชือถือเป็นศูนยก์ลางใหก้บัโรงงานกรณีศึกษา โรงงานแมชชินนิงอะลูมิเนียม 

1.4.2 ใช้อตัราความพร้อมในการใช้งานของเครืองจกัร (Machine Availability) และ
เวลาเฉลียระหวา่งการเสียหาย (Mean Time between Failure: MTBF) เป็นตวัชีวดั 

1.5 วธีิดําเนินการ 

1.5.1ศึกษาปัญหาในขบวนการผลิต การใช้งานและการซ่อมบาํรุงระบบควบคุม
กระบวนการ 

1.5.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

1.5.3 ดาํเนินการทดลองและรวบรวมขอ้มูล 

1.5.4 วเิคราะห์ผลการทดลองและหาแนวทางแกไ้ข 

1.5.5 สรุปผลการดาํเนินการ 

1.5.6 จดัทาํเอกสาร 

1.6 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
1.6.1 ช่วยให้โรงงานกรณีศึกษาทราบถึงปัญหา ข้อผิดพลาด ทีเกิดขึนจากการดําเนินการ

บาํรุงรักษาเครืองจกัร 
1.6.2 สามารถวางแผนและควบคุมการเดินเครืองในการผลิตอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

1.6.3 ลดความสูญเสียทีเกิดจากเครืองจกัรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ส่งผลให้มี
การใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.6.4 สามารถนําแนวทางการบํารุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนย์กลาง 
(Reliability Centered Maintenance: RCM) ไปประยุกตใ์ชก้บัการวางแผนและบริหารจดัการ การ
บาํรุงรักษาเครืองจกัรอืนๆ ทีมีในโรงงานกรณีศึกษา 

1.6.5 สามารถตรวจสอบเครืองจกัรไดอ้ยา่งเป็นระบบรวมถึงการกาํหนดระยะเวลาใน
การซ่อมบาํรุงไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต 
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บทที 2 

ทฤษฎีและวรรณกรรมทเีกียวข้อง 

  

งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาการประยุกต์ใช้วิธีการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความ
น่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง (Reliability Centered Maintenance: RCM) สําหรับกระบวนการผลิตใน
โรงงาน Machining aluminum เพือเพิมอตัราความพร้อมในการใช้งานของเครืองจกัร (Machine 

Availability) และลดเวลาสูญเสีย (Downtime) ทีเกิดจากการขดัขอ้งและเสียหายอยา่งกระทนัหัน 
(Break down) ของเครืองจกัรลดลง ให้งานบาํรุงรักษาและรอบเวลาในการบาํรุงรักษาตามแผนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (Optimize PM Interval) เหมาะสมกบัอุปกรณ์และชินส่วนดว้ย ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้
เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งดงัจะนาํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี 

1. ชนิดของการบาํรุงรักษา 
2. วศิวกรรมความน่าชือถือ 

3. การบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง (Reliability Centered Maintenance: 

RCM) 

4. การวเิคราะห์อาการขดัขอ้งและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis: FMEA) 

5. การบาํรุงรักษาตามสภาพ (Condition Based Maintenance) 

6. การคาํนวณค่าประสิทธิภาพโดยรวม 

7. เทคโนโลยเีครืองจกัรซีเอน็ซี 

8. การทดสอบมอเตอร์ 

9. งานวจิยัอืนๆทีเกียวขอ้ง 

2.1 ชนิดของการบํารุงรักษา 
ในยุคตน้ๆ ของการใชเ้ครืองจกัรนนั มกัจะใช้งานจนกวา่จะเกิดการชาํรุดจึงทาํการ

ซ่อมแซมทาํให้เกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆเกิดตามมา   ต่อมาเมือถึงยุกตป์ฏิวติัอุตสาหกรรม
ไดมี้การวางระบบงานเพือซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัขึนเพือยืดอายุการใช้งานของเครืองจกัรและ
ป้องกนัไม่ให้เครืองจกัรเกิดการเสียโดยกะทนัหัน แนวความคิดและวิวฒันาการในการบาํรุงรักษา
เกิดจากการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิตคอมพิวเตอร์ จึงมีส่วนช่วยทาํให้มีการผลกัดนั
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เพือให้เกิดการเปลียนแปลงของวิธีการบาํรุงรักษาจากการซ่อมบาํรุงเมือเสีย เป็นการวางแผนการ
ซ่อมบาํรุงก่อนทีเครืองจกัรจะไม่สามารถดาํเนินการได้โดยสามารถสรุปแนวของวิวฒันาการที
เกิดขึนในช่วงปี ค.ศ.1950 ถึงหลงัช่วงปี ค.ศ.2000 ไดด้งัภาพที 5 

1950 1951 1954 1957 1960-2000 

กระบวน 

การพฒันา 
วธีิการ 

บาํรุงรักษา 

การซ่อมเมือ
เสีย (BM) 

 

การบาํรุงรักษา
เชิงป้องกนั 
(PM) 

การบาํรุงรักษา 
ทวผีล (PM) 

การบาํรุงรักษา 
เชิงปรับปรุง
(CM) 

การป้องกนัการ
บาํรุงรักษา(MP) 

Maintenance 

Prevention (MP) 

Corrective Maintenance (CM) 

Productive Maintenance (PM) 

Breakdown Maintenance (BM) 

ลกัษณะ 

การ 

บาํรุงรักษา 

ซ่อมเมือ 

เครืองจกัร 

เกิดการ 

ชาํรุด 

มกัเป็นการ 

ป้องกนัก่อน 

การชาํรุด 

บาํรุงรักษาเพือ
เพิมผลผลิตเริม
ถูกนาํมาใชโ้ดย
บริษทั(GE: 

General) 

เนน้การ
ปรับปรุงแกไ้ข
ส่วนทีบกพร่อง
ทีทาํให้
เครืองจกัรชาํรุด 

เนน้ทีออกแบบให้
ระบบไม่ตอ้งการ
บาํรุงรักษาหรือ
ตอ้งบาํรุงรักษา
นอ้ยทีสุด 

ภาพที 5 ววิฒันาการทางเทคโนโลยีการบาํรุงรักษา  
ทีมา: เสกสรร สิงห์ธนู. “การบาํรุงรักษาเชิงแผนงานเพือเพิมประสิทธิภาพเครืองจกัรกรณีศึกษาสาย
การบรรจุนาํยาทาํความสะอาดสุขภณัฑ.์” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ,2550), 8. 

การบาํรุงรักษาทีผ่านมาต่างก็จะมีวิธีการบํารุงรักษาทีแตกต่างกัน เหมือนกัน หรือ
คลา้ยคลึงกนันาํมาเทียบวิธีการไม่ได ้  ในหน่วยงานการผลิตแต่ละหน่วยหรือแต่ละโรงงาน แผนการ
ผลิต ตลอดจนผลิตภณัฑ์ก็จะไม่เหมือนกนั ซึงก็เป็นสาเหตุให้การบาํรุงรักษา ในแต่ละทีไม่เหมือนกนั  
ซึงในกระบวนการผลิตลว้นแลว้แต่คิดคน้หาวิธีการบาํรุงรักษาเพืออาํนวยความสะดวกให้กบัสายงาน
ของตน ดงันนัชนิดของการบาํรุงรักษาก็มีหลากหลายวธีิการดงันี (สุรพล, 2545) 

2.1.1 การบํารุงรักษาด้วยผู้ควบคุมเครือง (Operator Maintenance : OM)  เป็นการ
บาํรุงรักษาเมือมีความเสียหายเครืองจกัรทีใชอ้ยู ่ทาํโดยผูค้วบคุมเครืองนนัๆ เป็นผูด้าํเนินการซ่อมเอง 

หากเป็นการชาํรุดเสียหายเพียงเล็กนอ้ย แต่หากไม่สามารถจะซ่อมแซมไดก้็จะเรียกช่างจากบริษทัผู ้
จาํหน่ายเครืองจกัรทาํการซ่อมให้ ซึงวิธีรักษาเมือเครืองจกัรอุปกรณ์นนั เกิดชาํรุดและตอ้งหยุดเป็น
กรณีฉุกเฉิน วิธีนีแมว้่าจะเป็นวิธีการดงัเดิมในการบาํรุงรักษา แต่จาํเป็นตอ้งนาํมาใช้อย่างหลีกเลียง
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ไม่ไดเ้นืองจากเครืองจกัรทงัหลายแมว้า่จะไดรั้บการบาํรุงรักษาป้องกนัอยา่งดีแลว้เพียงใดก็ตาม ก็ยงัมี
โอกาสเกิดเหตุเสียหายโดยฉุกเฉินขึนไดต้ลอดเวลา อาทิเช่น 

2.1.1.1 ความเสียหายมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และการซ่อมบาํรุงรักษา
นอ้ยมากทาํใหค้วามเสียหายดา้นการบาํรุงรักษาก็มีนอ้ยดว้ย 

2.1.1.2 แนวโน้มการเสือมสภาพชาํรุดของเครืองจกัรแตกต่างกนัมากและไม่
สามารถทีจะตรวจหรือซ่อมได ้

2.1.1.3 การบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้องของเครืองจักร (Breakdown 
Maintenance: BM) 

การซ่อมในกรณีนีเกิดขึนหลงัจากทีเครืองจกัรอุปกรณ์ไดเ้กิดความชาํรุดขึน หากมีการ
ใช้งานซ่อมบาํรุงเครืองจกัรอย่างดี แต่ในบางกรณีเครืองจกัรก็อาจทาํให้เกิดความเสียหายอย่าง
กะทนัหนัได ้แมว้า่จะไดมี้ระบบซ่อมบาํรุงเป็นอยา่งดีแลว้ก็ตาม ทาํให้จาํเป็นตอ้งทาํการซ่อมบาํรุง
ในรูปแบบนี กิจกรรมซ่อมบาํรุงในรูปแบบนีเป็นงานของฝ่ายซ่อมซึงอาจตอ้งการความร่วมมือจาก
ฝ่ายอืนบา้ง ระบบการซ่อมบาํรุงต่างๆ อยา่งกะทนัหนั เพราะการเกิดความเสียหายของเครืองจกัรใน
ลกัษณะนี จะทาํใหเ้กิดผลเสียอยา่งร้ายแรงแก่ระบบการผลิต 

2.1.2 การบํารุงรักษาตามตารางทีได้กําหนดไว้ (Scheduled Maintenance: SM) เป็น
การดาํเนินการซ่อมบาํรุงรักษาโดยใชผู้ที้มีหนา้ทีโดยตรง ซึงเป็นเจา้หนา้ทีในแผนกบาํรุงรักษาใน
การดาํเนินการไดมี้การเตรียมแผนการไวล่้วงหน้า โดยไดมี้การกาํหนดจุดการบาํรุงรักษา และ
ระยะเวลาทีตอ้งทาํการบาํรุงรักษา เมือถึงเวลาตามแผนกาํหนดแลว้ ทางแผนกซ่อมบาํรุงรักษาก็
จดัส่งช่างซ่อมบาํรุงไปดาํเนินการตามแผน เช่น เปลียนถ่ายนาํมนัหล่อลืนจารบี หรือตรวจตราในจุด
ทีส่วนประกอบมีอายุการใช้งานสัน ในการดาํเนินการนีไม่ไดร้ะบุความสามารถ หรือวิธีการ
บาํรุงรักษา  ดงันนัช่างซ่อมบาํรุงจึงตอ้งใช้ความสามารถทีตนมีเพือดาํเนินการให้บรรลุผลการ
บาํรุงรักษาใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีกาํหนด 

2.1.3 การบํารุงรักษาตามแผนทีกําหนดไว้ (Planned Maintenance: PLM) เป็นการ
จดัการบาํรุงรักษาโดยเจา้หน้าทีหน่วยบาํรุงรักษาทีมีหน้าทีโดยตรง โดยเพิมความละเอียดของ
แผนงานเพิมจากการบาํรุงรักษาแบบตามกาํหนดเวลา กล่าวคือ นอกจากกาํหนดจุดทีตอ้งการทาํการ
บาํรุงรักษาแลว้ ยงัคงตอ้งระบุวธีิการบาํรุงรักษาและตวับุคคลทีจะตอ้งทาํการบาํรุงรักษาดว้ย  เพือจะ
ได้ซึงผูที้มีความสามารถในด้านนันๆไปดาํเนินการซ่อมตามวิธีการทีกาํหนดและเครืองจกัรทีมี
ความพร้อมในการทาํงานมากทีสุด มีอายกุารใชง้านไดย้าวนาน 

2.1.4 การบํารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance: CM) เป็นการ
ดาํเนินการเพือการดดัแปลงปรับปรุงแกไ้ขเครืองจกัร หรือส่วนของเครืองจกัร เพือขจดัเหตุขดัขอ้งที
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เกิดขึนบ่อยๆจนเป็นปัญหาการขดัขอ้งซาํซากเกิดการเรือรังของเครืองจกัรให้หมดไปโดยสินเชิง 

การปรับปรุงสมรรถนะของเครืองจกัรให้สามารถผลิตไดด้ว้ยคุณภาพและปริมาณทีสูงขึนสําหรับ 
ขอ้มูลทีไดน้นั  มกัเป็นขอ้มูลทีไดห้ลงัการเกิดเหตุขดัขอ้งแลว้เท่านนั  ผูใ้หบ้ริการในหนา้ทีวิเคราะห์
หาสาเหตุตลอดจนการดดัแปลงปรับปรุงแกไ้ขนีตอ้งเป็นผูที้มีความชาํนาญสูงเท่านนั 

2.1.5 การป้องกันการบํารุงรักษา (Maintenance Prevention: MP) เป็นการดาํเนินการ
เพือไดม้าซึงเครืองจกัรทีไม่ตอ้งการการบาํรุงรักษา หรือหากตอ้งการการบาํรุงก็เพียงแต่มีประวติั
ของเครืองจกัรรุ่นแรกโดยละเอียดซึงการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลมีอยูจ่ะช่วยให้การออกแบบหรือ
การเลือกซือเครืองจกัรใหม่บรรลุถึงวตัถุประสงคข์องการป้องกนัการบาํรุงรักษาไดโ้ดย 

2.1.5.1 ออกแบบเครืองจกัรทีใช้ในการผลิตให้มีความแข็งแรงทนทานและ
บาํรุงรักษาไดง่้าย โดยเฉพาะการออกแบบเครืองจกัรทีใชก้บังานเฉพาะพิเศษ 

2.1.5.2 ใช้เทคนิคทีจะทําให้เครืองจักรทํางานได้โดยมีความน่าเชือถือสูง 

เครืองจกัรจะไดไ้ม่ตอ้งทาํงานหนกัเกินไป 

2.1.5.3 ตอ้งรู้จกัเลือกซือเครืองจกัรตลอดจนอุปกรณ์ทีดีมีความทนทาน ใชง้าน
ไดง่้ายซ่อมแซม และมีราคาทีเหมาะสม 

2.1.6 การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance: Pdm) เป็นการเฝ้าดูแล
รักษาเครืองจกัรอุปกรณ์เพือทีจะคน้หาสัญญาณการผิดปกติ  ทีจะนาํไปสู่การชาํรุดของเครืองจกัร
อุปกรณ์และคาดคะเนความเสียหายทีจะเกิดขึนรวมทงัทาํการซ่อมแซมและแก้ไขความผิดปกติ
ก่อนทีเครืองจกัรอุปกรณ์นนัๆ จะชาํรุด  ซึงการซ่อมบาํรุงรักษาเชิงพยากรณ์สามารถทาํไดโ้ดยนาํ
เทคนิคต่างๆมาใช้ในการเฝ้าติดตามเงือนไขของการดาํเนินงาน เช่นการวิเคราะห์การสันสะเทือน 

(Vibration Analysis) การวดัอุณหภูมิโดยใช้เครืองบนัทึกซึงแสดงผลแบบกราฟ (Thermograph) 

การศึกษาเกียวกบัการเสียดสีบนส่วนต่างๆ ของเครืองจกัร (Iridology) เป็นตน้ ซึงมีการออกแบบ
การซ่อมบาํรุงรักษาเชิงพยากรณ์ทีดีแลว้ สามารถทาํใหก้ารขดัขอ้งของเครืองจกัรอุปกรณ์ลดลง งาน
ซ่อมบาํรุงฉุกเฉินนอ้ยลง มีแต่งานซ่อมบาํรุงรักษาตามทีวางแผนไว ้  ทาํให้กระบวนการทาํงานมี
ประสิทธิภาพเพิมขึน ตน้ทุนตาํลง 

2.1.7 การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) เป็นการดาํเนินการ
ในการซ่อมบาํรุงรักษาก่อนทีเครืองจกัรนนัจะชาํรุดโดยการคาดคะเนและจดัแผนการบาํรุงรักษาไว้
ล่วงหนา้ ซึงตอ้งสร้างแผนการซ่อมบาํรุงรักษาอยา่งมีมาตรฐานเหตุผลเนืองมาจากการตระหนกัถึง
ผลกระทบต่อการผลิตเมือมีความขดัขอ้งทีไม่ไดค้าดการณ์ไวล่้วงหน้านนัเอง การซ่อมบาํรุงรักษา
เชิงป้องกนั สามารถทาํไดด้ว้ยการตรวจสอบสภาพเครืองจกัรอุปกรณ์  ทาํความสะอาด และทาํการ
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ล่อลืนให้ถูกวิธี การปรับแต่งเครืองจกัรเป็นไปตามคาํ แนะนาํของคู่มือ รวมทงัการปรับปรุงและ
เปลียนชินส่วนอะไหล่ตามกาํหนดเวลาวตัถุประสงคข์องการซ่อมบาํรุงเชิงป้องกนัคือ 

1.ลดจาํนวนการชาํรุดขดัขอ้งของเครืองจกัรอุปกรณ์ 

2.ลดความสูญเสียในการผลิต เนืองจากอุปกรณ์เกิดการชาํรุดขดัขอ้ง 

3.เพิมอายกุารใชง้าน และผลผลิตของอุปกรณ์ทงัหมด 

4.เพือรับข้อมูลทีมีความสัมพันธ์กับเครืองจักรและอุปกรณ์เพือใช้ในการ
ตดัสินใจต่างๆ และสามารถช่วยผลตอบแทนการลงทุนอีกดว้ย 

5.ช่วยในการวางแผนและจดัลาํดบัตารางการผลิตทีดีสาํหรับการซ่อมบาํรุงรักษา 
6.ช่วยเพิมความปลอดภยั และสุขภาพของแรงงาน 

 2.1.8 การบํารุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM)

เป็นการจดัรูปแบบของการบาํรุงรักษาสาํหรับพนกังานทุกคน ตงัแต่ผูบ้ริหารสูงสุดลงมา ถึงพนกังานใน
สายงานผลิต ซึงเป็นการบาํรุงรักษาเครืองจกัรเครืองจกัรอยา่งทวัถึงทงับริษทั  โดยการปฏิบติัการซ่อม
บาํรุงในรูปแบบต่างๆ ทงั 5 รูปแบบ คือ กิจกรรมโดยรวมทงัหมดของระบบ  การบาํรุงรักษาทวีผลทีทุก
คนมีส่วนร่วม ลกัษณะของการปฏิบติังานจะเป็นการปฏิบติังานโดยตรงตามหน้าที และการปฏิบติั
ควบคู่กบัการปฏิบติังานตามปกติของทุกๆฝ่ายรวมกนัเพือให้เกิดขนัตอนการซ่อมบาํรุงทีมีอย่างเป็น
ระบบและต่อเนืองโดยผลสําเร็จของการทาํกิจกรรม TPM ดงักล่าวนี จะนาํไปสู่ผลสําเร็จของการเพิม
ผลผลิตของหน่วยงานและองคก์รนนัเอง 

วตัถุประสงค์ของการนาํศาสตร์ด้านการบาํรุงรักษามาใช้ก็เพือดูแลเครืองจกัรกลให้
ทํางานอย่างต่อเนืองและทํางานให้เต็มประสิทธิภาพซึงเป็นสิงทีต้องการของทุกๆองค์การ 

โดยเฉพาะอยา่งยงิสาํหรับอุตสาหกรรมการผลิตจาํเป็นอยา่งยิงทีจะตอ้งทาํให้เครืองจกัรเหล่านีหยุด
ทาํงานเนืองจากการชาํรุดใหน้อ้ยทีสุด  จะเห็นวา่วตัถุประสงคข์องงานการบาํรุงรักษาเครืองจกัรกล
ก็คือการลดจาํนวนครังของการชาํรุดของเครืองจกัรให้นอ้ยทีสุด  ลดค่าใชจ่้ายงานซ่อมแซม  และ
การเพิมช่วงเวลาความพร้อมใชง้านของเครืองจกัร (Machine Availability Period) รวมถึงเพิมความ
ปลอดภยัใหก้บัผูที้ทาํงานทีเกียวขอ้ง การบาํรุงรักษาสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. การซ่อมเมือเสีย (Breakdown Maintenance: BM) วิธีการบาํรุงรักษาวิธีนีเป็น
แนวความคิดในงานการบาํรุงรักษาทีเก่าแก่ทีสุดในตาํราบางเล่มใหนิ้ยามวธีิการบาํรุงรักษาแบบนีวา่ 
“ดาํเนินการโดยไร้การบาํรุงรักษา (No maintenance at All or Maintenance Less)”  ทงันีอาจเป็น
เพราะว่าโดยขอ้เท็จจริงแล้วก็คือว่าบุคลากรในฝ่ายบาํรุงรักษาจะไม่ออกไปปฏิบติังานใดๆเลย
จนกวา่จะมีรายงานวา่มีเครืองจกัรชาํรุดใชง้านต่อไปไม่ได ้อยา่งไรก็ตามการบาํรุงรักษาแบบนียงัคง
มีใชอ้ยูก่บัสถานการณ์บางลกัษณะ เช่น ในเครืองจกัรทีไม่สลบัซบัซ้อนและมีชินส่วนอะไหล่พร้อม
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อยูเ่สมอหรือสามารถสังซือไดอ้ยา่งทนัทีทนัใดโดยค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการบาํรุงรักษาแบบนีควร
จะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการประยุกต์ใช้วิธีการรักษาวิธีอืนๆ ตวัอย่างการบาํรุงรักษาแบบนี ไดแ้ก่ 

หลอดไฟฟ้า ซึงถูกปล่อยไวจ้นกระทงัหลอดขาด  หรือในกรณีแผน่ผา้เบรกรถยนตห์นา้สัมผสัสึกลง 

เป็นตน้ ขอ้เสียในการบาํรุงรักษาชนิดนีไดแ้ก่ 
1.1ไม่มีสัญญาณใดๆ บอกเป็นการเตือนล่วงหนา้เมือเครืองจกัรเริมชาํรุด 

1.2ไม่สามารถยอมรับได ้ในระบบทีตอ้งการความเชือมนัสูง เช่น ในอากาศยาน 

1.3เก็บชินส่วนอะไหล่ไวม้ากซึงหมายถึงค่าใชจ่้ายในการเก็บของคงคลงัสูง 
1.4ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบติัตามแผนการผลิตไดต้ามประสงค์ 
1.5ไม่สามารถวางแผนงานในแผนกการบาํรุงรักษาได ้

2. การบาํรุงรักษาตามแผน (Plan Maintenance: PM) เพือเป็นการลบลา้งขอ้บกพร่อง
ของการบาํรุงรักษาเมือชาํรุดจึงไดมี้การพฒันางานทางดา้นการบาํรุงรักษาตามแผนขึนมา  กล่าวโดย
ยอ่ก็คือการบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลตามระยะเวลาทีกาํหนดขึนโดยอาจไดม้าจากประสบการณ์หรือ
จากคู่มือการใช้งานของเครืองจกัรนนัๆ อยา่งไรก็ตามการชาํรุดของเครืองจกัรโดยไม่คาดคิดก็ไม่
สามารถขจดัออกไปไดเ้นืองมาจากวา่รูปแบบความชาํรุดของเครืองจกัร(ในแง่การกระจายทางสถิติ) 
ไม่ได้อยู่ในลักษณะของการกระจายแบบสมาํเสมอ ดังนันจึงเป็นการยากทีจะเลือกช่วงการ
บาํรุงรักษาตามแผนทีเหมาะสมและในบางกรณีถึงแมว้า่ไดป้ฏิบติัการบาํรุงรักษาตามแผนแลว้ก็ตาม
ก็ยงัคงมีโอกาสทีจะเกิดการชาํรุดของเครืองจกัร  โดยไม่คาดคิดอีกอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้สรุปไดว้า่
การใช้การบาํรุงรักษาแบบนีจะทาํให้เป็นการเพิมค่าใช้จ่ายในการผลิตทงัทางตรงและทางออ้ม
ตวัอยา่งของการบาํรุงรักษาแบบนี ไดแ้ก่ การตรวจเช็คระดบันาํมนัทีบริเวณช่องตรวจระดบันาํมนั 

การเปลียนถ่ายนาํมนัตามระยะเวลา การถอดเปลียนชินส่วนทีสาํคญับางชินส่วนตามระยะเวลา ฯลฯ 

ปัญหาหนึงทีจะพบเสมอเมือทาํการบาํรุงรักษาตามระยะเวลา คือ ทาํการเปลียนชินส่วนบางชินโดย
ไม่จาํเป็นและในบางกรณีอาจจะเป็นการรบกวนชินส่วนในระบบอืนโดยไม่จาํเป็นรวมไปถึงใน
กรณีทีมีการประกอบกลบัของชินส่วนเขา้ทีไม่ถูกตอ้งซึงนับว่าได้รับผลเสียมากกว่าผลดีเสียอีก 

ในช่วงศตวรรษทีผา่นมาจึงมี  วธีิการบาํรุงรักษาแบบใหม่ทีเรียกกนัวา่ (RELIABILITY CENTRED 

MAINTENANCE: RCM) โดยมีหลกัการ ยอ่ๆ ดงันี 

2.1 ตรวจวเิคราะห์หาชินส่วนวกิฤต 

2.2 ตรวจสอบชินส่วนวกิฤตตามระยะเวลาทีกาํหนด 

2.3 ถอดชินส่วนออกเพือปรับสภาพ 

2.4 ถอดเปลียนชินส่วนวกิฤต 

2.5 ในกรณีของชินส่วนทีไม่วกิฤตก็ใหใ้ชต่้อไปจนชาํรุด 
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2.6 ในบางกรณีทีจาํเป็นใหท้าํการออกแบบชินส่วนบางชินใหม่ 
3. การบาํรุงรักษาเชิงพยากรณ์หรือการคาดคะเน (Predictive Maintenance) หรือ (Fix it 

before fails) โดยทวัไปในปัจจุบนัเป็นทีทราบกนัแลว้ว่าเครืองจกัรกลจะมีกลไกและวิธีทาํงาน
สลบัซบัซอ้นมากกวา่ในสมยัก่อนๆรวมทงัเป็นการยากทีจะทาํการถอดเปลียนหรือทาํการตรวจเช็ค
ตามจุดทีสําคญัของงานการบาํรุงรักษาตามแผน (Plan Maintenance) วิธีการในงานการบาํรุงรักษา
โดยการคาดคะเนนบัไดว้่าเป็นปรัชญาใหม่ในศาสตร์ของการบาํรุงรักษาเครืองจกัร แนวความคิด
โดยสรุปก็คือการใชว้ิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆของเครืองมือวดัชนิดต่างๆเช่น อุปกรณ์ทีในการวดั
ความสันสะเทือน กลอ้งอินฟราเรด เทอร์โมกราฟฟี เป็นตน้ โดยพืนฐานแลว้พอทีจะจดัแบ่งการ
บาํรุงรักษาแบบนีออกเป็นวธีิยอ่ยๆคือ 

3.1. การวเิคราะห์สัญญาณความสันสะเทือน (Vibration Analysis) 

3.2. การวเิคราะห์สารหล่อลืนใชแ้ลว้ (Oil / Wear Particle Analysis) 

3.3. การวเิคราะห์สมรรถนะเครืองจกัร (Performance Monitoring) 

3.4. การวเิคราะห์ภาพถ่ายความร้อน (Thermography Monitoring) 

ซึงมกัจะเรียกวิธีการเหล่านีว่าการติดตามสภาพเครืองจกัร (Condition Monitoring) 

หรือเรียกอีกชือหนึงวา่การติดตามสุขภาพเครืองจกัร (Machine Health Monitoring) ก็จดัไดว้า่เป็น
ส่วนหนึงของการบาํรุงรักษาแบบคาดคะเน ความจริงแลว้การทาํ CM: Condition Monitoring หรือ
MHM: Machine Health Monitoring ไม่ใช่ของใหม่ เพราะโดยทวัไปแลว้วิศวกรหรือผูค้วบคุม
เครืองก็ใชส้ามญัสํานึกในการดูแลเครืองจกัรอยู่แลว้ เช่น การใชส้ายตาตรวจดูลกัษณะโดยทวัไป 

การใชจ้มูกดมกลินไหม ้การใชหู้ฟังเสียงทีดงัผิดปกติ และการใชฝ่้ามือสัมผสั (ความร้อนและ/หรือ
ความสันสะเทือน) เป็นตน้ อย่างไรก็ตามวิธีการตรวจสอบดงักล่าวจะเป็นลกัษณะการประเมิน
สภาพเครืองจกัรทีไม่มีขอ้ยติุทีแน่นอน ทงันีเนืองมาจากความไม่เทียงตรงของประสาทสัมผสัแต่ละ
คนทีไม่เหมือนกนั ดงันนัการใชเ้ครืองมือตรวจวดัเชิงปริมาณสําหรับการบาํรุงรักษาแบบคาดคะเน
จึงเป็นสิงสาํคญั ทงันีเพราะทาํใหไ้ดข้อ้สรุปทีไม่มีการบิดพลิวในการประเมิน ดงันนัจากความหมาย
ของ “Predictive Maintenance”  ก็พอทีจะสรุปไดว้า่เมือสามารถทราบถึงลกัษณะของตน้เหตุของ
การชาํรุดก็พอทีจะสามารถจดัเตรียมการล่วงหนา้สําหรับแรงงาน  อะไหล่ และช่วงเวลาการทาํงาน
ทีไม่ขดักบัแผนการผลิตหลกัโดยมีการประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

4. การบาํรุงรักษาเชิงรุก (PROACTIVE MAINTENANCE) เป็นการบาํรุงรักษาก่อนที
เครืองจกัรจะเริมทีจะชํารุด นับว่าการใช้เทคนิคการบาํรุงรักษาเครืองจกัรทีค่อนข้างใหม่ใน
อุตสาหกรรมบา้นเราทงันีเพราะแนวคิดดงักล่าวนีถูกตีพิมพเ์มือประมาณปี ค.ศ.1985 โดยย่อแลว้
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งานการบาํรุงรักษาแบบนีจะมุ่งพิจารณาที “รากเหงา้ของปัญหา (Root Causes of Failure)” โดยที 

Root Causes สามารถแบ่งยอ่ยออกเป็นแปดอยา่ง คือ 

1. ความไม่เสถียรทางเคมี (Chemical Stability) 

2. ความไม่เสถียรทางกายภาพ (Physical Stability) 

3. ความไม่เสถียรทางอุณหภูมิ (Temperature Stability) 

4. ความไม่เสถียรทางการสึกหรอ (Wear Stability) 

5. ความไม่เสถียรทางการรัวไหล (Leakage Stability) 

6. การเกิดโพรงอากาศในระบบไฮโดรลิก (Cavitation) 

7. ความไม่เสถียรในระดบัของสิงสกปรก (Contamination) 

8. ความไม่เสถียรจากการบิดตวัหรือเยอืงศูนย ์(Distortion & Misalignment) 

เมือใดมีการไม่สมดุลในระบบของเครืองจกัรจะเกิดความไม่มี Stability ใน Root Causes  

ทีกล่าวมา หรืออาจจะมีความไม่สมดุลในระบบมากกวา่หนึงสาเหตุก็เป็นได ้ตวัอยา่งทีเห็นไดง่้ายๆ 

ในระบบไฮโดรลิก ก็คือ การทีมีสิงสกปรก (Contaminates) หลุดรอดเขา้ในระบบซึงอาจจะเกิดจาก
การเติมนาํมนัสกปรกเขา้ในระบบ  การเสือมสภาพของไส้กรองอากาศ การชาํรุดฉีกขาดของซีล 
เป็นตน้ สิงสกปรกดงักล่าวจะเป็นสาเหตุหลักทีทาํให้ระบบขาดสมดุลไป เมือวิศวกรหรือ
ผูช้าํนาญการทราบถึง Root Causes ก็จะทาํการแกไ้ขให้ระบบกลบัคืนสู่สมดุล เช่น ใชไ้ส้กรองมี
ประสิทธิภาพสูงขึน เปลียนซีลทีขาด หรือกรองนาํมนัทีสงสัยวา่มีสิงสกปรกผสมอยูเ่ป็นตน้ อยา่งไร
ก็ตามเนืองจากจาํเป็นตอ้งใช้ทงัเครืองมือและบุคคลากรทีมีความชาํนาญสูงในการคน้หา Root 

Causes แนวความคิดการบาํรุงรักษาแบบนีจึงยงัไม่แพร่หลายมากนกั    

2.2 วศิวกรรมความน่าเชือถือ (Reliability Engineering) 

ในการรวมเทคนิคการบาํรุงรักษาเชิงรุก (Proactive techniques) วิศวกรรมความ
น่าเชือถือจะรวมถึง Reliability การออกแบบใหม่ (Redesign) การแกไ้ขหรือการปรับปรุงชินส่วน
ประกอบทีสําคญั ในบางครังก็มีความจาํเป็นตอ้งการแกไ้ขแบบของชินส่วนทีสําคญั การออกแบบ
โครงสร้างเพือกาํหนดหนา้ทีรับผดิชอบก็ถูกรวมเขา้ในวศิวกรรมความน่าเชือถือดว้ย 

การวดัระดบัความน่าเชือถือ (Moubray, 1997) ไดนิ้ยามความหมายของการชาํรุดว่า 
“สินทรัพยใ์ดๆ ทีไม่สามารถใชง้านไดต้ามมาตรฐานหรือระดบัทีผูใ้ชง้านยอมรับ” หรืออาจนิยาม
ความชาํรุดว่า เป็นความสูญเสียทางสมรรถนะของระบบหรือกระบวนการ  ซึงเป็นตน้เหตุความ
สูญเสียความสามารถของโรงงานและส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนทางธุรกิจ สําหรับการกาํหนด
ระดับความน่าเชือถือในงานวิศวกรรมจะดาํเนินในช่วงกระบวนการออกแบบ ตงัแต่ช่วงการ
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ออกแบบเบืองตน้จนกระทงัช่วงการพฒันาตน้แบบ รวมทงัช่วงการทดสอบต้นแบบและการ
ทบทวนการออกแบบ  

2.2.1 การคํานวณความน่าเชือถือ (Reliability Calculations)   MTBF ควรจะเป็นค่า
คาํนวณจากการเก็บประวติัการซ่อมบาํรุงของเครืองจกัร การจดบนัทึกประวติัจากช่างซ่อมบาํรุง 
ประวติัการเปลียนชินส่วน โดยค่าความน่าชือถือ (R(t)) สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการดงันี (1) 

  R(t) =  1- F(t)           (1) 

F(t)  คือ อตัราความเสียหายของระบบเทียบกบัเวลาซึงเป็นอตัราการกระจายตวัของ
ความเสียหาย (failure distribution) แบบพืนฐาน   ถา้การสุมค่าตวัแปรเวลา (t) เป็นค่าความ
หนาแน่นของอตัราการเสียหาย (f(t))  แลว้จะกาํหนดค่าสมการความน่าเชือถือไดด้งันี  

  R(t) = 1- F(t) = f(t)dt               (2) 

L คือ ค่าอายุเฉลีย, t คือคาบเวลาทีสนใจ e คือค่าลอกการึทึมธรรมชาติ ดงันนัจะไดค้่า
ความน่าเชือถือเทียบกบัเวลาคือ 

  R(t) = 1/L(e–t /L) =  e–t /L                                 (3) 

ค่าเฉลียอายุสําหรับสมการ Exponential function เทียบเท่ากบัค่า Mean Time Between 

Failures (MTBF) 

  R(t) = e–t /M =  e–F/t                    (4) 

F คือ อตัราความเสียหายและ M คือค่า MTBF 

 อตัราการชาํรุด (Failure Rate) โดยทวัไปการวดัความน่าเชือถือของเครืองจกัรจะใช้
ตวัชีวดัทีเรียกวา่ อตัราความเสียหาย โดยหาไดจ้ากสมการดงันี    

Fr  = 
Number of failures 

Total Operating Hours 

(5) 

สามารถหาค่าเวลาเฉลียระหว่างความเสียหายของเครืองจกัรได้ หรือ Mean Time 

Between Failures (MTBF) ซึงเป็นส่วนกลบัของค่าอตัราความเสียหาย 
 

 

              (6) 
 

 

                   MTBF    = 
1 

FR(N) 
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ตัวอย่างการคิดอตัราการชํารุด 
 

Unit Failed at Time (Operating Hours) 

1 75 

2 125 

3 130 

4 325 

5 525 

อุปกรณ์ 5 ชินมีชวัโมงการทาํงาน 525 ชวัโมงต่อตวั มีชวัโมงการทาํงานรวมหลงัจากการชาํรุด 
2,625 ชวัโมง  โดยอุปกรณ์ตวัที 1 ชาํรุดที  75 ชวัโมง อุปกรณ์ตวัที 2 ชาํรุดที 125 ชวัโมง อุปกรณ์
ตวัที 3 ชาํรุดที  130 ชวัโมง  อุปกรณ์ตวัที 4 ชาํรุดที  325 ชวัโมง และอุปกรณ์ตวัที 5 ชาํรุดที 525 

ชวัโมง   ผลรวมเวลาการทาํงานแสดงดงัตารางขา้งล่าง 

Operating Hours Remark 

2,625 Total operating hours after failure. 

75 Unit 1 operating hours before failure. 

125 Unit 2 operating hours before failure. 
130 Unit 3 operating hours before failure. 
325 Unit 4 operating hours before failure. 

+ 525 Unit 5 operating hours before failure. 
3,805 Total operating hours. 

 

อตัราการชาํรุด (Fr) คาํนวณไดด้งันี 

 

 

     (7) 

สามารถหาค่า MTBF ไดด้งันี 

 

                                            (8) 

 
 2.2.2 ค่าความน่าเชือถือของส่วนประกอบย่อย แบ่งออกเป็นระบบต่างๆไดด้งันี 

   Fr = 
5 

   = .0001314 failures/hour 
3805 

MTBF  = 
1 

= 
1 

= 761 hours 
Fr .0001314 
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  2.2.2.1 ระบบอนุกรม (Series networks) ในกรณีของระบบทีมีส่วนประกอบ
ยอ่ยแต่ละส่วนอยูใ่นรูปแบบของการอนุกรมสามารถหาค่าความน่าเชือถือของระบบรวมไดด้งันี  

  Reliability (R) = (RA) (RB) (RC)         (9) 

ถา้ระบบอนุกรมถูกระบุในรูปของคาบเวลา  ค่าความน่าเชือถือรวมสามารถหาไดด้งันี 

  Rs = e - (l+l+…+1)t         (10) 

   2.2.2.2 ระบบขนาน (Parallel networks) ในกรณีของระบบทีมีส่วน ประกอบ
ยอ่ยแต่ระส่วนอยูใ่นรูปแบบของการขนานสามารถหาค่าความน่าเชือถือของระบบรวมไดด้งันี  

 Reliability (R) = RA+ RB – (RA) (RB)           2 component network 

                  (R) = 1 – (1-RA) (1-RB) (1-RC)      3 component network 

             (R) = 1- (1-R)n            n identical component 

 (11) 

 2.2.2.3 ระบบผสม (Serial-Parallel networks) สามารถอธิบายค่าความน่า เชือถือ
รวมของระบบแบบผสมไดด้งัภาพที 6 

 

 
 

ภาพที 6 แสดงความน่าเชือถือของระบบผสมแบบต่างๆ 

0.81 
   0.9 A    0.9 B Rt = Ra x Rb Series Reliability 

   0.9 A 

   0.9 B 

0.99 

Rt = Ra +  Rb – (Ra x Rb) 
Rt = 1 – (1 – Rx)n Parallel Reliability 

   0.9 A 

   0.9 B 

   0.9 A 
0.891 

Rt = Ra x Rbc 
Combination Reliability 

Network Reliability 
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2.2.3 ความน่าเชือถือ (Reliability) และอัตราความเสียหาย   ความน่าเชือถือ คือความ
น่าจะเป็นทีชินส่วน ระบบ หรือเครืองจกัรจะสามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิด
ความเสียหายหรือชาํรุด ภายใตช่้วงเวลาทีกาํหนดไวแ้ละภายใตข้อ้กาํหนดการทาํงานโดยทีความ
น่าเชือถือจะมีค่าแปรผกผนักบัอตัราความเสียหาย  อตัราความเสียหายมีความสําคญัมากสําหรับการ
ออกแบบชินส่วนเครืองจกัรกล รวมทงัการบาํรุงรักษา เนืองจากค่าอตัราความเสียหายจะนาํไปใชใ้น
การประเมินค่าช่วงเวลาการใชง้านก่อนทีชินส่วนหรือเครืองจกัรจะเสียหาย (Mean Time Between 

Failures :MTBF) หรือค่าความพร้อมของระบบ (Availability) เป็นตน้ โดยทวัไปเป็นทียอมรับกนั
ในวงการวศิวกรรมบาํรุงรักษาวา่ กราฟ “เส้นโคง้รูปอ่างนาํ” (Bathtub curve) เป็นกราฟทีใชอ้ธิบาย
ลกัษณะเฉพาะทีมกัจะเกิดขึนโดยทวัไปกบัเครืองจกัรกล ดงัแสดงในภาพที  

 

 

ภาพที  รูปกราฟ “เส้นโคง้รูปอ่างนาํ” (Bathtub curve) 

ทีมา: วฒันา เชียงกูล, เกรียงไกร ดาํรงรัตน์ และดลดิษฐ์ เมืองแมน. การจัดการงานบํารุงรักษาด้วย 
Reliability (กรุงเทพมหานคร.  ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั , 2553), 155-156 

1 การเสียในช่วงแรก (ค่า Beta นอ้ยกวา่ 1) ค่าอตัราความเสียหายในช่วงเริมแรก
จะมีค่ามากแลว้ค่อยๆลดลง เรียกช่วงนีวา่การเกิดความเสียหายในช่วงแรก (Early Failure Region 

หรือ Burn-in Period) ถา้เครืองจกัรสามารถผา่นช่วงนีไปไดจ้ะสามารถใชง้านไดร้าบรืน 

2 การเสียในช่วงใชง้านปกติ (ค่า Beta เท่ากบั 1) ช่วงเวลานีเรียกวา่ช่วงทีเกิด
ความเสียหายแบบคงที (Constant Failure Rate Region) เพราะว่าอตัราความเสียหายในช่วงนีจะ
ขึนอยูก่บัภาระงาน (work load) ทีมากระทาํต่อชินงาน  
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3 การเสียในช่วงหมดอายุใชง้าน Wear out (ค่า Beta มากกวา่ 1) ช่วงนีเรียกวา่
ช่วงการสึกหรอ (Wear-out Region) ในช่วงเวลานีค่าอตัราความเสียหายจะไม่ไดเ้กิดขึนแบบสุ่มแต่
จะมีสาเหตุหลกัๆมาจากอายุการใชง้าน ค่าอตัราความเสียหายจะเพิมขึนอย่างมากในช่วงปลายอายุ
การใชง้าน หากตอ้งการทีจะลดผลกระทบของความเสียหายทีเกิดขึนในช่วงนี อาจจะทาํไดโ้ดยการ
วางแผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั หรือการเปลียนและทดแทนชินส่วน 

2.2.4 การกาํหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและบํารุงรักษา ในขณะนีไม่มีวิธีการทีจะ
กาํหนดคาบระยะเวลาทีถูกตอ้งของงานบาํรุงรักษา   เวน้แต่ลกัษณะในการบาํรุงรักษาตามอายุของ
ระบบหรืออุปกรณ์ทีชํารุดเสียหายจากการใช้งาน ซึงขอ้มูลนีไม่สามารถใช้ได้ถูกต้องเสมอไป
สาํหรับระบบและอุปกรณ์ใหม่   วธีิการพยากรณ์โดยการตรวจสอบและทดสอบ (Predictive Testing 

and Inspection: PT&I)  ควรถูกนาํมาใชใ้นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพของอุปกรณ์และอายุ
ของอุปกรณ์นันๆ  โดยต้องระวงัไวว้่าในการวิเคราะห์อุปกรณ์ทีมีลักษณะคล้ายคลึงกันพบว่า
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของอุปกรณ์ทีนาํมาวิเคราะห์แสดงค่าความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัความ
น่าเชือถือทีไม่สัมพนัธ์กนั  ค่าระยะเวลาเฉลียก่อนเกิดการขดัขอ้ง(MTBF) มกัถูกใชบ้่อยในการหา 
รอบเวลาในการบาํรุงรักษา  วิธีนีให้เฉพาะค่าเฉลียของอายุอุปกรณ์ทีเกิดการขดัขอ้งไม่ใช่อายุที
อุปกรณ์จะใชง้านไดสู้งสุด  การกระจายตวัแบบ Weibull  จึงถูกนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตลูกปืน
เพือหาอายขุองลูกปืนซึงจะใหข้อ้มูลทีถูกตอ้งมากขึนกบัการกระจายตวัของความขดัขอ้ง 

คุณลกัษณะอายกุารใชง้าน(Estimated Time of Arrival: eta) จะสัมพนัธ์กบัอายกุารใช้
งานเฉลีย 50 เปอร์เซ็นต ์t  

                                   t50 = eta ln2 1/beta                                                                 12 

แฟคเตอร์รูปร่างการกระจายตวัแบบ Weibull ปกติอยูร่ะหวา่ง beta = 0.5 ถึง 7  

สาํหรับค่า  Beta < 1 หมายถึงอตัราความเสียหายจะมีค่าลดลง 

สําหรับค่า   Beta >  หมายถึงอตัราความเสียหายเพิมขึนตามเวลาการใช้งานหรือ
เรียกวา่ระยะการสึกหรอ (Wear-Out) 

สาํหรับค่า   Beta=  หมายถึงอตัราความเสียหายคงที 
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ภาพที 8 ช่วงเวลาของการบาํรุงรักษา 
ทีมา: สมภพ ตลบัแกว้. “การบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลบนพืนฐานความน่าเชือถือ.” วารสารวิชาการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 17, 1 (  ม.ค. – เม.ย.): 72-75. 

จากรูปที 8 ถ้าหากว่าเครืองจกัรถูกใช้งานเกินเวลา TW จะส่งผลให้เครืองจกัรได้รับ
ความเสียหายเนืองมาจากการการเสือมสภาพ (กราฟเส้นทึบทีเพิมขึน) แต่ถา้หากวา่มีการบาํรุงรักษา
หรือการเปลียนชินส่วนก่อนทีเครืองจกัรจะเสือมสภาพ อายุการใชง้านก็จะเพิมขึนเป็น TW + W 

(เส้นประ) และเมือมีการทาํเช่นนีอยู่อยา่งสมาํเสมอค่าของ W ก็จะกลายมาเป็นคาบเวลาในการ
วางแผนบาํรุงรักษานนัเอง 

. .5 การบํารุงรักษาเครืองจักรกลบนพืนฐานความน่าเชือถือ ปัญหาหลกัอนัหนึงที
สําคญัต่อผูป้ฏิบติังานดา้นการบาํรุงรักษาเครืองจกัรกล คือไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเครืองจกัร
หรือส่วนประกอบต่างๆจะมีอายุการใช้งานได้เป็นเวลานานเท่าไรจึงจะเสือมสภาพ  ดังนัน
ผูป้ฏิบติังานจึงแกไ้ขปัญหานีโดยทาํการเปลียนหรือซ่อมแซมชินส่วนต่างๆ ตามช่วงเวลาทีกาํหนด
ไวใ้นคู่มือการใชง้านของเครืองจกัร เป็นทีทราบกนัดีวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ในประเทศมกันิยม
นาํเครืองจกัรจากต่างประเทศเช่น ญีปุ่น เยอรมนั สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ หรือ อาจเรียกได้ว่าเป็น 
“ผูใ้ช ้(User)” แต่ในปัจจุบนันีผูผ้ลิตเครืองจกัรกลและชินส่วนในประเทศทงัขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SME) ไดก้ลบักลายมาเป็นผูผ้ลิตชินส่วนและเครืองจกัรกลส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศเป็น
จาํนวนมาก นนัก็คือ มีการพฒันามาเป็น “ผูส้ร้าง (Maker)” มากกวา่แต่ก่อน จึงเกิดคาํถามทีสําคญัวา่
ผูส้ร้างเครืองจกัรกลหรือผูผ้ลิตชินส่วนจะทราบได้อย่างไรว่า เครืองจกัรกลทีสร้างขึนมาหรือ
ชินส่วนทีออกแบบจะมีอายกุารใชง้านนานเท่าไรจึงจะเสือมสภาพ  การทีจะหาคาํตอบไดจ้าํเป็นตอ้ง
ประยุกตห์ลกัการวิศวกรรมความน่าเชือถือ (Reliability Engineering) ตงัแต่ขนัตอนการออกแบบ
จนถึงการทดสอบชินส่วน  ทงันีก็เพือนาํผลการทดสอบนีไปเป็นพืนฐานในการกาํหนดแผนการ
บาํรุงรักษานนัเอง ดงัภาพที 9 

W 

TW TW + W TW + 2 

Failure 

 Rate 

W 

Time 
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ภาพที 9 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความน่าเชือถือกบัเวลา 

2.3 การบํารุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนย์กลาง (Reliability Centered Maintenance)  

 โดยทัวไปองค์กรส่วนใหญ่มุ่งการป้องกันปัญหาการขัดข้องโดยไม่ค ํานึงถึงการ
วเิคราะห์หาสาเหตุการขดัขอ้งอยา่งเป็นระบบ  จึงส่งผลต่อประสิทธิผลของการบาํรุงรักษา  ดว้ยเหตุ
ดงักล่าว RCM จึงได้ถูกนํามาใช้สนับสนุนในการระบุกลไกทีส่งผลต่อการชํารุดเสียหายของ
ชินส่วนและสามารถระบุกิจกรรมการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม   ซึงสามารถนาํไปสู่
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบาํรุงรักษาได ้  (วรีะศกัดิ,  และโกศล, ) 

 

 
 

ภาพที 10 แผนภูมิความสัมพนัธ์ของการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง 

ทีมา:  Nowlan, F. Stanley, and Howard F. Heap. Reliability-Centered Maintenance. 

Department of Defense, Washington,D.C. 1978, Report Number AD-A066579. 

Reliability Centered Maintenance 

Preventive PT & I BASED Proactive Reactive 

-  Small item 

- Non-Critical 

- Inconsequential 

- Unlikely to fail 

- Redundant 

- Subject to wear out 

- Consumable 

- Known failure pattern 

 

 

- Random failures 

- Not subject to wear 

- PM induced failures 

 

 

- Root Cause Failure 

Analysis 

- Age Exploration 

- FMEA 

- Commissioning 

ค่า R(t) หลงัจากใชง้านไป  เดือน 

1 เดือน  เดือน 

.  

ค่า R(t)  หลงัจากเปลียน
ชินส่วนตามแผน PM 

ค่า R(t)  ในช่วงเริมตน้ 

.  
.  

t ( เดือน) 

R (t) 



   23 
 

 

 คาํจาํกดัความของการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง (Reliability 

Centered Maintenance) หรือ RCM ถูกกาํหนดโดยนกัวจิยัไวห้ลายท่านดงันี 

 RCM คือ กระบวนการในการกําหนดแผนงานล่วงหน้าของการบาํรุงรักษาโดย
ตระหนกัถึงความน่าเชือถือและขีดความสามารถของอุปกรณ์ (Nowlan และ Heap, ) 
 RCM คือ กระบวนการทีถูกใช้เพือกําหนดความต้องการในการบาํรุงรักษาของ
ทรัพยสิ์นทางกายภาพใดๆ ตามความตอ้งการในการใชง้านของผูใ้ชง้าน (สุชญาน, ) 
 RCM คือ กรรมวิธีทีใช้ในการกาํหนดความตอ้งการ หรือแผนการบาํรุงรักษาของ
เครืองจกัรและส่วนประกอบโดยคาํนึงถึงความน่าเชือถือไดข้องเครืองจกัรและส่วนประกอบดว้ย
ค่าใชจ่้ายนอ้ยสุด (วรีะศกัดิ, ) 
 RCM คือ แนวทางอยา่งเป็นระบบเพือทาํใหเ้ขา้ใจถึงแนวทางความชาํรุดของเครืองจกัร 
และการระบุงานบาํรุงรักษา ทีสามารถลดความชํารุดเสียหายให้เกิดขึนน้อยทีสุด โดยมุ่งความ
น่าเชือถือสูงสุด และลดหรือขจดังานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัทีเกินความจาํเป็น (โกศล, ) 
 จากคาํจาํกดัความต่างๆ ขา้งตน้ของ RCM สามารถกล่าวโดยสรุปไดว้า่ RCM ถือเป็น
แนวทางอยา่งเป็นระบบ เพือศึกษาและเขา้ใจถึงรูปแบบความชาํรุดเสียหายของเครืองจกัร รวมทงั
การระบุกิจกรรมงานบาํรุงรักษาทีสามารถลดความชาํรุดเสียหายให้เกิดขึนน้อยทีสุด และการระบุ
งานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัอยา่งมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพในอุปกรณ์หลกั โดยมุ่งระดบัความ
น่าเชือถือของระบบ และมีค่าใชจ่้ายบาํรุงรักษาทีเหมาะสม ดงันนั RCM จึงเป็นแนวทางสําหรับการ
ประเมินเพือกาํหนดกลยุทธ์สําหรับจดัการเครืองจกัรอย่างเหมาะสมทีสุด ดว้ยการระบุหน้าทีการ
ทาํงาน และรูปแบบหรือสาเหตุการชํารุด โดย RCM สามารถนิยามในรูปของโครงสร้างและ
กระบวนการทางตรรกะ (Logical Process) โดยมุ่งเนน้การปรับปรุงระดบัความน่าเชือถือและความ
ปลอดภยัสูงสุด ซึง RCM จะมีองคป์ระกอบและแนวทางดงันี (โกศล, ) 
 .นิยามขอบเขตของระบบ 

 .นิยามหนา้ทีการใชง้านทีสาํคญัของระบบ 

 .การจาํแนกรูปแบบความชาํรุดเสียหาย (Failure Modes) และผลกระทบทีเกิดขึน 

 .ประเมินความสูญเสียทีเกิดจากความชาํรุดของชินส่วนหรือองคป์ระกอบ 

 .ดาํเนินการแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหปั้ญหาการชาํรุดเสียหายเกิดขึน 
 2.3.1 เป้าหมายทัวไปของ RCM  ประสิทธิผลของระบบการบาํรุงรักษาจะเกิดขึนก็
ต่อเมือความถีของการเกิดปัญหาความขดัข้องลดลง ซึงความถีของการเกิดความขดัขอ้งจะเป็น
ตวัชีวดัสําคญัของความน่าเชือถือ และความพร้อมในการใชง้านของระบบ โดย RCM จะมีบทบาท
ต่อการแกไ้ขปัญหาความบกพร่องดว้ยการใชเ้ทคนิคการวินิจฉยั (Diagnostic Techniques) และการ
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ตรวจติดตาม เพือระบุกาํหนดการกิจกรรมบาํรุงรักษา (Maintenance Scheduling) ทีจาํเป็นซึงส่งผล
ต่อการเพิมความน่าเชือถือ และยงัลดกิจกรรมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัทีซาํชอ้น 

 

 
 

ภาพที 11 กระบวนการการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง 

ทีมา: Jardaine, Andrew K.S., and Albert H.C. Tsang., Maintenance Replacement and 

Reliability Theory and Application (Boca Raton Florida: Taylor & Francis Group, 2006), 9. 

 2.3.2 กรอบการดําเนินงานของ RCM ดงัทีไดก้ล่าวมาตอนตน้แลว้ว่า เป้าหมายของ 
RCM คือการกาํหนดกิจกรรมการบาํรุงรักษาอย่างเหมาะสม ซึง RCM สามารถดาํเนินการตาม
ขนัตอนต่อไปนี 

2.3.2.1 เมือดาํเนินการวเิคราะห์ระบบทีมีความซบัซ้อน และประกอบดว้ยหนา้ที
การทาํงานขององคป์ระกอบทีหลากหลาย (Numerous Functions) ให้ดาํเนินการจดัแบ่งออกเป็น
ระบบยอ่ย (Sub-Systems) เพือใหผู้ว้เิคราะห์สามารถมุ่งใหค้วามสาํคญั (Concentrate) ในเฉพาะส่วน
ของระบบทีศึกษาและหลีกเลียงความสับสนกับองค์ประกอบหรือระบบย่อยอืนๆ  ซึงใน
กระบวนการดงักล่าวนีจะตอ้งมีการจดัทาํเอกสารในการระบุขอบเขตและหน้าทีการใช้งานอย่าง
ชดัเจน 

2.3.2.2 องค์ประกอบวิกฤต (Critical Components) จะตอ้งถูกระบุในแต่ละระบบ
ยอ่ย โดยใชข้อ้มูลประวติัการขดัขอ้งและการซ่อม เนืองจากปัญหาการชาํรุดดงักล่าวอาจเป็นสาเหตุ การ
ชาํรุดของระบบยอ่ย 

2.3.2.3 รูปแบบความชาํรุดเสียหาย (Failure Mode) ของแต่ละชินส่วนจะถูกระบุ
ขึน และมีการวดัประเมินความเสียง โดยจะมีการลําดับตามค่าวิกฤตของความชํารุดเสียหาย 
(Functional Failure) แต่ละองคป์ระกอบทีพิจารณา 

 
 
 
 

ระบุ 
  หนา้ทีใช้

งาน 

 

 

 

เลือก
เครืองจกัร 

 
 

ระบุ
คุณลกัษณะ
ความเสียหาย
และสาเหต ุ

 
 
 

ระบ ุ
ผลลพัธ์ 
ทีตามมา 

 

 

เลือกเทคนิค
การบาํรุง-

รักษาดว้ย 
RCM Logic 

 
 

สร้างและ
ปรับปรุง 
แผน

บาํรุงรักษา 

 
  

ระบ ุ
 ความ

ลม้เหลวของ 
หนา้ทีใชง้าน 

1 2 3 4 5 6 7 
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2.3.2.4 เลือกนโยบายการบาํรุงรักษา (Maintenance Policies) สําหรับแต่ละ
รูปแบบความชาํรุดเสียหายขององคป์ระกอบตามขอ้มูลประวติัทีถูกบนัทึก (Failure Records) หรือ
การสนทนาพดูคุยกบัผูป้ฏิบติังาน โดยขอ้มูลประวติัการชาํรุดควรมีความชดัเจนถูกตอ้งเพือนาํไปใช้
สาํหรับตดัสินใจวา่จะใชก้ลยทุธ์บาํรุงรักษาแบบใดในแต่ละองคป์ระกอบ 

 2.3.3 การประเมินและคัดเลอืกวเิคราะห์เครืองจักรตามความวิกฤติและวิเคราะห์หน้าที
กระบวนการการคดัเลือกและวเิคราะห์เครืองจกัรตามความวกิฤติ พิจารณาตามหนา้ทีทีกระบวนการ
ผลิต (ระบบ) ตอ้งการ ซึงมีความสําคญัก่อนและหลงัตามความวิกฤติของหนา้ทีนนั และเครืองจกัร
ทาํไดดี้หรือไม่ไดอ้ยูที่ภาระทีมนัรับอยู ่(Operating Context)  

 แนวทางการเลือกองคป์ระกอบทีสําคญั (Critical Component) โดยพิจารณาจากระบบ
ยอ่ยทีมีรูปแบบความเสียหายวิกฤต (Critical Failure Mode) ซึงมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
ความปลอดภยั เปอร์เซ็นต์การใช้ประโยชน์ของเครืองจกัรทีเสียหาย  การบาํรุงรักษาโดยแนวทาง
หรือ กระบวนการเลือกองคป์ระกอบวกิฤตนีจะแสดงดว้ยแผนภาพทางโลจิก (RCM Logic Tree) ดงั
แสดงในภาพที 12  

องค์ประกอบทสํีาคญั 

ส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัและสิงแวดลอ้มทีนาํ 
ไปสู่ความเสียหายของเครืองจกัร (SEI) หรือไม่ 

เปอร์เซ็นตก์ารใชป้ระโยชน์ของเครืองจกัรทีเสียหาย (UR) 

ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต (EM) หรือไม่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม ่

ไม ่

ไม ่

ไม ่

ผลกระทบจากรูปแบบความชาํรุดเสียหาย 

มีความยุง่ยากซบัซ้อนในการซ่อมบาํรุง (MTC) หรือไม่ 

ไม่ใช่องค์ประกอบทสํีาคญั  

 

ภาพที 12 แผนภาพการเลือกองคป์ระกอบทีสาํคญั (Critical Component) 

ทีมา: โกศล ดีศีลธรรม. “วิศวกรรมความน่าเชือสําหรับงานบาํรุงรักษา.” เทคนิคไฟฟ้าเครืองกล    
อุตสาหการ (มีนาคม 2554): 108. 
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 โดยการคาํนวณค่าความสําคญัของเครืองจกัร (Machine Criticality: MC) พิจารณาจาก
เกณฑ ์4 ดา้น (Abdulnour, 1998: 591) คือ 

 . EM (Effect of the machine) ผลกระทบต่อกระบวนการผลิต  
 . UR (Utilization rate of the machine) อตัราการใชป้ระโยชน์ของเครืองจกัรทีเสียหาย 

 . SEI (Safety and environmental incidence of machine) ผลกระทบต่อความปลอดภยั
และสภาพสิงแวดลอ้มทีนาํไปสู่ความเสียหายของเครืองจกัร 

  . MTC (Technical complexity of the machine) ความยุง่ยากซบัซ้อนในการซ่อมบาํรุง
และจาํเป็นตอ้งอาศยัทรัพยากรจากภายนอก  
 สูตรทใีชใ้นการคํานวณค่าความสําคญัของเครอืงจกัร (Machine Criticality, MC) 

(สมภพ, 2550) กําหนดนําหนกัของความสาํคญัของแต่ละปจัจยั คือ 

  คะแนน 0 หมายถึง ไม่มีผลกระทบจากปัจจยันนั  
 คะแนน 1 หมายถึง ผลกระทบจากปัจจยันนัมีนอ้ยมาก  
 คะแนน 2 หมายถึง ผลกระทบจากปัจจยันนัมีปานกลาง 

 คะแนน 3 หมายถึง ผลกระทบจากปัจจยันนัมีมากทีสุด  
 จากนนันาํคะแนนทีไดม้าคาํนวณค่าความสําคญัของเครืองจกัร (Machine Criticality: 

MC) จากสมการ (13) ดงันี 

  MC = 3EM + 2UR + 3SEI + 1MTC                                    (13) 

โดยท ี  

 MC = ความสําคญัของเครอืงจกัร (Machine Criticality) 

 EM = ผลกระทบต่อกระบวนการผลติ 

 UR = เปอรเ์ซน็การใชป้ระโยชน์ของเครอืงจกัรทเีสยีหาย 

 SEI = ผลกระทบต่อสภาพสงิแวดลอ้มทนํีาไปสู่ความเสยีหายของเครอืงจกัร 
 MTC = ความยุง่ยากซบัซอ้นในการซ่อมบํารงุ 

 การจดัแสดงคะแนนความวกิฤติโดยใหเ้ห็นแยกกนั ช่วยใหส้ามารถเห็นภาพทงัหมดได้
ในคราวเดียวกนั นอกจากนนัยงัสามารถจดัลาํดบั (Sort) ตามประเด็นเพือดาํเนินการต่างๆไดง่้ายดงั
แสดงในตารางที 4 ดงันี 
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ตารางที 4 ตวัอยา่งการคาํนวณค่าความสาํคญัของเครืองจกัร (Machine Criticality, MC) 

Weight 3 3 2 1 
MC 

Criticality 

Code Machine Code SEI EM UR MCT 

M01 3 3 3 1 25 A 

M02 2 3 2 1 20 A 

M03 3 3 3 1 25 A 

M04 3 3 3 1 25 A 

L01 2 2 2 1 17 B 

L02 1 2 2 1 14 B 

G01 2 2 2 1 17 B 

G02 3 2 3 1 22 A 

G03 1 2 2 1 14 B 

G04 1 2 2 1 14 B 

  

 เพือใหส้ามารถใชง้านคะแนนความวกิฤติไดง่้าย จึงควรจดัความวิกฤติทีคาํนวณไดเ้ป็น
ช่วงคะแนน 3 ช่วง ซึงหมายถึง วกิฤติสูง กลาง และตาํ ตามลาํดบั หรือเรียกวา่ A, B และ C ดงันี 

 A: 20 ถึง 27 เครืองจกัรนนัสาํคญัมาก 

 B: 12 ถึง 19 เครืองจกัรนนัสาํคญัปานกลาง 

 C: 0 ถึง 11 เครืองจกัรนนัสาํคญันอ้ย 

 2.3.4 การดําเนินการของ RCM การดาํเนินการ RCM จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดย
ในช่วงแรกจะดาํเนินการทบทวนบนัทึกประวติัการบาํรุงรักษา (Maintenance History Records) ของ
ระบบ  ในช่วงที 2 จะมีการวิเคราะห์ความชาํรุดเสียหาย  (Functional Failure Analysis) และในช่วง
ที 3 จะดาํเนินการเลือกกลยทุธ์บาํรุงรักษา หลงัจากไดส้นทนาหรือพดูคุยกบัผูป้ฏิบติังาน ซึงการ
ดาํเนินการจะมีแนวทางทีสาํคญั จากภาพที 12 (โกศล, 2554) แสดงถึงรายละเอียดการวเิคราะห์ตาม
แนวทางของ RCM เพือกาํหนดนโยบายการบาํรุงรักษาทีเหมาะสม โดยมีองคป์ระกอบทีสาํคญั คือ 

2.3.4.1 แนวทางเลือกระบบยอ่ย (Sub-System) ในทุกระบบยอ่ยจะประกอบไป
ดว้ยองคป์ระกอบ (Components) ซึงแต่ละองคป์ระกอบจะมีคุณสมบติัเฉพาะ และอตัราความชาํรุด
เสียหาย (Failure Rate) โดยทีบางองคป์ระกอบอาจจะมีผลกระทบต่อระบบยอ่ย ดงันนัสารสนเทศที
จาํเป็นสาํหรับการเลือกระบบยอ่ยมีดงันี 

1 ประวติัการบาํรุงรักษา 
2 รายงานความชาํรุดเสียหายในแต่ละองคป์ระกอบ 
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3 ขอ้มูลจากผูผ้ลิต เช่น วิธีการปฏิบติัการ (Operation Procedures) และ
ขอ้กาํหนดทางเทคนิค เป็นตน้ 

 2.3.4.2 แนวทางการวิเคราะห์ชินส่วนอุปกรณ์ทีสําคญัในแต่ละระบบย่อย 
(Critical Component) โดยพิจารณาจากชินส่วนอุปกรณ์ทีมีรูปแบบความเสียหายสําคญั (Critical 

Failure Mode) ซึงมีผลกระทบต่อความมากนอ้ยในการใช้งานชินส่วนอุปกรณ์ ราคาของชินส่วน
อุปกรณ์ ระยะเวลาในการซ่อมแซมหรือเปลียนชินส่วนอุปกรณ์ และผลกระทบต่อชินส่วนอุปกรณ์
อืนๆ (ศิริรัตน์, ) สาํหรับกระบวนการวเิคราะห์ระบบยอ่ยทีสาํคญัไดแ้สดงดงัภาพที 1  

เครืองจกัร/ระบบ

แบง่ระบบออกเป็นระบบยอ่ย

วิเคราะห์ความสําคญั
ในแตล่ะระบบยอ่ย

ระบุรูปแบบชาํรุดเสียหาย
ในแตล่ะองค์ประกอบ

วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของ
ความชาํรุดเสียหายในแตล่ะรูปแบบ

บนัทึกทบทวน
ความชาํรุดเสียหาย

ประเมินหาแนวทาง
ปรับปรุงงานบาํรุงรักษา

พิจารณากจิกรรมบาํรุง
รักษาในรอบทีผา่นมา

เปรียบเทียบกจิกรรม
งานการบาํรุงรักษา

 

ภาพที 1  แผนผงัแสดงลาํดบัขนัตอนในการดาํเนินการวิจยั 

 2.3.4.3 แนวทางเลือกรูปแบบความชาํรุดเสียหายแต่ละองคป์ระกอบ ไดเ้ลือกใช้
การวเิคราะห์คุณลกัษณะความเสียหายและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis: FMEA) 

ซึงเป็นวิธีทีนิยมทัวไปทีใช้เพือวิเคราะห์รูปแบบความชํารุดอย่างเป็นระบบ (Systematically 

Analyze) และใชผ้ลลพัธ์ดงักล่าวสาํหรับประเมินผลกระทบจากความชาํรุดเสียหาย  
2.3.4.4 แนวทางการปรับปรุงงานบาํรุงรักษา หลงัจากไดชิ้นส่วนอุปกรณ์ทีทาํ

การวิเคราะห์ผลกระทบและรูปแบบความเสียหายเรียบร้อยแลว้ เราจะใช้หลกัการวิศวกรรมความ
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น่าเชือถือ เพือดาํเนินการหาอายุการใช้งานของชินส่วนอุปกรณ์ดงักล่าว โดยผลลพัธ์ของการหา
ความน่าเชือถือทีได ้เราจะนาํไปใชใ้นการพิจารณาในการวางแผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัต่อไป 

 2.3.5 การจัดงานบํารุงรักษาด้วยทฤษฎีความน่าเชือถือ (Reliability Based 

Maintenance Selection) กระบวนการในการทํางานเพือคัดเลือกงานบาํรุงรักษาเชิงป้องกันที
เหมาะสม (PM Selection) และการจดัคาบเวลาของการทาํงานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัทีเลือกนนัให้
เหมาะสมหรือให้ประโยชน์สูงสุด (PM Optimization)  กระบวนการคดัเลือกงานบาํรุงรักษาเชิง
ป้องกนัทีเหมาะสมคือ การคดัเลือกงานทีสําคญัสําหรับเครืองจกัรทีวิกฤติสูง การคดัเลือกทาํโดยใช้
ค่าความน่าเชือถือ (Reliability) เป็นหลกักระบวนการคดัเลือกและจดังานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั ซึง
ประเภทงานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัหลกัๆ แลว้มี 4 ประเภทใหเ้ลือกคือ 

1 งานเปลียนชินส่วนตามแผน (Scheduled Part Replacement/ Overhaul) 

2 งานตรวจสภาพตามกาํหนด (Scheduled Condition Inspection) 

3 งานตรวจสอบอาการเสียซ่อนเร้น (Scheduled Hidden Failure Finding) 

4 งานซ่อมเมือเสีย (Run to Failure) 

 จากนันจึงดาํเนินการจดัคาบในการทาํงานตามแผนทีคดัเลือกแลว้ และการปรับคาบ
การทาํงานตามแผนใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด (Scheduled PM Interval and Optimization) 

ผลทีไดจ้ากการทาํกิจกรรมกลุ่มนีคือ รายงานการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัตามแผนพร้อม
คาบเวลาในการทาํทีใหป้ระโยชน์สูงสุด (Optimized Scheduled PM Task List) ทีครอบคลุมการเสีย
ทุกสาเหตุ (Failure Mode) ซึงเป็นงานทีไดผ้า่นการคดัเลือกอย่างถีถว้นแลว้วา่ตอ้งทาํ มีความเสียง
สูงทีระบบจะไม่สามารถทาํภารกิจทีกาํหนดไดโ้ดยมีความเสียหายสูงมาก 

2.4   การวเิคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis: FMEA) 

 ตามทีกล่าวในเบืองตน้วา่การวเิคราะห์อาการขดัขอ้งและผลกระทบ (FMEA) คือ ส่วน
หนึงในการดาํเนินการของ RCM ดงันนัในหวัขอ้นีอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆทีเกียวขอ้งกบั FMEA  
และการนาํ FMEA ไปประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยั  
 อรรถกร เก่งพล (2548: 157) ไดใ้ห้นิยามของ FMEA หมายถึง เทคนิคเพือหาจุดอ่อน
ในการออกแบบก่อนทีการออกแบบนนัจะถูกนาํออกมาใชจ้ริง  
 กิติศกัดิ พลอยพานิชเจริญ (2547: 26) อธิบายโดยจดัทาํเป็นกลุ่มของกิจกรรมทีมี
จุดมุ่งหมายรับรู้และประเมินถึงแนวโน้มของข้อบกพร่องและผลกระทบของผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการ ทําการบ่งชีถึงความสามารถกําจัดทิงหรือลดโอกาสข้อบกพร่อง  และจัดทํา
กระบวนการทงัหมดในรูปเอกสาร 
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 2.4.1 ประโยชน์ของ FMEA มีดงัต่อไปนี 
 1 เพือนาํขอ้มูลการซ่อมมาใชป้ระโยชน์ในการบาํรุงรักษาให ้

 2 ช่วยสนบัสนุนการออกแบบทีผดิพลาดใหถู้กตอ้งยงิขึน 

 3 ทาํใหเ้กิดการคล่องตวัในการสือสาร ระหวา่งพนกังานทีทาํงานร่วมกนั 

 4 ทาํให้เขา้ใจพฤติกรรมการทาํงานของชินส่วนอุปกรณ์ และมีความรู้จากการ
วเิคราะห์ความเสียหาย 

 2.4.2 ขอบเขตการทํางานของ FMEA  โดยทวัไปแลว้ FMEA ใชไ้ดดี้ในการวิเคราะห์
เกียวกบัความเสียหายของชินส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ทีส่งผลให้ระบบไม่สามารถทาํงานต่อไปได ้แต่
อยา่งไรก็ตาม ถา้หากระบบนนัมีการทาํงานทีซบัซอ้น และมีหลายหนา้ทีการทาํงานรวมถึงมีอุปกรณ์
ยอ่ยๆ ประกอบขึนมามาก ก็จะทาํให้เกิดความยากในการใช้ FMEA ทงันีเพราะมีรายละเอียดของ
ขอ้มูลทีตอ้งพิจารณา ขอ้จาํกดัอีกอย่างหนึงทีไม่ควรนาํมาพิจารณาถ้าหากใช้ FMEA คือความ
ผดิพลาดในการทาํงานอนัเนืองมาจากตวับุคคล  นอกจากนีความเสียหายทีเกิดจากสิงแวดลอ้มก็เป็น
ปัจจยัหนึงทีไม่ควรนาํมาพิจารณาในการทาํ FMEA 

 2.4.3 ข้อมูลทีจําเป็นในการทํา FMEAในการใช ้FMEA เพือวิเคราะห์การทาํงานของ
ระบบนนั จาํเป็นตอ้งทราบโครงสร้างของระบบก่อนซึงโครงสร้างของระบบนนัประกอบไปดว้ย 

 1 ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบและลกัษณะเฉพาะ  
 2 ตวัเชือมโยงระหวา่งอุปกรณ์ต่างๆ 

 3 ตาํแหน่งการทาํงานของส่วนประกอบต่างๆ 

 4 ตอ้งทราบถึงความเป็นไปของระบบ 

 การวิเคราะห์ FMEA จาํเป็นตอ้งทราบรูปแบบของระบบ (System Modeling) และมี
ขอ้มูลทีจาํเป็นตอ้งใชแ้ละเกียวขอ้งกบัระบบการทาํงานอยา่งเพียงพอ 

 2.4.4 ขันตอนในการวิเคราะห์การออกแบบ FMEA (อรรถกร, 2548: 160)     การวิเคราะห์ 
FMEA ทีครบถ้วนจะตอ้งมีการสร้างตารางเพือการวิเคราะห์โอกาสเกิดความผิดพลาดและผลลพัธ์
ภายหลงั (Potential Failure and Consequences) ซึงจะถูกเติมขอ้มูลตามขนัตอนการวิเคราะห์ดงัต่อไปนี 
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ภาพที 14 ขนัตอนการวิเคราะห์ลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบ (FMEA) 

ทีมา: กุสุมา จิรวงศส์วสัดิ. “การประยุกตใ์ช้ FMEA และ AHP เพือปรับปรุงกระบวนการการผลิต 
ฟริต กรณีศึกษาโรงงานผลิตสารเคลือบเซรามิกส์.” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
วศิวกรรมศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2550), 20. 

 2.4.4.1 แสดงรายการประกอบหลกั (Major Assemblies) ของทงัระบบออกเป็น
องคป์ระกอบยอ่ย เพือศึกษาหาสาเหตุและรูปแบบความชาํรุดเสียหายของแต่ละองคป์ระกอบรวมทงั
ผลกระทบต่องคป์ระกอบอืน ๆ ในระบบ 

รวบรวมความสมัพนัธ์องคป์ระกอบและ
ฟังกช์นักระบวนการผลิต 

กาํหนดโหมดความบกพร่องที
เป็นไปได ้

ระบุผลกระทบแต่ละขอ้บกพร่อง 

ระบุสาเหตุแต่ละขอ้บกพร่อง 

จดัลาํดบัการควบคุมกระบวนการ
ปัจจุบนั 

หาลาํดบัความสามารถในการ
ตรวจจบัขอ้บกพร่องสูงสุด 

คาํนวณค่าความเสียงชีนาํ (RPN) 

จาํเป็นตอ้งมีการ
แกไ้ขหรือไม ่

แนะนาํมาตรการแกไ้ข 

ทาํการปรับปรุง 

หาลาํดบัความรุนแรง
ของผลกระทบสูงสุด 

หาลาํดบัโอกาสในการ
เกิดขอ้บกพร่องสูงสุด 

ไม่

ใช่ รายงานผลขอ้บกพร่องและ
ผลกระทบ (FMEA) 

ปรับปรุงขอ้มูล 
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2.4.4.2 ระบุชือชินงาน และตวัเลขกาํกบัชินงาน (Part Name and Part Number) 

เป็นขอ้มูลเพือใชแ้สดงชือ และรายละเอียดต่างๆ เฉพาะของชินส่วนนนั 

2.4.4.3 หนา้ทีของชินส่วน (Function of the Part) เป็นขอ้มูลหนา้ทีการทาํงาน
ของชินส่วนนนัขอ้มูลนีอาจจะมีหลายแบบ หากหนา้ทีของชินส่วนมีหลายหนา้ที และแต่ละหนา้ทีมี
โอกาสเกิดความผิดพลาดขึนได ้ดงันนัจาํเป็นตอ้งลงรายการแยกจากกนั เพือความสามารถในการ
วเิคราะห์และจดัเก็บขอ้มูล 

2.4.4.4 โอกาสเกิดภาวะความผิดพลาด (Potential Failure Mode) ตอ้งมีการลง
รายการแยกแต่ละโอกาสทีจะเกิดความผิดพลาดของแต่ละหน้าทีโดยความหมายของโอกาสเกิด
ภาวะความผิดพลาดคือ โอกาสทีชินส่วนจะทาํงานผิดพลาดขึนหรือโอกาสทีชินส่วนจะไม่สามารถ
ทาํงานไดต้รงตามการออกแบบ โดยความหมายนีรวมถึงชินส่วนอืนๆ หรือชินส่วนทีกาํลงัพิจารณา
อยู ่ส่งผลใหโ้อกาสเกิดภาระความผดิพลาดเกิดขึนในส่วนทีกาํลงัพิจารณาหรือชินส่วนอืนๆ 

 การตงัสมมติฐานนนัตอ้งมีการสมมติวา่ความผดิพลาดอาจเกิดขึน แต่ในทางปฏิบติัอาจ
ไม่เกิดขึนจริง สิงทีสาํคญัคือ ภาระความผดิพลาดควรมีการอธิบายความหมายของเทคนิคมากกวา่ใช้
การอธิบายแบบทวัไป เพือมิให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจผิดว่าผลิตภณัฑ์มีจุดด้อย ตวัอย่างของภาวะความ
ผดิพลาด มีดงัต่อไปนี รอยแตก สีเพียน การผดิรูป การสัน การหลวม กระแสไฟลดัวงจร รอยรัวรอย
ร้าว การติดกนั เป็นตน้ 

  2.4.4.5 ผลกระทบของการผิดพลาด (Effect of Failure) ผลกระทบอนัเกิดจาก
ภาวะความผิดพลาดในหนา้ทีทีถูกออกแบบให้ผูบ้ริโภคใช้ ดงันนั ผลกระทบแต่ละชนิดจึงควรถูก
บนัทึกและอธิบายสิงทีผูบ้ริโภคได้รับผลกระทบหรือมีประสบการณ์อนัเกิดจากความผิดพลาด 
ผลกระทบเหล่านีบางครังมิไดมี้ผลเพียงความผดิพลาดเฉพาะชินส่วน แต่มกัจะมีผลกระทบต่อเนือง
อืนอีกดว้ยตวัอย่างของผลกระทบ มีดงัต่อไปนีเสียงรบกวน กินผิดปกติ มองเห็นการทาํงานไม่ชดั 
ทาํงานไม่เสถียร ทาํงานไม่สมาํเสมอ เป็นตน้ 

  2.4.4.6 ผลกระทบของระดบัความรุนแรง (Severity Level) จะตอ้งถูกตรวจสอบ
และจะตอ้งมีการให้ลาํดบัความรุนแรง (Severity Ranking) รวมทงัจะตอ้งมีการวางเกณฑ์ (Criteria) 

ในการให้ระดบัขนัความรุนแรงโดยผูอ้อกแบบหรือกลุ่มผูต้รวจสอบ ควรจะมีการวางเกณฑ์อยูบ่น
พืนฐานของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด แต่โดยรวมควรจะต้องมีความสมาํเสมอและยุติธรรมต่อทุก
ผลิตภณัฑ์ การปรับปรุงแกไ้ขการออกแบบหรือกระบวนการเท่านนั จะสามารถลดลาํดบัขนัความ
รุนแรงลงได ้

 2.4.4.7 สาเหตุหรือกลไกทีสร้างโอกาสเกิดความผิดพลาด (Potential Causes or 

Mechanisms of Failure) ความผิดพลาดทีเกิดขึนทุกชนิดจะตอ้งมีสาเหตุหรือกลไกการเกิดขึน 
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ดงันัน จะต้องมีการลงรายการสาเหตุหรือกลไกทีสร้างโอกาสเกิดความผิดพลาด เพราะสาเหตุ
เหล่านีเป็นตวัชีวดัความบกพร่องในการออกแบบ ซึงตอ้งการการแกไ้ขพฒันา ตวัอยา่งของสาเหตุที
สร้างโอกาสเกิดความผดิพลาด มีดงันี 

1 มีการออกแบบอายกุารใชง้านไม่เพียงพอ 

2 ชินงานมีความเครียดภายในมากเกินไป 

3 มีการกาํหนดการซ่อมบาํรุงไม่เหมาะสม 

4 มีการป้องกนัจากสิงแวดลอ้มอยา่งไม่เพียงพอ 

 ตวัอย่างของกลไกทีสร้างโอกาสเกิดความผิดพลาด เช่น การสึกหรอ การล้า การกดั
กร่อน การยดื วสัดุมีความไม่เสถียร เป็นตน้ 

 หลงัจากนนัตอ้งมีการหาโอกาสเกิดความผิดพลาดระหว่างการทาํงานของชินส่วนนนั 
ดงันนัจะเห็นไดว้า่การลดสาเหตุของการเกิดความผิดพลาด ทาํไดด้ว้ยการขจดัหรือควบคุมสาเหตุ
ของขอ้บกพร่อง โดยเริมตงัแต่การออกแบบผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการผลิตจะเป็นสิงทีจะสามารถ
ลดลาํดบัทีของโอกาสเกิดความผดิพลาดได ้

 2.4.4.8 การควบคุมกระบวนการ (Process Controls) การควบคุมกระบวนการ
เป็นวิธีการเพือป้องกนัภาวะความผิดพลาดหรือป้องกนัไม่ให้มีสาเหตุให้เกิดภาวะความผิดพลาด 
ดงันนั จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมต่อไปนี 

1 มีการใชก้ารควบคุมกระบวนการทางสถิติ 

2 มีการควบคุมกระบวนการในทุกขนัตอน 

 การใหล้าํดบัทีการตรวจจบั (Detection Ranking) จะทาํให้สามารถตรวจจบัสาเหตุทีจะ
ทาํให้กระบวนการเกิดภาวะความผิดพลาด ก่อนทีจะนาํไปผลิตจริง ดงันนัตอ้งมีการใช้ลาํดบับน
พืนฐานของโอกาสทีจะตรวจพบโดยการควบคุมกระบวนการ 

 2.4.4.9 การคาํนวณตวัเลขความเสียงชีนาํ (Risk Priority Number: RPN) 

(Chrysler Corporation, Ford Motor Company, and General Motors Corporation, 1995) เพือจดัลาํดบั
กระบวนการในมุมมองทางดา้นสภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบ ในแต่ละสาเหตุ
หรือกลไกการเกิดความผิดพลาด ซึงประกอบดว้ยอตัราผลกระทบของความรุนแรง (Severity: S) 

ซึงดูไดจ้ากตารางที 5 ความถีทีเกิดขึนของขอ้บกพร่องทีคาดวา่จะเกิด (Occurrence: O) ซึงดูไดจ้าก
ดงัตารางที  และความสามารถในการตรวจจบั (Detection: D)   ซึงดูไดจ้ากตารางที 7 ตามลาํดบั 

โดยมีสูตรในการคาํนวณดงันี 

   RPN = (S) × (O) × (D)                  (14) 
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โดยที        RPN = ตวัเลขลาํดบัความเสียง 

   SR = ระดบัความรุนแรง 

   OR = ระดบัการเกิด 

   DR = ระดบัช่วงเวลาเตือน 

ตวัเลขลําดับความเสียงก็จะแสดงถึงความสําคัญของข้อขัดข้องในการทาํงานแต่
รูปแบบทีมีแนวโนม้จะเกิดขึน ซึงมีค่าตงัแต่ 1 ถึง 1000 โดยค่า 1 ก็จะมีลาํดบัตาํสุดและ 1000 (10 x 

10 x 10) ก็จะมีลาํดบัสูงสุดเนืองจากตวัเลขลาํดบัความเสียงไดม้าจากตวัเลขทีสมมุติขึนโดยความ
เห็นชอบและยนิยอมจากผูที้เกียวขอ้ง จึงควรใชใ้นการเปรียบเทียบและจดัลาํดบัความสาํคญัเท่านนั 

เมือไดค้่าตวัเลขลาํดบัความเสียงแลว้ ควรจะทาํการพิจารณากระบวนการของชินส่วนที
มีค่าสูงสุดก่อน เนืองจากมีความเสียงสูงในการเกิดความผิดพลาดไม่ตรงกบัการออกแบบ หลงัจาก
นนัจึงควรมีการกาํหนดแผนการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม เนืองจากมีองค์ประกอบ 3 อย่างในการ
คาํนวณหากมีองคป์ระกอบใดมีค่าสูงกวา่ปกติควรจะมีการพิจารณาปรับปรุงเช่นกนั เนืองจากความ
ผดิพลาดอาจจะเกิดขึนไดห้ากมีจุดอ่อนทีใดทีหนึง 

 การประเมินความเสียง (Risk Evaluation) แบ่งออกเป็น 4 ระดบัคือ ความเสียงเล็กนอ้ย 
(Minor) ไม่ตอ้งมีปฏิบติัการแก้ไข (RPN < 60), ความเสียงปานกลาง (Moderate) ไม่ตอ้งมี
ปฏิบติัการแกไ้ข แต่ตอ้งมีการควบคุมติดตามผลการดาํเนินการ (RPN < 80), ความเสียงสูง (High) 

ตอ้งมีการควบคุมอยา่งจริงจงั พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยวิธีการทีเหมาะสม (RPN < 100), 

ความเสียงวิกฤต (Critical) จะตอ้งมีปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนั พร้อมทงัดาํเนินการเปลียนแปลง
อยา่งจริงจงั (RPN > 100) 

2.4.4.10 แผนการปรับปรุง (Improving Plan) หลงัจากไดค้่าตวัเลขลาํดบัความ
เสียง (RPN) จะตอ้งมีการกาํหนดแผนการปรับปรุงโดยควรมีการปรับปรุงในจุดทีมีค่าลาํดบัสูง โดย
เฉพาะทีขนัความรุนแรง (Severity) ทีมีค่าสูงก่อน เนืองจากค่าความรุนแรงเป็นจุดสําคญัทีอาจสร้าง
ผลกระทบไปสู่ค่าการเกิดความผดิพลาด และค่าโอกาสทีตรวจจบั 

2.4.4.11 การเก็บขอ้มูลการปฏิบติั (Record Actions) หลงัจากทีแผนการปรับปรุง
ไดมี้การสร้างขึนแลว้จะตอ้งมีการคาํนวณค่าตวัเลขลาํดบัความเสียง (RPN) อีกครัง เพือใหแ้น่ใจวา่
ค่า RPN มีจาํนวนลดลงและเพือการประเมินในอนาคต 
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ตารางที 5 แสดงเกณฑก์ารกาํหนดอตัราผลกระทบของความรุนแรง (S) 

ผลกระทบ เกณฑ์ด้านผลติภณัฑ์ 

(ผลกระทบต่อลูกค้า) คะแนน ผลกระทบ 
เกณฑ์ด้านกระบวนผลติ 

(ผลกระทบต่อการผลติ/ประกอบ) 
ลม้เหลวทีจะ
บรรลุความ
ปลอดภยัและ
หรือกฎระเบียบ
ทีกาํหนดไว ้

มีผลกระทบรุนแรง 
ส่งผลต่อความ
ปลอดภยัในการใชง้าน 

10 ลม้เหลวทีจะ
บรรลุความ
ปลอดภยัและ
หรือ
กฎระเบียบที
กาํหนดไว ้

มีผลกระทบทีมากต่อพนกังาน 

หรือโรงงานและไม่มีการเตือน
ล่วงหนา้ 

มีผลกระทบรุนแรง 
ส่งผลต่อความ
ปลอดภยัในการใชง้าน 

9 มีผลกระทบทีมากต่อพนกังาน 

หรือโรงงานและมีการเตือน
ล่วงหนา้ 

สูญเสียหรือถูก
ลดระดบัหนา้ที
การทาํงานหลกั 

สูญเสียหนา้ทีการ
ทาํงานหลกัแต่ไม่
กระทบต่อความ
ปลอดภยั 

8 Major 

Disruption 

เครืองจกัรหยดุงาน มากกวา่ 8 ชม 

หรือผลิตของเสียมากกวา่ 4 ชม 

ลดระดบัหนา้ทีการ
ทาํงานหลกัถูกลด
สมรรถนะการทาํงาน 

7 Significant 

Disruption 

เครืองจกัรหยดุงาน ระหวา่ง 4 - 8 

ชม หรือผลิตของเสียนอ้ยกวา่ 4 ชม 

สูญเสียหรือถูก
ลดระดบัหนา้ที
การทาํงานรอง 

สูญเสียหนา้ทีการ
ทาํงานรองและขาด
ความสะดวกสบาย 

6 Moderate 

Disruption 

เครืองจกัรหยดุงานระหวา่ง 1 - 4 

ชม หรือผลิตของเสียระหวา่ง 1 - 2 

ชม 

ลดระดบัหนา้ทีการ
ทาํงานรอง แต่ทาํงาน
ไดโ้ดยสะดวก 

5 เครืองจกัรหยดุงานระหวา่ง 1/2 - 1 

ชม หรือผลิตของเสียไม่เกิน 1 ชม 

ความประกอบ
พอดี (Fit) และ
ความเรียบร้อย
ไม่เป็นไปตาม
ตอ้งการ 

ขอ้บกพร่องถูกสงัเกต
พบไดโ้ดยลูกคา้
มากกวา่ 75% 

4 Moderate 

Disruption 

เครืองจกัรหยดุงานระหวา่ง 10 - 30 

นาที แต่ไม่เกิดการผลิตของเสียเลย 

ขอ้บกพร่องถูกสงัเกต
พบไดโ้ดยลูกคา้ 50% 

3 เครืองจกัรหยดุงานนอ้ยกวา่ 10 

นาที แต่ไม่เกิดการผลิตของเสียเลย 

ขอ้บกพร่องถูกสงัเกต
พบไดโ้ดยลูกคา้นอ้ย
กวา่ 25% 

2 Minor 

Disruption 

ค่าพารามิเตอร์ทีสาํคญัไม่อยูใ่น
พิกดัทีกาํหนด แต่ควรแกไ้ขใน
ขณะทีเครืองจกัรทาํงาน 

ไม่มีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบ 1 No Effect ค่าพารามิเตอร์ทีสาํคญัไม่อยูใ่น
พิกดัทีกาํหนด และการแกไ้ข
ปรับปรุงสามารถรอทาํในช่วงเวลา
บาํรุงรักษาตามปกติ 
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ตารางที 6 แสดงเกณฑก์ารใหค้ะแนนความถีทีเกิดขึนของขอ้บกพร่องทีคาดวา่จะเกิด (O) 

ผลกระทบ โอกาสทน่ีา
เป็นไปได้ 

คะแนน 

จาํนวนครังทเีกดิความ
เสียหาย 

ต่อชินส่วน/เครืองจกัร 

เกณฑ์การพจิารณา 

สูงมาก ทุกๆ ชวัโมง 10 1 ใน 1 ชวัโมง R(t) < 1% 

MTBF ประมาณ 10% ของเวลาที
กาํหนด 

สูง ทุกๆ กะทาํงาน 9 1 ใน 8 ชวัโมง  R(t) = 5% 

MTBF ประมาณ 30% ของเวลาที
กาํหนด 

ทุกๆ วนั  8 1 ใน 24 ชวัโมง  R(t) = 20% 

MTBF ประมาณ 60% ของเวลาที
กาํหนด 

ทุกๆ สปัดาห์  7 1 ใน 80 ชวัโมง  R(t) = 37% 

MTBF เท่ากบัเวลาทีกาํหนด 

ปานกลาง ทุกๆ เดือน  6 1 ใน 350 ชวัโมง  R(t) = 60% 

MTBF มากกวา่เวลาทีกาํหนดไว ้2 

เท่า 
ทุกๆ 3 เดือน  5 1 ใน 1,000 ชวัโมง  R(t) = 78% 

MTBF มากกวา่เวลาทีกาํหนดไว ้4 

เท่า 
ทุกๆ 6 เดือน  4 1 ใน 2,500 ชวัโมง  R(t) = 85% 

MTBF มากกวา่เวลาทีกาํหนดไว ้6 

เท่า 
ตาํ ทุกๆ ปี  3 1 ใน 5,000 ชวัโมง R(t) = 90% 

MTBF มากกวา่เวลาทีกาํหนดไว ้

10 เท่า 
ทุกๆ 2 ปี  2 1 ใน 10,000 ชวัโมง R(t) = 95% 

MTBF มากกวา่เวลาทีกาํหนดไว ้

20 เท่า 
ตาํมาก ทุกๆ 5 ปี    1 1 ใน 25,000 ชวัโมง R(t) = 98% 

MTBF มากกวา่เวลาทีกาํหนดไว ้

50 เท่า 
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ตารางที 7 แสดงเกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการตรวจจบั (D) 

การตรวจจับ 

 
เกณฑ์ 

ชนิดการ
ตรวจสอบ ขอบเขตของเกณฑ์ในการตรวจสอบ คะแน

น 
A B C 

เกือบเป็นไป
ไม่ได ้

ไม่มีการตรวจทีแน่นอน  

 

 X ไม่สามารถตรวจพบได ้ 10 

ห่างไกลมาก 

 

อาจจะไม่สามารถ
ตรวจจบัความเสียหายได ้

  X ตรวจพบโดยการสุ่มเท่านนั 9 

ห่างไกล การควบคุมมีโอกาสนอ้ย
ทีจะตรวจพบ 

  X ตรวจโดยใช ้สายตา การสัมผสั การไดย้นิ 
เท่านนั 

8 

ตาํมาก การควบคุมมีโอกาสนอ้ย
ทีจะตรวจพบ 

  X ตรวจโดยใช ้สายตา การสัมผสั การไดย้นิ 
เท่านนั หรือมีการตรวจแบบนบัค่าประเภท 
ผา่น ไม่ผา่น 

7 

ตาํ การควบคุมอาจตรวจพบ
ได ้

 X X ตรวจโดยพนกังานใช ้CF/CJ ในลกัษณะการ
ตรวจแยกชนิดออกมาวา่ ผา่น ไม่ผา่น 

6 

ปานกลาง การควบคุมอาจตรวจพบ
ได ้

 X  สามารถตรวจจบัทีจุดปฏิบติังานโดยพนกังาน 
หรือเครืองมือวดัในลกัษณะอตัโนมติั งาน
ปรับตงัและชินงานชินแรกของการผลิต 

5 

ค่อนขา้งสูง การควบคุมมีโอกาสทีจะ
ตรวจพบได ้

X X  สามารถตรวจจบัทีจุดปฏิบติังานหลงัเสร็จสิน
กระบวนการไดโ้ดยอตัโนมติั และป้องกนั
ไม่ใหไ้ม่ใหไ้ปสู่กระบวนการถดัไป 

4 

สูง การควบคุมมีโอกาสสูงที
จะตรวจพบได ้

X X  มีเกณฑก์ารยอมรับหลายชนัโดยไม่ยอมรับ
ชินส่วนทีผดิปกติและป้องกนัไม่ใหไ้ม่ให้
ไปสู่กระบวนการถดัไป 

3 

สูงมาก การควบคุมมีโอกาสเกือบ
แน่นอนในการตรวจพบ  

X X  มีการใชค้วบคุมตรวจจบัความผดิพลาดและ
หยดุโดยอตัโนมติั เพือป้องกนัการผลิต
ชินงาน ทีจุดปฏิบติังาน 

2 

เกือบแน่นอน การควบคุมการตรวจจบั
ไดอ้ยา่งแน่นอน 

X 

 

 
 

 
 

ไม่มีชินส่วนทีผดิปกติ เพราะไดอ้อกแบบ
ผลิตภณัฑห์รือกระบวน การป้องกนัความ
ผดิพลาดไวแ้ลว้ 

1 

หมายเหตุ: ชนิดการตรวจสอบ 

A   คือ ระบบป้องกนัความผิดพลาด (Error Proofed) 

B   คือ การตรวจสอบโดยเกจ (Gauging) 

C   คือ การตรวจสอบโดยใชส้ายตา มือ (Manual Inspection) 
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2.5 การบํารุงรักษาตามสภาพ (Condition Based Maintenance) 

 Condition Based Maintenance (CBM) หมายถึงการบาํรุงรักษาตามสภาพโดยตอ้งมี
การตรวจติดตามสภาพของเครืองจกัร (condition monitoring) เพือให้ทราบสภาพการทาํงานของ
เครืองจกัรอยูเ่สมอและทาํใหเ้ห็นแนวโนม้ของปัญหาก่อนทีจะเริมเกิดขึนจริง 

 จากแนวคิดในการบาํรุงรักษาสมยัใหม่คือ “อยา่แตะตอ้งเครืองจกัรทีทาํงานดีอยูแ่ลว้” 

แต่ใชก้ารบาํรุงรักษาตามสภาพแทนซึงจะดีกวา่เพราะไม่มีใครอยากถูกผา่ตดัทงัๆ ทีสุขภาพยงัดีอยู่
แต่ขอตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจาํจะดีกว่าหรือทีเรียกกนัว่า “Condition Based Maintenance: 

CBM” นนัเอง (ธนกร, 2552: 27)  

 2.5.1 รูปแบบการซ่อมบํารุง ชนิดของงานบาํรุงรักษามีหลายรูปแบบซึงแสดงในภาพที 
17 ไดแ้ก่ 

  2.5.1.1 การบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ข (Corrective Maintenance) คือใชง้านจนเสียหาย
ตอ้งหยดุเดินเครือง แลว้จึงแกไ้ข 

  2.5.1.2 การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) คือแกไ้ขในโอกาส
ทีเหมาะสม ก่อนทีจะเสียหายรุนแรง 

  2.5.1.3การบาํรุงรักษาเชิงรุก (Proactive /Improvement Maintenance) คือการ
แกไ้ขและปรับปรุงสภาพในโอกาสทีเหมาะสมเพือไม่ให้มีโอกาสเกิดความบกพร่องไดเ้ลย 

 

ชนิดของงานซอ่มบาํรุง

การบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ข การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั การบาํรุงรักษาเชิงรุก

การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ การดูแลรักษาตามรอบเวลา

หล่อลืนและทดสอบอุปกรณ์
ทาํความสะอาด
หยุดซอ่มบาํรุงตามตารางเวลา
เปลียนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานวัดแรงสันสะเทือน

วัดสิงเจือปนในนาํมนั
วัดเสียงเครืองจักร
ตรวจวัดอัตราการไหล
ตรวจวัดอุณหภูมิ

การใช้สัมผสัของคน การใช้เครืองมือตรวจวัด

การตรวจสอบดว้ยประสาท
สัมผัสทงั 5
การสงัเกต การฟังเสียง 
การสัมผสัทางกาย การดมกลิน 
และการชิมรส

ออฟไลน์

ออนไลน์
 

ภาพที 15 ชนิดของงานบาํรุงรักษา 
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 2.5.2 การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ (Condition Monitoring) เป็นการดาํเนินการ
ติดตามตรวจสอบขอ้มูลเกียวกบัสภาพอุปกรณ์ในดา้นต่างๆแลว้นาํมาประเมินถึงสภาพอุปกรณ์ว่า
เหมาะสมทีจะดาํเนินการบาํรุงรักษาหรือตรวจซ่อมแลว้หรือยงั ซึงนาํมาใชป้ระโยชน์ในการกาํหนด
ช่วงเวลาการบาํรุงรักษาทีเหมาะสม 

 การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์จะประกอบดว้ย การใชส้ัมผสัของคน (Subjective Method) 

การใชเ้ครืองมือตรวจวดั (Objective Method) และ การติดตงัอุปกรณ์เฝ้าติดตามสภาพการเดินเครือง 
(Continuous Monitoring) ดงัแสดงในภาพที 16 

 

ภาพที 16 ผงัองคป์ระกอบของการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ 

2.5.2.1 การใช้สัมผสัของคน เป็นวิธีการใช้สัมผสัของคนตรวจติดตามสภาพ
เครืองจกัรเพือคน้หา Failure หรือแนวโนม้ของการเกิด Failure ดว้ย Five Sense Inspection ไดแ้ก่ 
Visual Inspection เช่น การสังเกตขนาด รูปร่าง ระดบั การไหลแสง สี Sound Inspection เช่น เสียง
ดงั เสียงค่อย เสียงกระทบกระแทก ผิดปกติ การสัมผสั เช่นความร้อน ความสันสะเทือน ความแข็ง
อ่อน ผวิหยาบละเอียด การสูดดมกลินทีผดิปกติ เช่น กลินไหม ้กลินสารระเหย การชิมรสต่างๆ ซึงที
กล่าวมาทงัหมดเรียกวา่ Subjective เนืองจากเป็นการตรวจสอบทีให้ผลขึนอยูก่บัความรู้สึกของแต่
ละบุคคล ไม่ถือเป็นมาตรฐานแต่เป็นวิธีการทีให้ผลรวดเร็วและประหยดัทีสุดโดยวิธีการทาํ 
Subjective Condition Monitoringไดแ้ก่ 

1 การสังเกตดว้ยสายตา (Looking) คือการสังเกตสภาพภายนอกและความ
ผดิปกติทวัไป ไดแ้ก่ การรัวซึม ระดบัหรือการไหลในSight Glass ขนาดและรูปร่างเป็นตน้ 

2 การฟังเสียง (Listening) คือ การฟังเสียงทีผิดปกติเช่น เสียงการรัวไหล 
เสียงการสัน การกระแทก เสียงทีเปลียนแปลงไปจากเดิมมากๆ 

3 การดมกลิน (Smelling) คือ การดมกลินทีผดิปกติ 

4 การชิมรส (Testing) ไม่มีใชใ้นงานบาํรุงรักษาเครืองกล 

การตรวจสอบ 
สภาพอุปกรณ์ 

 
การใชส้มัผสัของคน 

 
การใชเ้ครืองมือตรวจวดั 

การติดตงัอุปกรณ์เฝ้าติดตาม
สภาพการเดินเครือง 
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5 การสัมผสัทางกาย (Feeling) คือ การใช้มือแตะเพือสังเกตการ
สันสะเทือนหรือความร้อนเนืองจากของไหลภายในท่อ ความตึงของสายพาน เป็นตน้ 

2.5.2.2 การใช้เครืองมือตรวจวดั เป็นวิธีการใช้อุปกรณ์เครืองมือตรวจวดัต่างๆ 
(Instruments) เช่น Thermometer, Vibration  Meter, Tachometer, Shock Pulse Meter, Ultrasonic Flow 

Meter เป็นต้น  ในการติดตามตรวจสอบสภาพเครืองจกัรซึงมีมาตรฐานสมาํเสมอตลอดตงัแต่เริม
ตรวจสอบครังแรก  โดยไม่ตอ้งใช้ความรู้สึกของคนมาเกียวขอ้ง จึงทาํให้สามารถจดัทาํเป็นขอ้มูลเชิง
สถิติไดซึ้งการทาํ Objective Condition Monitoring ดว้ยวธีิดงันี 

1 Vibration Analysis   เช่น ตรวจวดัการสันสะเทือนทีแบริง ตาม
ระยะเวลาทีกาํหนดแลว้นาํค่าทีไดม้าสร้างกราฟเพือดูแนวโน้มการเพิมขึนของค่าการสันสะเทือน
   2 การวดัเสียงเครืองจกัร (Sound Analysis, Shock Pulse Meter) 
   3 การตรวจวดัสิงปนเปือนในนาํมนัหล่อลืน (Lube Oil Sampling & Oil 

Analysis)  

4 การตรวจวดัอตัราการไหลของของเหลวทีอยูใ่นท่อ (Fluid Flow & Pressure 

Analysis) 
5 การตรวจวดัสภาพเครืองจกัรเพือตรวจสอบความผิดปกติในเรืองของ

ความร้อนในขณะเครืองจกัรทาํงาน (Temperature Analysis, Thermography) 
2.5.2.3 การติดตงัอุปกรณ์เฝ้าติดตามสภาพการเดินเครือง เป็นการติดตงัอุปกรณ์

ทีคอยเฝ้าติดตามสภาพการเดินเครือง (supervisory) หลายอยา่งไวก้บัเครืองจกัรตลอดเวลา ทงัยงั
สามารถกาํหนดใหมี้การบนัทึกขอ้มูลไดเ้ช่น ระบบ DCIS ทาํให้สามารถรู้ถึงสภาวะการทาํงานของ
เครืองจกัรไดทุ้กขณะทีเดินเครืองอยู ่ (real time) และสามารถเห็นแนวโนม้ของการเสือมสภาพได้
ทนัทีหรือเรียกดูขอ้มูลยอ้นหลงัเพือสืบคน้จุดเริมตน้ของการเปลียนแปลงได ้   

 .5.3 การประเมินสภาพ (Condition evaluation)  คือการนาํขอ้มูลจากการตรวจ
ติดตามสภาพทงัหมดมาแปลผลโดยผูเ้ชียวชาญโดยการวิเคราะห์เทียบกบัขอ้มูลเริมตน้ (Erection 

record) ประวติัการเดินเครือง (Operation Data) ประวติัการตรวจซ่อม (history record) รายงานการ
ตรวจซ่อม (Maintenance report) การบาํรุงรักษาประจาํ (Routine maintenance) และบนัทึก
เหตุการณ์ (Event record) หรือ Black Log ทีเกิดขึนทงัหมดมาประมวลผลและสรุปสภาพเครืองจกัร
มีสภาพผิดปกติหรือไม่อย่างไรหรือมีอาการใดทีเป็นสัญญาณทีบ่งบอกถึงการเสือมสภาพ หรือ
แนวโน้มของการเกิดปัญหาและจะเกิดผลกระทบกบัชินส่วนหรืออุปกรณ์ใดบา้ง เพือนาํผลทีไดนี้
ไปปรับแผนการบาํรุงรักษาให้เหมาะสม (Work optimization) โดยเฉพาะอยา่งยิงการบาํรุงรักษา
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ตามสภาพ และเพือให้สามารถบอกไดว้า่สภาพทีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัควรจะดาํเนินการอยา่งไรต่อไป
เพือรักษา Reliability, Availability& Safety ใหสู้งทีสุดในขณะทีมี Cost Effective มากทีสุดดว้ย 

 .5.4 เหตุผลในการทํา การบํารุงรักษาตามสภาพ  ในงานซ่อมแต่ละครังนนั จะมี 
Rotating Machine ส่วนหนึงถูกกาํหนดให้เปิดงานซ่อมซึงเป็นไปตามแผนทีวางไวล่้วงหน้า แต่
ขอ้เทจ็จริงคือ Rotating Machine บางส่วนยงัอยูใ่นสภาพทีใชง้านได ้ยงัไม่มีความจาํเป็นตอ้งซ่อมบาํรุง   

การบาํรุงรักษาตามสภาพ หรือ Condition Based Maintenance: CBM ตอ้งมีการตรวจติดตามสภาพ
ของเครืองจกัร เพือให้ทราบสภาพการทาํงานของเครืองจกัรอยู่เสมอ การซ่อมหรือเปลียนชินส่วน
ต่างๆ ของเครืองจกัรจะขึนอยูก่บัสภาพจริงของชินส่วนนนัๆ อยา่งไรก็ตามการตรวจวดัสภาพก็จะ
ทาํตามกาํหนดเวลาเพือใหท้ราบสภาพของเครืองจกัรในขณะนนัเป็นระยะๆ ดงันนัการทาํ CBM นนั
จะทาํใหค้่าใชจ่้ายลดลงและทาํใหA้vailability เพิมขึน  
 2.5.5 องค์ประกอบในการทาํ การบํารุงรักษาตามสภาพ 

2.5.5.1 การตรวจวัดข้อมู ลจ ากการทํา ง านของ เค รืองจักร  ( Condition 

Measurement) 
2.5.5.2 การนาํขอ้มูล/ สัญญาณมาทาํ Trend Plot เพือดูแนวโนม้การเปลียนแปลง

ของสัญญาณทีสามารถบ่งบอกถึงสภาพของเครืองจักร (Condition Monitoring/ Health 

Assessment)    ดงัแสดงในรูปที 17 

2.5.5.3 ดาํเนินการซ่อมและบาํรุงรักษาตามสภาพทีเกิดขึน 

ต้น
ทุน

อัตราความพร้อมในการใช้งาน

การบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ข

การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั

การบาํรุงรักษาตามสภาพ

การบาํรุงรักษาเชิงรุก

 

ภาพที 17 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายงานซ่อมกับความพร้อมของเครืองจักรสําหรับ                  
การบาํรุงรักษาแบบต่างๆ 
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 2.5.6 ขันตอนของการบํารุงรักษาตามสภาพ  

2.5.6.1 เริมจากมีการบนัทึกขอ้มูลสภาพเครืองจกัรตงัแต่เริมตน้ไว ้

2.5.6.2 กาํหนดระยะคาบเวลาในการตรวจติดตามสภาพเครืองจกัรเพือให้ทราบ
สภาพเครืองจกัรในขณะนนัเป็นระยะๆ 

2.5.6.3 นาํขอ้มูลจาํนวนมากทีไดจ้ากการตรวจติดตามจดัทาํเป็นขอ้มูลเชิงสถิติ
ซึงแสดงในรูปกราฟแนวโนม้และวเิคราะห์ดว้ยหลกัสถิติ 

2.5.6.4 กาํหนดมาตรฐานขอบเขตของค่าสัญญาณต่างๆทีไดจ้ากการตรวจวดัโดย
อุปกรณ์เครืองมือ เช่น Upper Limit, Lower Limit, Limit to Action & Limit to Stop Machine 

2.5.6.5 ทําการประเมินสภาพจากการตรวจติดตามทังหมดมาแปลผลโดย
วเิคราะห์เทียบกบัขอ้มูลเริมตน้หรือบนัทึกเหตุการณ์ทีเกิดขึนทงัหมด 

2.5.6.6 กาํหนดแผนการบาํรุงรักษาหรือเวลาทีลงมือซ่อมบาํรุงนนั 

2.5.6.7 สุดทา้ยดาํเนินการซ่อมและบาํรุงรักษาตามสภาพทีเกิดขึนนนั 

 2.5.7 ประโยชน์ทไีด้จาก การบํารุงรักษาตามสภาพ  

2.5.7.1 หน่วยงานซ่อมบาํรุงสามารถลดขอบเขตของานซ่อมลงเหลือเท่าทีจาํเป็น
ลดการ Over Maintenance ช่วยลด Outage Duration และสนบัสนุน Work Optimization 

2.5.7.2 รู้จุดขดัขอ้งทีเพิงจะเริมเกิดขึนในเครืองจกัรก่อนทีจะลุกลามไปจนเป็น
ความเสียหายอยา่งใหญ่หลวง 

2.5.7.3 ลดเวลาในการหยดุเครืองจกัรหรืออุปกรณ์ 

2.5.7.4 ยดือายกุารใชง้านของอุปกรณ์เครืองจกัร 

2.5.7.5 ยืดอายุการใช้งานของอะไหล่ให้นานขึนทาํให้ใช้งานคุ้มค่าและลด
จาํนวนอะไหล่ทีตอ้งเก็บสตอ็กไว ้

การทาํ Condition Base Maintenance นนัเป็นแนวทางใหม่ในงานซ่อมบาํรุงโดยทาํการ
ซ่อมบาํรุงตามสภาพจาก Condition Monitoring ซึงจะช่วยให้ขยายระยะเวลาออกไปไดเ้พิม Availability

ลด Work Load ลงลด Maintenance Cost ลง ปรับปรุงการวางแผนบาํรุงรักษาและช่วยในการวางแผน
จดัการ Spare Part ทีดีขึน 

2.6 การคํานวณค่าประสิทธิภาพโดยรวม 

ประสิทธิภาพโดยรวมของเครืองจกัร (Overall Equipment Effectiveness) คือ ค่าทีได้
จากผลคูณระหวา่งอตัราเวลาทีเครืองจกัรทาํงานประสิทธิภาพการผลิตและอตัราคุณภาพเป็นการ
สรุปวา่มีการใชเ้ครืองจกัรอยา่งไร และเดินเครืองดว้ยความเร็วเท่าใด และมีอตัราผลิตภณัฑดี์เท่าไร



   43 
 

 

นอกจากนียงัเป็นดชันีชีวดัวา่มีส่วนร่วมในเวลาทีทาํใหเ้กิดมูลค่าเพิมขึนมากนอ้ยเท่าใดดงัแสดงการ
หาค่าประสิทธิภาพโดยรวมในสมการที 15 

Overall Equipment Effectiveness = A.P.Q                                                       (15) 

โดยที 

A = อตัราการเดินเครือง 

P = ประสิทธิภาพการผลิต 

Q = อตัราคุณภาพ 

อตัราการเดินเครืองจกัร (Availability) คือ การคาํนวณหาอตัราส่วนทีเครืองจกัร
เดินเครืองจริง ทีแสดงความพร้อมของเครืองจกัรในการทาํงาน เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเวลา
เดินเครืองกบัเวลาภาระงาน โดยแสดงวธีิคาํนวณ อตัราการเดินเครืองตามสมการที 16 ถึงสมการ 19 

Availability = 
D-(E+G) 

x 100%           
D 

          (16) 

โดยที 
D = เวลาเดินเครือง 

E = เวลารับภาระงาน 

G = เวลาหยดุตามแผน 

ดงันนั 

เวลาเดินเครือง     = เวลารับภาระงาน – เวลาเครืองจกัรหยดุ                 (17) 

เวลารับภาระงาน  = เวลาทาํงาน/กะ – เวลาหยดุตามแผน    (18) 

เวลาหยดุตามแผน = เวลาเครืองจกัรหยดุตามแผน + เวลาพกัตามแผน               (19) 

อตัราคุณภาพ (Quality Rate) คือ การคาํนวณจากจาํวนชินการทีดีและชินงานทีเสียเพือ
หาอตัราคุณภาพในการการผลิต 

Quality Rate  = 
J 

                 
J+K 

          (20) 

โดยที  J = ชินงานดี                                                                                  

K = ชินงานเสีย                                                                                    
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ระยะเวลาเฉลียก่อนเกิดการขดัขอ้ง (Mean Time Between Failure) คือระยะเวลาที
เครืองจกัรทาํงานทแัต่เริมตน้จนกระทงัเกิดการหยดุชะงกัตามสมการ 

 

Mean Time Between Failure   = 
D-E 

                 
F 

          (21) 

โดยที 

D = เวลาเดินเครือง 

E = เวลารับภาระงาน 

F = จาํนวนครังทีหยดุเครือง 

ระยะเวลาเฉลียทีใชใ้นการซ่อม (Mean Time To Repair) คือ ระยะเวลาทีใชใ้นระหวา่ง
การซ่อมเมือเครืองจกัรเกิดการหยุดชะงกั โดยเริมจากเวลาทีเครืองจกัรหยุดถึงเวลาทีสามารถ
เดินเครืองไดต้ามสมการ 

 

Mean Time To Repair = 
E 

                 
F 

          (22) 

โดยที 

E = เวลารับภาระงาน 

F = จาํนวนครังทีหยดุเครือง 

2.7 เทคโนโลยีเครืองจักรซีเอ็นซี (CNC MACHINE)  

2.7.1 วิวัฒนาการของเครืองจักรกลซีเอ็นซี  เครืองจกัรกลในอดีตเป็นเครืองจกัรกลแบบ
ง่ายๆ ทีตอ้งการช่างผูค้วบคุมทีมีความชาํนาญงานควบคุมการผลิตอย่างใกลชิ้ด ค่าความเทียงตรงของ
ชินงาน ขึนอยูก่บัความเชียวชาญของช่างผูค้วบคุมเครืองจกัรกลนนั ๆ  เช่นในการตดัเฉือนชินงานของ
เครืองจกัรกลทวัไป ช่างผูค้วบคุมจะใช้มือหมุนเพือเลือนคมตดัให้เคลือนทีไป  ซึงลกัษณะเช่นนีช่างผู ้
ควบคุมจะต้องคอยเฝ้าดูตาํแหน่งขอคมตดัทีสัมพนัธ์กับเส้นรอบรูปบนชินงานทีกาํลังตดัเฉือนอยู่
ตลอดเวลา   นอกจากนนัช่างยงัตอ้งควบคุมอตัราป้อนซึงขึนอยู่กบัชนิดของวสัดุชินงาน  วสัดุเครืองมือ
ตดัและตาํแหน่งของคมตดัอีกด้วย ซึงต่อมาได้มีการพฒันาเอาระบบควบคุมแบบง่ายๆเขา้มาใช้กับ
เครืองจกัรกลแต่เป็นระบบทีควบคุมการทาํงานของเครืองมือให้สามารถทาํงานได้เฉพาะอย่างเท่านัน
เมือระบบเอ็นซีไดถู้กนาํมาเผยแพร่ จึงมีการนาํระบบเอ็นซีเขา้มาใช้กบัเครืองจกัรกล ทาํให้การผลิต
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ชินงานดว้ยเครืองเอ็นซีมีความเทียงตรงสูง  ซึงเอ็นซีมาจากคาํวา่ Numerical control หมายถึงการควบคุม
เครืองจกัรกลดว้ยระบบตวัเลขและตวัอกัษรหรือจะจาํกดัความคาํว่าเอ็นซีไดด้งันี  คือการเคลือนต่างๆ 

ตลอดจนกระทงัการทาํงานอืนๆของเครืองจกัรกลจะถูกควบคุมโดยรหสัทีประกอบดว้ยตวัเลขตวัอกัษร
และสัญลกัษณ์อืนๆ และจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าทีจะไปกระตุน้มอเตอร์หรืออุปกรณ์อืนๆ เพือ
ทาํให้เครืองจกัรทาํงานตามขนัตอนทีตอ้งการ  แต่เนืองจากการเปลียนแปลงการทาํงานของเครืองเอ็นซี
เพือใหเ้หมาะกบัลกัษณะของงานทีเปลียนแปลงไปนนัค่อนขา้งจะยุง่ยาก  ภายหลงัคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มา
มีบทบาทจนเป็นทีรู้จกักนั  จึงไดมี้การนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้ร่วมกบัระบบเอ็นซี ซึงเป็นระบบทีใช้
คอมพิวเตอร์เป็นตวัควบคุม  การทาํงานของเครืองจกัร เรียกวา่ระบบ ซีเอ็นซี  มาจากคาํวา่ Computerized 

Numerical control เป็นระบบควบคุมเอ็นซีทีใชค้อมพิวเตอร์ทีมีความสามารถสูงเพิมเขา้ไปในระบบทาํ
ให้สามารถจดัการเก็บขอ้มูลทีป้อนเขา้ไปในระบบเอ็นซีและประมวลผลขอ้มูลเพือนาํผลลพัธ์ทีไดไ้ป
ควบคุมการทาํงานของเครืองจกัรกล  

2.7.2 การทํางานของเครืองจักรกลซีเอ็นซี ระบบการควบคุมของเครืองจกัร  จะรับ
ขอ้มูลทีเป็นภาษาทีระบบควบคุมสามารถเขา้ใจได้  จะตอ้งป้อนโปรแกรมเขา้ไปในระบบควบคุม
เครืองผา่นแป้นพิมพ ์ (Keyboard)  เมือระบบควบคุมอ่านขอ้มูลทีป้อนเขา้ไปแลว้ก็จะนาํไปควบคุม
ให้เครืองจกัรกลทาํงาน โดยผา่นการควบคุมไปยงัมอเตอร์ เครืองจกัรซีเอ็นซีจะมีการเคลือนที 3 

แนวแกนก็จะมีมอเตอร์ป้อน 3 ตวั  เมือระบบควบคุมอ่านโปรแกรมแลว้ก็จะเปลียนรหสัโปรแกรม
นนัให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า และส่งไปยงัภาคขยายสัญญาณของระบบขบั และส่งไปยงัมอเตอร์
ป้อนแนวแกนทีตอ้งการเคลือนทีความเร็วและระยะทางการเคลือนทีของแท่นจะถูกควบคุมโดย
ระบบวดัขนาด (Measuring System) ซึงประกอบดว้ยสเกลแนวตรง (Linear Scale) มีจาํนวนเท่ากบั
จาํนวนแนวแกน ในการเคลือนทีของเครืองจกัรกลทาํหน้าทีส่งสัญญาณไฟฟ้าทีสัมพนัธ์กับ
ระยะทางทีแท่นเลือนเคลือนทีกบัไปยงัระบบควบคุม ทาํใหร้ะบบควบคุมรู้วา่แท่นเลือนเคลือนทีไป
เป็นระยะทางเท่าใด  เครืองจกัซีเอ็นซี (CNC milling Machines) เป็นเครืองจกัรทีมีขอบข่ายการ
ทาํงานค่อนขา้งกวา้งสามารถทาํงานกดัเช่นเดียวกบัเครืองกดัทวัไป และยงัสามารถทาํงานอืน ๆ เช่น 

เจาะรู, ทาํเกลียว, ควา้นรู, ไดอี้กดว้ยเครืองกดัซีเอ็นซีจะมีแนวแกนการควบคุมตงัแต่ 3 แกน 4 แกน 

5 แกน หรือมากกวา่ ดงัแสดงในรูป 
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ภาพที 18 เครืองกดัซีเอ็นซี แบบ 3 แกน 

ภาพที 19 เครืองกดัซีเอ็นซี แบบแกนทีเอียงเพลามีดไดแ้ละมีโตะ๊งานหมุน 

. .  ระบบควบคุมซีเอ็นซี (CNC Control)  ระบบซีเอ็นซี (CNC System) จะมี
คอมพิวเตอร์ประกอบอยูด่ว้ย ดงันนัช่างควบคุมเครืองไม่เพียงแต่จะใชโ้ปรแกรมเอ็นซีให้เครืองจกัร
ทาํงานไดเ้ท่านนั แต่จะสามารถเขียนและป้อนโปรแกรมดว้ยตวัเองตลอดจนการแกไ้ขโปรแกรมได้
หลงัจากป้อนเขา้ไปในระบบควบคุมของเครืองแลว้ ดงัรูปที 22 เป็นไดอะแกรมของการควบคุม
ระบบ ซีเอน็ซี 

 
 

ภาพที 2  ระบบซีเอน็ซี 

 2. .  องค์ประกอบของระบบควบคุมซีเอ็นซี (CNC Control system components)

ระบบซีเอ็นซีจะประกอบดว้ยองค์ประกอบต่าง ๆ มากมาย ถา้เราพิจารณาถึงสิงทีเราตอ้งการให้
ระบบสามารถทาํได ้เราจะสามารถแสดงให้เห็นองคป์ระกอบของระบบซีเอ็นซีดว้ยไดอะแกรมง่าย 

ๆ ดงัรูป  
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ภาพที  21 องคป์ระกอบของระบบควบคุมซีเอ็นซี 

หวัใจของระบบซีเอ็นซี คือคอมพิวเตอร์ซึงทาํหนา้ทีในการคาํนวณทงัหมดและเชือมโยง
ขอ้มูลต่างๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นเหตุและผล เนืองจากระบบซีเอ็นซีเป็นองคป์ระกอบทีเชือมโยงระหวา่ง
ช่างควบคุมเครืองกบัเครืองจกัรกล จึงจาํเป็นตอ้งมีชุดอินเตอร์เฟส (Inter-face) อยูคื่อ 

   . . .1 ชุดควบคุมชุดเฟสสําหรับเครือง ซึงประกอบดว้ยแผงควบคุม (Control 

pane) และ ขอ้ต่อ (connections) ต่าง ๆ สําหรับเครืองอ่านเทปกระดาษ (magnetic tape unit) หน่วย
ดิสเก็ต (Diskette unit) และเครืองพิมพ ์(printer) 

. . .2 ชุดอินเตอร์เฟสสําหรับเครืองจักรกล  องค์ประกอบหลักของชุด
อินเตอร์เฟสจะประกอบดว้ย อินเตอร์เฟสการควบคุม (Control interface) การควบคุมแนวแกน 

(axis control) และหน่วยจ่ายกาํลงั (Power Supply) รายละเอียดของหมวดการทาํงานและวิธีการ
ทาํงานของคอมพิวเตอร์ ตลอดจนชุดอินเตอร์เฟสทงัสองมีรายละเอียดต่างๆ ดงันี 

1 แผงควบคุม (Control panel) แผงควบคุมของเครืองจกัรกลซีเอ็นซีซี
โดยทวัไปจะมีลกัษณะการออกแบบทีแตกต่างกนัในส่วนทีเกียวกบัรูปแบบการวางตาํแหน่งของปุ่ม
ควบคุมต่าง ๆ จาํนวนของปุ่มควบคุม ดงัแสดงในรูปที 23  

2 จอภาพ (Displays) หรือส่วนแสดงขอ้มูล ในส่วนนีจะ ประกอบดว้ย
จอภาพซีอาร์ที (CRT Screen; Cathode Ray Tube = CRT) ในส่วนแสดงขอ้มูลแบบดิจิตอล digital 

displays และสัญญาณไฟอืน ๆ เช่น สัญญาณไฟแสดงขอ้ผิดพลาด ดงัแสดงในรูปที 22 จอภาพของ
ระบบซีเอน็ซีจะแสดงขอ้มูลต่างๆ ดงันี 

โปรแกรม  จอภาพจะแสดงข้อมูลของโปรแกรมเอ็นซีทีป้อนเข้าไป 

ตลอดจนโปรแกรมทีเก็บบนัทึกอยูใ่นระบบความจาํของเครือง 

เครืองมือ แสดงรายการเครืองมือทีตอ้งใชใ้นแต่ละโปรแกรม ทงัขนาดและ
ความยาว ตลอดจนค่าแกไ้ขใหถู้กตอ้งนอกจากนียงัสามารถแสดงอายกุารใชง้านของเครืองมืออีกดว้ย 
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ขอ้มูลเครืองจกัรกล  แสดงพารามิเตอร์ของเครืองจกัรกล เช่น ความเร็ว
รอบสูงสุดของเพลางาน อตัราป้อนสูงสุด เป็นตน้ 

การตดัเฉือน แสดงตาํแหน่งปัจจุบนัของเครืองมือ บล็อก (Block) ของ
โปรแกรมทีใชข้ณะนนั ค่าอตัราป้อน (F) ความเร็วรอบ (S) เป็นตน้  การทาํงานอืน ๆ:แสดงรูปการ
ทาํงานของเครืองมือตามโปรแกรมเอน็ซีทีป้อนไว ้(Simulation) เป็นตน้ 

 

ภาพที 22 ขอ้มูลแสดงบนจอภาพ 

 

ภาพที 23 แผงควบคุมระบบซีเอน็ซี 

 . . .3 ส่วนควบคุมการทาํงานของเครืองจกัร (Control for operating machine) 

ในส่วนนี จะถูกจดัเตรียมสําหรับควบคุมการทาํงานของเครืองจกัรกลดว้ยมือ (Manual control) ซึง
จะมีปุ่มควบคุมการเคลือนทีของแท่นเลือนในแนวแกนต่าง ๆ มือหมุนเลือนแท่นเลือนเช่นเดียวกบั
เครืองจกัรกลทวัไป ปุ่มสวติซ์เปิด/ปิดสารหล่อเยน็ ปุ่มปรับความเร็วรอบ/อตัราป้อน เป็นตน้ 

 . . .4 ส่วนควบคุมการโปรแกรม (Control for programming) ในส่วนนีจะใช้
สําหรับการป้อน แกไ้ข และเก็บบนัทึกโปรแกรมและขอ้มูลอืนๆ ส่วนควบคุมการโปรแกรมจะ
ประกอบดว้ย แป้นพิมพ ์(Key board) ทีมีทงัตวัอกัษรและตวัเลขสาํหรับพิมพค์าํสังต่างๆ 
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. . .5 สวิตซ์เลือกหมวดการทาํงาน (Mode selector switch) เพือให้ระบบ
ควบคุมสามารถแบ่งแยกการทาํงานไดส้ะดวก จึงแบ่งการทาํงานของระบบควบคุมออกเป็นหมวด
การทาํงาน (Operating mode) เช่น หมวดการทาํโปรแกรม หมวดการป้อนขอ้มูล หมวดเครืองมือ 

หมวดการทาํงานดว้ยมือ หมวดการทาํงานอตัโนมติั เป็นตน้ การเลือกหมวดการทาํงานจะใชส้วิตซ์
หมุน (Rotary switch) หรือแถวของปุ่มควบคุม (Row of buttons) บนแผงควบคุม วิธีนีทาํให้
สามารถเปลียนการทาํงานจากหมวดหนึงไปยงัอีกหมวดหนึงไดง่้าย ในขณะทีงานบนจอภาพหรือ
ส่วนแสดงขอ้มูลแบบดิจิตอลจะแสดงหมวดการทาํงานทีใชอ้ยู ่ซึงอาจเป็นสัญญาณไฟ ตาํแหน่งของ
สวติซ์ หรือตวัอกัษรกบัตวัเลขก็ได ้

2.7.7   การบํารุงรักษาเครืองจักรซีเอ็นซี ในงานบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลซีเอ็นซี ที
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพจาํเป็นจะตอ้งมีเอกสารหรือคู่มือการใชง้านเครืองจกัรกลซีเอ็นซี   ทีใช้
ในการผลิตชินส่วนต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัระบบการบาํรุงรักษาและการซ่อมเป็นปัจจยัสําหรับ
กระบวนการผลิตทีต่อเนืองใหมี้อายกุารใชง้านไดย้าวนานเครืองจกัรกลแต่ละเครืองจะมีเอกสารการ
ทาํงานและการใชง้านจากผูผ้ลิตและคู่มือผูใ้ช ้เอกสารการทาํงานซึงประกอบไปดว้ย 

การอธิบายการทาํงานเครืองจกัรกลอยา่งละเอียดดว้ยภาพถ่ายหรือภาพเขียนแบบ 

เอกสารแนะนาํการติดตงัและการเดินเครืองจกัรกล 

เอกสารแนะนาํการผลิตแต่ละขนัตอน 

เอกสารแนะนาํการซ่อมและบาํรุงรักษา 
เอกสารอธิบายการหาสาเหตุและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของเครืองจกัรกลขณะทาํงาน 

การใชง้านเครืองจกัรซีเอ็นซีจาํเป็นจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนด คาํแนะนาํ ทีผูผ้ลิตได้
กาํหนดขึนเพือการใชง้านเครืองจกัรอยา่งถูกวธีิ 

2.7.7.1 การบาํรุงรักษาและการซ่อม หมายถึงมาตรการในการเฝ้าระวงัดูแลและ
การปรับตงัเครืองจกัรกลใหอ้ยูใ่นสภาพการทาํงานปกติ ซึงรวมถึงการบาํรุงรักษา การตรวจเช็ค  

2.7.7.2 การบาํรุงรักษา การบาํรุงรักษาจะประกอบดว้ยมาตรการการเฝ้าระวงั
รักษาสภาพเครืองจกัรกลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ในระหว่างการทาํงานเครืองจกัรกลทีมี
ประสิทธิภาพและสมรรถนะนนั ผลผลิตหรือชินส่วนทีผลิตไดจ้ะตอ้งมีพิกดัขนาดเทียงตรงดว้ยเหตุ
นีจึงตอ้งควบคุมมิให้เกิดเสียงดงัผิดปกติ การสันสะเทือนหรือการรัวของท่อไฮดรอลิกส์ หรือท่อ
สายนาํมนัหล่อลืนการบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอยา่งสมาํเสมอนนั ส่วนใหญ่จะกระทาํหลงัจากการ
ทาํงานแต่ละวนัหรือแต่ละกะดว้ยผูป้ฏิบติังานเครืองจกัรหรือช่างซ่อมบาํรุงนนั ตามแผนบาํรุงรักษา
ดงัตวัอยา่งในตารางที 2 วงรอบการบาํรุงรักษาและตรวจเช็คตามปกติจะกระทาํทุก  ๆ 8, 40, 160, 
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500 และ 2,000 ชวัโมง นนัหมายความวา่ ทุก 40 ชวัโมง การทาํงานจะตอ้งมีการบาํรุงรักษาเพิมเติม
จากทุกๆ 8 ชวัโมงการทาํงาน หรือการบาํรุงรักษาเพิมขึนอีกเมือทาํงานถึง 160 ชวัโมง เป็นตน้ 

 

ภาพที 2  แผนการบาํรุงรักษาเครืองจกัรซีเอน็ซี 

ช่วงเวลา 500 และ 2,000 ชวัโมง ส่วนมากจะมีช่างซ่อมจากผูผ้ลิตมาทาํการตรวจสอบ
ปรับตงัและเปลียนอะไหล่ตามความจาํเป็นทีระบุไวใ้นสัญญาผูข้ายและผูซื้อเครืองจกัรดงัแสดงใน
ภาพที 2  จะแสดงรายละเอียดคาํแนะนาํใช้สารหล่อลืน นาํมนัหล่อเยน็และนาํมนัไฮดรอลิกส์ที
ถูกตอ้ง 

 

 
 

ภาพที 2  รายละเอียดคาํแนะนาํใชส้ารหล่อลืน นาํมนัหล่อเยน็และนาํมนัไฮดรอลิกส์ 
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2.7.7.3 การตรวจสอบ (inspection) หมายถึง การกาํหนดคุณภาพการทาํงานและ
ดีกรีการสึกหรอของเครืองจกัรหลงัจากการตรวจรับเครืองจกัรครังแรกจะมีการตรวจสอบครังแรก
โดยกระทาํตามเอกสารการตรวจเช็คครืองจกัรก่อนส่งมอบผูซื้อดงัภาพ 

 

ภาพที 26 รายละเอียดการตรวจเช็คเครืองจกัร 

ในเอกสารจะบอกตาํแหน่งและเครืองมือวดัทีใชต้รวจสอบรวมทงัค่าอนุญาต ค่าพิกดั
เบียงเบนทีกาํหนดไว ้ เพือหลีกเลียงการเกิดของเสียในการผลิตก็จะตอ้งบาํรุงรักษา ตรวจเช็คตาม
ระยะเวลาทีกาํหนดไวน้อกจากนียงัสามารถตรวจสอบพิเศษไดต้ามความตอ้งการ เช่นในกรณีที
ขนาดความเทียงตรงชินงานเกิดผิดพลาดขึนมา หรือกรณีเกิดการกระแทกชนของโต๊ะงานอย่าง
รุนแรงการตรวจสอบจะมีการวดัอย่างแม่นยาํเช่น การตรวจสอบการหมุนกลมของเพลางานสปิ
นเดิลของเครืองกลึงหรือความตรงของร่องรางเลือนการตรวจสอบหนา้สัมผสักลิงฟันเฟืองต่อการ
สึกหรอหรือตรวจสอบการหมุนเงียบของตลบัลูกปืนด้วยการฟังกรณีตวัอย่างทีค่าการวดัร่องราง
เลือนแตกต่างกนัมากกว่าทีกาํหนดก็จะตอ้งทาํการปรับตงั ซ่อมหรือเปลียนใหม่สําหรับกรณีที
ชินส่วนสึกหรอมากจะตอ้งดาํเนินการซ่อมหรือเปลียนอะไหล่ใหม่ก่อนทีเครืองจกัรจะหยุดชะงกั
การทาํงาน 

2.7.7.4 การซ่อม จะเป็นมาตรการทีทาํให้เครืองจกัรสามารถทาํงานไดป้กติซึง
กระทาํโดยการปรับตงั การซ่อมหรือการเปลียนอะไหล่ชินส่วน ชินส่วนสึกหรอทีสามารถป้องกนั
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การเสียหายต่อเครืองจกัรดว้ยการเปลียนอะไหล่เช่น ตลบัลูกปืน กรองนาํมนัหล่อลืน ปะเก็นและ
ชินส่วนต่าง ๆการเปลียนอะไหล่ทีสึกหรอและเสียหายสามารถกระทาํโดยดูจากคู่มือเครืองจกัร 

คาํแนะนาํการถอดชินส่วนเครืองจกัร แบบภาพระเบิด (explosion drawing) ทีแสดงหมายเลข
ชินส่วนอะไหล่ โดยเลือกใชอ้ะไหล่แทจ้ากผูผ้ลิตเครืองจกัร 

 การหาข้อขดัข้องของเครืองจกัรกลมีวิธีการหาการขดัข้องของเครืองจกัรกลอย่าง
ดงันีคือ 

 การตรวจสอบดว้ยการมองเช่นจุดทีเศษขีงานอุดตนั หนา้คอนแทกทีสกปรกและอืน  

ฟังเสียงทีผดิปกติจากการทาํงานเครืองจกัร 

ตรวจสอบความร้อนทีสูงเกินปกติโดยใชห้ลงัมือไปแตะเช่น ตวัเรือนตลบัลูกปืน 

ตรวจสอบแรงดนัระบบไฮดรอลิกส์และตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะ
อยา่งยงิตาํแหน่งหนา้คอนแทกและปลกัเสียบต่างๆ ทงันีเพือลดการขดัขอ้งการทาํงานเครืองจกัร 

เครืองจกัรส่วนใหญ่จะแสดงจุดขดัขอ้งบนจอภาพควบคุมระบบเครืองจกัรดว้ยภาษา
หรือมีหมายเลขกาํกบัและบอกมาตรการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง  

ตารางที 8 ตวัอยา่งการตรวจสอบเหตุขดัขอ้งเครืองซีเอน็ซี 

หมายเลข สาเหตุขอ้ขดัขอ้งทีเป็นไปได ้ มาตรการแกไ้ข 

 Limit Switch Looked Not “On” 

- Unlock turret ไม่ทาํให้สัญญาณ On 

หายไป 

- Proximity Switch ชาํรุด 

- กลไกของ Turret ชาํรุด 

- ลินชาํรุด 

 

- ตรวจสอบสายไฟฟ้า ปลกัเสียบและแผน่ขอ้มูล 

 

- เปลียนสวติซ์ใหม่ 

- หาสาเหตุที Turret 

- เปลียนลินใหม่ 

เนืองจากเครืองจกัรกลซีเอ็นซีเป็นเครืองจกัรกลทีมีการเคลือนทีมาก ดงันนัวิธีบาํรุง 
รักษาเครืองจกัรกลซีเอ็นซีทีถูกตอ้งให้อยู่ในสภาพการทาํงานปกติ  สามารถผลิตชินส่วนฯ ให้มี
พิกดัขนาดเทียงตรง และมีประสิทธิภาพนันจะตอ้งอาศยัการทาํความสะอาดการหล่อลืน การ
ปรับตงั การวดั การตรวจสอบสังเกตง่าย ๆ ดว้ยการมองดูการอุดตนั/สิงสกปรก/จุดรัวของนาํมนัฯ 

การฟังเสียงทีผิดปกติ การสัมผสัดูความร้อนทีมากเกินกว่าปกติ การวิเคราะห์ปัญหาดว้ยแผนภูมิ
กา้งปลา การซ่อม การเปลียนชินส่วน ตามระยะเวลาทีผูผ้ลิตกาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด จะเป็น
แนวทางในการลดปัญหาขอ้ขดัขอ้ง ลดการหยุดชะงกัของเครืองจกัรซีเอ็นซี (breakdown time) ลด
การสึกหรอของชินส่วนฯ ทาํใหล้ดค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงไดอี้กดว้ย 
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2.8 การทดสอบมอเตอร์ 

วิธีการตรวจสอบมีค่อนขา้งมากและหลากหลายและขึนอยู่กบัประเภทและชนิดของ
มอเตอร์ดว้ยดงันี 

2.8.1 วัดค่าความต้านทานขดลวดทัง 3 เฟส โดยวดัเทียบกนัดูว่าในแต่ละเฟสมีค่า
เท่ากนัหรือแตกต่างกนัมากน้อยเพียงใดโดยใชไ้มโครโอห์มมิเตอร์ มอเตอร์ทีปกติความตา้นทาน
ตอ้งเท่ากนัหรือต่างกนัไม่ควรเกิน 3-5 เปอร์เซ็นตข์องค่าความตา้นทานเฉลียทงั 3 เฟส 

2.8.2  วัดค่าความต้านทานฉนวนของขดลวด (Insulation Resistance) ใชเ้ครืองมือ
ประเภท Meg ohm meter ขนัตาํตงัยา่นวดัไปที 500 volt dc ก่อน แลว้ทาํการวดัทีสายลีดหรือสาย 

power ทีต่อออกมาจากขดลวดของมอเตอร์ วดัระหวา่งเฟสกบัเฟสและ  เฟสกบักราวด์ (โครงหรือ
เฟรมมอเตอร์)  ผลทีวดัออกมาค่าระหวา่งเฟสกบัเฟสตอ้งไม่ตาํกวา่ค่า 0-1 เม็ก-โอห์ม ส่วนผลการ
วดัระหวา่งเฟสกบักราวด์ก็เช่นเดียวกนั  ถา้ตาํกวา่นีมอเตอร์จะไม่สามารถนาํไปใชง้านไดเ้นืองจาก
ขดลวดอาจจะชอร์ทระหวา่งเฟสกบัเฟส หรือชอร์ทลงกราวด์กบัโครงแลว้ก็ไดแ้ละอีกสาเหตุหลกัที
สาํคญัก็คือเรืองของความชืนและสิงสกปรกต่างๆทีเกิดขึนขณะใชง้านก็ได ้

P.I.หรือ Polarization Index เป็นค่าทีใชส้ําหรับประเมินสภาพฉนวน ถา้จะให้เขา้ใจ
ง่ายก็คือเป็นค่าความตา้นทานที10 นาทีกบั1 นาทีทีวดัได้แล้วนาํมาคาํนวณเปรียบเทียบกนั โดย
ตามปกติมีขอ้กาํหนดวา่ถา้ค่า P.I.< 1.5  ฉนวนนนัตอ้งมีการปรับปรุงสภาพใหม่แต่ถา้ P.I. > 4 แสดง
วา่ฉนวนนนัอยูใ่นสภาพดีมาก  แต่ถา้ค่า P.I. สูงมากจนถึง 7  ฉนวนนนัจะอยูใ่นสภาพทีแห้งกรอบ 

และถา้ค่า P.I. < 1 แสดงวา่มอเตอร์เกิด partial conductive path บนผิวฉนวนหรือ มีความชืนมากไม่
ควรนาํมาใชง้าน  สําหรับค่าฉนวนของมอเตอร์แต่ละ CLASS โดยอา้งถึง “Institute of Electrical 

and Electronics Engineers  Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Rotating 

Machinery  “IEEE STD 56-1958” จะมีค่า P.I.ตาํสุดทียอมรับไดแ้ตกต่างกนัดงันีคือ 

Class A ค่า P.I   ตอ้ง  >=  1.5 

Class B ค่า P.I   ตอ้ง  >=  2 

Class F  ค่า P.I.  ตอ้ง  >=  2 

PI หรือ Polarization Index หรือแปลง่ายๆวา่ ดชันีการเปลียนขวั ซึงจะหมายถึง การ
เปลียนขวัโมเลกุลของฉนวนซึงอยู่ในสมมุติฐานทีว่าถา้ฉนวนทีดี เมือมีการป้อนแรงดนัเขา้ไปที
ฉนวนโมเลกุล จะมีการกลบัขวัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และในทา้ยทีสุดจะไม่มีกระแสไหลผา่นตวัฉนวน
นนัไดเ้ลย ซึงจะทาํใหไ้ดค้่าฉนวนทีมีค่าความตา้นทานสูง แต่ในทางกลบักนัถา้ฉนวนมีสภาพทีไม่ดี 

การกลบัขวัของโมเลกุลจะทาํไดไ้ม่สมบูรณ์ทาํให้มีกระแสไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาทาํให้มีค่าความ
ตา้นทานตาํ 
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เวลา 10 นาทีทีใช้ในการป้อนแรงดนัการทดสอบไปทีฉนวนเป็นเวลาไดจ้ากการ
ทดสอบแลว้วา่เป็นเวลาทีฉนวนทีมีสภาพดีกลบัขวัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ส่วนเวลา 1 นาทีทีนาํมาใชใ้น
การนาํมาหารเป็นเวลาทีไดค้่าความตา้นทานฉนวนโดยไม่พิจารณาค่าอืนๆทีไม่เกียวขอ้งเช่น ค่าคา
ปาซิแทนซ์ของฉนวน ฉะนนัค่า PI จึงนาํค่าความตา้นทานฉนวนทีวดัไดใ้นเวลา 10 นาทีมาหารดว้ย
ค่าความตา้นทานฉนวนทีวดัได้ในเวลา 1 นาที   เมือได้ตวัเลขเท่าไหร่จะนาํไปพิจารณาจาก
มาตรฐาน 

DAR หรือ Dielectric Absorption Ratio เป็นการเปรียบเทียบค่าของความตา้นทาน
ฉนวนทีเกิดจากการวดัค่า ที 60 วินาที นาํมาหารดว้ย 30 วินาที หรือค่า อตัราส่วนของค่า เมกเกอร์ 

60 วนิาที หารดว้ย 30 วินาที ทีเป็นชือวา่ Dielectric Absorption เพราะในสภาวะของการวดัค่าความ
ตา้นทานฉนวนหรือคือการป้อนไฟดีซีเขา้ไปทีฉนวน เวลาตงัแต่ 0 วินาทีจนถึง 60 วินาทีเป็นช่วงที
ฉนวนมีคุณสมบติัดา้น Dielectric Absorption DAR มีหลกัการพิจารณาดงันี 

1.0 - 1.25  พอใช ้

1.4 - 1.6   ดี 
มากกวา่ 1.6  ดีมาก 

DAR จะเป็นทีนิยมในสมยัก่อนเนืองจากการวดัเมกกะโอห์มในสมยัก่อนเครืองมือวดั
ยงัเป็นแบบปันดว้ยมือ ฉะนนัจึงจะเป็นการยากทีจะทาํการวดัโดยใชว้ิธีแบบ PI เพราะตอ้งใชมื้อปัน
ตงั 10 นาทีสรุปง่ายๆวา่ทงัสองวิธีเป็นการทดสอบสภาพของฉนวนทีเหมือนกนั แต่ ณ ปัจจุบนั PI 

จะเป็นการวดัทีนิยมมากกวา่ 
2.8.3 วดัค่าความเป็นตัวนําของขดลวดหรือค่า L การวดัค่า L หรือ อินดกัแตนซ์ ไม่ใช่

จุดประสงคห์ลกัเพือการหาประสิทธิภาพของมอเตอร์ จุดประสงคเ์พือตอ้งการดูความผิดปกติของ
ขดลวดว่าผิดปกติหรือไม่ โดยดูทีค่าในแต่ละเฟสวา่มีค่าเท่ากนัหรือไม่ มอเตอร์ทีปกติจะตอ้งมีค่า 
อินดกัแตนซ์ทีเท่ากนัหรือแตกต่างกนัไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต ์  

เพือเพิมประสิทธิภาพการจดัการมอเตอร์ในอุตสาหกรรมและอาคาร   การวิเคราะห์
และตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้ามีประโยชน์ในดา้นการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ช่วยยืดอายุการทาํงาน
ของมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถวางแผนการจดัการและซ่อมแซมไดท้นัท่วงที และยงัลดความสูญเสียจาก
การหยดุทาํงานของเครืองจกัร  

2.9   วรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

ดนัย (2543) ศึกษาและสร้างขนัตอนการวเิคราะห์สาเหตุขดัขอ้งของเครืองจกัรเพือเพิม
ประสิทธิภาพในการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั โรงงานงานผลิตชินส่วนเครืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์โดย
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การนาํประวติัการขดัขอ้ง ของเครืองจกัรมาทาํการวิเคระห์ จดัระเบียบขอ้มูลการขดัขอ้ง นาํเสนอ
วธีิการปรับปรุงหวัขอ้และช่วงเวลาการปฏิบติังานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั จนไดม้าซึงแผนปฏิบติังาน
บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัทีแบ่งออกเป็นช่วงเวลาตามชวัโมงการทาํงานของเครืองจกัร การศึกษาไดท้าํ
การปรับปรุงแผนกผลิตชินส่วนเพลาขอ้เหวียง ในสายการผลิต A และ B ซึงเครืองจกัรทีงานวิจยันี
สนใจเป็นเครืองเจียรนยัผิวนอกและเจียรนยัผิวในอตัโนมติั หลงัการศึกษาพบว่า เครืองเจียรนยัผิว
นอกอตัโนมติั มีค่า MTBF เพิมขึน 10,610.33 นาที และ 6,469 นาที ตามลาํดบั และมีค่าเปอร์เซ็นต์
ความพร้อมทาํงานเพิมขึน 1.62% และ 3.07% ตามลาํดบั ส่วนเครืองเครืองเจียรนยัผิวในอตัโนมติั มี
ค่า MTBF เพิมขึน 8,452,50 นาที และ 6,585.38 นาที ตามลาํดบั และมีค่าเปอร์เซ็นต์ความพร้อม
ทาํงานเพิมขึน 2.59% และ 0.97% ตามลาํดบั 

ฐิติวุฒิ  (2546) ไดท้าํการศึกษาและหาแนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิต โดย
พฒันาและปรับปรุงระบบการประกนัคุณภาพในโรงงานตวัอย่าง ซึงเป็นโรงงานผลิตกระเบืองมุง
หลงัคาคอนกรีตทีกระบวนการผลิตกระเบืองหลงัคาคอนกรีตสีนาํเงิน สําหรับการวิเคราะห์มีการนาํ
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้บกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิต (Failure Mode and Effect 

Analysis :FMEA) และแผนภาพแสดงสาเหตุและผลมาใชเ้พือหาสาเหตุของขอ้บกพร่องภายหลงันาํ
แผนการควบคุมกระบวนการผลิต ทีเสนอแนะไปปฏิบติัจริงภายในโรงงานตวัอยา่ง พบวา่ปริมาณ
กระเบืองเสียจากสีไม่สมาํเสมอทีตรวจพบในส่วนของการตรวจสอบภายหลงัการผลิตลดลงจาก
7.4% เหลือ 4.1% 

อนุวัฒน์ (2547) ไดก้ล่าวถึงการเพิมความพร้อมในการใชง้านของเครืองจกัรในแผนก
กรอดา้ย ดว้ยการนาํการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัมาประยุกต์ใช ้ให้แผนกกรอสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของแผนกทอผา้ไดท้นัเวลา งานวิจยัไดจ้ดัลาํดบัในการแกไ้ข โดยการทาํการปรับปรุง
สภาพเครืองจักรให้กลับสู่สภาพทีพร้อมใช้งาน และวางแผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกันของ
เครืองจกัรกรอด้าย หลังจากการนําวิธีการปรับปรุงเชิงป้องกนัไปปฏิบติั สามารถความสูญเสีย
โอกาสในการผลิตได้ ประสิทธิภาพของแผนกกรอด้ายเพิมขึนจาก 48.30% เป็น 58.33% และค่า
ความพร้อมในงานเครืองจกัรเพิมขึนจาก 45.31% เป็น 56.61% 

กาญจนา (2550) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครืองจกัรดว้ย
การนาํหลกัการบาํรุงรักษาบนพืนฐานความน่าเชือถือมาประยุกตใ์ช ้เพือเพิมความพร้อมในการใช้
งานและความน่าเชือถือของเครืองจกัร โดยให้มีค่าเวลาเฉลียระหว่างความเสียหายของเครืองจกัร
ยาวนานขึน ดว้ยการนาํระบบการบาํรุงรักษาเครืองจกัรและการวเิคราะห์รูปแบบและผลกระทบของ
ความเสียหาย มาทาํการวิเคราะห์ความเสียหายและระดบัความเสียงเพือนาํขอ้มูลทีไดม้าทาํการวาง
แผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัทีเหมาะสมในแต่ละเครืองจกัรให้เป็นมาตรฐานในการบาํรุงรักษา 
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ภายหลงัการศึกษาพบว่าอตัราความพร้อมในการใช้งานของเครืองจกัรเพิมขึนเฉลีย 82.73% ซึงได้
มากกวา่เกณฑที์ตงัไวที้ 80% ค่าเวลาเฉลียระหวา่งความเสียหายของเครืองจกัรเพิมขึนเฉลีย 63.80% 
จาํนวนความถีในการเกิดความเสียหายลดลงเฉลียเท่ากบั 46.44% และจาํนวนชัวโมงทีเกิดความ
เสียหายลดลง 67.47% 

สมศักดิ (2552)  ลดเวลาสูญเสียทีเกิดจากปัญหาการขดัขอ้งและการเสียหายทีเกิดอยา่ง
กระทันหันในระหว่างการผลิต โดยการนําหลักการบาํรุงรักษาเชิงป้องกันบนพืนฐานความ
น่าเชือถือมาใช้กบัชินส่วนอุปกรณ์ของโรงงานกรณีศึกษา การศึกษาเริมจากจดัลาํดบัความสําคญั
ของชินส่วนอุปกรณ์ของเครืองผสมคอนกรีต และนาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์คุณลกัณะความเสียหาย
และผลกระทบเพือหาระดบัความเสียง คาํนวณรอบการเปลียนทดแทนทีเหมาะสมต่อการใช้งาน
ดว้ยการประมาณค่าความน่าเชือถือ และจดัทาํแผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั หลงัจากการศึกษา
พบว่าเวลาสูญเสียทีเกิดจากการขดัขอ้งและเสียหายของเครืองจกัรลดลงจาก 865.33 นาทีต่อเดือน
เหลือ 301.67 นาทีต่อเดือน หรืออตัราความพร้อมในการใชง้านเพิมขึน 7.34% 

F.T.S. Chan (2548) ไดท้าํการวิจยัการสร้างระบบการบาํรุงรักษาเครืองจกัรแบบทุก
คนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) ให้กบัโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า เป้าหมาย
ของงานวิจยันีก็เพือศึกษาประสิทธิภาพและแนวทางการสร้างระบบ TPM กบับริษทัผูผ้ลิตสินคา้
อิเล็กทรอนิค ดว้ยเหตุทีวา่อุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรไฟฟ้า มีการเปลียนแปลงไปมาก การแข่งขนั
เพิมสูงขึนอย่างรวดเร็ว ลูกคา้จะให้ความสนใจในเรืองของคุณภาพ การส่งมอบ และในราคาของ
สินคา้ จึงเป็นเหตุให้มีการนาํ TPM มาใช้เพือปรับปรุงระบบทงัทางดา้นคุณภาพและผลิตภาพใน
เวลาเดียวกนั TPM มีเป้าหมายเพือเพิมความพร้อมในการใชง้าน (Availability) ของเครืองจกัรทีมีอยู ่
ลดการลงทุนดา้นเครืองจกัรทีจะเกิดขึนในอนาคต การลงทุนดา้นทรัพยากรมนุษยจ์ะให้ผลทีดีกว่า
การลงทุนดา้นเครืองจกัร  ขอ้มูลเบืองตน้ของบริษทักรณีศึกษา การปฏิบติัตามทฤษฎีพืนฐานของ 
TPM 12 ขนัตอน ความยากในการนาํ TPM มาประยุกต์ใช ้และปัญหาทีเกิดขึนระหว่างการสร้าง
ระบบ จะถูกนาํมาวเิคราะห์และพิจารณา โดยปัจจยัชีวดัความสําเร็จในการนาํระบบ TPM มาใช ้คือ
ผลของการปฏิบติัทีไดรั้บจากดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัเครืองจกัรให้ผลทีดี ผลิต
ภาพของเครืองจกัรตวัอยา่งเพิมขึน 83% แต่ก็จะไดรั้บผลการตอบสนองทีไม่ดีจากพนกังานซึงตอ้ง
ชีแนะทาํความเขา้ใจถึงประโยชน์ทีจะไดรั้บจากการนาํ TPM มาใช ้

Stanley Fore (2553) มุ่งทาํการวิจยัเพือแสดงแนวทางการประยุกตใ์ช ้การบาํรุงรักษา
เครืองจกัรดว้ยการใชค้วามน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง (Reliability Centered Maintenance: RCM) กบั
อุตสาหกรรมแปรรูปไม ้ซึงหลักการของ RCM เป็นขนัตอนทีจะนํามาใช้เพือพฒันาและเพิม
ประสิทธิภาพการบาํรุงรักษาตามแผน (Preventive Maintenance: PM) ทีจาํเป็นต่อเครืองจกัรให้
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ปฏิบติังานด้วยความน่าเชือถือ ด้วยการนํากิจกรรมการบาํรุงรักษาคือ Reactive Maintenance, 

Preventive Maintenance, Condition-based Maintenance and Proactive maintenance มาประกอบ
รวมเขา้ด้วยกนัให้เกิดประสิทธิภาพสูงทีสุด การศึกษาแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการบาํรุงรักษาที
เฉพาะเจาะจงทาํให้โปรแกรมการบาํรุงรักษามีประสิทธิภาพ ทาํให้เวลาสูญเสียจากเครืองหยุดเดิน 
(Downtime) ลดลง และยงัเปิดเผยให้เป็นว่าโปรแกรมการบาํรุงรักษาส่วนใหญ่ทีบอกว่าเป็นการ
บาํรุงรักษาเชิงรุก (Proactive maintenance) แทที้จริงแลว้เป็นการบาํรุงรักษาหลงัเกิดเหตุขดัขอ้ง 
(Reactive Maintenance) และงานวจิยันียงักล่าวอีกวา่ หลกัการของ RCM สามารถประยุกตใ์ชไ้ดก้บั
ทุกอุตสาหกรรม แมแ้ต่ประเทศทีส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
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บทที 3 

วธีิการดําเนินงาน 

 

จากการศึกษาและทบทวนทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งตามทีกล่าวไวใ้นบทที  ผูว้ิจยั
ตอ้งการประยุกตใ์ชว้ิธีการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง ในกระบวนการผลิตโรงงาน
แมชชินนิงอะลูมิเนียม (Machining Aluminum) ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั คือลดเวลาที
เครืองจกัรเกิดการเสียหายทีเกิดจากการขดัขอ้งและเสียหายอย่างกะทนัหนัในระหวา่งการผลิต ซึงทาง
โรงงานเองมีความประสงค์ทีจะทาํการปรับปรุงประสิทธิภาพอัตราความพร้อมในการเดินเครือง 
(Machine Availability) โดยบทนีจะกล่าวถึงวิธีการดาํเนินงานโดยเริมตน้จากการศึกษาสภาพปัญหาของ
ระบบกระบวนการควบคุมทีใช้กบัเครืองจกัร หลงัจากนันจะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาทาํการ
วเิคราะห์ขอ้มูล และวางแผนปฏิบติังานซ่อมบาํรุง ซึงสามารถแบ่งเป็นหวัขอ้ไดด้งันี 

3.1 ขนัตอนการดําเนินงานวจัิย 

  ขนัตอนในการดาํเนินงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ขนัตอน ตามแนวทางของการ
บาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง ซึงประกอบไปดว้ยขนัตอนต่อไปนี 

1.1 ศึกษาสภาพการดาํเนินงานของโรงงานกรณีศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาทีเกิดขึน 

1.2 การประยกุใชว้ธีิการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง 

1.  ทาํการเลือกเครืองจกัรทีส่งผลกระทบต่อปัญหาทีเกิดขึน (Critical Component) 

1.  จาํแนกส่วนประกอบของเครืองจกัรออกเป็นระบบยอ่ยและระบุหนา้ทีการใชง้าน 

1.  ระบุความความลม้เหลวในแต่ละระบบยอ่ยและจดัลาํดบัความสําคญัของชินส่วน
อุปกรณ์ทีสาํคญั (Detection Rating) 

1.6 วเิคราะห์ผลกระทบของความเสียหายทีเกิดขึน  
1.7 การสร้างระบบการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง 
1.8 จดัทาํแผนการซ่อมบาํรุงและระบบเอกสารทงัหมดและการนาํไปใชง้าน 

3.2 การศึกษาสภาพการดําเนินการผลติของโรงงานกรณีศึกษาและการวเิคราะห์ปัญหาทีเกดิขึน 

  โรงงานกรณีศึกษา ทีจะนาํหลกัการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลางมา
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ประยกุตใ์ช ้ เป็นโรงงานทีอยูใ่นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตร์ โดยมีสภาพการดาํเนินงาน
ของโรงงานดงันี 

3.2.1 กระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา  โรงงานกรณีศึกษามีกระบวนการผลิต
คือ รับงานวตัถุดิบทีหล่อขึนรูปแลว้ (Die casting) มาจากบริษทัผูรั้บเหมา (Supplier) ประกอบไป
ดว้ยวตัถุดิบ 3 ประเภทคือ Cover crankcase, Head cylinder และ Crankcase มาเขา้สู่กระบวนการ 
แมชชินนิง ผลิตภณัฑที์ไดจ้ะส่งเขา้สู่โรงงานประกอบเครืองยนต์ซึงเป็นโรงานในกลุ่มบริษทัฯ เพือ
ประกอบเป็นเครืองยนต์ต่อๆไป โดยโรงงานกรณีศึกษานี เปิดทาํการผลิตตลอด 24 ชวัโมงเวลาทาํ
การจนัทร์ถึงศุกร์ ประกอบดว้ยกระบวนการผลิต 3 กระบวนการดงัต่อไปนี 

3.2.1.1 กระบวนการ Crankcase machining process คือกระบวนการทีใชใ้นการ
ตดัเฉือนวตัถุดิบ ฝาครอบเครืองยนต์ (Crank case) ประกอบไปดว้ย 6 สายการผลิต (Cycle time 1.6 

นาที/ชิน) แต่ละสายการผลิตประกอบไปดว้ย 19 กระบวนการยอ่ย มีอตัรากาํลงัการผลิตงานเฉลีย 
 ชินต่อกะ (  ชม) ใชพ้นกังานในการเดินเครืองจกัร  คนต่อสายการผลิต ดงัแสดงในภาพที  

 

ภาพที 2  สายการผลิต Crank case 

3.2.1.2 กระบวนการ Head cylinder machining process คือกระบวนการทีใชใ้น
การตดัเฉือนวตัถุดิบกระบอกสูบเครืองยนต์ (Head cylinder) ประกอบด้วย  สายการผลิต แต่ละ
สายการผลิตประกอบไปดว้ย 1  กระบวนการยอ่ย มีอตัรากาํลงัการผลิตงานเฉลีย  ชินต่อกะ (Cycle 

time 1.6 นาที/ชิน) ใชพ้นกังานในการเดินเครือง 4 คนต่อสายการผลิต ดงัแสดงในภาพที 28 
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ภาพที  สายการผลิต Head cylinder 

3.2.1.3 กระบวนการ Cover crankcase machining process คือกระบวนการทีใช้
ในการตดัเฉือนวตัถุดิบฝาครอบห้องขอ้เหวียง (Cover crankcase) ประกอบดว้ย 6 สายการผลิต แต่
ละสายการผลิตประกอบไปดว้ย 7 กระบวนการผลิตยอ่ย มีอตัรากาํลงัการผลิตงานเฉลีย 320 ชินต่อ
กะ (Cycle time 1.6 นาที/ชิน) ใชพ้นกังาในการเดินเครือง 1 คนต่อสายการผลิตดงัแสดงในภาพที   

 

ภาพที  สายการผลิต Cover crankcase 

3.2.2 เครืองจักรในโรงงานแมชชินนิงอะลูมิเนียม ประกอบดว้ยเครืองจกัรหลกัๆ 2 

ประเภทคือ เครืองจกัรซีเอน็ซี ซึงส่วนใหญ่เป็นเครืองซีเอ็นซีแมชชินนิงเซ็นเตอร์ (CNC Machining 

Center) และเครืองจกัรควบคุมอตัโนมติัดว้ยระบบพีแอลซี (PLC) โดยโรงงานกรณีศึกษามีครือง
จกัรรวมทงัสิน 228 เครืองแบ่งออกเป็น 8 ชนิดเครืองจกัร โดยมีเครืองจกัรทีสาํคญัๆ ดงันี 
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ภาพที 30 กราฟแสดงจาํนวนเครืองจกัรในโรงงาน แมชชินนิงอะลูมิเนียม 

3.2.2.1 เครือง CNC Machining center (Brother) คือเครืองจกัรทีใชใ้นการตดั
เฉือนงานวตัถุดิบในแนวตงั ความคุมการทาํงานดว้ยระบบซีเอ็นซี ยีห้อ Brother เป็นเครืองจกัรชนิด 
3 แกน ประกอบไปดว้ยแนวแกนป้อนงาน X, Y และ Z ในบางเครืองมีการติดตงัแกนที 4 เพิม หรือ
เรียกวา่โต๊ะหมุนงาน (Index table) เพือใชใ้นการหมุนงาน สามารถรองรับใบมีด (Cutting tool) ได้
สูงสุด 14 ใบมีด มีจาํนวนทงัสิน 151 เครือง เป็นเครืองจกัรหลกัทีใชใ้นกระบวนผลิตของโรงงาน 

 

 

ภาพที 31 เครือง CNC Machining center (Brother) 

รวม 228 เครือง 
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3.2.2.2 เครือง CNC Horizontal machine (Enshu) คือเครืองจกัรทีใชใ้นการตดั
เฉือนงานวตัถุดิบในแนวนอน ความคุมการทาํงานดว้ยระบบซีเอ็นซี ยีห้อ Fanuc เป็นเครืองจกัรชนิด 4 

แกนประกอบไปดว้ยแนว แกนป้อนงาน X, Y, Z และแกนที 4 หรือโต๊ะหมุนงาน เพือใชใ้นการหมุน
งาน สามารถรองรับใบมีดไดสู้งสุด 14 ใบมีด มีจาํนวนทงัสิน 6 เครือง ใชใ้นเฉพาะสายการผลิต 
Crankcase เท่านนั 

 

ภาพที  เครือง CNC Horizontal machine (Enshu) 

3.2.2.3 เครือง CNC Machining center (Fanuc) มีลกัษณะการทาํงานเช่นเดียวกบั
เครือง CNC Machining center (brother) คือเครืองจกัรทีใชใ้นการตดัเฉือนงานวตัถุดิบในแนวตงั
ความคุมการทาํงานดว้ยระบบซีเอ็นซี ยีห้อ Fanuc เป็นเครืองจกัรชนิด 3 แกนประกอบไปดว้ยแนว 
แกนป้อนงาน X, Y และ Z สามารถรองรับใบมีดไดสู้งสุด 14 ใบมีด มีจาํนวนทงัสิน 4 เครือง ใชใ้น
สายการผลิตงาน Cover crank case เพียงบางสายการผลิต 

 

ภาพที 33 เครือง CNC Machining center (Fanuc) 
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 3.2.2.4 เครืองตอกหมายเลข (Marking machine) คือเครืองจกัรทีสร้างขึนมาเพือ
อาํนวยความสะดวกให้กบัพนกังานในการระบุหมายเลขของชินงาน (Serial number) ทีถูกผลิตใน
สายการผลิตนนัๆ และเพือลดเวลาในการทาํงานของพนกังาน (Hand time) ให้นอ้ยลง ไม่ไดเ้ป็น
เครืองจกัรหลักในสายการผลิต ในบางสายการผลิตยงัคงใช้วิ ธีการระบุหมายเลขชินงานโดย
พนกังาน เครืองจกัรชนิดนีมีจาํนวนทงัสิน 11 เครือง 

 

ภาพที 34 เครืองตอกหมายเลข (Marking machine) 

3.2.2.5 เครืองอดั (Press machine) คือ เครืองจกัรทีใช้ในการประกอบงาน
ชินส่วนยอ่ย (Small Part) เขา้กบังานชินส่วนหลกัดว้ยวิธีสวมอดั ควบคุมการทาํงานดว้ยระบบ พี
แอลซี มีจาํนวนทงัสิน 13 เครืองแบ่งออกเป็น 2 ชนิด เรียกชือตามกระบวนการผลิตคือ เครือง Press 

plug machine และเครือง Press guide seat machineใช้ในกระบวนการผลิต Crank case และ 
กระบวนการผลิต Head cylinder 

  

ภาพที 35 เครืองอดั Press Plug machine และ เครืองอดั Press guide seat machine 
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3.2.2.6 เครืองตรวจสอบรอยรัว (Leak test machine) เป็นเครืองจกัรทีใชใ้นการ
ตรวจสอบคุณภาพในการผลิตชินงานดี (Finish good) ว่าชินงานทีผลิตไดไ้ม่มีรอยรัวก่อนส่งเขา้สู่
โรงงานประกอบเครืองยนตต่์อไป ควบคุมการทาํงานดว้ยระบบพีแอลซี มีจาํนวนทงัสิน 17 เครือง  

 

ภาพที 36 เครืองตรวจสอบรอยรัว (Leak test machine) 

3.2.2.7 เครืองลา้ง (Washing machine)   เป็นเครืองจกัรทีใช้ในการทาํความ
สะอาดชินงานดี (Finish good) เพือขจดัคราบนาํมนัและสิงสกปรกก่อนส่งเขา้สู่โรงงานประกอบ
เครืองยนตต่์อไป ควบคุมการทาํงานดว้ยระบบ PLC ประกอบดว้ยการทาํงาน 2 ขนัตอนคือ การลา้ง
ดว้ยนาํร้อน จากนนัจึงเป่าแหง้ดว้ยลมอดั มีจาํนวนทงัสิน 24 เครือง  

 

ภาพที 37 เครืองลา้ง (Washing machine) 
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3.2.2.8 เครืองเป่าแหง้ (Air blow machine) เป็นเครืองจกัรทีใชล้มอดัเป่าทาํความ
สะอาดชินงานดี (Finish good) ให้แห้ง เพืออาํนวยความสะดวกให้กบัพนกังานและลดเวลาการ
ทาํงานใหน้อ้ยลง มีใชเ้พียงในบางสายการผลิตเท่านนั มีจาํนวนทงัสิน 2 เครือง 

 

ภาพที  เครืองเป่าแหง้ (Air blow machine) 

3.2.3 สภาพปัจจุบันของงานด้านการบํารุงรักษา โรงงานกรณีศึกษามีแผนกซ่อมบาํรุง
เป็นผูที้มีทาํหน้าทีรับผิดชอบ งานด้านการบาํรุงรักษาเครืองจกัร โดยโครงสร้างบริหารงานจะมี
ผูจ้ดัการแผนก หวัหนา้แผนก หวัหนา้หน่วยช่างและทีมช่างซ่อมบาํรุง ทาํหนา้ทีซ่อมและบาํรุงรักษา
เครืองจกัรภายในโรงงาน 

ในปัจจุบนัโรงงานกรณีศึกษามีวิธีการบาํรุงรักษา 2 แบบ ได้แก่ การบาํรุงรักษาแบบ
ฉุกเฉิน (Breakdown Maintenance) และการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) 

1. การบาํรุงรักษาแบบฉุกเฉิน (Breakdown Maintenance) การซ่อมบาํรุงวิธีนี เกิดขึน
เมือเครืองจกัรเกิดการเสียหายอยา่งฉบัพลนัโดยไม่ทราบล่วงหนา้ พนกังานหน่วยงานผลิตจะทาํการ
แจง้แหตุมายงัแผนกซ่อมบาํรุง พร้อมทงัจดบนัทึกอาการเสียหายทีเกิดขึน เมือหน่วยงานซ่อมบาํรุง
รับทราบแลว้ก็จะส่งช่างเขา้ไปประเมินสภาพเครืองจกัรและหาแนวทางในการซ่อมต่อไป โดยมีการ
บนัทึกประวติัเครืองจกัรลงในระบบโปรแกรมสาํเร็จรูป  

2. การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) พนกังานแผนกซ่อมบาํรุงจะ
ดาํเนินการตรวจเช็ค PvM ตามแผนงานรอบเวลาทีกาํหนดไวใ้นแผนงานบาํรุงรักษาเครืองจกัร เช่น 
การตรวจเช็คสภาพเครืองจกัร การหล่อลืนชินส่วนเครืองจกัร การซ่อมแซมอุปกรณ์ทีชาํรุด และการ
เปลียนอะไหล่ตามกาํหนดเวลา โดยแผนการบาํรุงรักษาอ่างอิงตามคู่มือเครืองจกัรของผูผ้ลิตโดย
แบ่งรอบการบาํรุงรักษาออกเป็นทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน และทุก 1 ปี 
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ภาพที  โปรแกรมสาํเร็จรูปทีใชใ้นการจดัเก็บประวติิการซ่อมบาํรุง 

    

ภาพที 4  ใบงานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัในปัจจุบนั 
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3.2.4 การวเิคราะห์สภาพปัญหาทพีบในโรงงานกรณศึีกษา จากการศึกษาสภาพโรงงาน
กรณีศึกษาเบืองตน้พบวา่ โรงงานกรณีศึกษามีการดาํเนินงานดา้นการบาํรุงรักษาเครืองจกัร แต่การ
วางแผนงานบาํรุงรักษายงัขาดประสิทธิภาพ มาตรฐานในการบาํรุงรักษายงัไม่ดีพอ งานบาํรุงรักษา
ทีจาํเป็นไม่ไดรั้บการปฏิบติั การจดัการดา้นการบาํรุงรักษาเพือป้องกนัความเสียหายอนัเนืองมาจาก
เครืองจกัรเสียอย่างกระทนัหันยงัไม่ดีเท่าทีควร ส่งผลให้เครืองจกัรบางประเภทชาํรุดเสียหายอยู่
บ่อยครัง ซึงมีสาเหตุหลกัๆ คือ 

3.2.4.1 เครืองจกัรส่วนใหญ่มีอายกุารใชง้านเฉลียมากกวา่ 10 ปี ทาํให้เครืองจกัร
เริมมีอตัราการเสียทีเพิมสูงขึนเนืองมาจากอุปกรณ์ชินส่วนต่างๆ เริมมีการเสือมสภาพ 

3.2.4.2. เครืองจกัรส่วนมากมีการใชง้านตลอด 24 ชวัโมง 5 วนัต่อสัปดาห์เป็น
ผลใหเ้ครืองจกัรเกิดการสึกหรอและเสือมสภาพไดเ้ร็วยงิขึน 

3.2.4.3 เครืองจกัรมีความหลากหลายทงัในดา้น ขนาดและความซับซ้อนของ
ระบบการทาํงาน การออกแบบ อุปกรณ์ทีใช้และวิธีการใช้งาน ทาํให้การบาํรุงรักษาเป็นไปได้
ยากลาํบาก 

3.2.4.4 เครืองจกัรขาดการดูแลรักษาอยา่งทวัถึง เนืองจากทีมช่างซ่อมบาํรุงมีไม่
เพียงพอ รวมทงัพนกังานทีปฏิบติังานกบัเครืองจกัรมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษานอ้ย 

3.2.4.5 ขาดมาตรฐานในการบาํรุงรักษาเครืองจกัร โดยการบาํรุงรักษาส่วนใหญ่
จะเกิดขึนเมือเครืองจกัรเกิดขดัขอ้ง มีอุปกรณ์เสียหรือชาํรุด (Breakdown Maintenance) 

3.3   การประยุกต์ใช้วธีิการบํารุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนย์กลาง 

การดาํเนินการ การบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลางจะถูกแบ่งออกเป็น
สามช่วง ในช่วงแรกจะดาํเนินการทบทวนบนัทึกประวติัการบาํรุงรักษา (Maintenance History 

Records) ของระบบ ในช่วงที 2 จะมีการวิเคราะห์ความสําคญัของเครืองจกัร (MC) และวิเคราะห์
ความชาํรุดเสียหาย (Functional Failure Analysis) และในช่วงที 3 จะดาํเนินการเลือกกลยุทธ์
บาํรุงรักษาหลงัจากไดท้าํการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของความชาํรุดเสียหาย  (FMEA) และ
ความสาํคญัของเครืองจกัร (MC) ซึงการดาํเนินการจะมีแนวทางทีสาํคญั ดงัภาพที 41 
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ภาพที 41 กระบวนการ การบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง 

3.4    การเลอืกเครืองจักรทีส่งผลกระทบต่อปัญหาทเีกดิขึน 

แนวทางเลือกองคป์ระกอบทีสําคญั (Critical Component) โดยพิจารณาจากระบบย่อยทีมี
รูปแบบความเสียหายทีสําคญั (Critical Failure Mode) ซึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัการความปลอดภยั 
เปอร์เซ็นต์การใช้ประโยชน์ของเครืองจกัรทีเสียหายหรือการบาํรุงรักษา สูตรทีใช้ในการคาํนวณค่า
ความสาํคญัของเครืองจกัร (Machine Criticality, MC)  

3.4.1 จัดลําดับความสําคัญของเครืองจักร ด้วยวิธี Machine Criticality (MC) ซึง
พิจารณาจากเกณฑ ์4 ดา้นไดแ้ก่ ผลกระทบต่อการผลิต(EM), เปอร์เซ็นการใชง้าน(UR), ผลกระทบ
ต่อความปลอดภัย(SEI )และความยุ่งยากในการซ่อมบาํรุง(MTC) พร้อมทังกําหนดนําหนัก
ความสาํคญัของแต่ละเกณฑด์งันี 
   คะแนน 0 หมายถึง ไม่มีผลกระทบจากปัจจยันนั 

   คะแนน 1 หมายถึง ผลกระทบจากปัจจยันนัมีนอ้ยมาก 

   คะแนน 2 หมายถึง ผลกระทบจากปัจจยันนัมีปานกลาง 

   คะแนน 3 หมายถึง ผลกระทบจากปัจจยันนัมีมากทีสุด 

3.4.2 คํานวณค่า Machine Criticality (MC) โดยนาํคะแนนทีไดม้าจากการจดัลาํดบั
ความสาํคญัของเครืองจกัรมาคาํนวณจากสมการดา้นล่างนี  

แบ่งออกเป็นระบบยอ่ย 

เลือกเครืองจกัร/ระบบ 

วเิคราะห์ความสาํคญัในแต่ละ
ระบบยอ่ย 

ระบุรูปแบบความเสียหายใน
แต่ละองคป์ระกอบ 

วเิคราะห์สาเหตุและผลกระทบ
ความเสียหายในแต่ละรูปแบบ 

เลือกกิจกรรมงานบาํรุงรักษา 
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MC =  3EM+2UR+3SEI+1MTC 

3.4.3 จัดลําดับความวิกฤติ (Criticality Code) โดยการนาํคะแนนทีคาํนวณได้มา
แบ่งเป็นช่วงคะแนน 3 ช่วง ซึงหมายถึง วิกฤติสูง กลาง และตาํ ตามลาํดบั หรือเรียกวา่ A, B และ C 

ไดแ้ก่ 

A คะแนน 20 ถึง 27 เครืองจกัรนนัสาํคญัมาก 

B คะแนน 12 ถึง 19 เครืองจกัรนนัสาํคญัปานกลาง 
C คะแนน   0 ถึง 11 เครืองจกัรนนัสาํคญันอ้ย 

  โดยคะแนน ผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 
เปอร์เซ็นต์การใช้ประโยชน์ของเครืองจกัรทีเสียหายหรือการบาํรุงรักษา และความยุ่งยากในการ
ซ่อมบาํรุง นาํมาจากการรวบรวมขอ้มูลจากการระดมสมองผูบ้ริหาร หัวหนา้ฝ่ายผลิต หวัหน้าฝ่าย
ซ่อมบาํรุง หวัหนา้ฝ่ายวิศวกรรม และคาํนวณค่าความสําคญัของเครืองจกัร (Machine Criticality, 

MC) ของเครืองจกัรทงัหมดในโรงงานกรณีศึกษา ไดด้งัแสดงในตารางที  

ตารางที  ผลการคาํนวณค่าความสาํคญัของเครืองจกัร (Machine Criticality, MC) 

ประเภทเครืองจกัร 

Factor 

MC Critical code 3 2 3 1 

EM UR SEI MTC 

CNC Horizontal machine (Enshu) 2 3 2 3 21 A 

CNC Machining center (Fanuc) 3 3 1 3 21 A 

CNC Machining center  (Brother) 3 3 3 2 26 A 

Cleaning machine 1 2 2 3 16 B 

Press machine 1 2 1 2 12 B 

Leak test machine 3 3 1 1 19 B 

Marking machine 0 1 1 1 6 C 

Air blow machine 0 1 1 1 6 C 

จากตารางพบวา่ เครืองจกัรทีมีลาํดบัความวิกฤติ (Critical code) ระดบั A ซึงถือวา่เป็น
เครืองจกัรสําคญัมากไดแ้ก่ เครือง CNC Horizontal Machine (Enshu), เครือง CNC Machining 

Center (Fanuc) และเครือง CNC Machining Center (Brother)  
แต่ทงันีเมือนาํระดบัความสําคญัของเครืองจกัร (Machine Critical, MC) มาพิจารณา

เปรียบเทียบกบัประวติัเครืองจกัรหยุดฉุกเฉิน (Breakdown) ในปี พ.ศ.  ตามตารางที 1 และ
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ตารางที 2 พบวา่เครืองจกัร CNC Machining center (brother) มีจาํนวนการหยุดฉุกเฉินสูงสุด และมี
ชวัโมงการหยุดฉุกเฉิน (Down time) สูงสุดถึง 82% ของชวัโมงการหยุดฉุกเฉินรวม โดยที เครือง 
CNC Horizontal Machine (Enshu) มีจาํนวนการหยุดฉุกเฉินเพียง 12 ครัง ส่วนเครือง CNC 
Machining Center (Fanuc) เกิดเหตุหยดุฉุกเฉินเพียงแค่ 1 ครังเท่านนัเอง ดงัแสดงในตารางที 10 

ตารางที 10 เปรียบเทียบผลการคาํนวณค่าความสาํคญัของเครืองจกัรกบัประวติัเครืองจกัรหยดุ  

ประเภทเครืองจกัร 
จาํนวนเครืองจกัร

หยดุ (ครัง) 
เวลาหยดุเฉลีย

(นาที/ครัง) 
รวมเวลาหยดุ

(นาที) 
Critical 

code 

Machining center  (Brother)  155 111 17,135 A 

Horizontal machine (Enshu)  12 171 2,057 A 

Machining center (Fanuc)  1 140 140 A 

Cleaning machine  15 69 1,041 B 

Press machine  5 104 520 B 

Leak test machine  0 0 0 B 

Marking machine  0 0 0 C 

Air blow machine  0 0 0 C 

 

 ดงันนังานวจิยันีจึงเลือก เครือง CNC Machining center (Brother) ซึงเป็นเครืองจกัรทีมี
ความสาํคญัมากระดบั A และมีประวติัเครืองจกัรหยุดสูงสุด มาประยุกต์ใชห้ลกัการ การบาํรุงรักษา
โดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง เพือลดเวลาสูญเสียเนืองจากเครืองจกัรมีอาการขดัขอ้งหรือ
เสียหายอย่างกะทนัหัน และจดัทาํแผนการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลางของ
ชินส่วนต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

3.5 จําแนกส่วนประกอบของเครืองจักรออกเป็นระบบย่อยและระบุหน้าทกีารใช้งาน 

  ผลจากการศึกษาในหัวขอ้ที 3.4 พบวา่เครือง CNC Machining Center (Brother) ทีใช้
ในกระบวนการผลิตมีความสาํคญัต่อโรงงานกรณีศึกษาสูงทีสุด สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเครืองจกัรหยุด
ของกระบวนการผลิต ดังนันทางผูว้ิจยัจึงเลือกเครืองจกัรดังกล่าวมาศึกษาวิจยัการประยุกต์ใช ้
หลกัการ การบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง โดยเครือง CNC Machining Center 

(Brother) มีอายกุารใชง้านเฉลียประมาณ 10 ปี ประกอบไปดว้ยระบบยอ่ยต่างๆ ซึงแต่ละระบบยอ่ย
จะมีชินส่วนจาํนวนมากประกอบเขา้ดว้ยกนั โดยสามารถจาํแนกออกเป็นระบบใหญ่ๆ ไดด้งันี 
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ภาพที  เครือง CNC Machining Center (Brother) ของโรงงานกรณีศึกษา 

 

ภาพที  เครือง CNC Machining Center (Brother) ของโรงงานกรณีศึกษา (ต่อ) 

3.5.1 ชุด Spindle unit ทาํหนา้ทีในการจบัใบมีด (Cutting tool) ทีจะใชใ้นการตดัเฉือน
งานวตัถุดิบ และเป็นส่วนทีใชใ้นการสร้างความเร็วรอบในการตดัเฉือนของใบมีด ประกอบไปดว้ย
ส่วนประกอบยอ่ยทีสาํคญัดงันี 

3.5.1.1 เซอร์โวมอเตอร์สปินเดิล (Servo motor spindle) เป็นอุปกรณ์ทาํหนา้ที
สร้างกาํลงัขบัในการหมุนใบมีดตามความเร็วรอบทีตอ้งการ 
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3.5.1.2 สปินเดิล (Spindle ) ทาํหน้าทีในการจบัใบมีดและส่งถ่ายกาํลงัในการ
หมุนตดัไปยงัไปมีด 

3.5.1.3 คลบัปลิง (Coupling)  ทาํหน้าทีในการสงถ่ายกาํลงัจากชุด เซอร์โว
มอเตอร์สปินเดิล มายงั ชุดสปินเดิล 

 

ภาพที 4  รูปส่วนประกอบยอ่ยของชุด Spindle unit 

3.5.2 ชุดแกนเคลือนที (Moving axis unit) ทาํหนา้ทีในเคลือนทีชินงานและใบมีดเขา้
หากนัหรือสร้างความเร็วในการป้อนชินงานเพือตดัเฉือนชินงาน (Cutting feed) ทีจะใชใ้นการตดั
เฉือนงานวตัถุดิบเป็นรูปร่างต่างๆ   แบ่งออกเป็น 3 แกน คือ แกน X, แกน Y และแกน Z แต่ละแกน
ประกอบไปดว้ยส่วนประกอบยอ่ยทีสาํคญัดงันี 

   .5.2.1 เซอร์โวมอเตอร์ (Servo motor axis) เป็นอุปกรณ์ทาํหนา้ทีสร้างกาํลงัขบั
ในการเคลือนทีโดยความคุมทงัความเร็วและความแม่นยาํในการกาํหนดตาํแหน่ง 
   .5.2.2 บอลสกรู (Ball screw) เป็นส่วนเคลือนที ทีใชใ้นการเคลือนทีชินงาน
หรือชุดสปินเดิลเพือทาํการตดัเฉือนวตัถุดิบเป็นรูปร่างต่างๆ    
   .5.2.3 คลบัปลิง (Coupling) ทาํหน้าทีในการสงถ่ายกาํลงัจากชุดเซอร์โว
มอเตอร์ไปยงัชุดบอลสกรู 

   3.5.2.4 ลิมิตสวิตซ์ (Limit switch) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใชใ้นการกาํหนดจุดศูนย ์
(Zero position) ของแกนนนัๆ และกาํหนดระยะทางสูงสุดทีแกนนนัๆ จะสามารถเคลือนทีไปได ้
(Over travel) 
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ภาพที  รูปส่วนประกอบยอ่ยของชุดแกนเคลือนที (Moving axis) 

3.5.3 ชุด Magazine unit ทาํหนา้ทีในการจบัใบมีด (Cutting tool) ทียงัไม่ไดใ้ชง้าน 
และใช้ในการเปลียนใบมีดทีจะใช้งานเขา้กบัชุด Spindle เมือตอ้งการจะใช้ใบมีดนนัๆในการตดั
เฉือนชินงานโดยสามารถรองรับใบมีดไดถึ้ง 14 ใบมีด ประกอบไปดว้ยส่วนประกอบยอ่ยทีสําคญั
ดงัต่อนี 

3.5.3.1 Motor magazine เป็นอุปกรณ์ทีทาํหน้าที สร้างกาํลงัขบัในการหมุนชุด 
Magazine  

3.5.3.2 ชุดเฟือง เป็นส่วนทีใชใ้นการส่งถ่ายกาํลงัเพือหมุนชุด Magazine 

3.5.3.3 Gripper เป็นส่วนทีใชใ้นการจบัยดึใบมีดทียงัไม่ไดใ้ชง้าน 

      

ภาพที  รูปส่วนประกอบยอ่ยของชุด Magazine unit 

3.5.4 ชุดระบบควบคุม (Control panel)   เป็นอุปกรณ์ทีใชใ้นการควบคุมการทาํงาน
ของเครืองจักร เพือกําหนดหน้าทีให้อุปกรณ์แต่ละส่วนทาํงานสัมพนัธ์กัน ประกอบไปด้วย
ส่วนประกอบยอ่ยทีสาํคญัดงันี 
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   .5.4.  ระบบไฟฟ้าควบคุม เป็นชุดจ่ายพลงังานให้กบัเครืองจกัรและระบบ
สนบัสนุนของเครืองจกัร เช่น ไฟแสดงสถานะต่าง อุปกรณ์เสริม เช่น ระบบนาํหล่อเยน็ และระบบ
จบัยดึชินงาน (Jig and fixture) เป็นตน้ 
   .5.4.  ระบบควบคุม CNC เป็นอุปกรณ์หลกัทีใชใ้นการควบคุมการทาํงานของ
เครืองจกัรในการตดัเฉือนชินงานวตัถุดิบ และการเคลือนทีของแกนเคลือนทีต่างๆ 
   .5.4.3 ระบบ Servo amplifier ทาํหนา้ทีในรับคาํสังจากชุดระบบควบคุม CNC

และส่งสัญญาณคาํสังเพือควบคุมการทาํงานของ Servo motor ต่างๆ รวมถึงส่งสัญญาณตอบสนอง 
(Feedback) กลบัไปยงัระบบควบคุม CNC เมือชุด Servo motor ต่างทาํงานแลว้เสร็จตามคาํสัง 

 

ภาพที 7 รูปส่วนประกอบยอ่ยชุดระบบควบคุม (Control panel) 

3.5.5 ชุดระบบป้อนการทํางาน (Operation panel) เป็นอุปกรณ์ทีใชใ้นการป้อนคาํสัง
ในการทาํงานและแสดงผลการทาํงานของเครืองจักรออกมาเป็นตัวหนังสือ ประกอบไปด้วย
ส่วนประกอบยอ่ยทีสาํคญัดงันี 

3.5.5.1 ปุ่มกดและกุญแจ (Push Button and Key Switch) ใช้ในการเปิด-ปิด
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของเครืองจกัร 

3.5.5.2 แป้นพิมพ ์(Key panel) เป็นอุปกรณ์ใชใ้นการป้อนคาํสังให้กบัชุดระบบ
ควบคุม CNC 

3.5.5.3 ชุดจอแสดงผล (Display panel) ทาํหนา้ทีในการแสดงผลการทาํงานของ
เครืองจกัร 
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ภาพที  รูปส่วนประกอบยอ่ยของชุดระบบป้อนการทาํงาน (Operation panel)  

3.5.6 ชุดประตู (Door) เป็นอุปกรณ์ป้องกนัเพือความปลอดภยัขณะเครืองจกัรทาํงาน 
โดยป้องกนัไม่ให้เศษชินส่วนทีเกิดจากการตดัเฉือนกระเด็นถูกพนกังานผูค้วบคุมเครือง ประกอบ
ไปดว้ยส่วนประกอบยอ่ยดงันี 

3.5.6.1 บานประตู เป็นอุปกรณ์ทีใชใ้นการเปิดหรือปิดเพือนาํชินงานวตัถุดิบเขา้
ภายในเครืองจกัร และป้องกนัความปลอดภยัใหก้บัพนกังาน 

3.5.6.2 รางประตู เป็นส่วนทีใชใ้นการบงัคบัการเคลือนทีปิดหรือเปิดของประตู 
3.5.6.3 ลอ้ประตู เป็นส่วนทีทาํใหป้ระตูเคลือนทีปิดหรือเปิดไดอ้ยา่งลืนไหล  

  

ภาพที  รูปส่วนประกอบยอ่ยของชุดประตู 

3.5.7 ระบบนําหล่อเย็น (Coolant system) เป็นชุดอุปกรณ์ทีใชใ้นการหล่อเยน็ชินงาน
ขณะทีเครืองจกัร กาํลงัทาํงาน เพือป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ชินงานและเครืองจกัรขณะทาํ
การตดัเฉือนหรือเจาะรูชินงาน ประกอบดว้ยส่วนประกอบยอ่ยดงันี 
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3.5.7.1 ปัมนาํหล่อเย็น ใช้ในการดูดนําหล่อเย็นจากถังนาํหล่อเย็นไปฉีดยงั
ชินงานหรือรางเศษวตัถุดิบขา้งเครือง 

3.5.7.2 ถงันาํหล่อเยน็ใชใ้นการบรรจุนาํหล่อเยน็และรองรับเศษเศษวตัถุดิบ 
3.5.7.3 ท่อนาํหล่อเยน็ ใช้ในการส่งหรือกาํหนดทิศทางของนาํหล่อเยน็ไปตาม

จุดต่างๆ ทีตอ้งการ 
. . .  วาลว์นาํหล่อเยน็ ใชใ้นการเปิดหรือปิดการฉีดนาํหล่อเยน็ 

 

 

ภาพที 5  รูปส่วนประกอบยอ่ยของชุดระบบนาํหล่อเยน็ 

3.5.8 ระบบลม (Pneumatic system) เป็นระบบทีใช้ในการควบคุมการทาํงานของ
อุปกรณ์ทีใชล้มอดัในการทาํงานต่างๆ เช่น ชุดจบัยดึชินงาน, ชุดเป่าเศษโลหะทีเกิดจากการตดัเฉือน 
เป็นตน้ ประกอบไปดว้ยส่วนประกอบยอ่ยๆ ดงันี 

3.5.8.1 โซลีนอยด์ วาล์ว (Solenoid valve) เป็นอุปกรณ์หลกัทีใชส้ังการทาํงาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ โดยทาํหนา้ทีปิดหรือเปิดการจ่ายลมอดัไปยงัอุปกรณ์นนัๆ 

3.5.8.2 ชุดปรับแรงดนัลม (Pressure regulator) เป็นอุปกรณ์ทีใช้ในการปรับ
ระดบัแรงดนัลมใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของอุปกรณ์นนัๆ 

3.5.8.3 กรองอากาศ (Air filter) เป็นชุดทีใช้ในการกรองหรือดกัสิงสกปรก
แปลกปลอมทีมากบัระบบลมอดั ไม่ใหไ้ปอุดตนัในอุปกรณ์ลมต่างๆ 

3.5.8.4 ชุดหล่อลืน (Air lubricator) เป็นอุปกรณ์ทีใชห้ล่อลืนเพือป้องกนัไม่ให้
การเคลือนทีของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระบอกสูบ หรือ โซลีนอยด์ วาล์ว เป็นตน้ เกิดการติดขดัหรือ
ชาํรุด 

3.5.8.5 สวิตซ์แรงดนัลม (Air pressure switch) เป็นอุปกรณ์ทีใชต้รวจจบัระดบั
แรงดนัลมของเครืองจกัรวา่อยูใ่นเกณฑที์กาํหนดไวห้รือไม่ 
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ภาพที 1 รูปส่วนประกอบยอ่ยของชุดระบบลม (Pneumatic system) 

3.5.9 ชุดแกนหมุน (Index unit) เป็นอุปกรณ์ทีใช้ในการหมุนชินงานไปในแนวแกน
ต่างๆ ขึนอยูก่บัการออกแบบของกระบวนการทาํงานนนัๆ วา่ ตอ้งการตดัเฉือนชินงานในแนวไหน 
โดยส่วนมากมี 2 แบบคือ ชุดแกนหมุนในแนวนอนและชุดแกนหมุนในแนวตงัฉาก 

3.6 วเิคราะห์ความสําคัญของชินส่วนอุปกรณ์ในแต่ละระบบย่อย 

เพือให้เ กิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบและซ่อมบํารุงรักษา  การจัดลําดับ
ความสําคญัของชินส่วนอุปกรณ์ในแต่ละระบบย่อยของเครืองจกัร โดยใช้วิธีการค่าเฉลียถ่วง
นาํหนกั (Weighted Average) จากเกณฑท์งั  ดา้น (ศิริรัตน์, ) จึงนาํมาใชใ้นงานวจิยันี 

  เกณฑ์ทงั  ด้าน ได้แก่ ) ความมากน้อยในการใช้งานชินส่วนอุปกรณ์ ) ราคา
ชินส่วนอุปกรณ์ ) ระยะเวลาทีใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลียนทดแทนชินส่วนอุปกรณ์ และ ) 
ผลกระทบต่อชินส่วนอุปกรณ์อืนเมือชินส่วนทีพิจารณาเกิดความเสียหาย   การพิจารณาความสําคญั
ของชินส่วนอุปกรณ์มีรูปแบบสมการในการคาํนวณดงันี 

 

 

 

โดยที CC  คือ ค่าเฉลียชินส่วนอุปกรณ์ทีสาํคญั 

  Wn คือ ผลคูณเชิงนาํหนกัของเกณฑ ์Xn  

          Xn คือ คะแนนของเกณฑที์ n ในการประเมินชินส่วนอุปกรณ์ 

สําหรับรายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนนทีใช้ในการจดัลาํดับความสําคญัของ
ชินส่วนอุปกรณ์ในแต่ละระบบยอ่ยสามารถอธิบายไดด้งันี 

       
CC = ∑ Wn Xn / ∑ Wn 

               

4 

 n =1 

4 

 n=1 
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  3.6.1 เกณฑ์ความมากน้อยในการใช้งานชินส่วนอุปกรณ์ เป็นปัจจยัหนึงทีกาํหนดภาระ
ในการใชง้านของแต่ละชินส่วนอุปกรณ์ โดยแสดงรายละเอียดของระดบัคะแนนในดงัตารางที 11 

ตารางที 1  เกณฑค์วามมากนอ้ยในการใชง้านชินส่วนอุปกรณ์ 

ความมากน้อยในการใช้งาน (W1) คะแนน 

1. แสดงการใชง้านชินส่วนอุปกรณ์นนัๆ 100 เปอร์เซ็นต ์เมือเครืองจกัรทาํงาน 4 

2. แสดงการใชง้านชินส่วนอุปกรณ์นนัๆ 75 เปอร์เซ็นต ์แต่ไม่ถึง 100 เปอร์เซ็นต ์ 3 

3. แสดงการใชง้านชินส่วนอุปกรณ์นนัๆ 50 เปอร์เซ็นต ์แต่ไม่ถึง 75 เปอร์เซ็นต ์ 2 

4. แสดงการใชง้านชินส่วนอุปกรณ์นนัๆ ไม่เกิน50 เปอร์เซ็นต ์ 1 

3.6.2 เกณฑ์ราคาของชินส่วนอุปกรณ์ เป็นการกาํหนดปัจจยัทางดา้นราคาของแต่ละ
ชินส่วนอุปกรณ์ โดยแสดงรายละเอียดของระดบัคะแนนในดงัตารางที 1  ดงันี 

ตารางที 1  เกณฑร์าคาของชินส่วนอุปกรณ์ (ปรับราคาตามขอ้เสนอแนะของสมศกัดิ, 2552) 

ราคาของชินส่วนอุปกรณ์  (W2) คะแนน 

1. แสดงราคามากกวา่ 3 ,  บาท 4 

2. แสดงราคาตงัแต่ 10, –3 ,  บาท 3 

3. แสดงราคาตงัแต่ 2, –10,  บาท 2 

4. แสดงราคานอ้ยกวา่ 2,  บาท 1 
 

3.6.3 เกณฑ์ระยะเวลาทีใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลียนทดแทนชินส่วนอุปกรณ์ โดย
พิจารณาจากชินส่วนอุปกรณ์ทีใชใ้นการซ่อมแซมก่อน และถา้ซ่อมแซมไม่ไดจ้ะพิจารณาระยะเวลา
ในการเปลียนทดแทน แสดงรายละเอียดของระดบัคะแนนในดงัตารางที 1  ดงันี 

ตารางที 1  เกณฑร์ะยะเวลาทีใชใ้นการซ่อมแซมหรือเปลียนทดแทนชินส่วนอุปกรณ์ 

ระยะเวลาทใีช้ในการซ่อมแซมหรือเปลยีน คะแนน 

1. ใชเ้วลาในการซ่อมแซมหรือเปลียนอุปกรณ์มากกวา่  นาที 4 

2. ใชเ้วลาในการซ่อมแซมหรือเปลียนอุปกรณ์ตงัแต่ 61-120 นาที 3 

3. ใชเ้วลาในการซ่อมแซมหรือเปลียนอุปกรณ์ตงัแต่ 31-60 นาที 2 

4. ใชเ้วลาในการซ่อมแซมหรือเปลียนอุปกรณ์ไม่เกิน 30 นาที 1 



79 
 
  3.6.4 เกณฑ์ผลกระทบต่อชินส่วนอุปกรณ์อืนๆ เมือชินส่วนทีพิจารณาเกิดความ
เสียหาย โดยแสดงรายละเอียดของระดบัคะแนนในดงัตารางที 1  ดงันี 

ตารางที 1  เกณฑผ์ลกระทบต่อชินส่วนอุปกรณ์อืนๆ เมือชินส่วนทีพิจารณาเกิดความเสียหาย 

ผลกระทบชินส่วนอุปกรณ์อนืๆ คะแนน 

1. กระทบต่อชินส่วนอุปกรณ์อืน เครืองจกัรไม่สามารถดาํเนินการผลิตต่อไปได ้ 4 

2. ไม่กระทบต่อชินส่วนอุปกรณ์อืนๆ เครืองจกัรไม่สามารถดาํเนินการผลิต
ต่อไปได ้

3 

3. กระทบต่อชินส่วนอุปกรณ์อืนๆ เครืองจกัรสามารถดาํเนินการผลิตต่อไปได ้ 2 

4. ไม่กระทบต่อชินส่วนอุปกรณ์อืนๆ เครืองจกัรสามารถดาํเนินการผลิตต่อไป
ได ้

1 

 ทงันีสามารถนาํเอาผลการประเมินการจดัลาํดบัความสําคญัของชินส่วนอุปกรณ์  ใน
แต่ละระบบย่อยของเครืองจกัรโดยใช้วิธีการค่าเฉลียถ่วงนาํหนกั  มาจดัระดบัความเสียง (Risk 

Evaluation) ตามลาํดบัความสาํคญัซึงแบ่งไดด้งันี 

 1. ความสาํคญัลาํดบั A ไดรั้บการเอาใจใส่ในบาํรุงรักษาเป็นอยา่งดี  

 2. ความสาํคญัลาํดบั B ไดรั้บการเอาใจใส่ในบาํรุงรักษาพอสมควร   และ 

 3. ความสาํคญัลาํดบั C ไดรั้บการเอาใจใส่ในบาํรุงรักษาไม่มาก (ศิริรัตน์, 2537)  

 ซึงสามารถสรุปผลไดด้งัแสดงในตารางที 1  

ตารางที 1  เกณฑก์ารแบ่งกลุ่มลาํดบัความสาํคญัของชินส่วนอุปกรณ์ (ศิริรัตน์, 2537) 

การแบ่งกลุ่มความสําคัญของชินส่วนอุปกรณ์ ค่าเฉลยี ความสําคัญ 
เอาใจใส่ในการบาํรุงรักษาสูง (สาํคญัมาก) ≥ 2.75 A 

เอาใจใส่ในการบาํรุงรักษาพอสมควร (สาํคญัปานกลาง) 2.01 – 2.74 B 

เอาใจใส่ในการบาํรุงรักษานอ้ย (สาํคญันอ้ย) ≤ 2.00 C 

สําหรับผลคูณเชิงนาํหนกัของเกณฑ์ในสมการขา้งตน้ทางผูว้ิจยัไดท้าํการกาํหนดโดย
คิดใหค้วามสาํคญักบัแต่ละเกณฑมี์ค่าทีเท่ากนักล่าวคือ 

กาํหนดใหผ้ลคูณเชิงนาํหนกัของเกณฑ ์Wn   =  2.5  

จากวิธีการประเมินการจดัลาํดบัความสําคญัของชินส่วนอุปกรณ์ขา้งตน้ สามารถระบุ
ความสําคญัของชินส่วนอุปกรณ์ในแต่ละระบบย่อยของเครืองจกัร CNC Machining center 

(Brother) ไดด้งัแสดงในตารางที  ดงันี 
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ตารางที 1    ผลวเิคราะห์ความสาํคญัของชินส่วนอุปกรณ์ในแต่ละระบบยอ่ยเครืองจกัร CNC 

Machining center (Brother) 

อุปกรณ์ยอ่ย 

เกณฑต์ดัสินใจและคะแนนถ่วงนาํหนกั 
ค่าเฉลียแบบ
ถ่วงนาํหนกั 

ลาํดบั
ความสาํคญั 

W1 W2 W3 W4 

2.5 2.5 2.5 2.5 

Spindle unit 4 3 4 4 3.75 A 

Moving axis unit 3 4 3 4 3.5 A 

Control panel 2 3 4 3 3 A 

Magazine unit 3 3 4 2 3 A 

Door 2 4 1 2 2.25 B 

Operation panel 2 1 4 2 2.25 B 

Index unit 3 1 2 1 1.75 C 

Coolant unit 1 2 2 1 1.5 C 

Pneumatic unit 1 1 2 1 1.25 C 

สรุปการให้คะแนนความสําคญัของชินส่วนอุปกรณ์ในแต่ละระบบย่อย พบว่าชุด 
Spindle unit, ชุด Moving axis unit   ชุด Control panel และชุด Magazine unit   เป็นชินส่วน
อุปกรณ์ทีอยู่ในกลุ่มความเสียงวิกฤต (Critical) ระดบั A จะตอ้งมีปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนั 
พร้อมทงัดาํเนินการเปลียนแปลงอยา่งจริงจงั ตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่ในการบาํรุงรักษาเป็นอยา่งดี  

จากผลการสรุปการจดัลาํดบัความสําคญัของชินส่วนอุปกรณ์ ทางผูว้ิจยัของโรงงาน
กรณีศึกษา ไดเ้ลือกชินส่วนอุปกรณ์ทีมีความสําคญัมากทีสุดคือ ชุด Spindle unit, ชุด Moving axis, 

ชุด Control panel และชุด Magazine unit   ไปวิเคราะห์คุณลกัษะความเสียหายและสาเหตุ รวมทงั
วเิคราะห์ผลกระทบของความเสียหายทีเกิดขึนเพือกาํหนดเทคนิคการบาํรุงรักษาทีเหมาะสมดงันี 

3.7   ระบุความความล้มเหลวในแต่ละระบบย่อย (Functional Failure) 

หลังจากการจาํแนกส่วนประกอบของเครืองจกัรออกเป็นระบบย่อยพร้อมทงัระบุ
หน้าทีการใช้งาน ตามหัวขอ้ 5 พร้อมทงักาํหนดระดบัความเสียงของแต่ละชินส่วนย่อยแลว้ ทาง
ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์เพือระบุความลม้เหลว (Functional Failure) ทีอาจจะเกิดขึนเมือชินส่วน
อุปกรณ์ในระบบย่อยทาํงานตามหน้าที (Functions) ทีได้ออกแบบไวโ้ดยอ้างอิงจากประวติั
เครืองจกัรหยดุดงัตารางที 1  สามารถสรุปผลไดด้งัแสดงไวใ้นตารางที  
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ตารางที 17 ประวติัการชาํรุดของของชินส่วนอุปกรณ์ในแต่ละระบบยอ่ยเครืองจกัร CNC 

Machining center (Brother) ในปี พ.ศ.  

อุปกรณ์ยอ่ย จาํนวนการชาํรุด (ครัง) รวมเวลาหยดุชาํรุด (นาที) ลาํดบัความสาํคญั 

Moving axis unit 40 5,113 A 

Spindle unit 23 2,324 A 

Magazine unit 18 1,369 A 

Control panel 26 5675 A 

Door 29 1,450 B 

Operation panel 1 50 B 

Coolant unit 6 320 C 

Index unit 6 460 C 

Pneumatic unit 6 330 C 
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ตารางที  การวเิคราะห์สาเหตุและผลกระทบของความชาํรุดเสียหาย (Failure Mode Effect Analysis) ของชินส่วนยอ่ย 

ตาํแหน่ง
เครืองจกัร 

ชินส่วน หน้าท ี รูปแบบความเสียหาย 
ผลกระทบของความ

เสียหาย 
สาเหตุของความเสียหาย 

Spindle unit 

มอเตอร์ Spindle หมุน Spindle 

ไหมห้รือไม่ทาํงาน เครืองจกัรหยดุ ค่าความเป็นฉนวนตาํ 
Alarm overheat เครืองจกัรหยดุ พดัลมมอเตอร์ไหม ้

หยดุไม่ตรงตาํแหน่ง Tool ร่วง Encoder  เสือมสภาพ 

Spindle assy. 
จบั Tool  ทีจะใช ้Cutting 

งาน 

เสียงดงั เสียงต่อการผลิตงานเสีย Bearing แตก 

หมุนแกวง่ค่า  Run out สูง ผลิตงานเสีย 
เครืองชน 

Bearing หลวม 

Bearing cam roller  แตก Tool ร่วง เสือมสภาพจากการใชงาน 

Moving axis unit 

Ball screw  ขบัเคลือน Table วางงาน 
ติดหรือหมุนฝืด เครืองจกัรหยดุ Ball screw  แตกแลว้ลูกปืนติด 

หลวมคลอน ผลิตงานเสีย ลูกปืนหรือเสือลูกปืนสึก 

Support Bearing รองรับการหมุน Ball screw 
ติดไม่หมุน เครืองจกัรหยดุ Bearing  แตกแลว้ลูกปืนติด 

หลวมคลอน ผลิตงานเสีย ลืนปืนหรือเสือลูกปืนสึก 

Servo motor ขบัเคลือน Ball screw 

ไหมห้รือไม่ทาํงาน เครืองจกัรหยดุ ค่าความเป็นฉนวนตาํ 
ติดหรือฝืด เครืองจกัรหยดุ Bearing  แตกเนืองจกาความชืน 

หยดุไม่ตรงตาํแหน่ง ผลิตงานเสีย Encoder  เสือมสภาพ 

Limit switch 
ตรวจสอบตาํแหน่งศูนย์
เครือง 

อ่านค่าเพียน เครืองจกัรหยดุ กา้น Limit switch สกปรก 

ไม่อ่านค่า เครืองจกัรหยดุ หนา้ Contact limit switch ชาํรุด 
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ตารางที 1  การวเิคราะห์สาเหตุและผลกระทบของความชาํรุดเสียหาย (Failure Mode Effect Analysis) ของชินส่วนยอ่ย (ต่อ) 
ตาํแหน่ง
เครืองจกัร 

ชินส่วน หน้าท ี รูปแบบความเสียหาย 
ผลกระทบของความ

เสียหาย 
สาเหตุของความเสียหาย 

Magazine unit 

Motor magazine หมุนหวั Magazine ไหมห้รือไม่ทาํงาน เครืองจกัรหยดุ ค่าความเป็นฉนวนตาํ 
ชุดเฟือง ทดรอบและส่งถ่ายกาํลงั หลวมคลอน เครืองจกัรหยดุ เฟืองสึก 

Gripper จบั toolทียงัไม่ใชง้าน 
Gripper หกั Tool  ร่วง  Spring แขง็ 

ดา้ม Lock gripper แขง็ Tool  ร่วง ไม่มีจารบี 

Address sensor 
ระบุตาํแหน่งหมายเลขของ 
Magazine 

ไม่อ่านค่าหรืออ่านค่าเพียน เครืองจกัรหยดุ เสือมสภาพจากการใชง้าน 

Control panel 

ระบบไฟฟ้า ควบคุมระบบไฟฟ้า ซ๊อตไหม ้ เครืองจกัรหยดุ เสือมสภาพจากการใชง้าน 

ระบบ NC control 
ควบคุมการทาํงานของ 
Servo motor 

ซ๊อตไหมห้รือส่งสญัญาณเพียน เครืองจกัรหยดุ เสือมสภาพจากการใชง้าน 

Servo  amplifier 
ควบคุมและขยายสญัญาณ
ให ้Servo motor 

ซ๊อตไหมห้รือส่งสญัญาณเพียน เครืองจกัรหยดุ เสือมสภาพจากการใชง้าน 
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3.8 การสร้างระบบบํารุงรักษาบนพนืฐานของความน่าเชือถือ 

โดยทัวไปองค์กรส่วนใหญ่มุ่งการป้องกันปัญหาการขัดข้องโดยไม่ค ํานึงถึงการ
วิเคราะห์หาสาเหตุการขดัขอ้งอยา่งเป็นระบบจึงส่งผลต่อประสิทธิผลของการบาํรุงรักษา ดว้ยเหตุ
ดงักล่าว RCM จึงได้ถูกนํามาใช้สนับสนุนในการระบุกลไกทีส่งผลต่อการชํารุดเสียหายของ
ชินส่วนและสามารถระบุกิจกรรมการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึงสามารถนาํไปสู่
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบาํรุงรักษาได ้(วรีะศกัดิ,  และโกศล, ) 
 3.8.1 แนวทางในการเลอืกวธีิการบํารุงรักษา ขนัตอนในการเลือกเทคนิคการบาํรุงรักษา
ทีเหมาะสมกบัคุณลกัษณะความเสียหาย (Failure Mode) ร่วมกบัความพร้อมและความสามารถใน
การดาํเนินงานโดยใช ้RCM methodology Logic ของAndrew K.S. Jar dine (2006: 11) ดงัภาพที  

 

ภาพที  รูปกระบวนการ RCM Methodology Logic 

ทีมา: Jardaine, Andrew K.S., and Albert H.C. Tsang., Maintenance Replacement and 

Reliability Theory and Application (Boca Raton Florida: Taylor & Francis Group, 2006), 11. 

  การเลือกงานบาํรุงรักษานีเป็นการเลือกงานบาํรุงรักษาตามเงือนไขทางเศรษฐศาสตร์
และความเป็นไปไดท้างเทคนิค เทคนิคการบาํรุงรักษาทีจะนาํมาใชพ้ิจารณาคือ   . การบาํรุงรักษา

มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคหรือทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่ หากการบาํรุงรักษาตาม
สภาพ จะสามารถตรวจจบัความสูญเสียในหนา้ทีการใชง้านทีลดลงได ้

มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคหรือทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่ หากการซ่อมแซมสามารถ
ฟืนฟปูระสิทธิภาพของชินส่วนอุปกรณ์เพือลดความเสียงทีจะเกิดความลม้เหลวได ้

มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคหรือทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่ ทีจะเปลียน
ชินส่วนอุปกรณ์เพือลดความเสียงทีจะเกิดความลม้เหลวได ้

การบาํรุงรักษาตามสภาพ 

ซ่อมเมือเสีย 

การเปลียนชินส่วนตามรอบเวลา 

การบาํรุงรักษาตามรอบเวลา 

เลือกเครืองจกัร 
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ตามสภาพ (Condition-Based Maintenance: CBM), . การบาํรุงรักษาตามรอบเวลา (Time-Based 

Maintenance: TBM)  . การเปลียนชินส่วนตามรอบเวลา (Time-Based Discard: TBD) 4. การซ่อม
เมือเสียหาย (Run to Failure: RTF)  

  3.8.2 การกําหนดช่วงระยะเวลางานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน โดยส่วนใหญ่ ค่า Mean 

Time Between Failure จะถูกใชเ้ป็นพืนฐานในการกาํหนดคาบเวลาในการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั   
ซึงแนวทางนีไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลทีเกียวกบัผลกระทบจากการเพิมอายุการใชง้าน แต่จะหาอายุเฉลียซึง
ความเสียหายเกิดขึน ไม่ใช่อายทีุมีแนวโนม้ใชง้านไดน้านมากทีสุด   การแจกแจงแบบไวบูลล์จะให้
ขอ้มูลการแจกแจงความเสียหายทีแม่นยาํมากกวา่ โดยค่าความน่าชือถือ (R (t)) สามารถคาํนวณได้
จากสมการดงันี 

      R (t) = 1- F (t) 

เมือ F (t) คืออตัราความเสียหายของระบบเทียบกบัเวลาซึงเป็นอตัราการกระจายตวัของ
ความเสียหาย (Failure distribution) แบบพืนฐาน สมมุติฐานวา่เวลาทีเกิดอตัราการชาํรุดเสียหาย
อธิบายไดด้ว้ยสมการความหนาแน่นแบบ Exponential แลว้จะได ้

    R(t) = e –t/M = e –F/t  

โดย F คืออตัราความเสียหาย และ M คือค่า MTBF ดงันนัจะหาคาบเวลาทีเหมาะสมใน
การเขา้ตรวจสอบสภาพชินสวนทีมีระดบัความเสียงสูงไดจ้ากสมการ 

   t    = - ln R (t)   x MTBF  

จากประวติัเครืองจกัรชาํรุดในปี พศ. 2555 และแนวทางการเลือกแผนการบาํรุงรักษา 

โดยใช้วิธี RCM methodology Logic ร่วมกบัการพิจารณาค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนเมือเลือกแนว
ทางการบาํรุงรักษานันๆ ว่ามีความคุ้มค่าเพียงใด โดยโรงงานกรณีศึกษาคิดค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินงานดงันี 

1. โรงงานกรณีศึกษาคิดค่าแรงพนกังงานเฉลีย 3 บาท/คน/นาที 
2. เวลาผลิตชินงานเฉลียต่อชิน (Cycle time) ของทุกสายการผลิตอยูที่ 1.6 นาที/ชิน 

3. กาํไรของแต่ละผลิตภณัฑอ์ยูที่ 30% ของตน้ทุนหรือคิดเป็นเงิน 240 บาท/ชิน 

จากข้อมูลข้างตน้ สามารถกาํหนดค่า MTBF และแผนการบาํรุงรักษาของ แต่ละ
ชินส่วนส่วนยอ่ยทีมีระดบัความสาํคญัสูง ไดด้งัตารางที   
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ตารางที  แสดงค่า MTBF   ของแต่ละชินส่วนส่วนยอ่ยพร้อมวธิีการดาํเนินการบาํรุงรักษาโดยเปรียบเทียบกบัจุดคุม้ทุน 

ชินส่วนยอ่ยทีมี
ระดบัความสาํคญั 

MTTR 

(นาที/ครัง) 

ราคา
อะไหล่

(บาท/ชิน) 

ค่าแรงซ่อม 

(บาท/ครัง) 

รวมค่าใชจ้่าย
ในการซ่อม 

(บาท/ครัง) 

ค่าสูญเสีย
โอกาศ  

(บาท/ครัง) 

ความถี
ชาํรุด 

(ครัง/ปี) 

เวลา
เดินเครือง 

(ชม) 

MTBF 

(ชม) 
การเลือกเทคนิคการบาํรุงรักษา 

RCM methodology Logic 

การ
บาํรุง 
รักษา 

Motor  spindle 75 117,760 225 117,985 12,656 1 5,460 5,460 ตรวจความสูญเสียล่วงหนา้ได ้ CBM 

Spindly assy 115 65,120 345 65,465 19,406 3 5,460 1,820 ตรวจความสูญเสียล่วงหนา้ได ้ CBM 

bearing cam roller 40 615 120 735 6,750 1 5,460 5,460 สามรถเปลียนตามรอบเวลาได ้ TBM 

Ball screw  X 60 40,960 180 41,140 10,125 1 5,460 5,460 ตรวจความสูญเสียล่วงหนา้ได ้ CBM 

Ball screw  Y 60 40,960 180 41,140 10,125 1 5,460 5,460 ตรวจความสูญเสียล่วงหนา้ได ้ CBM 

Ball screw  Z 60 57,760 180 57,940 10,125 1 5,460 5,460 ตรวจความสูญเสียล่วงหนา้ได ้ CBM 

Support Bearing X 90 5,600 270 5,870 15,188 1 5,460 5,460 ตรวจความสูญเสียล่วงหนา้ได ้ CBM 

Support Bearing Y 90 5,600 270 5,870 15,188 3 5,460 1,820 ตรวจความสูญเสียล่วงหนา้ได ้ CBM 

Servo motor X 115 47,600 345 47,945 19,406 3 5,460 1,820 ตรวจความสูญเสียล่วงหนา้ได ้ CBM 

Servo motor Y 115 47,600 345 47,945 19,406 1 5,460 5,460 ตรวจความสูญเสียล่วงหนา้ได ้ CBM 

Servo motor Z 80 57,920 240 58,160 13,500 0 5,460 - 
อะไหล่มีราคาสูงไม่สามารถ
ระบุ MTTF ได ้ RTF 

Limit switch X 35 530 105 635 5,906 1 5,460 5460.0 สามรถเปลียนตามรอบเวลาได ้ TBM 

Limit switch Y 35 530 105 635 5,906 1 5,460 5460.0 สามรถเปลียนตามรอบเวลาได ้ TBM 

Limit switch Z 35 530 105 635 5,906 1 5,460 5460.0 สามรถเปลียนตามรอบเวลาได ้ TBM 

Motor magazine 250 14,400 750 15,150 42,188 0 5,460 - ไม่สามารถระบุMTTF ได ้ RTF 
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ตารางที  แสดงค่า MTBF   ของแต่ละชินส่วนส่วนยอ่ยพร้อมวธิีการดาํเนินการบาํรุงรักษาโดยเปรียบเทียบกบัจุดคม้ทุน (ต่อ) 

ชินส่วนยอ่ยทีมี
ระดบัความสาํคญั 

MTTR 

(นาที/ครัง) 

ราคา
อะไหล่

(บาท/ชิน) 

ค่าแรงซ่อม 

(บาท/ครัง) 

รวมค่าใชจ้่าย
ในการซ่อม 

(บาท/ครัง) 

ค่าสูญเสีย
โอกาศ  

(บาท/ครัง) 

ความถี
ชาํรุด 

(ครัง/ปี) 

เวลา
เดินเครือง 

(ชม) 

MTBF 

(ชม) 
การเลือกเทคนิคการบาํรุงรักษา 

RCM methodology Logic 

การ
บาํรุง 
รักษา 

ชุดเฟือง 300 0 900 900 50,625 0 5,460 - ไม่สามารถระบุMTTF ได ้ RTF 

Gripper 60 12,000 180 12,180 10,125 2 5,460 2730.0 
ไม่ส่งผลกระทบต่อการเดิน
เครืองจกัร RTF 

Address sensor 40 4,400 120 4,520 6,750 5 5,460 1092.0 ตรวจเช็คตามรอบเวลาได ้ TBM 

ระบบไฟฟ้า 66 4,960 198 5,158 11,138 4 5,460 1365.0 

อะไหล่มีราคาไม่สูงแต่มี
หลากหลายชนิดไม่สามารถ
เปลียนตามรอบเวลาได ้

RTF 

ระบบ NC control 181 127600 543 128,143 30,544 1 5,460 5460.0 
อะไหล่มีราคาสูงและเปลียน
ตามรอบเวลาไม่ได ้

RTF 

Servo  amplifier 78 180800 234 181,034 13,163 1 5,460 5460.0 
อะไหล่มีราคาสูงและเปลียน
ตามรอบเวลาไม่ได ้

RTF 
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เพือหาคาบเวลาทีเหมาะสมในการเขา้ดาํเนินการบาํรุงรักษาชินส่วนย่อยทีมีระดับ
ความสําคญัสูง โดยคาํนึงถึงค่าใช่จ่ายในการบาํรุงรักษา   ระยะเวลาทีสามารถทาํไดจ้ริงอา้งอิงจาก
แผนดาํเนินงานและจาํนวนพนักงานช่างซ่อมบาํรุงของโรงงานการณีศึกษา   และจุดคุม้ทุนเมือ
เปรียบเทียบกบัการสูญเสียโอกาศเมือเครืองจกัรหยดุฉุกเฉิน  

ผูด้าํเนินการวิจยัฯ ได้ดาํเนินการทดลองกาํหนดค่าระดบัความเชือมนัทีระดับต่างๆ  
เปรียบเทียบกบัเวลาทีสามารถดาํเนินการไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีเกิดจาการบาํรุงรักษา  แสดงผลไดด้งัใน
ตารางที 20, ตารางที 21, ตารางที 22, ตารางที 23, และตารางที 24    สามารถสรุปผลไดด้งันี 

1. ระยะเวลาทีสามารถดาํเนินการบาํรุงรักษาไดจ้ริงคิดจากจาํนวนช่างบาํรุงรักษาของ
โรงงานกรณีศึกษาและเวลาทีสามารถหยดุเครืองเพือเขา้บาํรุงรักษาเครืองจกัรได้ 

เวลาบาํรุงรักษา  = จาํนวนช่างบาํรุงรักษา (คน) x ชวัโมงทาํงาน/วนั x จาํนวนวนัหยดุ 

                       =   8 x 8 x 104 = 6,656 ชวัโมง 

2. ทีระดบัความเชือมนั 9 % มีค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาชินส่วนยอ่ยบางรายการสูง
กวา่ค่าสูญเสียโอกาศทีเกิดขึน และรอบเวลาในการบาํรุงรักษาทีไดจ้ากการคาํนวณตามระดบัความ
เชือมนัไม่สามารถดาํเนินการไดจ้ริงเพราะเวลาและจาํนวนเจา้หนา้ทีมีไม่เพียงพอ 

3. ทีระดบัความเชือมนั 70%   มีค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาชินส่วนยอ่ยบางรายการใกล้
ค่าสูญเสียโอกาศทีเกิดขึน และรอบเวลาในการบาํรุงรักษาทีได้จากการคาํนวณตามระดบัความ
เชือมนัไม่สามารถดาํเนินการไดจ้ริงเพราะเวลาและจาํนวนเจา้หนา้ทีมีไม่เพียงพอ 

4. ทีระดบัความเชือมนั 60% และ 55%   มีค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาชินส่วนยอ่ยตาํ
กว่าค่าสูญเสียโอกาศทีเกิดขึน แต่รอบเวลาในการบาํรุงรักษาทีไดจ้ากการคาํนวณตามระดบัความ
เชือมนัไม่สามารถดาํเนินการไดจ้ริงเพราะเวลาและจาํนวนเจา้หนา้ทีมีไม่เพียงพอ 

5. ทีระดบัความเชือมนั %   มีค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษาชินส่วนย่อยตาํกว่าค่า
สูญเสียโอกาศทีเกิดขึน และรอบเวลาในการบาํรุงรักษาทีไดจ้ากการคาํนวณตามระดบัความเชือมนั
สามารถดาํเนินการไดจ้ริง 

ดงันนัผูว้ิจยัฯ จึงกาํหนดรูปแบบการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง
สําหรับแต่ละชินส่วนทีมีระดบัความเสียงสูง   เมือพิจารณาจากค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนจากการซ่อม
บาํรุงชินส่วนนนัๆและระยะเวลาทีสามารถดาํเนินการไดจ้ริง   โดยเลือกรอบเวลาการบาํรุงรักษาที
ระดบัความเชือมนั 50 % กาํหนดเป็นรูปแบบการบาํรุงรักษาและระยะเวลาทีเหมาะสม ดงัแสดงใน
ตารางที 25 
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โดยสามารถอธิบายไดว้า่  เมือเครืองจกัร CNC machining center (Brother) มีชวัโมงการ
ใช้งานตามคาบเวลาไปเรือยๆ จะทาํให้ความน่าเชือถือของระบบชินส่วนย่อยลดลงจนถึงระดับ
ความเชือมนั  % ทางหน่วยงานบาํรุงรักษาจะเขา้ดาํเนินการตรวจสอบตามแผนบาํรุงรักษาเพือ
ฟืนฟูระดบัความเชือมนัของชินส่วนยอ่ยกลบัคืนสู่สภาพเดิม ดงัแสดงในรูปที 3 

 

 
 

ภาพที  กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความเชือมมนักบัเวลา 
ทีมา: สมภพ   ตลบัแกว้. “การบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลบนพืนฐานความน่าเชือถือ.” วารสารวิชาการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 17, 1 (มกราคม -เมษายน 2550): 72-75. 

ค่า R(t) หลงัจาก 

ใชง้านไป  เดือน 

R (t) 

1 เดือน  เดือน 

.  

ค่า R(t)  หลงัจากเปลียน
ชินส่วนตามแผน PM 

ค่า R(t)  ในช่วงเริมตน้ 

.  

.  

t ( เดือน) 
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ตารางที    แสดงคาบเวลาในการเขา้ดาํเนินการบาํรุงรักษาชินส่วนยอ่ยทีระดบัความเชือมนั 90% เปรียบเทียบกบัเวลาและค่าใชจ้่าย  

ชินส่วนยอ่ยทีมีระดบั
ความสาํคญั 

MTBF 

(ชม) 
วธิีการ

บาํรุงรักษา 
คาบการ

บาํรุงรักษา (ชม) 

ความถีการ
บาํรุงรักษาต่อปี

(ครัง/ปี) 

ค่าใชจ้่ายตามแผน
บาํรุงรักษา(บาท/ปี/เครือง) 

รวมค่าสูญเสีย
โอกาศ 

 (บาท/ปี/เครือง) 

เวลาสาํหรับตรวจสอบทุก 

เครืองจกัร (ชวัโมง) 

Motor  spindle 5,460 CBM 575 8.76 1,971 12,656 1,654 

Spindly assy 1,820 CBM 192 26.28 9,068 58,219 7,607 

bearing cam roller 5,460 TBM 575 8.76 6,439 6,750 882 

Ball screw  X 5,460 CBM 575 8.76 1,577 10,125 1,323 

Ball screw  Y 5,460 CBM 575 8.76 1,577 10,125 1,323 

Ball screw  Z 5,460 CBM 575 8.76 1,577 10,125 1,323 

Support Bearing X 5,460 CBM 575 8.76 2,366 15,188 1,984 

Support Bearing Y 1,820 CBM 192 26.28 7,097 45,563 5,953 

Servo motor X 1,820 CBM 192 26.28 9,068 58,219 7,607 

Servo motor Y 5,460 CBM 575 8.76 3,023 19,406 2,536 

Limit switch X 5460 TBM 575 8.76 5,563 5,906 772 

Limit switch Y 5460 TBM 575 8.76 5,563 5,906 772 

Limit switch Z 5460 TBM 575 8.76 5,563 5,906 772 

Address sensor 1092 CBM 115 43.81 5,257 33,750 4,410 

หมายเหตุ  คิดเวลาจริงทีช่างจาํนวน 8 คนสามารถเขา้ตรวจสอบตามแผนไดทุ้กวนัหยดุเสาร์-อาทิตยค์ือ 6,656 ชวัโมง สาํหรับเครืองจกัร 151 เครือง 38,916 
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ตารางที   แสดงคาบเวลาในการเขา้ดาํเนินการบาํรุงรักษาชินส่วนยอ่ยทีระดบัความเชือมนั 70% เปรียบเทียบกบัเวลาและค่าใชจ้่าย    

ชินส่วนยอ่ยทีมีระดบั
ความสาํคญั 

MTBF 

(ชม) 
วธิีการ

บาํรุงรักษา 
คาบการ

บาํรุงรักษา(ชม) 

ความถีการ
บาํรุงรักษาต่อปี

(ครัง/ปี) 

ค่าใชจ้่ายตามแผน
บาํรุงรักษา(บาท/ปี/เครือง) 

รวมค่าสูญเสีย
โอกาศ  

(บาท/ปี/เครือง) 

เวลาสาํหรับตรวจสอบทุก 

เครืองจกัร (ชวัโมง) 

Motor  spindle 5,460 CBM 1,947 2.59 582 12,656 488 

Spindly assy 1,820 CBM 649 7.76 2,679 58,219 2,247 

bearing cam roller 5,460 TBM 1,947 2.59 1,902 6,750 261 

Ball screw  X 5,460 CBM 1,947 2.59 466 10,125 391 

Ball screw  Y 5,460 CBM 1,947 2.59 466 10,125 391 

Ball screw  Z 5,460 CBM 1,947 2.59 466 10,125 391 

Support Bearing X 5,460 CBM 1,947 2.59 699 15,188 586 

Support Bearing Y 1,820 CBM 649 7.76 2,096 45,563 1,759 

Servo motor X 1,820 CBM 649 7.76 2,679 58,219 2,247 

Servo motor Y 5,460 CBM 1,947 2.59 893 19,406 749 

Limit switch X 5460 TBM 1,947 2.59 1,643 5,906 228 

Limit switch Y 5460 TBM 1,947 2.59 1,643 5,906 228 

Limit switch Z 5460 TBM 1,947 2.59 1,643 5,906 228 

Address sensor 1092 CBM 389 12.94 1,553 33,750 1,303 

หมายเหตุ  คิดเวลาจริงทีช่างจาํนวน 8 คนสามารถเขา้ตรวจสอบตามแผนไดทุ้กวนัหยดุเสาร์-อาทิตยค์ือ 6,656 ชวัโมง สาํหรับเครืองจกัร 151 เครือง 11,496 
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ตารางที   แสดงคาบเวลาในการเขา้ดาํเนินการบาํรุงรักษาชินส่วนยอ่ยทีระดบัความเชือมนั 60% เปรียบเทียบกบัเวลาและค่าใชจ้่าย  

ชินส่วนยอ่ยทีมีระดบั
ความสาํคญั 

MTBF 

(ชม) 
วธิีการ

บาํรุงรักษา 
คาบการ

บาํรุงรักษา(ชม) 

ความถีการ
บาํรุงรักษาต่อปี

(ครัง/ปี) 

ค่าใชจ้่ายตามแผน
บาํรุงรักษา(บาท/ปี/เครือง) 

รวมค่าสูญเสีย
โอกาศ (บาท/ปี/

เครือง) 

เวลาสาํหรับตรวจสอบทุก 

เครืองจกัร (ชวัโมง) 

Motor  spindle 5,460 CBM 2,789 1.81 407 12,656 341 

Spindly assy 1,820 CBM 930 5.42 1,870 58,219 1,569 

bearing cam roller 5,460 TBM 2,789 1.81 1,328 6,750 182 

Ball screw  X 5,460 CBM 2,789 1.81 325 10,125 273 

Ball screw  Y 5,460 CBM 2,789 1.81 325 10,125 273 

Ball screw  Z 5,460 CBM 2,789 1.81 325 10,125 273 

Support Bearing X 5,460 CBM 2,789 1.81 488 15,188 409 

Support Bearing Y 1,820 CBM 930 5.42 1,464 45,563 1,228 

Servo motor X 1,820 CBM 930 5.42 1,870 58,219 1,569 

Servo motor Y 5,460 CBM 2,789 1.81 623 19,406 523 

Limit switch X 5460 TBM 2,789 1.81 1,147 5,906 159 

Limit switch Y 5460 TBM 2,789 1.81 1,147 5,906 159 

Limit switch Z 5460 TBM 2,789 1.81 1,147 5,906 159 

Address sensor 1092 CBM 558 9.04 1,084 33,750 910 

หมายเหตุ  คิดเวลาจริงทีช่างจาํนวน 8 คนสามารถเขา้ตรวจสอบตามแผนไดทุ้กวนัหยดุเสาร์-อาทิตยค์ือ 6,656 ชวัโมง สาํหรับเครืองจกัร 151 เครือง 8,027 
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ตารางที 2  แสดงคาบเวลาในการเขา้ดาํเนินการบาํรุงรักษาชินส่วนยอ่ยทีระดบัความเชือมนั 55% เปรียบเทียบกบัเวลาและค่าใชจ้่าย    

ชินส่วนยอ่ยทีมีระดบั
ความสาํคญั 

MTTF 

(ชม) 
วธิีการ

บาํรุงรักษา 
คาบการ

บาํรุงรักษา(ชม) 

ความถีการ
บาํรุงรักษาต่อปี

(ครัง/ปี) 

ค่าใชจ้่ายตามแผน
บาํรุงรักษา(บาท/ปี/เครือง) 

รวมค่าสูญเสีย
โอกาศ (บาท/ปี/

เครือง) 

เวลาสาํหรับตรวจสอบทุก 

เครืองจกัร (ชวัโมง) 

Motor  spindle 5,460 CBM 3,264 1.54 347 12,656 291 

Spindly assy 1,820 CBM 1,088 4.63 1,598 58,219 1,341 

bearing cam roller 5,460 TBM 3,264 1.54 1,135 6,750 155 

Ball screw  X 5,460 CBM 3,264 1.54 278 10,125 233 

Ball screw  Y 5,460 CBM 3,264 1.54 278 10,125 233 

Ball screw  Z 5,460 CBM 3,264 1.54 278 10,125 233 

Support Bearing X 5,460 CBM 3,264 1.54 417 15,188 350 

Support Bearing Y 1,820 CBM 1,088 4.63 1,251 45,563 1,049 

Servo motor X 1,820 CBM 1,088 4.63 1,598 58,219 1,341 

Servo motor Y 5,460 CBM 3,264 1.54 533 19,406 447 

Limit switch X 5460 TBM 3,264 1.54 980 5,906 136 

Limit switch Y 5460 TBM 3,264 1.54 980 5,906 136 

Limit switch Z 5460 TBM 3,264 1.54 980 5,906 136 

Address sensor 1092 CBM 653 7.72 926 33,750 777 

หมายเหตุ  คิดเวลาจริงทีช่างจาํนวน 8 คนสามารถเขา้ตรวจสอบตามแผนไดทุ้กวนัหยดุเสาร์-อาทิตยค์ือ 6,656 ชวัโมง สาํหรับเครืองจกัร 151 เครือง 6,858 
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ตารางที 2  แสดงคาบเวลาในการเขา้ดาํเนินการบาํรุงรักษาชินส่วนยอ่ยทีระดบัความเชือมนั 50% เปรียบเทียบกบัเวลาและค่าใชจ้่าย    

ชินส่วนยอ่ยทีมีระดบั
ความสาํคญั 

MTTF 

(ชม) 
วธิีการ

บาํรุงรักษา 
คาบการ

บาํรุงรักษา(ชม) 

ความถีการ
บาํรุงรักษาต่อปี

(ครัง/ปี) 

ค่าใชจ้่ายตามแผน
บาํรุงรักษา(บาท/ปี/เครือง) 

รวมค่าสูญเสีย
โอกาศ (บาท/ปี/

เครือง) 

เวลาสาํหรับตรวจสอบทุก 

เครืองจกัร (ชวัโมง) 

Motor  spindle 5,460 CBM 3,785 1.33 300 12,656 251 

Spindly assy 1,820 CBM 1,262 4.00 1,378 58,219 1,156 

bearing cam roller 5,460 TBM 3,785 1.33 979 6,750 134 

Ball screw  X 5,460 CBM 3,785 1.33 240 10,125 201 

Ball screw  Y 5,460 CBM 3,785 1.33 240 10,125 201 

Ball screw  Z 5,460 CBM 3,785 1.33 240 10,125 201 

Support Bearing X 5,460 CBM 3,785 1.33 360 15,188 302 

Support Bearing Y 1,820 CBM 1,262 4.00 1,079 45,563 905 

Servo motor X 1,820 CBM 1,262 4.00 1,378 58,219 1,156 

Servo motor Y 5,460 CBM 3,785 1.33 459 19,406 385 

Limit switch X 5460 TBM 3,785 1.33 846 5,906 117 

Limit switch Y 5460 TBM 3,785 1.33 846 5,906 117 

Limit switch Z 5460 TBM 3,785 1.33 846 5,906 117 

Address sensor 1092 CBM 757 6.66 799 33,750 670 

หมายเหตุ  คิดเวลาจริงทีช่างจาํนวน 8 คนสามารถเขา้ตรวจสอบตามแผนไดทุ้กวนัหยดุเสาร์-อาทิตยค์ือ 6,656 ชวัโมง สาํหรับเครืองจกัร 151 เครือง 5,915 
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ตารางที 2  ผลการวเิคราะห์แผนการบาํรุงรักษาตามอาการขดัขอ้งและผลกระทบ (Failure Mode Effect Analysis) ของชินส่วนยอ่ยทีมีระดบัความเสียงสูง 

ตาํแหน่ง
เครืองจกัร 

ชินส่วน หนา้ที รูปแบบความเสียหาย 
ผลกระทบ 

ความเสียหาย 

สาเหตุของ 

ความเสียหาย 

ภารกิจการบาํรุงรักษาเชิง
ป้องกนั 

รูปแบบ ความถี 

Spindle  unit 

Motor  

spindle 
หมุน spindle 

ไหมห้รือไม่ทาํงาน เครืองจกัรหยดุ ค่าความเป็นฉนวนตาํ วดัค่าความเป็นฉนวน  Motor CBM 1ครัง/ปี 

Alarm overheat  เครืองจกัรหยดุ พดัลมไหม ้ 
ตรวจการหมุนของพดัลม  TBM ทุกวนั 

ลา้งทาํความสะอาดพดัลม TBM 4ครัง/ปี 

หยดุไม่ตรงตาํแหน่ง Tool  ร่วง Encoder เสือมสภาพ สาํรอง Motor RTF - 

Spindly 

assy. 

จบั Tool ทีจะ
ใช ้Cutting 

งาน 

เสียงดงั ผลิตงานเสีย Bearing แตก ฟังเสียง CBM 4ครัง/ปี 

ค่า Run out สูง  ผลิตงานเสีย  
เครืองชน ตรวจสอบ Machine accuracy CBM ทุกครัง 

Bearing  หลวม ตรวจสอบ Machine accuracy CBM 4ครัง/ปี 

Bearing cam roller แตก tool ร่วง เสือมสภาพจากการใชง้าน กาํหนด MTBF TBM 1ครัง/ปี 

Moving  axis  

Ball screw 
ขบัเคลือน

Table วางงาน 

ติดหรือหมุนฝืด เครืองจกัรหยดุ Ball screw แตก สาํรอง Ball screw RTF   

หลวมคลอน ผลิตงานเสีย ลืนปืนหรือเสือลูกปืนสึก ตรวจสอบ Machine accuracy CBM 1ครัง/ปี 

Support 

Bearing 

รองรับ 

 Ball screw 

ติดไม่หมุน เครืองจกัรหยดุ Bearing แตก กาํหนด MTBF TBM 1ครัง/ปี 

หลวมคลอน ผลิตงานเสีย ลูกปืนหรือเสือลูกปืนสึก ตรวจสอบ Machine accuracy CBM 4ครัง/ปี 

Servo 

motor 

ขบัเคลือน ball 

screw  

ไหมห้รือไม่ทาํงาน เครืองจกัรหยดุ ค่าความเป็นฉนวนตาํ วดัค่าความเป็นฉนวน  Motor CBM 4ครัง/ปี 

ติด เครืองจกัรหยดุ Bearing แตกจากความชืน วดัค่าความเป็นฉนวน  Motor CBM 4ครัง/ปี 

หยดุไม่ตรงตาํแหน่ง ผลิตงานเสีย encoder เสือมสภาพ สาํรอง Motor RTF - 

Limit 

switch 

ตรวจตาํแหน่ง
ศูนยเ์ครือง 

อ่านค่า error เครืองจกัรหยดุ กา้น limit switch สกปรก ทาํความสะอาดเศษ chip 

ภายในแกน 

TBM 4ครัง/ปี 
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ตารางที  ผลการวเิคราะห์แผนการบาํรุงรักษาตามอาการขดัขอ้งและผลกระทบ (Failure Mode Effect Analysis) ของชินส่วนยอ่ยทีมีระดบัความเสียงสูง (ต่อ) 
ตาํแหน่ง
เครืองจกัร 

ชินส่วน หนา้ที รูปแบบความเสียหาย 
ผลกระทบ 

ความเสียหาย 

สาเหตุของ 

ความเสียหาย 

ภารกิจการบาํรุงรักษาเชิง
ป้องกนั 

รูปแบบ ความถี 

Moving  axis  
Limit 

switch 

ตรวจตาํแหน่งศูนย์
เครือง 

ไม่อ่านค่า เครืองจกัรหยดุ Limit switch ชาํรุด กาํหนด MTBF TBM 1ครัง/ปี 

Magazine 

Motor  หมุน  magazine ไหมห้รือไม่ทาํงาน เครืองจกัรหยดุ ค่าความเป็นฉนวนตาํ สาํรองมอเตอร์ RTF - 

ชุดเฟือง ส่งถ่ายกาํลงั หลวมคลอน เครืองจกัรหยดุ เฟืองสึกหรือแตก ขนัอดัหรือสาํรองเฟือง RTF - 

Gripper  
จบั Tool ทียงัไม่ใช้
งาน  

Gripper หกั Tool ร่วง Spring แขง็ สาํรอง gripper RTF   

กา้ม lock gripper แขง็ Tool ร่วง Spring แขง็ ทาจาระบี TBM 4ครัง/ปี 

Address 

sensor 

ระบุตาํแหน่งหวั 
magazine 

ไม่อ่านค่าหรืออ่านค่า
เพียน 

เครืองจกัรหยดุ เสือมสภาพจากการใชงาน 
ตรวจสอบสภาพแผน่ 
Plate รับแสง CBM 3ครัง/ปี 

Control panel 

ระบบ
ไฟฟ้า 

ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า ซ๊อตไหม ้ เครืองจกัรหยดุ เสือมสภาพจากการใชงาน สาํรองอะไหล่ไฟฟ้า RTF   

ระบบ NC 

control 

ควบคุมการทาํงาน
ของ servo motor 

ซ๊อตไหมห้รือส่ง
สญัญาณเพียน 

เครืองจกัรหยดุ เสือมสภาพจากการใชงาน 
สาํรองอะไหล่ระบบ NC 

control 
RTF   

Servo 

amplifier 

ควบคุมการทาํงาน
ของ Servo motor 

ซ๊อตไหมห้รือส่ง
สญัญาณเพียน 

เครืองจกัรหยดุ เสือมสภาพจากการใชงาน 
สาํรองอะไหล่ Servo 

amplifier 
RTF   
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  3.8.3 การบํารุงรักษาแบบ Condition base maintenance จากตารางการวิเคราะห์
แผนการบาํรุงรักษาอาการขดัขอ้งและผลกระทบ (Failure Mode Analysis) ของชินส่วนย่อยทีมี
ระดบัความเสียงสูง ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาแนวทางสําหรับการบาํรุงรักษาตามสภาพ  ในชินส่วน
ทีมีระดบัความเสียงสูงดงันี 

3.8.3.1 ชุด Spindle Assy. รูปแบบความเสียหายของชุด Spindle Assy. จะส่งผล
กระทบต่อคุณภาพงานโดยทาํใหข้นาด Diameter งานทีไดโ้ตกวา่ค่ามาตรฐาน สาเหตุหลกัมาจากค่า 
Run-out (ค่าความแกวง่ของ spindle) สูงทาํให้ผลิตงานไม่ไดคุ้ณภาพ ดงันนัสามารถตรวจสอบได้
โดยเช็คค่า Spindle run out โดยตามมาตรฐานของโรงงานผูผ้ลิตเครือง CNC Machining Center 

(Brother) ยอมรับค่าไดไ้ม่เกิน 20 ไมโครเมตร โดยใชอุ้ปกรณ์มาตรฐานในการตรวจสอบคือ Master 

bar และ Pick test ยา่นการวดั  0.01 ไมโครเมตร  

     

ภาพที 5  รูปชุด Spindle unit ทีชาํรุด  

 

ภาพที 5  แสดงการวดัค่า Spindle run-out 
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3.8.3.2 ชุด Ball screw ของแกนต่างๆ  จากการตรวจสอบปัญหาคุณภาพงาน
กรณีงานเยืองศูนย ์  จากการตรวจสอบชินส่วนทีชาํรุดพบว่าสาเหตุหลกัมาจาก Bearing ของ Ball 

screw แตกหรือเสือมสภาพ ทาํให้ค่าความแม่นยาํในการเคลือนทีของเครืองจกัรลดลง  ซึงเรา
สามารถตรวจสอบสภาพของ ball screw ดว้ยการตรวจสอบค่า Backlash ตามมาตรฐานของผูผ้ลิต
ค่า Backlash ทียอมรับไดต้อ้งไม่เกิน 5 ไมโครเมตร  โดยใชอุ้ปกรณ์มาตรฐานในการตรวจสอบคือ 
Pick test ยา่นการวดั  0.01 ไมโครเมตร 

 

ภาพที  56 แสดงวธีิการวดัค่า back lack ของแกนเคลือนที 

3.8.3.3 Servo motor   จากการตรวจสอบชินส่วนทีชาํรุด โดยบริษทัเจา้ของ
ผลิตภณัฑ ์(Brother) พบวา่สาเหตุหลกัทีทาํให ้Motor ชาํรุดมาจากมีความชืนเขา้ไปใน Motor ดงันนั
เราสามารถตรวจสอบ Motor ไดโ้ดยการวดัค่าความเป็นฉนวนของมอเตอร์ดว้ยอุปกรณ์ Insulator 

tester ตามมาตรฐาน IEEE ยนิยอมใหค้่าทีวดัไดไ้ม่ตาํกวา่ 1 เมกกะโอห์ม  

 

ภาพที  5  เครืองมือตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของมอเตอร์ 
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3.9 กาํหนดแผนในการเข้าตรวจสอบและการประยุกต์เพอืนําไปใช้งาน 

จากผลการสรุปการจัดลําดับความสําคัญของชินส่วนอุปกรณ์ของเครือง  CNC 

Machining Center (Brother) โรงงานกรณีศึกษา   ผูว้จิยัไดเ้ลือกชินส่วนอุปกรณ์ทีมีระดบัความเสียง
สูงมาวิเคราะห์คุณลกัษะความเสียหายและสาเหตุ รวมทงัวิเคราะห์ผลกระทบของความเสียหายที
เกิดขึนเพือกาํหนดเทคนิคการบาํรุงรักษาทีเหมาะสมและวธีิการดาํเนินงานซึงจะกล่าวในบทต่อไป 
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บทท ี4 

ผลการดําเนินงานวจัิย 

 

ผลจากการดาํเนินงานทีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทที 3 ทาํให้ทราบถึงเครืองจกัรทีมีระดบั
ความสําคญั (Machine Critical, MC) มากระดบั A ทีส่งผลต่อการสูญเสียของกระบวนการผลิตใน
โรงงานแมชินนิงอะลูมิเนียม คือเครือง CNC Machining center (Brother) ซึงเป็นเครืองจกัรทีมี
ความสําคญัมากและมีประวติัเครืองจกัรหยุดสูงสุด และควรได้รับการแก้ไขเป็นลาํดบัแรก โดย
แสดงรายละเอียดเกียวกบัการคดัเลือกและวิเคราะห์เครืองจกัรตามความวิกฤติและวิเคราะห์หนา้ที
ของชินส่วนอุปกรณ์ในแต่ละส่วนของเครืองจกัร   

สําหรับในบทนีจะเป็นการกาํหนดแผนการบาํรุงรักษาตามผลการวิเคราะห์ค้นหา
สาเหตุทีแทจ้ริงในการเสียหายของเครืองจกัรดว้ยวิธีการวิเคราะห์อาการขดัขอ้ง  (Failure Mode 

Effect Analysis) ของชินส่วนเครือง CNC Machining center (Brother) นาํขอ้มูลทีไดม้าทาํการ
เลือกวิธีการบาํรุงรักษาทีเหมาะสมกบัคุณลกัษณะความเสียหาย (Failure Mode) โดยใช้วิธีการ 
RCM methodology Logic ของ Andrew K.S.  Jardine (2006: 9) โดยคาํนึงถึงค่าใช่จ่ายในการ
บาํรุงรักษา ระยะเวลาทีสามารถทาํไดจ้ริงอา้งอิงจากแผนดาํเนินงานและจาํนวนพนกังานช่างซ่อม
บาํรุงของโรงงานกรณีศึกษา และจุดคุ้มทุนระหว่างค่าสูญเสียโอกาสเมือเครืองจกัรหยุดฉุกเฉิน
เปรียบเทียบกบัค่าใช่จ่ายในการซ่อม จนได้วีธีการบาํรุงรักษาของแต่ละชินส่วนของเครืองจกัร 
จากนนัดาํเนินการบาํรุงรักษาตามแผนทีกาํหนดและทาํการวดัผล 

4.1 ผลการเลอืกวธีิการบํารุงรักษาทเีหมาะสมกบัคุณลกัษณะความเสียหาย 
รูปแบบการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลางสําหรับแต่ละชินส่วนทีมี

ระดับความเสียงสูง  เมือพิจารณาจากค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนจากการซ่อมบํารุงชินส่วนตาม
คุณลกัษณะความเสียหาย (Failure Mode) ร่วมกบัวิธีการ RCM methodology Logic แสดงไดด้งั
ตารางที 26 
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ตารางที 26 ผลการเลือกวธีิการบาํรุงรักษาเครืองจกัร CNC Machining center (Brother) 

ลาํดบัที ชินส่วน การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั รูปแบบ ความถี 

1 Motor spindle 

ตรวจวดัค่าความเป็นฉนวนของ Motor CBM 1 ครัง/ ปี 
ลา้งทาํความสะอาดพดัลมมอเตอร์ TBM 4 ครัง/ปี 

เปลียน  Encoder motor RTF - 

2 Spindly assy. ตรวจสอบ Machine accuracy CBM 4 ครัง/ปี 

3 Bearing cam roller เปลียน Bearing ใหม่ TBM 1 ครัง/ปี 

4 Ball screw ตรวจสอบ Machine accuracy CBM 1 ครัง/ปี 

5 Ball screw เปลียน ball screw RTF  

6 Support Bearing ตรวจสอบ Machine accuracy CBM 4 ครัง/ปี 

7 Servo motor 

 

ตรวจวดัค่าความเป็นฉนวนของ Motor CBM 4 ครัง/ปี 

เปลียน  Encoder motor RTF - 

8 Limit switch 

 

ทาํความสะอาดเศษ chip  TBM 4 ครัง/ปี 

เปลียน Limit switch ใหม่ TBM  1ครัง/ปี 

9 Motor magazine เปลียน  Motor magazine ใหม่ RTF - 

10 Gripper ทาจาระบี TBM 4 ครัง/ปี 

11 Address sensor ตรวจสอบสภาพแผน่ plate CBM 3 ครัง/ปี 

12 ระบบไฟฟ้า สาํรองอะไหล่ไฟฟ้า RTF - 

13 ระบบ NC control สาํรองอะไหล่ระบบ NC control RTF - 

14 Servo amplifier สาํรองอะไหล่ Servo amplifier RTF - 

 
4.2 การสร้างแผนบํารุงรักษาและการนําไปใช้งาน 

  เป็นขนัตอนสร้างและปรับปรุงแผนบาํรุงรักษา ทางทีมงานจึงไดน้าํแผนการบาํรุงรักษา
เดิม ซึงเป็นเพียงการบาํรุงรักษาตามรอบเวลา (TBM) และไม่ได้กาํหนดวิธีการบาํรุงรักษาที
เหมาะสมในแต่และชินส่วนย่อย ดงัภาพที  ถึง  ในภาคผนวก ก มาปรับปรุงและกาํหนด
แผนการบาํรุงรักษาทีเหมาะสมให้กบัชินส่วนทีสําคญัและสอดคล้องกบัสภาพการทาํงานจริง ณ 
ปัจจุบนั และก่อนนาํแผนดงักล่าวไปใชง้าน  
  .2.1 จัดทําแผนบํารุงรักษา โดยแผนบาํรุงรักษาแบ่งเป็น แผนบาํรุงรักษาประจาํ 3 

เดือน ประจาํ 6 เดือน และประจาํปี ดงัแสดงตวัอยา่งไวด้งัรูปที 58 ถึงรูปที 61  จากแผนบาํรุงรักษา
เดิมทางทีมช่างจะเขา้บาํรุงรักษาเครืองจกัรตามรอบเวลา แต่แผนการบาํรุงรักษาเดิมนีขาดรายการ
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ชินส่วนอุปกรณ์ทีสําคญัต่อการทาํงานของเครืองจกัรทีควรได้รับการดูแลรักษา แต่หลงัจากนํา
หลกัการการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลางมาประยุกตใ์ช ้ทาํให้ชินส่วนอุปกรณ์ที
มีความสําคญัได้รับการดูแลรักษาทีเหมาะสม ซึงแผนของทางทีมช่างจะเน้นหนักไปทาง การ
บาํรุงรักษาตามสภาพควบคู่กบัการบาํรุงรักษาตามรอบเวลา 
  4.2.2 ฝึกอบรมพนักงานประจําเครืองและพนักงานช่างซ่อมบํารุง ให้มีความรู้ความ
เขา้ใจถึงแนวทางและขนัตอนในการดูแลรักษาเครืองจกัรทีถูกต้อง โดยทีมงานบาํรุงรักษาเป็น
ผูด้ ําเนินการฝึกอบรม หลังจากทีมีการนําแผนบาํรุงรักษาไปใช้แล้ว จะมีการติดตามผลการ
ดาํเนินงาน รวมทงัจะมีรวบรวมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานประจาํเครืองและช่าง
บาํรุงรักษามาปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

  4.2.3 สร้างคู่มือควบคุมปัจจัยเข้าทสํีาคัญ หลงัจากทีไดฝึ้กอบรมพนกังานประจาํเครือง
และช่างบาํรุงรักษาแล้วพบว่า มีจุดทีต้องให้ความรู้ความเข้าใจ เกียวกับระบบการทาํงานและ
ชินส่วนอุปกรณ์เพิมเติม ทางทีมงานจึงไดร่้วมกนัสร้างคู่มือควบคุมปัจจยัเขา้ทีสําคญัขึนเพือเป็น
แหล่งความรู้แก่พนกังานเครืองและช่างซ่อมบาํรุง  
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ภาพที  แสดงใบงานบาํรุงรักษาแบบใหม่ชนิด CBM ทีไดจ้ากการวเิคราะห์ 
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ภาพที  แสดงผลการแกไ้ขใบงานบาํรุงรักษาแบบ TBM ทุกรอบ 1 ปีทีไดจ้ากการวเิคราะห์ 
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ภาพที  แสดงผลการแกไ้ขใบงานบาํรุงรักษาแบบ TBM ทุกรอบ 6 เดือนทีไดจ้ากการวเิคราะห์ 
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ภาพที  แสดงผลการแกไ้ขใบงานบาํรุงรักษาแบบ TBM ทุกรอบ 3 เดือนทีไดจ้ากการวเิคราะห์ 
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เมือไดแ้ผนงานการบาํรุงรักษาตามหลกัการการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็น
ศูนย์กลางแล้ว ทางทีมงานบาํรุงรักษาเครืองจกัรได้ดาํเนินการบาํรุงรักษาตามแผนทีวางไว  ้ ดัง
ตวัอยา่งตามภาพ 

       

ภาพที 62 ตวัอยา่งการบาํรุงรักษาเครืองจกัรแบบ CBM โดยการวดัค่า Machine accuracy 

   

ภาพที  ตวัอยา่งการบาํรุงรักษาเครืองจกัรแบบ CBM โดยการวดัค่าความเป็นฉนวนมอเตอร์ 

    

ภาพที  ตวัอยา่งการบาํรุงรักษาเครืองจกัรตามแผนการบาํรุงรักษาแบบ TBM ทีปรับปรุงแลว้ 
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4.3   ผลการดําเนินงาน 
ในการดาํเนินงานศึกษาวิจยันีทาํการศึกษาขอ้มูลและวางแผนการบาํรุงรักษาโดยมุ่ง

ความน่าเชือถือเป็นศูนย์กลางให้กับโรงงานกรณีศึกษา โรงงานแมชชินนิงอะลูมิเนียม ได้แบ่ง
หลกัการวดัผลออกเป็น 2 ส่วน คือ การดาํเนินงานก่อนการปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาซึงมีช่วงเวลา
ตงัแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือน กนัยายน 2555 และ ผลการดาํเนินงานหลงัปรับปรุง ตงัแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556  โดยในการดาํเนินงานศึกษาวิจยันีใชอ้ตัราความ
พร้อมในการใชง้านของเครืองจกัร (Machine Availability) และเวลาเฉลียระหวา่งการเสียหาย (Mean 

Time between Failure: MTBF) เป็นตวัชีวดัผลการวจิยั  โดยแสดงผลการดาํเนินงานไดด้งันี 

ตารางที 2  ค่าอตัราความพร้อมใชง้านของเครืองจกัรก่อนการปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาเครือง 

CNC Machining center (Brother) 

CNC Machining center (Brother) (ก่อนปรับปรุง) 

เดือน 
เวลาทีเครืองจกัรเสีย

(นาที) 
เวลารับภาระงาน 

(นาที) 

อตัราความพร้อมใช้
งานของเครืองจกัร

(%) 
ม.ค.-  2,241 26,460 91.53% 

ก.พ.-  1,024 26,460 96.13% 

มี.ค.-  981 27,720 96.46% 

เม.ย.-  1,555 20,160 92.29% 

พ.ค.-  1,159 27,720 95.82% 

มิ.ย.-  1,686 26,460 93.63% 

ก.ค.-  1,550 27,720 94.41% 

ส.ค.-  4,849 27,720 82.51% 

ก.ย.-  2,090 25,200 91.71% 

เฉลียต่อเดือน 1,904 26,180 92.72% 
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ตารางที 2  ค่าอตัราความพร้อมใชง้านของเครืองจกัรหลงัการปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาเครือง 

CNC Machining center (Brother) 

CNC Machining center (Brother)(หลงัปรับปรุง) 

เดือน 
เวลาทีเครืองจกัรเสีย

(นาที) 
เวลารับภาระงาน 

(นาที) 

อตัราความพร้อมใช้
งานของเครืองจกัร

(%) 
ม.ค.-  250 26,460 99.06% 

ก.พ.-  1,895 25,200 92.48% 

มี.ค.-  1,561 26,460 94.10% 

เม.ย.-  430 21,420 97.99% 

พ.ค.-  365 26,460 98.62% 

เฉลียต่อเดือน 900 25,200 96.45% 

 

ตารางที  เวลาเฉลียระหวา่งการเสียหาย (MTBF) ก่อนการปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาเครือง 

CNC Machining center (Brother) 

CNC Machining center (Brother)(ก่อนปรับปรุง) 

เดือน 
จาํนวนเครืองจกัร

ชาํรุด (ครัง) 
เวลารับภาระงาน 

(นาที) 
MTBF (นาที) 

ม.ค.-  30 26,460 882 

ก.พ.-  17 26,460 1,556 

มี.ค.-  17 27,720 1,631 

เม.ย.-  14 20,160 1,440 

พ.ค.-  11 27,720 2,520 

มิ.ย.-  15 26,460 1,764 

ก.ค.-  17 27,720 1,631 

ส.ค.-  15 27,720 1,848 

ก.ย.-  19 25,200 1,326 

เฉลียต่อเดือน 17 26,180 1,622 



110 
 

 
 

ตารางที 3  เวลาเฉลียระหวา่งการเสียหาย (MTBF) หลงัการปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาเครือง CNC 

Machining center (Brother) 

CNC Machining center (Brother)(หลงัปรับปรุง) 

เดือน 
จาํนวนเครืองจกัร

ชาํรุด (ครัง) 
เวลารับภาระงาน 

(นาที) 
MTBF (นาที) 

ม.ค.-  5 26,460 5,292 

ก.พ.-  8 26,460 3,150 

มี.ค.-  9 27,720 2,940 

เม.ย.-  3 20,160 7,140 

พ.ค.-  7 27,720 3,780 

เฉลียต่อเดือน 6.4 26,180 4,460 

 

 จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถสรุปผลเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามตวัชีวดัของงานวิจยั
นีก่อนและหลงัการดาํเนินการปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาแผนตามหลกัการ การบาํรุงรักษาโดยมุ่ง
ความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง ไดด้งัตารางที  

ตารางที 31 สรุปผลการเปรียบเทียบ ดชันีการวดัผลการดาํเนินงาน ก่อนปรับปรุงและ หลงัการ
ปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาเครือง CNC Machining center (Brother) 

เครืองจกัร ดชันีวดัผล 
ก่อน

ปรับปรุง 

หลงั
ปรับปรุง 

CNC Machining center 

(Brother) 

อตัราความพร้อมในการใชง้านของ
เครืองจกัร 

92.72% 96.45% 

เวลาเฉลียระหวา่งการเสียหาย (MTBF) 1,622 4,460 

ความถีเครืองจกัรชาํรุด(ครัง) 17 6.4 

 

4.  ผลการทดสอบมุติฐานการวจัิย  
 ในการดาํเนินงานวิจยันีได้กาํหนดสมมติฐานในการวิจยัไวว้่า การปรับปรุงแผนการ
บาํรุงรักษาเครืองจักรโดยใช้การบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนย์กลาง (Reliability 

Centered Maintenance: RCM) จะทาํให้ค่าอตัราความพร้อมในการใช้งานของเครืองจกัรเพิมขึน 
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(Machine availability) และเวลาเฉลียระหวา่งการเสียหาย (Mean Time Between Failure: MTBF) 

เพิมขึน โดยในการทดสอบสมมุติฐานใชก้ารทดสอบทางสถิติคือ การเปรียบเทียบค่าเฉลียของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  กลุ่มทีไม่เป็นอิสระต่อกนัดว้ยวธีิ  Paired - Sample T test แบบมีทิศทาง หรือทีเรียกวา่ การ
ทดสอบแบบหางเดียว ( One- tailed test ) ทางซา้ย โดยสามารถตงัสมมติฐานไดด้งันี 

 การตงัสมมุติฐาน   H0 :  μก่อน  =  μหลงั  (ค่าดชันีวดัผลก่อนปรับปรุงไม่แตกต่างกบัหลงั

ปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษา) 

   H1 :  μก่อน  <  μหลงั   (ค่าดชันีวดัผลก่อนปรับปรุงนอ้ยกวา่หลงั

ปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษา) 

โดยที  μก่อน   คือ ค่าดชันีวดัผลก่อนปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษา 

μหลงั    คือ ค่าดชันีวดัผลหลงัปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษา 

 
 ถา้ค่า Sig./2  > จะยอมรับH0     

ภาพที  การทดสอบดว้ยวธีิ  Paired - Sample T test แบบมีทิศทางดา้นซา้ย 

 ในการทดสอบสมมุติฐานจะเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานก่อนการปรับปรุงแผนการ
บาํรุงรักษาซึงมีช่วงเวลาตงัแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือน พฤษภาคม 2555 และ ผลการดาํเนินงาน
หลงัปรับปรุง ตงัแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เนืองจากช่วงเวลา
ดงักล่าวมีชวัโมงการผลิตและรูปแบบการผลิตทีเหมือนกนั ไดผ้ลการทดสอบการดงันี 

 4.4.1 ค่าดัชนีวดัผลเวลาเฉลยีระหว่างการเสียหาย สามารถสรุปผลเปรียบเทียบอายุเฉลีย
ทีเครืองจกัรเดินได้ ก่อนและหลงัปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาเครือง CNC Machining center 

(Brother) ดงัตารางที   
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ตารางที 32 ผลการเปรียบเทียบ เวลาเฉลียระหวา่งการเสียหายก่อนและหลงัปรับปรุงแผนการ
บาํรุงรักษาเครือง CNC Machining center (Brother) 

เดือน 
ก่อนการปรับปรุง 

(นาที) 
หลงัการปรับปรุง 

(นาที) 

 882 5,292 

 1,556 3,150 

 1,631 2,940 

 1,440 7,140 

 2,520 3,780 

สามารถแสดงผลการวิเคราะห์เวลาเฉลียระหวา่งการเสียหายดว้ยวิธีการทดสอบ Paired 

- Sample T test โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติสาํเร็จรูปคือโปรแกรม SPSS ในการทดสอบไดผ้ลดงันี 

 

ภาพที 6 การวเิคราะห์เวลาเฉลียระหวา่งการเสียหายโดยวธีิ Paired - Sample T test  

. ก่อนปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาเครืองจกัรมีค่าเฉลียเวลาเฉลียระหวา่งการเสียหาย
เท่ากบั  , .  นาที และหลงัปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาเครืองจกัรมีค่าเฉลียเวลาเฉลียระหว่าง
การเสียหายเท่ากบั 4,460.4 นาที 

. ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธี Paired - Sample T test จะเห็นวา่ ค่า t คือ - . , 

df =  และ sig = 0.0  (2-tailed) แต่เราตอ้งการทดสอบทางเดียว ดงันนัค่า sig = 0.0 /2 = 0.018 
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( -tailed) ซึงนอ้ยกวา่ .  ดงันนัจึงปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ยอมรับสมมุติฐาน H1 คือ ค่าดชันีวดัผล
เวลาเฉลียระหว่างการเสียหายก่อนการปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาน้อยกว่าหลังการปรับปรุง
แผนการบาํรุงรักษาเครืองจกัร CNC Machining center (Brother) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .  

ดงันนัจะเห็นไดว้่าการนาํหลกัการการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง 
มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาเครืองจกัร สามารถทาํให้เวลาเฉลียระหว่างการ
เสียหายของเครืองจกัรลดลงไดจ้ริง ซึงสอดคลอ้งกบัจาํนวนความถีทีเครืองจกัรหยุดฉุกเฉินต่อเดือน
ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 
 4.4.2 ค่าดัชนีวัดผลค่าอัตราความพร้อมในการใช้งานของเครืองจักร  สามารถสรุป
ผลเปรียบเทียบค่าอตัราความพร้อมในการใช้งานของเครืองจกัรก่อนและหลังปรับปรุงแผนการ
บาํรุงรักษาเครือง CNC Machining center (Brother) ดงัตารางที 3  

ตารางที 33 ผลการเปรียบเทียบ ค่าอตัราความพร้อมในการใชง้านของเครืองจกัรก่อนและหลงั
ปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาเครือง CNC Machining center (Brother) 

เดือน 
ก่อนการปรับปรุง 

(เปอร์เซ็นต)์ 
หลงัการปรับปรุง

(เปอร์เซ็นต)์ 
 91.53% 99.06% 

 96.13% 92.48% 

 96.46% 94.10% 

 92.29% 97.99% 

 95.82% 98.62% 

สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ค่าอตัราความพร้อมในการใช้งานของเครืองจกัรด้วย
วิธีการทดสอบ Paired - Sample T test โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูปคือโปรแกรม SPSS ใน
การทดสอบ ไดผ้ลดงันี 
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ภาพที  การวเิคราะห์ค่าอตัราความพร้อมในการใชง้านของเครืองจกัรโดย Paired - Sample T test  

. ก่อนปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาเครืองจกัรมีค่าเฉลียค่าอตัราความพร้อมในการใช้
งานของเครืองจกัร เท่ากบั  .  เปอร์เซ็นต์ และหลงัปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาเครืองจกัรมี
ค่าเฉลียค่าอตัราความพร้อมในการใชง้านของเครืองจกัรเท่ากบั .  เปอร์เซ็นต ์

. ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ย Paired - Sample T test จะเห็นวา่ ค่า t คือ -0.915, df = 

 และ sig = 0.412 (2-tailed) แต่เราตอ้งการทดสอบทางเดียว ดงันนัค่า sig = 0.412/2 = 0.  ( -
tailed) ซึงมากกวา่ .  ดงันนัจึงยอมรับสมมุติฐาน H  คือ ค่าดชันีวดัผลอตัราความพร้อมในการใช้
งานของเครืองจกัรก่อนการปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาไม่แตกต่างจากหลงัการปรับปรุงแผนการ
บาํรุงรักษาเครืองจกัร CNC Machining center (Brother) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .  

ถึงแมผ้ลการทดสอบสมมุติฐานจะพบว่า การนาํหลกัการการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความ
น่าเชือถือเป็นศูนยก์ลางมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาเครืองจกัร ไม่ส่งผลให้
อตัราความพร้อมในการใชง้านของเครืองจกัรหลงัการปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาแตกต่างจากก่อน
การปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาเครืองจกัรมากนกั ทงันีก็เนืองมาจากในบางเดือนถึงแมว้จะมีจาํนวน
ความถีเครืองจกัรหยุดฉุกเฉินลดลงแต่เวลารวมทีเครืองจกัรหยุดฉุกเฉินกบัเพิมขึนซึงเป็นผลมาจาก
ความยุง่ยากซบัซ้อนในการแกไ้ขปัญหาเครืองจกัรหยุดฉุกเฉินในแต่ละปัญหาทีแตกต่างกนันนัเอง  
แต่ถึงอย่างไรค่าเฉลียอตัราความพร้อมในการใช้งานของเครืองจกัรหลังการปรับปรุงแผนการ
บาํรุงรักษาก็ยงัลดลงตาํกวา่ก่อนการดาํเนินการปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษา 
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บทท ี5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

ในการวิจยัฯ นี มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาแนวทางการประยุกตใ์ช้หลกัการบาํรุงรักษา
โดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง (Reliability Centered Maintenance: RCM) ในการลดเวลาที
เครืองจกัรเกิดความเสียหายในระหว่างการผลิต และจดัทาํแผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกันบน
พืนฐานความน่าเชือถือทีเหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงให้กับโรงงานกรณีศึกษา หลังจาก
การศึกษาสภาพปัญหาทีเกิดขึนกบัเครืองจกัรของโรงงานกรณีศึกษาพบว่า แผนการบาํรุงรักษาใน
ปัจจุบนัยงัขาดประสิทธิภาพ ไม่ครอบคลุมจุดทีตอ้งทาํการบาํรุงรักษา เครืองจกัรยงัคงเกิดการ
ขดัขอ้งและเสียหายอยา่งกระทนัหนัในระหวา่งการผลิต   โดยสามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนคือยงัคง
มีเครืองจกัรบางประเภททีเกิดความเสียหายค่อนขา้งบ่อยซึงสาเหตุหลกัมีดงัต่อไปนี 

1. เครืองจกัรส่วนมากเป็นเครืองจกัรทีใชง้านมานานแลว้  
2. เครืองจกัรส่วนใหญ่ถูกใชง้านอยา่งหนกัวนัละ  ชวัโมง สัปดาห์ละ  วนั ทาํให้

เครืองจกัรมีความสึกหรอ และเสือมสภาพเร็ว 

3. ช่างซ่อมบาํรุงแต่ละคนมีความชาํนาญในการซ่อมแซมเครืองจกัรแต่ละประเภทไม่
เหมือนกัน บ่อยครังทีช่างซ่อมทีไม่ชาํนาญในด้านนันเข้าไปซ่อมแล้วใช้เวลานานและยงัทาํให้
อาการขดัขอ้งต่อเนือง 

4. ขาดการวางแผนซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัอยา่งเป็นระบบ 

เพือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องงานวิจยัทีไดก้าํหนดไว ้ผูว้ิจยัจึงไดด้าํเนินการปรับปรุง
แผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัดว้ยการนาํหลกัการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง
มาประยกุตใ์ช ้โดยมีขนัตอนการดาํเนินงานหลกัๆ ดงัต่อไปนี 

1. ศึกษาสภาพการดาํเนินงานของโรงงานกรณีศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาทีเกิดขึน 

2. ศึกษาทฤษฎีและผลงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการบาํรุงรักษา 
3. ทาํการเลือกเครืองจกัรทีส่งผลกระทบต่อปัญหาทีเกิดขึน 

4. จาํแนกส่วนประกอบของเครืองจกัรออกเป็นระบบยอ่ยและระบุหนา้ทีการใชง้าน 

 



 

 

5. ระบุความความลม้เหลวในแต่ละระบบย่อยและจดัลาํดบัความสําคญัของชินส่วน
อุปกรณ์ทีสาํคญั 

6. วเิคราะห์คุณลกัษณะความเสียหายและสาเหตุ 

7. วเิคราะห์ผลกระทบของความเสียหายทีเกิดขึน 

8. เลือกเทคนิคการบาํรุงรักษาโดยการใช้วิธีการ RCM Logic tree เปรียบเทียบร่วมกบั
ค่าใช่จ่ายทีเกิดขึนในการบาํรุงรักษาและค่าสูญเสียโอกาสทีเกิดจากเครืองจกัรหยดุฉุกเฉิน 

. สร้างแผนบาํรุงรักษาและปรับปรุงให้เหมาะสม และนาํไปใช้กบัครืองจกัรของ
โรงงานกรณีศึกษา 

. สรุปผลการดาํเนินการวิจยัโดยพิจาณาดชันีวดัผลการดาํเนินงาน ไดแ้ก่อตัราความ
พร้อมในการใชง้านเครืองจกัร (Machine Availability) และ อายเุฉลียทีเครืองจกัรเดินได ้(MTBF) 

จากขนัตอนการดาํเนินงานหลกัๆ ทีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการไปนัน ส่งผลให้สามารถลด
เวลาสูญเสียทีเกิดจากเครืองจกัรเกิดการขดัขอ้งและเสียหายลงไดซึ้งสามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปนี 

5.1 สรุปและวจิารณ์ผลการวจัิย 
จากผลการดาํเนินการวิจยั เครือง CNC Machining center (Brother) ในโรงงานแมชชิน

นิงชินส่วนอลูมิเนียม  เป็นเครืองจกัรทีได้รับเลือกมาทาํการวิจยัในครังนี    ซึงสามารถจาํแนก
ส่วนประกอบออกเป็นระบบย่อยได ้6 ระบบย่อย 18 ชินส่วนอุปกรณ์ เพือนาํมาระบุหน้าทีการใช้
งานและความความลม้เหลวในแต่ละระบบยอ่ย และเมือจดัลาํดบัความสําคญัของชินส่วนอุปกรณ์
ซึงมีทงัสิน 1  ชนัส่วน จะถูกนาํมาวเิคราะห์คุณลกัษณะความเสียหายและสาเหตุ พร้อมทงัวิเคราะห์
ผลกระทบของความเสียหายทีเกิดขึน การเลือกเทคนิคการบาํรุงรักษาได้ใช้ RCM Logic tree  
ร่วมกับการเปรียบเทียบค่าใช่จ่ายทีอาจเกิดขึนจากการบํารุงรักษากับค่าสูญเสียโอกาสใน
กระบวนการผลิตเมือเครืองจกัรหยุดฉุกเฉิน  ในการเลือกเทคนิคการบาํรุงรักษาทีเหมาะสมทีสุด 
จากนนัสร้างแผนบาํรุงรักษา และนาํไปใชก้บัเครือง CNC Machining center (Brother) 

ภายหลงัจากการนาํแผนการบาํรุงรักษาดงักล่าวไปใช้งานจริงและทาํการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพือเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ซึงแยกตามการวิเคราะห์ค่าดชันีวดัผลการดาํเนินงาน ก่อน
และหลงัการนาํหลกัการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลางมาประยุกตใ์ช ้โดยก่อนการ
ดาํเนินการ  มีค่าเฉลียความถีเครืองจกัรหยุดฉุกเฉิน 17 ครังต่อเดือน   ค่าอตัราความพร้อมในการใช้
งานเครืองจกัรโดยเฉลียเท่ากบั 92.72% และค่าอายุเฉลียทีเครืองจกัรเดินได้ (MTBF) โดยเฉลีย
เท่ากบั 1,622 นาที ซึงผลลพัธ์ภายหลงัการดาํเนินการประยกุตใ์ชห้ลกัการบาํรุงรักษาดงักล่าวพบวา่ 

. ค่าเฉลียความถีเครืองจกัรหยุดฉุกเฉินของเครืองจกัร CNC Machining center 

(Brother) ลดลงเฉลีย 10.6 ครังต่อเดือน เหลือ .  ครังต่อเดือน   อนัเนืองมาจากมีการวิเคราะห์หา
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สาเหตุทีแทจ้ริง พร้อมกบักาํหนดแนวทางการบาํรุงรักษาทีถูกตอ้งและเหมาะสมให้แก่ชินส่วน
อุปกรณ์ทีมีความวกิฤติต่อระบบการทาํงานของเครืองจกัร 

 . อตัราความพร้อมในการใช้งานของเครือง CNC Machining center (Brother) 
เพิมขึนโดยเฉลีย 3.73% คิดเป็น 96.45% ซึงเวลาสูญเสียส่วนใหญ่ของเครือง คือเวลาทีเครืองจกัร
เกิดความเสียหาย เมือเวลาดงักล่าวลดลงส่งผลใหอ้ตัราความพร้อมในการใชง้านและความน่าเชือถือ
ของเครืองจกัรเพมิขึน  

. อายุเฉลียทีเครืองจกัรเดินได ้(MTBF) โดยเฉลียเพิมขึนเป็น 4,460 นาที หรือเพิมขึน
เฉลียคิดเป็น 175% 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานค่าดชันีวดัผลเวลาเฉลียระหว่างการเสียหายดว้ยวิธีการ 
Paired - Sample T test จะพบวา่ ค่า t คือ - . , และ ค่า sig = 0.0 /2 = 0.018 ( -tailed) ซึงนอ้ย
กว่า .  ดงันันจึงยอมรับสมมุติฐานทีว่าค่าดัชนีวดัผลเวลาเฉลียระหว่างการเสียหายก่อนการ
ปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาน้อยกว่าหลังการปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาเครืองจักร CNC 

Machining center (Brother) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที .   สามารถกล่าวไดว้า่การนาํหลกัการ
การบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนย์กลาง มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงแผนการ
บาํรุงรักษาเครืองจกัร สามารถทาํให้เวลาเฉลียระหวา่งการเสียหายของเครืองจกัรลดลงไดจ้ริง ซึง
สอดคลอ้งกบัจาํนวนความถีทีเครืองจกัรหยดุฉุกเฉินต่อเดือนลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

5.ผลการทดสอบสมมติฐานค่าดัชนีว ัดผลอัตราความพร้อมในการใช้งานของ
เครืองจกัรดว้ยวิธีการ Paired - Sample T test จะเห็นวา่ ค่า t คือ -0.915, ค่า sig = 0.412/2 = 0.  

( -tailed) ซึงมากกวา่ .  ดงันนัจึงปฏิเสธสมมุติฐานทีวา่ ค่าดชันีวดัผลอตัราความพร้อมในการใช้
งานของเครืองจักรก่อนการปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาน้อยกว่าหลังการปรับปรุงแผนการ
บาํรุงรักษาเครืองจกัร CNC Machining center (Brother) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที .    ทงันีก็
เนืองมาจากในบางเดือนถึงแม้จะมีจาํนวนความถีเครืองจักรหยุดฉุกเฉินลดลงแต่เวลารวมที
เครืองจักรหยุดฉุกเฉินกับเพิมขึนซึงเป็นผลมาจากความยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ไขปัญหา
เครืองจกัรหยุดฉุกเฉินในแต่ละปัญหาทีแตกต่างกนันนัเอง  แต่ถึงอยา่งไรค่าเฉลียอตัราความพร้อม
ในการใช้งานของเครืองจักรหลังการปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาก็ยงัลดลงตาํกว่าก่อนการ
ดาํเนินการปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษา 

การนาํหลกัการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลางมาประยุกตใ์ชป้รับปรุง
และพฒันา แผนการบาํรุงรักษาหรือแผน PvM เดิม พบวา่แผนบาํรุงรักษามีประสิทธิภาพและชดัเจน
มากยงิขึน ชินส่วนอุปกรณ์ทีมีความสําคญัต่อระบบหรือหนา้ทีการใชง้านของเครืองจกัร ไดรั้บการ
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ดูแลรักษาอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการบาํรุงรักษาหลายๆ เทคนิคเขา้ดว้ยกนั
เพือใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลใหเ้วลาสูญเสียเนืองจากเครืองจกัรขดัขอ้งเสียหายลดลง 

ตารางที 3  สรุปผลการวจิยั 

ดชันีชีวดัผลการดาํเนินการ ค่าเฉลียทีได ้
ผลสรุป 

ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

ความถีเครืองจกัรชาํรุด(ครัง) 17 6.4 ลดลง 62.35% 

อตัราความพร้อมในการใชง้าน  (เปอร์เซ็นต)์ 92.72% 96.45% เพิมขึน  3.73% 

อายเุฉลียทีเครืองจกัรเดินได ้(MTTF) (นาที) 1,622 4,460 เพิมขึน 175% 

จากสรุปผลงานวิจยัดงัตารางที 32 ทาํให้กล่าวสรุปไดว้่าหลกัการบาํรุงรักษาโดยมุ่ง
ความน่าเชือถือเป็นศูนยก์ลาง (Reliability Centered Maintenance: RCM) สามารถนาํมาประยุกตใ์ช้
ปรับปรุงแผนการบาํรุงรักษาเครืองจกัร CNC Machining center (brother) ในโรงงานกรณีศึกษาได้
โดยสามารถลดเวลาทีเครืองจกัรเกิดการขดัขอ้งและเสียหายในระหวา่งการผลิต ส่งผลให้อตัราความ
พร้อมในการใชง้านเครืองจกัรสูงขึน เครืองจกัรสามารถเดินเครืองไดย้าวนานและต่อเนือง รวมทงั
ระดบัความน่าเชือถือของเครืองจกัรเพิมสูงขึน 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานวจัิย 
5.2.1 ขอ้มูลทีไดเ้ก็บรวบรวมมาใชใ้นงานวิจยัยงัขาดความละเอียด เนืองจากพนกังาน

ยงัขาดความรู้และทกัษะในการวเิคราะห์ปัญหา และการบนัทึกขอ้มูลทีถูกตอ้ง 

5.2.2 ขอ้มูลและระยะเวลาในการดาํเนินงานวจิยัมีจาํกดั จึงไม่สามารถกาํหนดรอบเวลา
ในการซ่อมแซมหรือการเปลียนทดแทนชินส่วนอุปกรณ์ทีเหมาะสมกบัสภาพการใชง้านจริง ตอ้ง
ปรับเปลียนแผนการซ่อมบาํรุงตามแผนการผลิตของโรงงาน 

5.2.3 เครืองจกัรซีเอน็ซีเป็นเครืองจกัรทีสลบัซบัซ้อนทาํให้ยากต่อการนาํมาระบุหนา้ที
การใช้งานและความความลม้เหลวในแต่ละระบบย่อยไดค้รบถว้น ตอ้งอาศยัทกัษะความสามารถ
และประสบการณ์ของช่างบรุงรักษาเป็นอยา่งสูง 

5.2.4 อะไหล่เครืองจกัรซีเอ็นซีหลายรายการมีราคาสูงและใชเ้วลาในการเปลียนหรือ
ซ่อมบาํรุงนานส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ทาํให้ไม่สามารถดาํเนินการบาํรุงรักษาตามคบ
เวลาได ้(TBM) 
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5.2.5 เนืองจากตน้ทุนต่างๆ ทีเกียวเนืองกบัการผลิตเป็นความลบัของทางบริษทัทาง
ผูว้จิยัจึงไม่สามารถคาํนวณเปรียบเทียบตน้ทุนทีลดลงภายหลงัประยุกตใ์ชห้ลกัการซ่อมบาํรุงรักษา
ดงักล่าวได ้

5.2.6 ในการปฏิบติัตามแผนการซ่อมบาํรุงรักษาทีไดว้างไวย้งัไม่ไดรั้บความร่วมมือ
เท่าทีควรบางครังทางแผนกผลิตยงัไม่สามารถหยดุเครืองใหท้าํการบาํรุงรักษาไดต้ามแผน    

5.2.7 ทกัษะการบาํรุงรักษาของช่างซ่อมบาํรุงแต่ละคนมีความชาํนาญไม่เหมือนกนั 
บ่อยครังทีช่างซ่อมทีไม่ชาํนาญในดา้นนนัเขา้ไปซ่อมแลว้ใช้เวลานานและยงัทาํให้อาการขดัขอ้ง
ต่อเนืองทงัทีทาํตามกาํหนดเวลาการบาํรุงรักษา 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ควรมีการติดตามและวเิคราะห์ขอ้มูลความเสียหายของเครืองจกัรหลงัจากทีไดน้าํ

แนวทางตามหลักการบาํรุงรักษาบนพืนฐานของความน่าเชือถือมาประยุกต์ใช้ เพือปรับปรุง
แผนการบาํรุงรักษาใหเ้หมาะสมกบัสภาพการใชง้านจริง 

5.3.2 ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลความเสียหายอยา่งต่อเนืองเพียงพอ และนาํขอ้มูล
ดงักล่าวมาใชก้าํหนดรอบการเปลียนทดแทนชินส่วนอุปกรณ์ทีเหมาะสมต่อไป 

5.3.3 ควรมีการฝึกอบรมพนักงานให้ทราบถึงวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุของความ
เสียหายของเครืองจกัร ผลกระทบทีเกิดจากความเสียหาย และแนวทางแกใ้ขป้องกนั พร้อมทงัอบรม
เพิมทกัษะและความชาํนาญถึงวิธีการบาํรุงรักษาเครืองจกัรทีถูกตอ้งและเหมาะสม เพือคงรักษา
สภาพการใชง้านของเครืองจกัรใหมี้อายกุารใชง้านทียาวนาน  

5.3.4 ควรมีการวางแผนระบบอะไหล่สํารอง เมือเครืองจกัรเกิดการเสียหายกระทนัหนั 
สามารถบาํรุงรักษาเครืองจกัรไดท้นัที ไม่ตอ้งเสียเวลาในการรอคอยอะไหล่ 

5.3.5 ควรนาํแนวทางตามหลกัการบาํรุงรักษาบนพืนฐานของความน่าเชือถือนีขยายผล
ไปประยกุตใ์ชก้บัเครืองจกัรอืนๆ ทีมีความสาํคญัต่อกระบวนการผลิตภายโรงงาน  

5.3.6 ผูที้ใชเ้ครืองจกัรไดแ้ก่แผนกผลิตโดยเฉพาะ Operator ทีควบคุมเครืองจกัร ควร
จะตอ้งทราบวธีิการบาํรุงรักษาเครืองจกัรเบืองตน้และสามารถทาํการบาํรุงรักษาเครืองจกัรเบืองตน้
ได้ เช่นหล่อลืนในจุดหล่อลืนต่างๆ สังเกตอาการผิดปกติของเครืองจักรเบืองต้นได้ เพือให้
เครืองจกัรสามารถทาํงานไดอ้ยา่งยาวนาน 

5.3.7 ทุกคนควรร่วมมือและให้ความสําคญักบัการบาํรุงรักษา และ คาํนึงถึงเครืองจกัร
ทีทาํงานอยู่เป็นสําคญั เพือให้สามารถทาํการบาํรุงรักษาเครืองจกัรได้ตามแผน ตามเวลา เพือให้
เครืองจกัรสามารถทาํงานไดต้ามปกติอยูต่ลอดอายกุารใชง้านต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

แผนการบาํรุงรักษาของโรงงานกรณีศึกษาก่อนดาํเนินการปรับปรุง 
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ภาพที   แผนการบาํรุงรักษารายปีของโรงงานกรณีศึกษา 
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ภาพที  แสดงใบงานบาํรุงรักษาทุกรอบ 1 ปีก่อนการปรับปรุง 
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ภาพที 70 แสดงใบงานบาํรุงรักษาทุกรอบ 6 เดือนก่อนการปรับปรุง 
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ภาพที  แสดงใบงานบาํรุงรักษาทุกรอบ 3 เดือนก่อนการปรับปรุง 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

มาตรฐานค่า Machine Accuracy ของเครือง CNC Machining center (Brother) 
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ภาพที  ค่ามาตรฐานการตรวจวดั Machine Accuracy เครือง CNC Machining center (Brother) 
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ภาพที  ค่ามาตรฐานการตรวจวดั Machine Accuracy เครือง CNC Machining center (Brother) 
(ต่อ) 

 
 



 
 

ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชือ นายสุภชยั  เบา้อุฬาล 
ทีอยู ่  เลขที 9/457 หมู่ 12 ถบางนา-ตราด กม.26 ตาํบลบางบ่อ 
 อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ รหสัไปรษณีย ์10560 
 E-mail:  ohe_supachai@hotmail.com 
ประวติัการศึกษา 
        พ.ศ. 2544  สําเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
   คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    
 พ.ศ. 2553  ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 
  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ประวติัการทาํงาน 
 พ.ศ. 2546-2547  ตาํแหน่ง วศิวกรไฟฟ้า ฝ่ายวศิวกรรม 
   บริษทั พรีมสั (ประเทศไทย)  จาํกดั 
   
 พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง หวัหนา้แผนกบาํรุงรักษาเครืองจกัร E/G 
   บริษทั ไทยยามฮ่ามอเตอร์ จาํกดั 
   เลขที  64 หมู่ 1 ต.ศรีษะจรเขใ้หญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

