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คูมือเลม 12
การจัดการกับสิ่งอํ านวยความสะดวกและเครื่องมือ

บทนํ า
ในการที่จะคงรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ มีความจํ าเปนที่จะตองมอบหมายพนักงานใหรับผิด
ชอบในแตละพื้นที่ทํ างาน และแตละกระบวนการ และทํ าใหพวกเขาปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐาน การจัดการ
กับส่ิงอํ านวยความสะดวกและเครื่องมือมีความจํ าเปนในการควบคุมส่ิงอํ านวยความสะดวกและเครื่องมือ และ
การคงรักษาไวซึ่งสภาวะที่เหมาะสม นอกจากนี้การจัดการกับส่ิงอํ านวยความสะดวกและเครื่องมือยังเปนสิ่งที่
ขาดไมไดสํ าหรับการทํ าใหการเพิ่มผลผลิตเปนไปอยางมั่นคง

[1] การทํ าความสะอาดเครื่องจักร (การรณรงค 3ส.)
เปนความสํ าคัญอยางยิ่งที่สภาพแวดลอมการทํ างานจะตองมีความสะอาด เรียบรอยและเปนระเบียบตามหลัก
การของ 3 ส. คือ “สะสาง” “สะดวก” และ “สะอาด”

จุดตรวจในการรณณรงค 3 ส.
3 ส. หัวขอ จุดตรวจ ผล
สะสาง ไมเก็บของที่ไมจํ าเปนในบริเวณที่

ทํ างาน
1. มีส่ิงของไมจํ าเปนทิ้งไวหรือไม ?
2. มีวัสดุกีดขวางทางเดินหรือไม ?
3. เครื่องมือจัดเก็บเรียบรอยหรือไม ฯลฯ

สะดวก จัดของที่จํ าเปนตองใชใหพรอมที่จะใช
ตลอดเวลา

1. ไดกํ าหนดวิธีเก็บของไวแลวหรือไม ?
2. ไดกํ าหนดบริเวณที่เก็บของไวแลวหรือไม ?
3. ส่ิงของจํ าเปนสามารถเคลื่อนยายไดรวดเร็ว
หรือไม ?

สะอาด อยาผลิตขยะ อยาทิ้งเกลื่อนกลาด 1. บริเวณที่ทํ างานมีขยะหรือไม ?
2. เครื่องจักรและอุปกรณมีฝุนจับหรือไม ?
3. พื้นสะอาดหรือไม ? ฯลฯ

[2] กฎในการตรวจเมื่อเริ่มเดินเครื่อง
เครื่องจักร อุปกรณ ชิ้นสวนที่สํ าคัญตองไดรับการตรวจกอนเริ่มเดินเครื่อง การตรวจเมื่อเร่ิมตองดํ าเนินการกอนที่
จะเดนิเครือ่ง จดุส ําคญัทีต่รวจมดัีงนี ้ การหลดุหลวมของเครือ่งเนือ่งมาจากการสัน่สะเทอืน การกดีขวางและหยดุ
งานเนื่องจากฝุนและขยะ มีวัสดุอ่ืนแปลกปลอมเขามา นํ้ ามันร่ัวและกระจัดกระจาย สายดินและสายไฟชํ ารุด 
ดํ าเนนิการตรวจโดยใชแผนตรวจ ซึ่งกํ าหนดรายการและวิธีการตรวจไวแลว รายงานผลการตรวจใหผูรับผิดชอบ
และขอรับการยืนยัน เมื่อพบความผิดปกติ ก็ใหดํ าเนินการตาม "ระเบียบการแกไขสิ่งผิดปกติ" ตอไป
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ตัวอยาง

แผนตรวจกอนเดินเครื่อง.
บริเวณเฟอง จุดตรวจ รายการตรวจ วิธีตรวจ ผลการตรวจ

1 เฟองขับ มอเตอร นอตหลวมหรือไม ? โดยการดูและสัมผัส
2 เฟองขับ มอเตอร มีรอยเปอนจากนํ้ ามันหรือ

ผงหรือไม ?
โดยการดู

3 เฟองขับ แกนหมุน เพลาหลวมหรือไม ? โดยการดูและสัมผัส

การบริหารโดยตรวจดูดวยตา
รายการ ใชในบริเวณ จุดประสงคการใช การชี้และวิธีการติดตั้ง

เครื่องหมายแสดง
ตํ าแหนงที่ถูกตองของ
เกลียวและแปนเกลียว

1. บริเวณที่มีการสั่น
สะเทือนบอยๆ
2. บริเวณที่มีผลกระทบ
ตอคุณภาพ

คนหาการหลวมตัว - ทํ าเครื่องหมายตํ าแหนงที่สลัก
เกลียวและแปนเกลียวขันแนน
- ใชสีแดง
- ใชปากกาเขียนดวยมือ

[3] ขั้นตอนการเดินเครื่อง
ข้ันตอนการเดินเครื่อง มักรูจักกันในชื่อ "คูมือผูใช" หรือ "คูมือการใช" อธิบายการทํ างานของเครื่องจักรและ
อุปกรณ และวิธีการใช พนักงานประจํ าเครื่องตองเขาใจเปนอยางดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 (1) คํ าอธิบายศัพทเทคนิค
 (2) ชื่อและการทํ างานของเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือและชิ้นสวน
 (3) การติดตั้งและการประกอบ
 (4) วิธีปรับเครื่อง
 (5) การเตรียมการเดินเครื่อง
 (6) ข้ันตอนการเดินเครื่อง
 (7) ส่ิงผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะติดตั้ง และมาตรการแกไข
 (8) การตรวจประจํ าวัน
 (9) รายการเกณฑกํ าหนด

[4] กฎสํ าหรับตรวจประจํ าวัน
เครื่องจักรและอุปกรณเสื่อมลงเมื่อใชงาน จึงควรตรวจเปนประจํ า ทั้งการตรวจการใชงานประจํ าวัน และการ
ตรวจอยางละเอียดตามชวงเวลา
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การเสื่อมทั้งกอนเดินเครื่อง เมื่อเร่ิมเดินเครื่องและขณะเครื่องเดิน และเมื่อจํ าเปนควรดํ าเนินการอยางรวดเร็ว 
เพื่อปองกันการชํ ารุด ควรตรวจเกี่ยวกับควัน เสียง กลิ่น และการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรและอุปกรณ
 (1) ควรตรวจโดยใชแผนตรวจ ซึ่งกํ าหนดรายการและวิธีการตรวจไวแลว
 (2) วิธีตรวจควรใชหลักประสาทรับรูทั้ง 5 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดวยตา และการสัมผัส
 (3) ควรตรวจโดยผูเดินเครื่องซึ่งมีความคุนเคยกับเครื่องจักรและอุปกรณอยูแลว และการเดินตรวจโดยผู

ชํ านาญการจากฝายซอมบํ ารุง
ส่ิงที่ตรวจพบจากการตรวจควรลงในแผนตรวจ และยืนยันโดยผูรับผิดชอบ

[5] ขั้นตอนการแกไขส่ิงผิดปกติ
ส่ิงผิดปกติที่พบระหวางการตรวจสอบควรไดรับการรายงาน พรอมทั้งสาเหตุที่เปนไปได หากสามารถแกไขโดย
มาตรการงายๆ ใหดํ าเนินการทันที หากสาเหตุยังไมชัดเจน ใหหารือกับผูจัดการหรือหัวหนางาน ตอจากนั้นให
หยุดเครื่องและทํ าการตรวจโดยรื้อเครื่องออกมาดู เมื่อคนพบสาเหตุโดยการตรวจสอบอยางละเอียดจากการรื้อ
เครื่องแลว ตองดํ าเนินการแกไขโดยทันที และเขียนรายงาน แกไขมาตรฐาน เมื่อมีความจํ าเปน และหารือเพื่อ
กํ าหนดมาตรการแกไขกับผูเกี่ยวของ ตองพิจารณาวาตองกํ าหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไขที่สํ าคัญหรือไม

[6] ขั้นตอนดํ าเนินการเมื่อเครื่องชํ ารุด
หากพบการชํ ารุดเกิดกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ ซึ่งก็คือการที่มันไมทํ างานอยางถูกตองเหมาะสม ฝายซอมบํ ารุง
ควรดํ าเนินการและวิเคราะหการชํ ารุดนั้น
 (1) ในกรณีชํ ารุดเล็กนอย ควรซอมและเปลี่ยนชิ้นสวน ณ จุดที่ต้ังเครื่อง
 (2) ในกรณีที่ชํ ารุดมาก ควรตรวจอยางละเอียดเพื่อหาสาเหตุของการชํ ารุด และปฏิบัติการแกไขสาเหตุนั้น
 (3) กรณีที่ชํ ารุดมากกวาจะซอมเสร็จตองใชเวลานาน ควรหาทางดํ าเนินการอยางฉุกเฉิน
 (4) ถาไมสามารถปฏิบัติการแกไขฉุกเฉินได ใหซอมฉุกเฉินตาม "ระบบการบํ ารุงรักษาหลังเหตุขัดของ"
ปฏิบัติการแกไขตองมีจุดมุงหมายที่จะปองกันมิใหเกิดซํ้ า ควรเก็บรายงานไวเพื่อใชอางอิงในการตรวจสอบใน
อนาคต

[7] ระบบบริหารการบํ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ
ใหกํ าหนดวิธีสํ าหรับบริหารการตรวจและซอม การบํ ารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือประกอบดวย
 (1) กิจกรรมที่ปองกันการเสื่อมสภาพ เชน การเติมนํ้ ามันเครื่อง การปรับแตงและการทํ าความสะอาด
 (2) กิจกรรมที่คนหาและแกไขการเสื่อมสภาพ เชน การตรวจและการทดสอบ
 (3) กิจกรรมที่ฟนฟูการเสื่อมสภาพ เชน การซอมตามระยะเวลาที่กํ าหนด และการซอมเมื่อเครื่องชํ ารุดแลว
กิจกรรมการบํ ารุงรักษายังสามารถแยกไดดังนี้
 (1) การบํ ารุงรักษาเชิงปองกัน: ปองกันการเสื่อมและการชํ ารุดกอนที่จะเกิดขึ้น (ในขั้นตอนการออกแบบและ

ติดตั้ง)
 (2) การบํ ารุงรักษาตามแผนที่กํ าหนดไว:การตรวจขณะที่ใชงานตามระยะเวลาที่กํ าหนดไว
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 (3) การบํ ารุงรักษาหลังเหตุขัดของ: การซอมกลับคืนอยางรวดเร็วเมื่อเครื่องชํ ารุด
 (4) การบํ ารุงรักษาเชิงแกไข: การปองกันการชํ ารุดซํ้ า โดยใชรายงานการบํ ารุงรักษามาวิเคราะห
[8] การกํ าหนดความสํ าคัญของเครื่องจักรและอุปกรณ
การบํ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณดํ าเนินการตามระดับความสํ าคัญ ความสํ าคัญควรพิจารณาจาก
 (1) การชํ ารุดสงผลในดานความปลอดภัย สภาพแวดลอม คุณภาพของผลิตภัณฑ และตอการผลิต
 (2) ความถี่ของการชํ ารุดของเครื่องจักรและอุปกรณนั้น
 (3) คาใชจายในการซอม หรือทํ าใหดีดังเดิม
จัดทํ าเปนตารางเพื่อแสดงระดับความสํ าคัญ เครื่องจักรและอุปกรณบางอยางนานๆครั้งจึงเสีย แตหากเสียคาใช
จายจะสูงมาก
.

[9] การพิจารณาขอกํ าหนดในการบํ ารุงรักษา
ใชรูปแบบการบํ ารุงรักษาที่แตกตางกันสํ าหรับเครื่องจักรและอุปกรณที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับความสํ าคัญและคา
ใชจายในการบํ ารุงรักษา กํ าหนดทางเลือกตามรูปแบบการบํ ารุงรักษา ความถี่และวิธีการบํ ารุงรักษา รูปแบบการ
บํ ารุงรักษาประกอบดวย การบํ ารุงรักษาตามระยะเวลา การบํ ารุงรักษาตามสภาพการใชงาน (ตองการการ
สังเกตอยางสมํ่ าเสมอ) และการบํ ารุงรักษาหลังเหตุขัดของ จากรายละเอียดของการบํ ารุงรักษาตามสภาพการใช
งาน ซึ่งอาจทํ าใหเกิดความสูญเสียการผลิตจํ านวนมาก ในขณะที่การหยุดซอมอยางหยาบๆ ถาตองใชจายคา
บํ ารุงรักษาสูง โดยทั่วไปแลว การบํ ารุงรักษาตามระยะเวลา จะนํ ามาใชในชวงหยุดที่เหมาะกับเครื่อง

[10] การบริหารการซอมตามชวงเวลา
การซอมตามชวงเวลา ดํ าเนินการเพื่อระงับการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและเครื่องมือและเพื่อยืดอายุการใช
งาน วิธี "PERT" ซึ่งยอมาจาก "PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE มักจะนํ ามาใชเพื่อ
บริหารงานซอม โดยนํ าเสนอกระบวนการซอมในรูปแบบของขายงาน ในการรางแผนการซอม
 (1) กํ าหนดงาน (กิจกรรม) ยืนยันสาระของงาน ประมาณจํ านวนคน – วัน (man-day-จํ านวนวันและคนงาน) 

และวัสดุที่ตองใช
 (2) กํ าหนดขายงานการซอม แสดงถึงความเชื่อมตอระหวางแตละงาน
 (3) ประมาณกํ าหนดเวลา ในแตละงาน ใหระบุวาตองใชเวลาเทาใด แลวรวมทั้งหมดวาจะตองเวลาเทาไรงาน

จึงจะเสร็จ
 (4) แสดงจํ านวนบุคลากรและวัสดุที่ตองใชทั้งหมดในแตละงานในขายงานบนฐานของเวลา ซึ่งอาจเผยใหเห็น

ถึงมีการมอบหมายมากเกินไปในการทํ าใหงานสํ าเร็จ
 (5) ทบทวนจํ านวนคนที่ตองใชในแตละงานและแตละเวลา พยายามยนเวลาทํ างานลง
 (6) ทํ าแผนปฏิบัติการ

[11] ระบบการบริหารงานชิ้นสวนและสินคาในการซอม
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การซอมตามชวงเวลาตองหยุดเดินเครื่อง วัสดุที่ตองใชในการซอมควรสั่งซื้อไวลวงหนา การตัดสินวาเครื่องจักร 
อุปกรณ หรือชิ้นสวนใดที่ตองซอมหรือเปลี่ยนใหมพิจารณาจากระดับของความเสื่อมสภาพ จัดลํ าดับความ
สํ าคัญโดย
 (1) กฎหมายกํ าหนดใหตองมีการตรวจสอบ
 (2) คาดวาอัตราการชํ ารุดสูงขึ้น
 (3) การสูญเสียจากการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากการชํ ารุด
 (4) คาใชจายในการซอมสูง
จัดทํ าตารางเวลาการซอม พรอมทั้งตารางการสั่งซื้ออะไหล มีวิธีส่ังซื้อ 2 วิธี
 (1) กํ าหนดชวงเวลา : กํ าหนดเวลาแนนอนไวลวงหนา แตจํ านวนที่ส่ังซื้อแปรเปลี่ยนไป
 (2) กํ าหนดปริมาณ : ออกคํ าสั่งซื้อเมื่อของลดลงมาอยูในระดับที่กํ าหนด
.

[12] ระบบบํ ารุงรักษาตามสภาพการใชงาน
การบํ ารุงรักษาตามสภาพการใชงาน เปนการคนหาแนวโนมความเสื่อมสภาพของเครื่องซึ่งนํ าไปสูการชํ ารุด
 (1) วธิตีรวจควรวดัอยางตอเนือ่งโดยใชเทคโนโลยกีารวนิจิฉัย เชน การวดัปริมาณโลหะในนํ ้ามนัหลอล่ืนในเครือ่ง

ยนตของเครื่องบิน
 (2) บันทึกการตรวจสอบ  คาที่วัดไดแสดงเปนกราฟ เพื่อใหสามารถทราบการเสื่อมสภาพของเครื่องตลอด

เวลา สามารถกํ าหนดแผนบํ ารุงรักษาโดยใชผลของการตรวจนั้น
 (3) เทคโนโลยีการวินิจฉัย มีเทคโนโลยีหลากหลายสามารถทํ าใหวินิจฉัยการสั่นสะเทือน การสึกหรอ การเปน

สนิม รอยร่ัว และความถดถอยของการทํ างาน

[13] การบํ ารุงรักษาหลังเหตุขัดของ
มักจะมีเครื่องชํ ารุดโดยไมคาดฝนได ทั้งโดยอุบัติเหตุ หรือในบริเวณที่ตรวจสอบไดยาก
 (1) เมื่อเครื่องชํ ารุดจะตองสอบสวนหาสาเหตุและตองปรึกษาหารือในการแกไขทันที
 (2) เมื่อทราบสาเหตุและไดกํ าหนดแลววาเครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวนใดที่ตองซอมหรือเปลี่ยนใหม ตอง

จัดทํ าแผนซอมตามรายการโดยกํ าหนดเวลาที่ตองใชไว
 (3) จัดบุคลากรที่ตองใชในการซอมทันที และจัดหาวัสดุและชิ้นสวน
 (4) ใชตารางกระบวนการทํ างานเพื่อบริหารความกาวหนาของการซอม
 (5) รวบรวมขอมูลของผลการซอม และจัดทํ ารายงานสรุปผล และเก็บ
 (6) จากบันทึกในอดีต พยายามคงรักษาอะไหลสํ ารองในจํ านวนที่เหมาะสมสํ าหรับกรณีเรงดวน
.

[14] การปองกันมิใหเกิดซํ้ า (วิเคราะหการชํ ารุด)
เครื่องจักรและอุปกรณควรปรับปรุงเพื่อปองกันมิใหเกิดสิ่งผิดปกติและชํ ารุด
 (1) จํ าแนกแบบของการชํ ารุด เชน  สายไฟชํ ารุด ขอตอชํ ารุด การสึกหรอ และ การเสื่อมสภาพตางๆ
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 (2) การหาสาเหตุและผลของการชํ ารุด โดยใชเครื่องมือ เชน ฮีสโตแกรม พาเรโตไดอะแกรม และผังกางปลา 
เปนตน และสืบสวนหาสาเหตุโดยใชคํ าถาม 5W+1H

 (3) คิดหาวิธีปรับปรุง รวบรวมความคิดจากบุคคลตางๆ โดยวิธี "ระดมสมอง"
 (4) ประเมินความคิดดานการปรับปรุงและเลือกที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากความงายของการดํ าเนินการและ

ประหยัด
 (5) ทํ าการแกไขมาตรฐาน จัดแสดงไวใหพนักงานไดเห็น และทํ าการฝกอบรมหากจํ าเปน
วิธีการปรับปรุงและวิเคราะหซึ่งสามารถนํ ามาใชประกอบดวย การระดมสมอง การสรางแบบจํ าลอง การ
วิเคราะหทางเศรษฐกิจ การวิเคราะหแบบ FAULT TREE ANALYSIS- FTA และ การวิเคราะหฐานนิยมของขอ
ผิดพลาดและผลกระทบ  (FMEA = FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS)

[15] บันทึกการบํ ารุงรักษาและการประเมินผล
กิจกรรมการบํ ารุงรักษาควรบันทึก เก็บรักษา และวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการบํ ารุงรักษาในอนาคต บันทึก
ควรประกอบดวย
 (1) ระยะเวลาที่ชํ ารุดและความสูญเสียการผลิต
 (2) อัตรากํ าลังที่ใชคน - วัน และคาแรง 
 (3) คาวัสดุและชิ้นสวนที่ใชซอม 
 (4) คาอุปกรณตรวจและอื่นๆ

กิจกรรมการบํ ารุงรักษาสามารถประเมินโดยใชแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางคาใชจายในการบํ ารุงรักษา
และความสูญเสียอันเกิดจากการชํ ารุด ซึ่งจะชวยในการตัดสินวาจะลดความสูญเสียจากการชํ ารุดหรือลดคาใช
จายจากการบํ ารุงรักษา การแสดงเปนแผนภูมิ เชน กราฟแทง กราฟเสน หรือผังวงกลม มีประโยชนมากในการ
วิเคราะหผลการซอมบํ ารุง

[16] การพิจารณาคาใชจายดานการบํ ารุงรักษาเมื่อซื้อเครื่อง
แมวาราคาซือ้ต่ํ าแตเครือ่งจกัรและอปุกรณนัน้อาจมมีลูคาการลงทนุทีแ่พง ถาจะตองเสยีคาบ ํารุงรักษาและคาซอม
สูง ดังนั้นคาใชจายทั้งหมดจะตองประเมินกอนการจัดซื้อ ปจจัยตางๆ ที่ควรนํ ามาพิจารณาประกอบดวย
 (1) เกณฑกํ าหนดดานสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ
 (2) ขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อถือไดที่ไดจากการทดสอบลวงหนาแลว
 (3) ขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อถือไดของเครื่องที่คลายกันหรือเครื่องเกา
 (4) ความประหยัดเนื่องจากการแกไขการบํ ารุงรักษาใหงายเขา (SIMPLIFIED MAINTENANCE การตรวจ

และการซอม) ของเครื่องที่คลายกันหรือเครื่องที่ใชงานอยู
 (5) ระยะเวลาที่ตองหยุดผลิตของเครื่องที่คลายกัน เครื่องที่ใชงานอยูรวมทั้งผลกระทบดวย
พิจารณาเกณฑกํ าหนดดานการบํ ารุงรักษาอยางรอบคอบ และเลือกมาตรการบํ ารุงรักษาเหมาะที่สุดจากการ
เปรียบเทียบระหวางคาใชจายและการสูญเสียเวลาการผลิต
.
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[17] กิจกรรมบํ ารุงรักษาโดยทุกคน
ทุกคน จากผูบริหารสูงสุด จนถึงพนักงานระดับลางทุกคนตองมีสวนรวมในกิจกรรมบํ ารุงรักษา ซึ่งเรียกวา         
การบ ํารุงรักษาเชงิปองกนัโดยทกุคน = TPM = TOTAL PREVENTIVE MAINTENANGE ประกอบไปดวยทกุรูป
แบบของการบํ ารุงรักษา คือ
 (1) ตองรวมปฏิบัติโดยทุกคน จะเกิดผลดังนี้ประสบผลสํ าเร็จตามเปาหมายมากขึ้น และมีความสํ านึกในเอก

ภาพและทีมเวอรคที่เขมแข็ง
 (2) พนักงานในสายงานรวมตัวกันตั้งกลุมยอย เพื่อแกปญหา
 (3) สมาชิกมุงมั่นพัฒนาตนเองโดยกิจกรรมฝกอบรม แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับกลุมอ่ืน และรวมในการประชุม
 (4) สมาชิกมีสํ านึกในการคนหาปญหา และแสดงความสรางสรรคเมื่อแกปญหา
 (5) การใชเทคนิคทางสถิติ (เชน เครื่องมือ QC 7 อยาง) เพื่อแกปญหาอยางเปนวิทยาศาสตร
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