คูมือเลม 12
การจัดการกับสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือ
บทนํา
ในการที่จะคงรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ มีความจําเปนที่จะตองมอบหมายพนักงานใหรับผิด
ชอบในแตละพื้นที่ทํางาน และแตละกระบวนการ และทําใหพวกเขาปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐาน การจัดการ
กับสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือมีความจําเปนในการควบคุมสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือ และ
การคงรักษาไวซึ่งสภาวะที่เหมาะสม นอกจากนี้การจัดการกับสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือยังเปนสิ่งที่
ขาดไมไดสําหรับการทําใหการเพิ่มผลผลิตเปนไปอยางมั่นคง

[1] การทําความสะอาดเครื่องจักร (การรณรงค 3ส.)
เปนความสําคัญอยางยิ่งที่สภาพแวดลอมการทํางานจะตองมีความสะอาด เรียบรอยและเปนระเบียบตามหลัก
การของ 3 ส. คือ “สะสาง” “สะดวก” และ “สะอาด”
จุดตรวจในการรณณรงค 3 ส.
3 ส.
หัวขอ
สะสาง ไมเก็บของที่ไมจําเปนในบริเวณที่
ทํางาน
สะดวก

สะอาด

จุดตรวจ
1. มีสิ่งของไมจําเปนทิ้งไวหรือไม ?
2. มีวัสดุกีดขวางทางเดินหรือไม ?
3. เครื่องมือจัดเก็บเรียบรอยหรือไม ฯลฯ
จัดของที่จําเปนตองใชใหพรอมที่จะใช 1. ไดกําหนดวิธีเก็บของไวแลวหรือไม ?
ตลอดเวลา
2. ไดกําหนดบริเวณที่เก็บของไวแลวหรือไม ?
3. สิ่งของจําเปนสามารถเคลื่อนยายไดรวดเร็ว
หรือไม ?
อยาผลิตขยะ อยาทิ้งเกลื่อนกลาด
1. บริเวณที่ทํางานมีขยะหรือไม ?
2. เครื่องจักรและอุปกรณมีฝุนจับหรือไม ?
3. พื้นสะอาดหรือไม ? ฯลฯ

ผล

[2] กฎในการตรวจเมื่อเริ่มเดินเครื่อง
เครื่องจักร อุปกรณ ชิ้นสวนที่สําคัญตองไดรับการตรวจกอนเริ่มเดินเครื่อง การตรวจเมื่อเริ่มตองดําเนินการกอนที่
จะเดินเครือ่ ง จุดสําคัญทีต่ รวจมีดงั นี้ การหลุดหลวมของเครือ่ งเนือ่ งมาจากการสัน่ สะเทือน การกีดขวางและหยุด
งานเนื่องจากฝุนและขยะ มีวัสดุอื่นแปลกปลอมเขามา นํ้ามันรั่วและกระจัดกระจาย สายดินและสายไฟชํารุด
ดําเนินการตรวจโดยใชแผนตรวจ ซึ่งกําหนดรายการและวิธีการตรวจไวแลว รายงานผลการตรวจใหผูรับผิดชอบ
และขอรับการยืนยัน เมื่อพบความผิดปกติ ก็ใหดําเนินการตาม "ระเบียบการแกไขสิ่งผิดปกติ" ตอไป
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ตัวอยาง
แผนตรวจกอนเดินเครื่อง.
บริเวณเฟอง จุดตรวจ
1 เฟองขับ
มอเตอร
2 เฟองขับ
มอเตอร
3 เฟองขับ

แกนหมุน

รายการตรวจ
วิธีตรวจ
นอตหลวมหรือไม ?
โดยการดูและสัมผัส
มีรอยเปอนจากนํ้ ามันหรือ โดยการดู
ผงหรือไม ?
เพลาหลวมหรือไม ?
โดยการดูและสัมผัส

การบริหารโดยตรวจดูดวยตา
รายการ
ใชในบริเวณ
จุดประสงคการใช
เครื่องหมายแสดง
1. บริเวณที่มีการสั่น
คนหาการหลวมตัว
ตําแหนงที่ถูกตองของ สะเทือนบอยๆ
เกลียวและแปนเกลียว 2. บริเวณที่มีผลกระทบ
ตอคุณภาพ

ผลการตรวจ

การชี้และวิธีการติดตั้ง
- ทําเครื่องหมายตําแหนงที่สลัก
เกลียวและแปนเกลียวขันแนน
- ใชสีแดง
- ใชปากกาเขียนดวยมือ

[3] ขั้นตอนการเดินเครื่อง
ขั้นตอนการเดินเครื่อง มักรูจักกันในชื่อ "คูมือผูใช" หรือ "คูมือการใช" อธิบายการทํางานของเครื่องจักรและ
อุปกรณ และวิธีการใช พนักงานประจําเครื่องตองเขาใจเปนอยางดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) คําอธิบายศัพทเทคนิค
(2) ชื่อและการทํางานของเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือและชิ้นสวน
(3) การติดตั้งและการประกอบ
(4) วิธีปรับเครื่อง
(5) การเตรียมการเดินเครื่อง
(6) ขั้นตอนการเดินเครื่อง
(7) สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะติดตั้ง และมาตรการแกไข
(8) การตรวจประจําวัน
(9) รายการเกณฑกําหนด

[4] กฎสําหรับตรวจประจําวัน
เครื่องจักรและอุปกรณเสื่อมลงเมื่อใชงาน จึงควรตรวจเปนประจํา ทั้งการตรวจการใชงานประจําวัน และการ
ตรวจอยางละเอียดตามชวงเวลา
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การเสื่อมทั้งกอนเดินเครื่อง เมื่อเริ่มเดินเครื่องและขณะเครื่องเดิน และเมื่อจําเปนควรดําเนินการอยางรวดเร็ว
เพื่อปองกันการชํารุด ควรตรวจเกี่ยวกับควัน เสียง กลิ่น และการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรและอุปกรณ
(1) ควรตรวจโดยใชแผนตรวจ ซึ่งกําหนดรายการและวิธีการตรวจไวแลว
(2) วิธีตรวจควรใชหลักประสาทรับรูทั้ง 5 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดวยตา และการสัมผัส
(3) ควรตรวจโดยผูเดินเครื่องซึ่งมีความคุนเคยกับเครื่องจักรและอุปกรณอยูแลว และการเดินตรวจโดยผู
ชํานาญการจากฝายซอมบํารุง
สิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจควรลงในแผนตรวจ และยืนยันโดยผูรับผิดชอบ

[5] ขั้นตอนการแกไขสิ่งผิดปกติ
สิ่งผิดปกติที่พบระหวางการตรวจสอบควรไดรับการรายงาน พรอมทั้งสาเหตุที่เปนไปได หากสามารถแกไขโดย
มาตรการงายๆ ใหดําเนินการทันที หากสาเหตุยังไมชัดเจน ใหหารือกับผูจัดการหรือหัวหนางาน ตอจากนั้นให
หยุดเครื่องและทําการตรวจโดยรื้อเครื่องออกมาดู เมื่อคนพบสาเหตุโดยการตรวจสอบอยางละเอียดจากการรื้อ
เครื่องแลว ตองดําเนินการแกไขโดยทันที และเขียนรายงาน แกไขมาตรฐาน เมื่อมีความจําเปน และหารือเพื่อ
กําหนดมาตรการแกไขกับผูเกี่ยวของ ตองพิจารณาวาตองกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไขที่สําคัญหรือไม

[6] ขั้นตอนดําเนินการเมื่อเครื่องชํารุด
หากพบการชํารุดเกิดกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ ซึ่งก็คือการที่มันไมทํางานอยางถูกตองเหมาะสม ฝายซอมบํารุง
ควรดําเนินการและวิเคราะหการชํารุดนั้น
(1) ในกรณีชํารุดเล็กนอย ควรซอมและเปลี่ยนชิ้นสวน ณ จุดที่ตั้งเครื่อง
(2) ในกรณีที่ชํารุดมาก ควรตรวจอยางละเอียดเพื่อหาสาเหตุของการชํารุด และปฏิบัติการแกไขสาเหตุนั้น
(3) กรณีที่ชํารุดมากกวาจะซอมเสร็จตองใชเวลานาน ควรหาทางดําเนินการอยางฉุกเฉิน
(4) ถาไมสามารถปฏิบัติการแกไขฉุกเฉินได ใหซอมฉุกเฉินตาม "ระบบการบํารุงรักษาหลังเหตุขัดของ"
ปฏิบัติการแกไขตองมีจุดมุงหมายที่จะปองกันมิใหเกิดซํ้า ควรเก็บรายงานไวเพื่อใชอางอิงในการตรวจสอบใน
อนาคต

[7] ระบบบริหารการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ
ใหกําหนดวิธีสําหรับบริหารการตรวจและซอม การบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือประกอบดวย
(1) กิจกรรมที่ปองกันการเสื่อมสภาพ เชน การเติมนํ้ามันเครื่อง การปรับแตงและการทําความสะอาด
(2) กิจกรรมที่คนหาและแกไขการเสื่อมสภาพ เชน การตรวจและการทดสอบ
(3) กิจกรรมที่ฟนฟูการเสื่อมสภาพ เชน การซอมตามระยะเวลาที่กําหนด และการซอมเมื่อเครื่องชํารุดแลว
กิจกรรมการบํารุงรักษายังสามารถแยกไดดังนี้
(1) การบํารุงรักษาเชิงปองกัน: ปองกันการเสื่อมและการชํารุดกอนที่จะเกิดขึ้น (ในขั้นตอนการออกแบบและ
ติดตั้ง)
(2) การบํารุงรักษาตามแผนที่กําหนดไว:การตรวจขณะที่ใชงานตามระยะเวลาที่กําหนดไว
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(3) การบํารุงรักษาหลังเหตุขัดของ: การซอมกลับคืนอยางรวดเร็วเมื่อเครื่องชํารุด
(4) การบํารุงรักษาเชิงแกไข: การปองกันการชํารุดซํ้า โดยใชรายงานการบํารุงรักษามาวิเคราะห

[8] การกําหนดความสําคัญของเครื่องจักรและอุปกรณ
การบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณดําเนินการตามระดับความสําคัญ ความสําคัญควรพิจารณาจาก
(1) การชํารุดสงผลในดานความปลอดภัย สภาพแวดลอม คุณภาพของผลิตภัณฑ และตอการผลิต
(2) ความถี่ของการชํารุดของเครื่องจักรและอุปกรณนั้น
(3) คาใชจายในการซอม หรือทําใหดีดังเดิม
จัดทําเปนตารางเพื่อแสดงระดับความสําคัญ เครื่องจักรและอุปกรณบางอยางนานๆครั้งจึงเสีย แตหากเสียคาใช
จายจะสูงมาก
.

[9] การพิจารณาขอกําหนดในการบํารุงรักษา
ใชรูปแบบการบํารุงรักษาที่แตกตางกันสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับความสําคัญและคา
ใชจายในการบํารุงรักษา กําหนดทางเลือกตามรูปแบบการบํารุงรักษา ความถี่และวิธีการบํารุงรักษา รูปแบบการ
บํารุงรักษาประกอบดวย การบํารุงรักษาตามระยะเวลา การบํารุงรักษาตามสภาพการใชงาน (ตองการการ
สังเกตอยางสมํ่าเสมอ) และการบํารุงรักษาหลังเหตุขัดของ จากรายละเอียดของการบํารุงรักษาตามสภาพการใช
งาน ซึ่งอาจทําใหเกิดความสูญเสียการผลิตจํานวนมาก ในขณะที่การหยุดซอมอยางหยาบๆ ถาตองใชจายคา
บํารุงรักษาสูง โดยทั่วไปแลว การบํารุงรักษาตามระยะเวลา จะนํามาใชในชวงหยุดที่เหมาะกับเครื่อง

[10] การบริหารการซอมตามชวงเวลา
การซอมตามชวงเวลา ดําเนินการเพื่อระงับการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและเครื่องมือและเพื่อยืดอายุการใช
งาน วิธี "PERT" ซึ่งยอมาจาก "PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE มักจะนํามาใชเพื่อ
บริหารงานซอม โดยนําเสนอกระบวนการซอมในรูปแบบของขายงาน ในการรางแผนการซอม
(1) กําหนดงาน (กิจกรรม) ยืนยันสาระของงาน ประมาณจํานวนคน – วัน (man-day-จํานวนวันและคนงาน)
และวัสดุที่ตองใช
(2) กําหนดขายงานการซอม แสดงถึงความเชื่อมตอระหวางแตละงาน
(3) ประมาณกําหนดเวลา ในแตละงาน ใหระบุวาตองใชเวลาเทาใด แลวรวมทั้งหมดวาจะตองเวลาเทาไรงาน
จึงจะเสร็จ
(4) แสดงจํานวนบุคลากรและวัสดุที่ตองใชทั้งหมดในแตละงานในขายงานบนฐานของเวลา ซึ่งอาจเผยใหเห็น
ถึงมีการมอบหมายมากเกินไปในการทําใหงานสําเร็จ
(5) ทบทวนจํานวนคนที่ตองใชในแตละงานและแตละเวลา พยายามยนเวลาทํางานลง
(6) ทําแผนปฏิบัติการ

[11] ระบบการบริหารงานชิ้นสวนและสินคาในการซอม
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การซอมตามชวงเวลาตองหยุดเดินเครื่อง วัสดุที่ตองใชในการซอมควรสั่งซื้อไวลวงหนา การตัดสินวาเครื่องจักร
อุปกรณ หรือชิ้นสวนใดที่ตองซอมหรือเปลี่ยนใหมพิจารณาจากระดับของความเสื่อมสภาพ จัดลําดับความ
สําคัญโดย
(1) กฎหมายกําหนดใหตองมีการตรวจสอบ
(2) คาดวาอัตราการชํารุดสูงขึ้น
(3) การสูญเสียจากการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากการชํารุด
(4) คาใชจายในการซอมสูง
จัดทําตารางเวลาการซอม พรอมทั้งตารางการสั่งซื้ออะไหล มีวิธีสั่งซื้อ 2 วิธี
(1) กําหนดชวงเวลา : กําหนดเวลาแนนอนไวลวงหนา แตจํานวนที่สั่งซื้อแปรเปลี่ยนไป
(2) กําหนดปริมาณ : ออกคําสั่งซื้อเมื่อของลดลงมาอยูในระดับที่กําหนด
.

[12] ระบบบํารุงรักษาตามสภาพการใชงาน
การบํารุงรักษาตามสภาพการใชงาน เปนการคนหาแนวโนมความเสื่อมสภาพของเครื่องซึ่งนําไปสูการชํารุด
(1) วิธตี รวจควรวัดอยางตอเนือ่ งโดยใชเทคโนโลยีการวินจิ ฉัย เชน การวัดปริมาณโลหะในนํามั
้ นหลอลืน่ ในเครือ่ ง
ยนตของเครื่องบิน
(2) บันทึกการตรวจสอบ คาที่วัดไดแสดงเปนกราฟ เพื่อใหสามารถทราบการเสื่อมสภาพของเครื่องตลอด
เวลา สามารถกําหนดแผนบํารุงรักษาโดยใชผลของการตรวจนั้น
(3) เทคโนโลยีการวินิจฉัย มีเทคโนโลยีหลากหลายสามารถทําใหวินิจฉัยการสั่นสะเทือน การสึกหรอ การเปน
สนิม รอยรั่ว และความถดถอยของการทํางาน

[13] การบํารุงรักษาหลังเหตุขัดของ
มักจะมีเครื่องชํารุดโดยไมคาดฝนได ทั้งโดยอุบัติเหตุ หรือในบริเวณที่ตรวจสอบไดยาก
(1) เมื่อเครื่องชํารุดจะตองสอบสวนหาสาเหตุและตองปรึกษาหารือในการแกไขทันที
(2) เมื่อทราบสาเหตุและไดกําหนดแลววาเครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวนใดที่ตองซอมหรือเปลี่ยนใหม ตอง
จัดทําแผนซอมตามรายการโดยกําหนดเวลาที่ตองใชไว
(3) จัดบุคลากรที่ตองใชในการซอมทันที และจัดหาวัสดุและชิ้นสวน
(4) ใชตารางกระบวนการทํางานเพื่อบริหารความกาวหนาของการซอม
(5) รวบรวมขอมูลของผลการซอม และจัดทํารายงานสรุปผล และเก็บ
(6) จากบันทึกในอดีต พยายามคงรักษาอะไหลสํารองในจํานวนที่เหมาะสมสําหรับกรณีเรงดวน
.

[14] การปองกันมิใหเกิดซํ้า (วิเคราะหการชํารุด)
เครื่องจักรและอุปกรณควรปรับปรุงเพื่อปองกันมิใหเกิดสิ่งผิดปกติและชํารุด
(1) จําแนกแบบของการชํารุด เชน สายไฟชํารุด ขอตอชํารุด การสึกหรอ และ การเสื่อมสภาพตางๆ
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(2) การหาสาเหตุและผลของการชํารุด โดยใชเครื่องมือ เชน ฮีสโตแกรม พาเรโตไดอะแกรม และผังกางปลา
เปนตน และสืบสวนหาสาเหตุโดยใชคําถาม 5W+1H
(3) คิดหาวิธีปรับปรุง รวบรวมความคิดจากบุคคลตางๆ โดยวิธี "ระดมสมอง"
(4) ประเมินความคิดดานการปรับปรุงและเลือกที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากความงายของการดําเนินการและ
ประหยัด
(5) ทําการแกไขมาตรฐาน จัดแสดงไวใหพนักงานไดเห็น และทําการฝกอบรมหากจําเปน
วิธีการปรับปรุงและวิเคราะหซึ่งสามารถนํ ามาใชประกอบดวย การระดมสมอง การสรางแบบจําลอง การ
วิเคราะหทางเศรษฐกิจ การวิเคราะหแบบ FAULT TREE ANALYSIS- FTA และ การวิเคราะหฐานนิยมของขอ
ผิดพลาดและผลกระทบ (FMEA = FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS)

[15] บันทึกการบํารุงรักษาและการประเมินผล
กิจกรรมการบํารุงรักษาควรบันทึก เก็บรักษา และวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการบํารุงรักษาในอนาคต บันทึก
ควรประกอบดวย
(1) ระยะเวลาที่ชํารุดและความสูญเสียการผลิต
(2) อัตรากําลังที่ใชคน - วัน และคาแรง
(3) คาวัสดุและชิ้นสวนที่ใชซอม
(4) คาอุปกรณตรวจและอื่นๆ
กิจกรรมการบํารุงรักษาสามารถประเมินโดยใชแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางคาใชจายในการบํารุงรักษา
และความสูญเสียอันเกิดจากการชํารุด ซึ่งจะชวยในการตัดสินวาจะลดความสูญเสียจากการชํารุดหรือลดคาใช
จายจากการบํารุงรักษา การแสดงเปนแผนภูมิ เชน กราฟแทง กราฟเสน หรือผังวงกลม มีประโยชนมากในการ
วิเคราะหผลการซอมบํารุง

[16] การพิจารณาคาใชจายดานการบํารุงรักษาเมื่อซื้อเครื่อง
แมวา ราคาซือ้ ตําแต
่ เครือ่ งจักรและอุปกรณนนั้ อาจมีมลู คาการลงทุนทีแ่ พง ถาจะตองเสียคาบํารุงรักษาและคาซอม
สูง ดังนั้นคาใชจายทั้งหมดจะตองประเมินกอนการจัดซื้อ ปจจัยตางๆ ที่ควรนํามาพิจารณาประกอบดวย
(1) เกณฑกําหนดดานสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ
(2) ขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อถือไดที่ไดจากการทดสอบลวงหนาแลว
(3) ขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อถือไดของเครื่องที่คลายกันหรือเครื่องเกา
(4) ความประหยัดเนื่องจากการแกไขการบํารุงรักษาใหงายเขา (SIMPLIFIED MAINTENANCE การตรวจ
และการซอม) ของเครื่องที่คลายกันหรือเครื่องที่ใชงานอยู
(5) ระยะเวลาที่ตองหยุดผลิตของเครื่องที่คลายกัน เครื่องที่ใชงานอยูรวมทั้งผลกระทบดวย
พิจารณาเกณฑกําหนดดานการบํารุงรักษาอยางรอบคอบ และเลือกมาตรการบํารุงรักษาเหมาะที่สุดจากการ
เปรียบเทียบระหวางคาใชจายและการสูญเสียเวลาการผลิต
.
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[17] กิจกรรมบํารุงรักษาโดยทุกคน
ทุกคน จากผูบริหารสูงสุด จนถึงพนักงานระดับลางทุกคนตองมีสวนรวมในกิจกรรมบํารุงรักษา ซึ่งเรียกวา
การบํารุงรักษาเชิงปองกันโดยทุกคน = TPM = TOTAL PREVENTIVE MAINTENANGE ประกอบไปดวยทุกรูป
แบบของการบํารุงรักษา คือ
(1) ตองรวมปฏิบัติโดยทุกคน จะเกิดผลดังนี้ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายมากขึ้น และมีความสํานึกในเอก
ภาพและทีมเวอรคที่เขมแข็ง
(2) พนักงานในสายงานรวมตัวกันตั้งกลุมยอย เพื่อแกปญหา
(3) สมาชิกมุงมั่นพัฒนาตนเองโดยกิจกรรมฝกอบรม แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับกลุมอื่น และรวมในการประชุม
(4) สมาชิกมีสํานึกในการคนหาปญหา และแสดงความสรางสรรคเมื่อแกปญหา
(5) การใชเทคนิคทางสถิติ (เชน เครื่องมือ QC 7 อยาง) เพื่อแกปญหาอยางเปนวิทยาศาสตร
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