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           The objective of this study aimed to reduce downtime because of machine 

breakdown and to schedule the preventive maintenance plan based on the Condition  Base 

Maintenance theory  for the machine components of a case study. The research methodology 
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บทท ี1 

บทนํา 

1.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบนัการผลิตเครืองดืมชนิดพร้อมดืม (Ready To Drink)  ในภาคอุตสาหกรรม ทงั
ผลิตในประเทศ และนาํเขา้จากต่างประเทศมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูงมากจดัเป็นเครืองดืมทีกาํลงั
มาแรงในขณะนีแต่ละองค์กรหรือบริษัทผู ้ผลิตนันต่างก็มีแผนกลยุทธ์ในการแข่งขันในด้าน
การตลาด เพือแยง่ชิงลูกคา้ใหไ้ดม้าซึงส่วนแบ่งทางการตลาดให้ไดม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้และเพือ
ความอยูร่อดขององคก์รหรือบริษทัผูผ้ลิตสินคา้นนัจะตอ้งทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรเพิมขึน สินคา้มีตน้ทุน
ตาํ คุณภาพดี และการส่งมอบสินคา้ก็ไดท้นัตามเวลาทีกาํหนด  ซึงในงานวิจยันีจะศึกษาเฉพาะการ
เพิมประสิทธิภาพการทาํงานของเครืองจกัรในสายการผลิตเท่านนั  

            ดงันนัเพือทีจะสามารถใช้งานเครืองจกัรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจาํเป็นอยา่งยิงทีจะ
ทาํใหเ้ครืองจกัรหยดุการทาํงานเนืองจากการชาํรุดใหน้อ้ยทีสุด วตัถุประสงคข์องการบาํรุงรักษา คือ 
สามารถทีจะรักษาสมรรถนะความพร้อมในการใช้งานของเครืองจักรรักษาประสิทธิผลของ
เครืองจกัรเพือให้สามารถใช้งานได้ตามแผนทีวางไวมี้ค่าใช้จ่ายตาํทีสุด รวมถึงการบาํรุงรักษา
เพือใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชง้านเครืองจกัร  ปัญหาทีสําคญัในปัจจุบนัของโรงงาน คือ เวลาที
สูญเสียไปเนืองจากการทีเครืองจกัรเกิดการชาํรุดและขดัขอ้งค่อนขา้งสูงและเครืองจกัรทาํงานได้
อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ดงัแสดงขอ้มูลไวใ้นตารางที  การหยุดของเครืองจกัรบางเครืองของ
สายการผลิตนนัจะเป็นผลให้เครืองจกัรอืนๆตอ้งหยุดตามไปอีกดว้ย ส่งผลทาํให้การผลิตไม่เต็ม
ประสิทธิภาพและไม่สามารถผลิตสินคา้ไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ ซึงการบาํรุงรักษาเครืองจกัร
ในปัจจุบนัส่วนใหญ่แลว้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเป็นการบาํรุงรักษาหลงัเหตุขดัขอ้ง
เป็นหลกั ขาดการควบคุมทีรัดกุมและการดาํเนินงานทีมีประสิทธิภาพ ซึงปัญหาของการบาํรุงรักษา
เครืองจกัรในโรงงานก็คือมีการใชจ้นกระทงัเครืองจกัรเสียหายแลว้จึงทาํการซ่อมบาํรุงกระบวนการ
ผลิตของโรงงานตวัอย่างได้มีการดาํเนินงานด้านการบาํรุงรักษาให้กบัเครืองจกัรในสายการผลิ



 
 

 

เครืองดืมชนิดพร้อมดืม (Ready to drink)  อยูแ่ลว้ แต่การบาํรุงรักษาในปัจจุบนัยงัไม่มีประสิทธิภาพ
ไม่สามารถลดเวลาของการเสียของเครืองจกัรไดจ้ากการเก็บขอ้มูลการสูญเสียในช่วงเดือนมกราคม 
255   ถึงเดือนสิงหาคม 2556  ซึงแสดงดงัตารางที 1 ดงันี 

ตารางที 1 แสดงเปอร์เซ็นตอ์ตัราความพร้อมใชง้านและเปอร์เซ็นตเ์ครืองจกัรขดัขอ้ง 

เดือน อตัราความพร้อมใชง้าน 

(%) 

เครืองจกัรหยดุ 

(%) 

มกราคม  79.83% 20.17% 

กุมภาพนัธ์  89.58% 10.42% 

มีนาคม  90.75% 9.25% 

เมษายน 78.57% 21.43% 

พฤษภาคม  86.65% 13.35% 

มิถุนายน  86.59% 13.41% 

กรกฎาคม  80.86% 19.14% 

สิงหาคม  83.69% 16.31% 

เฉลีย 84.57% 15.43% 
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ภาพที   เปอร์เซ็นตเ์ครืองจกัรหยดุ ระหวา่งเดือนมกราคม – สิงหาคม พ.ศ.  

 ตารางที   ขอ้มูลเวลาในการหยดุเครืองจกัรและเปอร์เซ็นตส์ะสม 

 

 

 

 

เครืองจกัร 
  เวลาในการหยดุ        

เครืองจกัร  (ชวัโมง / เดือน) 
เปอร์เซ็นต ์ เปอร์เซ็นตส์ะสม 

Filler&Caper 60 61.22 61.22 

Labeller 12 12.24 73.47 

Rinser 8 8.16 81.63 

Chiller 4 4.08 85.71 

Ink Jet 3 3.06 88.78 

air compressor 2 2.04 90.82 

Stamper 2 2.04 92.86 

Warmer 2 2.04 94.90 

cooling tower 2 2.04 96.94 

Bottle Conveyor 2 2.04 98.98 

Carton Sealer 1 1.02 100.00 
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ภาพที 2 แสดงเครืองจกัรขดัขอ้งระหวา่งเดือนมกราคม – สิงหาคม พ.ศ.  

              จากตารางที  พบว่าโรงงานทีวิจยัมีเครืองจกัรทงัหมด 11  เครือง ซึงแต่ละเครืองนนัมี
ชินส่วนยอ่ยเป็นจาํนวนมาก ดงันนัผูว้จิยันาํหลกัการพาเรโตมาใชเ้พือช่วยในการเลือกเครืองจกัรทีมี
ปัญหาการหยดุเครือง (Downtime) ทีสาํคญัมาปรับปรุงก่อน โดยนาํเวลาการเสียของเครืองจกัรมาทาํ
กราฟพาเรโตแสดงสัดส่วนของเวลาทีเครืองจกัรเสียหาย  %   มีเครืองจกัรทงัหมด  เครืองดงันี 

        .Filler 

           .Labeller 

              3.Rinser 

 จากปัญหาดังกล่าว จึง เ ป็นสิงจูงใจให้ มีการบํา รุง รักษา เ ชิงพยากรณ์  (Predictive 

Maintenance) หรือการบาํรุงรักษาตามสภาพ(Condition Based  Maintenance ) สําหรับเครืองจกัรที
มีความสําคญัต่อกระบวนการผลิต มาวิเคราะห์งานบาํรุงรักษาเครืองจกัร และประเมินหาสภาพ
ปัจจุบนัของเครืองจกัร สภาพอยา่งไรไม่ตอ้งดูแลรักษามากนกัสภาพอยา่งไรตอ้งดูแลรักษาเป็นอยา่ง
ดี สภาพอยา่งไรทีสมควรเปลียนไดแ้ลว้   และใชเ้พือทาํการวางแผนการบาํรุงรักษาเท่าทีจาํเป็นเป็น
เท่านันโดยจดัทาํมาตรฐานในการบาํรุงรักษาเครืองจกัรช่วงเวลาทีต้องทาํการบาํรุงรักษาตาม
แผนงาน ซึงการบาํรุงรักษาทีดีนันเป็นผลให้เครืองจกัรมีประสิทธิภาพและสมรรถนะทีสูงสุด
ตลอดเวลา ทาํใหล้ดการชาํรุดของอุปกรณ์ไดอ้ยา่งมาก  
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2. วตัถุประสงค์ 

         .  ทาํการวิเคราะห์อาการทีผิดปกติและผลกระทบของความเสียหายของเครืองจกัรแต่ละ
เครืองเพือจดัทาํแผนการซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัทฤษฎีบาํรุงรักษาตามสภาพ(Condition Based 

Condition Based Maintenance) ใหก้บัโรงงานตวัอยา่ง           

               .  เพิมค่าอตัราการเดินเครืองจกัร (Machine Availability) ของกระบวนการผลิต โดยลด
ความสูญเสียหลกั ตามแนวทางการบาํรุงรักษาตามสภาพ (ConditionBase Maintenance, CBM) 

3. สมมติฐาน 

           การนําการจัดการบํารุงรักษาด้วยทฤษฎีบํารุงรักษาตามสภาพ(Condition Based  

Maintenance)  มาวิเคราะห์งานบาํรุงรักษาเครืองจกัร และประเมินหาสภาพปัจจุบนัของเครืองจกัร 

สภาพอย่างไรไม่ตอ้งดูแลรักษามากนักสภาพอย่างไรตอ้งดูแลรักษาเป็นอย่างดี สภาพอย่างไรที
สมควรเปลียนไดแ้ลว้ และใชเ้พือทาํการวางแผนการบาํรุงรักษาเท่าทีจาํเป็นเป็นเท่านนั 

4. ขอบเขตการดําเนินงาน 

             .   การศึกษานีไดใ้ช้ขอ้มูลจาก บริษทั ประมวลผล จาํกดั เป็นโรงงาน ตวัอยา่งเท่านนัใน
การศึกษาและ เพือกาํหนดงานการบาํรุงรักษาตามสภาพ (Condition Based  Maintenance) ของ
โรงงานตวัอยา่ง 

5. วธีิการดําเนินงาน 

              5.  ศึกษาปัญหาของการขดัขอ้งของเครืองจกัรในกระบวนการผลิตเครืองดืมชนิดพร้อมดืม 
(Ready To  Drink)   

              5.  ศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการบาํรุงรักษาตามสภาพ (Condition Based  

Maintenance) 
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               5.  วิเคราะห์อาการขดัขอ้งและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis) ของ
ชินส่วนของเครืองจกัร 

              5.  ประเมินแนวทางการบาํรุงรักษาโดยใช้หลกัการจดัการงานบาํรุงรักษาดว้ยทฤษฎีการ
บาํรุงรักษาตามสภาพ (Condition Based Maintenance)  

             5.5 สรุปผลการดาํเนินงานและนาํเสนอผลงาน 

   6.ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

              6.1 สามารถลดเวลาทีสูญเสียเนืองจากเครืองจกัรขดัขอ้ง  และเพิมอตัราความพร้อมใชง้าน
ของเครืองจกัร 

              6.2 สามารถจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ทีใชใ้นการวางแผนบาํรุงรักษาเครืองจกัรเชิงป้องกนัได้
อยา่งเป็นระบบ
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บทที 2 

ทฤษฎีและวรรณกรรมทเีกียวข้อง 

 การใช้งานเครืองจกัรในกระบวนการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนันมกัจะใช้งาน
จนกวา่จะเกิดการชาํรุดเสียหาย จึงทาํการซ่อมแซมซึงทาํให้เกิดการเสียหายในรูปแบบต่างๆตามมา  
ดงันนั จึงไดมี้การนาํเอาระบบเพือซ่อมบาํรุงเชิงป้องกนั เพือยดือายขุองเครืองจกัรและป้องกนัไม่ให้
เครืองจกัรเสียกะทนัหันส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิต    ซึงการศึกษาในครังนีมีมี
วตัถุประสงค์เพือเพิมประสิทธิภาพในการผลิตเพือลดความสูญเสีย (Downtime) ซึงเกิดจากการ
ขดัขอ้งและเสียหาย (Break Down) ซึงนาํหลกัการจดังานบาํรุงรักษาตามสภาพ (Condition Based 

Maintenance )  มาวเิคราะห์งานบาํรุงรักษาเครืองจกัร   และประเมินหาสภาพปัจจุบนัของเครืองจกัร   

สภาพอย่างไรไม่ต้องดูแลรักษามากนักสภาพอย่างไรตอ้งดูแลรักษาเป็นอย่างดีสภาพอย่างไรที
สมควรเปลียนไดแ้ลว้   และใชเ้พือทาํการวางแผนการบาํรุงรักษาเท่าทีจาํเป็นเป็นเท่านนั 

1.ความหมายของการบํารุงรักษา  

 การบาํรุงรักษา คืองานทีตอ้งปฏิบติัเพือรักษาหรือยกสภาพของเครืองจกัรอุปกรณ์ต่างๆ ให้
ไดม้าตรฐานทีกาํหนด หรือเป็นการดูแลเครืองจกัรอุปกรณ์และโรงงาน ให้มีประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน และสามารถใชง้านไดต้ามความตอ้งการซึงการบาํรุงรักษาเครืองจกัรนนัมีความใกลชิ้ดกบั
ขบวนการผลิต และเมือทาํการศึกษาในรายละเอียดของกิจกรรมการบาํรุงรักษาเครืองจกัรและการ
ผลิตพบว่า “ วตัถุประสงค์ของการผลิต คือ ทาํการผลิตให้ไดม้าซึงผลผลิต (productivity – p) 

ตอ้งการดว้ยคุณภาพ (Quality – Q) ทีไดม้าตรฐาน ตน้ทุนตาํ (cost – c) การส่งมอบ (Delivery – D) 
และตอ้งเป็นเป็นไปตามกาํหนดการและแผนงานทีวางไว ้  การผลิตตอ้งอยู่ในระดบัทีสร้างความ
มนัใจดา้นความปลอดภยั (Safety –S) ใหแ้ก่พนกังานและทาํให้พนกังานมีขวญัและกาํลงัใจ(Morale 

– M) ทีดี” ซึงในการผลิตจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรการผลิตและเครืองจกัรอุปกรณ์ก็เป็นส่วนหนึงของ
ทรัพยากรการผลิตส่วนทีได้มาซึงความพร้อมในการใช้งานของเครืองจักรอุปกรณ์ก็ เป็น
วตัถุประสงคห์ลกัของการบาํรุงรักษาเครืองจกัรหรืออาจจะกล่าวไดว้า่ 
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วตัถุประสงค์หลกัของการบาํรุงรักษาเครืองจกัร คือ ตอ้งการควบคุมความสามารถในการจดัหา
เครืองจกัรอุปกรณ์โดยให้มีต้นทุนตาํทีสุดและต้องขยายอายุการใช้งานของเครืองจกัรอุปกรณ์   
ดงันนัการบาํรุงรักษาจึงมีความสําคญัอยา่งยิงต่อทุกระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเพือให้
ไดเ้ป้าหมายของการบาํรุงรักษา   

2.วงจรชีวติของเครืองจักรและการเสือมสภาพ 

 วงจรชีวติของเครืองจกัรกล (Machinery Life Cycle) ซึงเป็นวิธีการทีจะนาํมาอธิบาย  วงจร
ชีวติของเครืองจกัรในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยเริมตงัแต่การประกอบขึนของเครืองจกัร การเสือมสภาพ
ของเครืองจกัร การชาํรุด และการหมดสภาพการใช้งานของเครืองจกัร ซึงเป็นทียอมรับในทาง
วิศวกรรมการบาํรุงรักษา คือ กราฟเส้นโคง้รูปอ่างนาํ (Bathtub Curve) ซึงเป็นกราฟทีจะใชอ้ธิบาย
ลักษณะเฉพาะทีเกิดขึนโดยทัวไปกับเครืองจักร จากกราฟจะทําการแบ่งช่วงวงจรชีวิตของ
เครืองจกัรออกเป็น 3 ช่วงดว้ยกนั คือ 

 1. ช่วงระยะเริมตน้ใชง้าน (Early Failure Period หรือ Run – In Period) 

  2. ช่วงใชง้านปกติของเครืองจกัร (Random Failure หรือ Life Time Period) 

          3. ช่วงระยะการสึกหรอของเครืองจกัร (Wear – Out Failure ) 
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ภาพที 3 เส้นโคง้อ่างนาํ(Bathtub Curve) 

ทีมา : ผศ.ดร. สุรพล ราฎร์นุย้ , วศิวกรรมการบํารุงรักษา (กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 
(มหาชน), 2545), 26. 

        โดยสามารถอธิบายระยะเวลาต่าง ๆ ตามอตัราการชาํรุดของเครืองจกัรกล ในลกัษณะวงจรชีวิต
ตลอดอายขุยั จากรูปพอจะอธิบายความหมาย ดงันี 

 . ช่วงระยะเริมตน้ใชง้าน (Early Failure Period หรือ Run – In Period)เป็นลกัษณะการ
ลดลงของอตัราการชาํรุด (Decreasing Failure Rate : DFR) อตัราการชาํรุดจะมีโอกาสเกิดขึนไดจ้าก
สาเหตุหลายประการ เช่น การใช้วสัดุทีผลิตเครืองจกัรไม่เหมาะสมกบัการใชง้านของเครืองจกัร
หรือไม่ถูกตอ้ง การออกแบบทีไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้งการควบคุมคุณภาพหรือเทคโนโลยีการ
ผลิตของการประกอบเครืองจกัรไม่ดีพอ การติดตงัเครืองจกัรผิดไปจากทีกาํหนดไวใ้นคู่มือ
เครืองจกัร และการใชง้านไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง ระยะนีอตัราการชาํรุดจึงมีโอกาสทีเกิดขึนได้
สูงมาก ดงันนั สําหรับการใชง้านของเครืองจกัรในระยะนีเมือเริมมีการชาํรุดจากสาเหตุใดก็ตาม ก็
ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงเพือใหพ้น้ผา่นช่วงเวลานีไปเมือผา่นพน้ระยะนีไปแลว้อตัราการชาํรุด
ของเครืองจกัรจะค่อย ๆ ลดลง หากตอ้งการลดโอกาสการชาํรุดในช่วงระยะนีอาจจะมีทางเลือก
หลายทาง ซึงประกอบไปดว้ย 
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                  1. การเลือกซือเครืองจกัรทีมีคุณภาพดี หรือจากบริษทัผูผ้ลิตเครืองจกัรทีเชือถือได้
ซึงเครืองจกัรนนัจะตอ้งไดรั้บการออกแบบมาอยา่งดี 

                 2. ในการติดตงั ควรติดตงัเครืองจกัรใหไ้ดต้ามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิตนนั ๆ 

                3. ควรศึกษาจากคู่มือทีมากบัเครืองจกัร และทาํความเขา้ใจหลกัการใชง้านของ
เครืองจกัรใหถู้กตอ้ง 

                4. ควรมีการดูแลและบาํรุงรักษาอยูเ่สมอ เมือมีการขดัขอ้งตอ้งรีบแกไ้ขทนัที และ
วางระบบการบาํรุงรักษาทีดี 

 2. ช่วงใชง้านปกติของเครืองจกัร (Random Failure หรือ Life Time Period)เป็นช่วงที
ต่อเนืองจากระยะแรก เมือมีการใช้งานมาระยะหนึงแล้ว เป็นช่วงทีมีการปรับปรุงหรือมีการ
เปลียนแปลงให้มีเสถียรภาพในการทาํงานของเครืองจกัรมาแลว้  อตัราการชาํรุดจะไม่ค่อยมี แต่ใน
บางโอกาสก็เกิดขึนได ้ ขึนอยูก่บัการใชง้านและการบาํรุงรักษา และจะคงอยูใ่นสภาพเช่นนนัใน
ระยะเวลาหนึง ซึงถ้าตอ้งการให้ระยะการใช้งานปกติของเครืองจกัรยาวนานนนัขึนอยู่กบัปัจจยั
หลายอยา่งดว้ยกนั เช่น ใชง้านไม่เกินภาระทีไดรี้บการออกแบบไว ้บาํรุงรักษาตามทีกาํหนดไวคู้่มือ
เครืองจกัร และควบคุมสภาพแวดลอ้มทีเครืองจกัรติดตงัใชง้านอยูใ่ห้เหมาะสมตามทีออกแบบไว ้

เมือมีการควบคุมสิงเหล่านีได ้โอกาสทีเครืองจกัรจะชาํรุดคงมีไม่มากและมกัจะมีค่าค่อนขา้งคงทีจะ
เห็นไดว้า่เส้นกราฟเป็นเส้นขนานกบัแกนเวลา นนัคืออตัราการชาํรุดเสียหายค่อนขา้งคงที (CFR : 

Constant Failure Rate : λ Constant) 

               3. ช่วงระยะการสึกหรอของเครืองจกัร (Wear – Out Period) เครืองจกัรผา่นระยะการใช้
งานมาเป็นเวลานาน ๆ ทาํให้เกิดการลา้ขึนกบัชินส่วนของเครืองจกัร ทาํให้ชินส่วนของเครืองจกัร
เริมเสือมสภาพ เช่น เกิดการสึกหรอ เมือเสือมมากขึน ๆอตัราการชาํรุดก็เพิมสูงขึนดว้ย ซึงเป็นช่วง
ทีเรียกวา่ อตัราการชาํรุดเสียหายค่อย ๆ มากขึน (Increasing Failure Rate : IFR) 
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. ววิฒันาการของการบํารุงรักษา    

 วิว ัฒนาการของการบํารุงรักษา    เทคโนโลยี ทีได้รับการพัฒนามาโดยลําดับ   ใน
ประวติัศาสตร์ของมนุษยเ์ป็นส่วนหนึงทีทาํให้มีความหลากหลายในรูปแบบของผลิตภณัฑ์สิงของ
อุปโภค และบริโภคสืบเนืองมาจากความตอ้งการทีไม่สินสุดของลูกคา้หรือมนุษย ์ซึงเป็นปัจจยัหลกั
ทีผลกัดนัใหอ้งคก์รทุกๆ องคก์ร ไม่วา่จะเป็นองคก์รดา้นการผลิต องคก์รดา้นการบริการ ฯลฯ ตอ้ง
นาํมาพิจารณาและปรับปรุงผลิตภณัฑที์ผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ซึงในปัจจุบนั
เชือกนัวา่ ความตอ้งการผลิตภณัฑ์ (demand) มีนอ้ยกวา่ความสามารถในการผลิตขององคก์รต่างๆ 
(Supply) โดยมีแนวความคิดเปลียนไปโดยสินเชิงเมือเทียบกบัยุคปี ค.ศ.  ทีความตอ้งการ
ผลิตภณัฑ์ มากกว่าความสามารถในการผลิต ดงันัน ในปัจจุบนัจึงมีรูปแบบของเครืองจกัรกลที
สลบัซบัซอ้น และมีความสามารถในการผลิตทีหลากหลายในความยุง่ยากและสลบัซบัซอ้นดา้นเทค
โนโลยเครืองจกัรกล,หุ่นยนต์หรือแมก้ระทงัยานยนต์รุ่นใหม่ ก็มีผลทาํให้ฝ่ายซ่อมบาํรุงรักษา
เครืองจกัร ให้สอดคล้องกบัความตอ้งการใช้เครืองจกัรในการผลิต ทงัในแง่ของเวลาและความ
แม่นยาํของผลทีไดที้เกิดขึน การใชเ้ครืองจกัรอุปกรณ์นนัๆ   

             แนวความคิดในการเกิดวิวฒันาการในการบาํรุงรักษามีบ่อเกิดมาจากการเปลียนแปลงของ
เทคโนโลยีในการผลิตและคอมพิวเตอร์ ซึงทาํให้มีการผลกัดนัให้มีการเปลียนแปลงไปของวิธีการ
บาํรุงรักษาความกา้วหนา้ของวธีิ แบ่งเป็นววิฒันาการของการบาํรุงรักษา   แบ่งเป็น  ประเภทดงันี 

              .  ววิฒันาการของการบริหารการบาํรุงรักษา 

                      1. ยคุแรกในช่วงปี    เรียกวา่ซ่อมเมือเสีย  

                        2. ยุคทีสองในช่วงปี  -    ความพร้อมในการใช้งานสูงขึนอายุการใช้งาน
นานขึน ค่าใชจ่้ายตาํลง 

                        3. ยุคทีสามในช่วงปี  –  เครืองจกัรมีความน่าเชือถือมีความพร้อมใช้งาน
สูงขึนมีความปลอดภยัสูงขึน  คุณภาพชินงานดีขึนและมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพคุม้ราคา 

               .  ววิฒันาการทางเทคโนโลยกีารบาํรุงรักษา 

                     1.ยคุแรกในช่วงปี   เรียกวา่ซ่อมเมือเสีย  
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                       2.ยคุทีสองในช่วงปี  -     การปรับคืนสภาพตามแผนและระบบการ 
     ควบคุมและการวางแผนงานบาํรุงรักษาและ คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 

                     3.ยคุทีสามในช่วงปี  –  ปัจุบนั  

   การเฝ้าระวงัสภาพเครืองจักร และการออกแบบเครืองจักรให้มีความ น่าเชือถือและ
บาํรุงรักษาง่ายและการศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสเสียงในการเกิดอุบติัเหตุ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กลง
และคาํนวณไดเ้ร็วขึนมีระบบผูเ้ชียวชาญวิเคราะห์สาเหตุหรือหาวิธีการซ่อมการทาํงานเป็นทีมและ
พนกังานฝ่าซ่อมบาํรุงทีมีความสามารถหลายดา้น 

. ประเภทของการบํารุงรักษา (Type of Maintenance) 

Maintenance   System

Planed                          
(Work organised and carried with 
forethought , control and record)

Unplanned             
(Emergency maintenance work 
caused by unforeseen damage 
and accidents)

Corrective Maintenance            
(work intended to restore an asset to 
the acceptable standard)

Preventive Maintenance
(Work  intended to preserve an asset , 
to prevent failure and to delete  
incipient faults)

Running               
Maintenance            

(asset is in operation)      Breakdown Maintenance  
work implemented after 

failure but based on 

Scheduled
Maintenance  

Repair Replaceme Overhauling

Shutdown             
Maintenance            

(asset is out  of service)     

Reliabity - based  
maintenance

Condition - based    
Maintenance              

 

ภาพที 4 แผนภาพประเภทของการบาํรุงรักษา (Type of Maintenance) 
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 .1 บํารุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) 

   การบาํรุงรักษาตามกาํหนดตามแผนงานตามระบบทีวางไวทุ้กประการ งานที
สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหนา้ สามารถเตรียมการไวล่้วงหน้าได ้ สามารถกาํหนดระยะวนั เวลา 
สถานที และจาํนวนผูป้ฏิบติังานทีจะเขา้ไดด้าํเนินการได้ แนวทางการบาํรุงรักษานนัอาจเลือกใช้
ชนิดใดชนิดหนึงได ้เช่น การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั การบาํรุงรักษาเพือแกไ้ข เขา้มาดาํเนินการ ส่วน
ระยะเวลาเขา้ไปทาํการบาํรุงรักษา อาจจะกาํหนดหรือวางแผนเขา้ซ่อมแซมขณะเครืองกาํลงัทาํงาน
อยูห่รือขณะเครืองชาํรุด (Break Down Maintenance) หรือหยุดการใชเ้ครืองเพือทาํการบาํรุงรักษา 

(Shutdown) การซ่อมบาํรุงรักษาประเภทนีจะมีปัญหานอ้ย เพราะมีเวลาเตรียมการล่วงหน้าไดทุ้ก
ขนัตอน 

 .2 การบํารุงรักษาทไีม่อยู่ในแผนงาน (Unplanned Maintenance) 

               การบาํรุงรักษาแบบไม่มีแผนนนัก็คือ การบาํรุงรักษาเหตุฉุกเฉินนนัเองโดยเป็น
การบาํรุงรักษาทีไม่มีการเตรียมงานไวล่้วงหน้า เมือเครืองจกัรเกิดการชาํรุดเสียหายขึน ฝ่ายซ่อม
บาํรุงรักษาจะดาํเนินการแกไ้ขซ่อมแซมความเสียหายตามสภาพทีเกิดขึน โดยขนัแรกจะตรวจสอบ
วา่มีชินส่วนใดเสียหาย  จะเปลียนทดแทนโดยใชอ้ะไหล่จากคลงัซ่อมบาํรุง  หากจาํเป็นอาจตอ้ง
ซ่อมแซมเครืองจกัรใช้เวลานาน แต่ เนืองจากเป็นการซ่อมฉุกเฉินทีไม่มีการวางแผนไวก่้อนจึงไม่
สามารถบอกไดล่้วงหน้าว่าตอ้งทาํอะไรบา้ง แต่สําหรับการบาํรุงรักษาเมือเครืองเสียนนัจะมีการ
คาดคะเนไวล่้วงหนา้ก่อน เมือมีรายงานวา่เครืองเสีย ส่วนใหญ่จะทราบไดท้นัทีจากอาการทีเครือง
เสียวา่จะตอ้งปฏิบติังานอะไรบา้ง ผูป้ฏิบติังานสามารถทีจะเตรียมอุปกรณ์ อะไหล่ เครืองมือทีตอ้ง
ใชแ้ละสามารถประมาณการไดว้า่จะใชเ้วลาปฏิบติังานเท่าไหร่  แผนงานบาํรุงรักษาทีไดป้รับปรุง
จะทาํให้เครืองจกัรและอุปกรณ์ไดรั้บการจดัแผนบาํรุงรักษาทีถูกตอ้งเหมาะสมอนัจะช่วยลดงาน
บาํรุงรักษาทีไม่จาํเป็นในบางอุปกรณ์ และไดแ้ผนบาํรุงรักษาทีอุปกรณ์ตอ้งการจริงๆอนัจะส่งผลให้
อุปกรณ์ไม่เกิดการเสียหายบ่อยครังและเป็นผลให้ลดเวลาในการปฏิบติังานบาํรุงรักษาได้ด้วย
เช่นกนั 
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.  บํารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance : PM) 

  งานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัสาํหรับไทรโบโลยใีนงานบาํรุงรักษา และวิศวกรรมการ
หล่อลืนนัน (สุรพล ราษฎรนุ้ย , 2545:61)โดยแทจ้ริงแล้วมีวตัถุประสงค์เพือให้เขา้ถึงการทาํการ
ชะลอการเสือมสภาพ หรือ ชะลอการสึกหรอ (wear and Degradation Retardation) โดยใชก้ารใช้
สารหล่อลืนซึงน่าจะเป็นส่วนทีวศิวกรบาํรุงรักษาตอ้งตระหนกั โดยในวงจรชีวติเครืองจกัรสิงทีควร
ปฎิบติัมี 3 ลกัษณะใหญ่คือ 

  .3.1 การป้องกนัการเสือมสภาพเช่น การหล่อลืน การขนัแน่นสลกัเกลียวการทาํ
ความสะอาดการใชง้านให้ถูกตอ้งการควบคุมสภาพแวดลอ้ม ความร้อน ความชืน ไอกรด หรือฝุ่ น
ละออง 

  .3.2 การตรวจวดัการเสือมสภาพ  เช่น การตรวจเช็คความตึงสายพานการ
ตรวจเช็คค่าทอร์คของสลกัเกลียวยึดฐานเครืองจกัรและมอเตอร์การตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวน
มอเตอร์ไฟฟ้าการตรวจเช็คอุณหภูมิใช้งานของนาํมนัไฮดรอลิก อุณหภูมิของแบริงการตรวจสอบ
คุณสมบติัของสารหล่อลืน 

   .3.3 การซ่อมปรับคืนสภาพการโอเวอร์ฮอลปัมไฮดรอลิกทุก 5 ปีการเปลียน
ชินส่วนทีสึกหรอตามระยะเวลา ฯลฯ 

              . .    การทดลองวิเคราะห์ : ผูเ้ขา้อบรมจะไดท้ดลองใช ้Software จากตวัอยา่งที
กาํหนดภายใตก้ารใหค้าํแนะนาํของวทิยากร 

             . .  การเลือกงานบาํรุงรักษา : เป็นการสนทนาถึงกลยทุธ์การเลือกงานบาํรุงรักษา
สําหรับเครืองจักรกับผูเ้ข้าร่วมอบรม และแสดงให้เห็นถึงวิธีการเลือกงานบาํรุงรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององค์กร นอกจากนนัยงัแสดงให้
เห็นถึงแนวทางการกาํหนดงานบาํรุงรักษาแบบเฝ้าระวงัเชิงป้องกนัและการดาํเนินงานบาํรุงรักษา
ใหต้รงกบักลยทุธ์งานบาํรุงรักษาทีกาํหนดขึน 
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             . .  การทดลองเลือกงานบาํรุงรักษา : ผูเ้ข้าอบรมจะได้ทดลองเลือกงาน
บาํรุงรักษาจากตวัอยา่งทีกาํหนดให ้เพือใหง้านบาํรุงรักษาทีเลือกสอดคลอ้งกบัสาเหตุความเสียหาย
ของเครืองจกัรอุปกรณ์นนัๆ ทาํใหส้ามารถลดความเสียหายทีอาจเกิดขึนลงได ้

             . .   การปิดงานบาํรุงรักษา : เป็นการสนทนาถึงขอ้มูลทีจะเป็นและเป็น
ประโยชน์ในงานบาํรุงรักษา การจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการปรับปรุงขอ้มูลใน
ระบบจดัการขอ้มูลงานบาํรุงรักษา (Computerized Maintenance Management System : CMMS) 

เพือใหก้า้วไปสู่การบาํรุงรักษาแบบเฝ้าระวงัเชิงป้องกนัอยา่งสมบูรณ์แบบ 

               การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) คืองานบาํรุงรักษามีแผนที
กระทาํไปโดยมีจุดมุ่งหมายทีจะป้องกนัมิให้เครืองจกัรชาํรุด โดยการบาํรุงรักษาแบบป้องกนัก็จะ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 

            .3.    การบาํรุงรักษาขณะเดินเครือง (Running Maintenance) ซึงหมายถึง งาน
บาํรุงรักษาทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งหยดุเครือง เช่น การหล่อลืน เป็นตน้ 

                             4.3.9  การบาํรุงรักษาขณะหยุดเครือง (Shutdown Maintenance) .ซึงหมายถึง การ
หยุดโดยมีแผนกาํหนดไวแ้น่นอน เช่นการเปลียนชินส่วนการบาํรุงรักษาป้องกัน ( preventive 

maintenance ) เป็นการบาํรุงรักษาทีกระทาํต่อเครืองจกัรและอุปกรณ์เพือป้องกนัไม่ให้เครืองจกัร
และอุปกรณ์เสือมสภาพหรือชาํรุดเสียหาย  หรือเพือให้แน่ใจว่าเครืองจกัรและอุปกรณ์ยงัอยู่ใน
สภาพทีใชง้านไดดี้ ซึงเป็นการดาํเนินงานทีทาํเป็นประจาํ ( routine maintenance )  

              การบาํรุงโดยการกาํหนดแผนการดาํเนินงานล่วงหน้าได ้(scheduled maintenance )เป็น
ระบบการบาํรุงรักษาทีสมบรูณ์กวา่การบาํรุงรักษาทุกประเภททีกล่าวมาแลว้คือไดก้ล่าวถึงการให้
เหตุผลของงานบาํรุง รักษารวมทงัการรับผิดชอบในดา้นการคน้ควา้และวิจยัพฒันา เพือหาทาง
ปรับปรุงระบบการทาํงานทีเป็นอยูใ่หดี้ขึน เป็นการบาํรุงรักษาทีดาํเนินการเพือป้องกนัการหยุดของ
เครืองจกัร โดยเหตุฉุกเฉินสามารถทาํไดด้ว้ยการตรวจสภาพเครืองจกัรและอุปกรณ์การทาํความ
สะอาด และหล่อลืนโดยถูกวิธี การปรับแต่งให้เครืองจกัรทาํงานทีจุดทาํงาน(Operating Point) ตาม
คาํแนะนาํของคู่มือ รวมถึงการเปลียนชินส่วนอะไหล่ตามทีกาํหนดเวลา 
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        4.4 บํารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) 

                  การบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ข (Corrective Maintenance) หมายถึงงานบาํรุงรักษาทีมี
แผนทีจะทาํเพือแกไ้ข ปรับยกสถานะ การปฏิบติัของเครืองจกัรให้คืนสู่สภาพปกติ เราสามารถแบ่ง
การบาํรุงรักษาแบบแกไ้ขออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 

                 4. .  การบาํรุงรักษาแบบแก้ไขชนิดทีสามารถวางแผนได้(Plan Corrective 

Maintenance) ซึงถ้าการขดัขอ้งหรือชาํรุดนี ไม่มีผลกระทบต่อการทาํงานของอุปกรณ์ หรือต่อ
ขบวนการผลิตมากนัก การแก้ไขก็มกัจะดาํเนินการในภายหลงั โดยจะมีการเตรียมการต่างๆ 

ทางดา้นกาํลงัคน วสัดุและเครืองมือไว ้ พร้อมกบัการวางแผนเพือนาํชินส่วน อุปกรณ์ทีชาํรุดนนั
ออกมาแกไ้ขในจงัหวะทีเหมาะสม 

              4. .  การบาํรุงรักษาแบบแกไ้ขทีตอ้งดาํเนินการทนัที(Breakdown Maintenance) 

การบาํรุงรักษาแบบนีจะทาํเมือเกิดการชาํรุดเสียหายทีส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการทาํงานหรือ
อุปกรณ์นนั ๆ หรือต่อกระบวนการผลิต แลว้การแกไ้ขตอ้งดาํเนินการในทนัที ซึงมกัตอ้งใช้
กาํลงัคน เวลา ตลอดจนค่าใชจ่้ายต่างๆ มากกวา่การแกไ้ขทีสามารถวางแผนได ้

           การบาํรุงรักษาแบบแกไ้ข เป็นการบาํรุงรักษาทีจะดาํเนินการเมืออุปกรณ์ เครืองจกัรเกิดการ
ขดัขอ้งหรือชาํรุด สิงทีตอ้งคาํนึงถึงในการบาํรุงรักษาแบบนีคือ 

              4.4.3 การสํารองอะไหล่ วา่จะตอ้งสํารองส่วนใดเท่าไหร่ จะตอ้งคาํนึงถึงความ
จาํเป็น ความคุม้ค่า และสถิติของการชาํรุด 

             4.4.4 ผูที้จะทาํการซ่อมจะใชบุ้คลากรจากภายใน หรือบริษทั ฯ จากภายนอก 

             4.4.5 นโยบายทางดา้นคุณภาพและความน่าเชือถือของระบบเป็นการดาํเนินการ
เพือการดดัแปลงปรับปรุงแกไ้ขเ้ครืองจกัรหรือส่วนของเครืองจกัรเพือขจดัเหตุขดัขอ้งทีเกิดขึนบ่อย 

ๆ จนเป็นปัญหาการขดัขอ้งซาํซากจนเกิดการเรือรังของเครืองจกัรใหห้มดไปโดยสินเชิง          
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การปรับปรุงสมรรถนะของเครืองจกัรให้สามารถผลิตไดด้ว้ยคุณภาพและปริมาณทีสูงขึน สําหรับ
ขอ้มูลทีไดน้นัมกัจะเป็นขอ้มูลทีไดห้ลงัจากเกิดเหตุขดัขอ้งแลว้เท่านนั ผูใ้ห้บริการในหน้าทีการ
วิเคราะห์ หาสาเหตุตลอดจนการดดัแปลงปรับปรุงแกไ้ขนีตอ้งเป็นผูที้มีความรู้ความชาํนาญสูง
เท่านนั 

   4.5 บํารุงรักษาหลงัเกดิขัดข้อง (Breakdown Maintenance : BM) 

  การซ่อมแซมหรือเปลียนชินส่วนต่าง ๆ ของเครืองจกัรเมือเครืองจกัรนนัเกิด
ขดัขอ้งหรือเสียหายในขณะทีเครืองจกัรกาํลงัทาํงานอยูโ่ดยไม่รู้มาก่อนวา่จะเกิดการเสียหายขึนและ
เมือเกิดขึนแลว้ทาํให้ตอ้งหยุดเครืองจกัรเพือทาํการซ่อมแซม หรือเปลียนชินส่วนทีเสียโดยส่วน
ใหญ่จะใชก้บัเครืองจกัร หรืออุปกรณ์ทีไม่มีผลกระทบกบัสายการผลิตถา้หากเกิดการเสียหายขึน
ขอ้ดีของการบาํรุงรักษาแบบแกไ้ข คือ ใชป้ระโยชน์อายุการใชง้านของเครืองจกัรอย่างคุม้ค่า ไม่
ตอ้งเสียกาํลงัคนและค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษาแต่เราไม่สามารถวางแผนและกาํหนดเวลาในการ
ซ่อมแซมหรือเปลียนชินส่วนไดบ้างครังจาํเป็นตอ้งรีบทาํจึงทาํให้คุณภาพของงานออกมาไม่ค่อยดี
และเมือเกิดการเสียหายแลว้มกัค่อนขา้งรุนแรงการซ่อมแซมจะเสียค่าใชจ่้ายสูงกวา่ 

          4.6 บํารุงรักษาตามคาบเวลา (Time Base Maintenance : TBM) 

               เป็นการวางแผนการบาํรุงรักษาโดยกาํหนดระยะเวลาการตรวจสอบและการ
บาํรุงรักษาเครืองจกัรรวมทงัอุปกรณ์ต่าง ๆ เพือป้องกนัความเสียหาย หรือวางแผนป้องกนัไว้
ล่วงหนา้ซึงจะไม่ทาํใหก้ระบวนการผลิตตอ้งหยดุฉุกเฉิน สิงทีสาํคญัของการบาํรุงรักษาเพือป้องกนั
คือ การประเมินอายุการใช้งานของเครืองจกัรและทาํการบาํ รุงรักษาก่อนเครืองจกัรเสียหาย
โดยทวัไประยะเวลาทาํ PM ดงักล่าวสามารถหาขอ้มูลอา้งอิงไดจ้ากคู่มือของเครืองจกัรจากผูผ้ลิต
หรือจากประวติัของเครืองจกัรทีผา่นมา  การซ่อมบาํรุงโดยใชร้ะยะเวลาเป็นตวักาํหนด (Time base 

or Fixed time maintenance)การบาํรุงรักษาโดยใช้เวลาเป็นตวักาํหนดนี เราคิดจากเวลาในการ
ทาํงาน ซึงช่วงเวลาในการทาํงานตอ้งดาํเนินการอยา่งสมาํเสมอเป็น  แบบ วฏัจกัร เช่นการเปลียน
ถ่ายนาํมนัเครืองทุกๆ 5,000 -10,000 กม. หรือ Tool life ของมีดกลึง , cutter ทีกาํหนดให้เปลียน
หรือลบัคมทุก 200 ชม. เป็นตน้ แต่บางครังเราก็สามารถเอาจาํนวนชินเป็นตวักาํหนดได ้เช่นเปลียน
คมมีดทุก ๆ 5,000 ชิน เป็นตน้ การบาํรุงรักษาวธีินีครอบคลุมการเปลียนอะไหล่ การเติมหรือเปลียน
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ถ่ายนาํมนัหล่อลืน การปรับแต่งต่าง ๆวิธีนีจะไดผ้ลก็ต่อเมือผูว้างแผนการบาํรุงรักษาตอ้งรู้ขอ้มูล
ของชินส่วนต่าง ๆ อยา่งแน่นอน ขอ้มูลก็คืออายุการทาํงาน วิธีการนีเหมาะสมกบัชินส่วนทีถอด
เปลียนง่าย หรือเครืองจกัรทีเป็นเอกเทศ เพราะจะเป็นการลดความเสียงในการสร้างความเสียหาย
โดยไม่เจตนาแก่ชินส่วนทีเกียวขอ้งอืน ๆ ขณะดาํเนินการจากทีเรารู้กนัแลว้วา่การชาํรุดเสียหายของ
ชินส่วนเครืองจกัรกลขึนอยูก่บัเวลาคือ ความลา้ การสึกหรอทงัจากการเสียดสีและการกดักร่อน 

หรืออาจเกิดจากกรรมวิธีการผลิตก็ได ้และจากพืนฐานการชาํรุดของชินส่วนมีอยู ่4 แบบดงัทีกล่าว
มาแลว้คือ 

               1. ประเภทมีโอกาสชาํรุดไม่แน่นอนและค่อย ๆ เสือมสภาพ มีเวลาในการพฒันา
ตวัของการเสือม 

               2. ประเภทมีโอกาสชาํรุดไม่แน่นอนและเสือมสภาพทนัทีทนัใด ไม่มีเวลาในการ
พฒันาตวัของการเสือมสภาพ 

          3. ประเภทมีโอกาสชาํรุดแน่นอนและค่อย ๆ เสือมสภาพ มีเวลาในการพฒันาตวั
ของการเสือม 

              4. ประเภทมีโอกาสชาํรุดแน่นอนและเสือมสภาพทนัทีทนัใด ไม่มีเวลาในการ
พฒันาตวัของการเสือมสภาพเมือพิจารณาจากขา้งตน้แลว้จะเห็นวา่การชาํรุดของชินส่วนแบบที 1 

และ 3 เราสามารถใชก้ารบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัเขา้มาแกไ้ขได ้ส่วนแบบที 2 และ 4 เราตอ้งใชก้าร
บาํรุงรักษาแบบแกไ้ขเพียงอยา่งเดียวการบาํรุงรักษาโดยการใชเ้วลาเป็นตวักาํหนดอายุการใชง้านนี 

ก่อนทีจะกาํหนดเวลานีได้ตอ้งมีขอ้มูลทางดา้นสถิติทีเพียงพอในการทีจะหาอายุการใช้งานเฉลีย 

(Mean Time To Future) ค่านีจะเป็นค่าระยะเวลาสูงสุดทีชินส่วนจะมีโอกาสชาํรุด แต่ก็ยงัมีโอกาส
ทีชินส่วนจะชาํรุดก่อน หรือหลงัจากจุดนีไดด้งันนัเพือความปลอดภยัเราจึงตอ้งทาํการเผือระยะเวลา
(Safety Periled) ในการเปลียนชินส่วนนนั ๆก่อนถึง MTTF จุดทีควรทาํการเปลียนชินส่วนนีเรียกวา่ 
Mean Time To Repair (MTTR)ระยะเวลาเผือทีเหมาะสมความสินเปลืองหรือความสูญเปล่านอ้ย
ระยะเวลาเผอืนอ้ย การใชป้ระโยชน์คุม้ค่าแต่ค่าความเสียงสูงในการกาํหนดระยะเวลาในการเผอืเรา 
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ตอ้งพิจารณาจากผลกระทบทีจะเกิดขึนเช่นงานทีมีความสําคญั หรืออนัตราย หรือจะส่งผลกระทบ
ไปยงัชินส่วนอืน หรือทาํให้ระบบการผลิตหยุดชะงกัจาํเป็นตอ้งมี Safety periled ทีสูง และใน
ทางตรงขา้มถา้หากเกิดการชาํรุดของชินส่วนหรือเครืองจกัรนนั ๆ แลว้มีผลกระทบต่อระบบการ
ผลิตหรือชินส่วนอืน ๆ ภายในตวัเครืองจกัรนอ้ย เราก็สามารถลดค่าSafety periled ให้สันลงได้
เช่นกนัถึงแมน้ว่าจะมีการทาํการบาํรุงเชิงป้องกนัดีอย่างไรก็ตามก็ยงัคงขจดัปัญหาการชาํรุดของ
เครืองจกัรโดยไม่คาดคิดไปได ้มากกวา่นนัจากการบาํรุงรักษาตามเวลา เราอาจมีการเปลียนชินส่วน
บางชินโดยไม่จาํเป็น ทงันีเนืองจากสภาพการใชง้านทีมีความแตกต่างกนั และทีมีมากกว่านนัคือ
การถอดเปลียนชินส่วนสามารถทาํใหเ้กิดการเสียหายจากการถอดประกอบได ้

     4.7 การบํารุงรักษาตามสภาพ (Condition Base Maintenance : CBM) 

               การบาํรุงรักษาตามสภาพ เป็นวธีิบาํรุงรักษาอุปกรณ์เครืองจกัรอยา่งเหมาะสมตาม
สภาพและเวลากลยทุธ์การบาํรุงรักษาตามสภาพจึงไดถู้กพฒันาขึน โดยมีพืนฐานอยูที่ขอ้มูลปัจจุบนั
และอดีตยอ้นหลงัเพือทีจะกาํหนดความสําคญัในการบาํรุงรักษาให้ดีทีสุด โดยอาศยัสัญญาณเตือน
จากเครืองจกัร ซึงโดยทวัไปเครืองจกัรจะให้สัญญาณเตือนก่อนทีเครืองจกัรจะเสียหาย เช่น ความ
ร้อน เสียง การสันสะเทือน เศษผงโลหะต่าง ๆ ถา้หากเราสามารถตรวจสอบสัญญาณเตือนจาก
เครืองจกัรได ้เราก็สามารถทีจะกาํหนดการบาํรุงรักษาทีจาํเป็นก่อนทีเครืองจกัรจะเกิดความเสียหาย
ได ้ทาํใหเ้ราลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงไดเ้ช่นการเปลียนยางรถยนตโ์ดยดูตามสภาพของดอกยาง
วา่สึกมากนอ้ยแค่ไหน แลว้จึงค่อยตดัสินใจเปลียน สิงทีสาํคญัของการ                    

                   บาํรุงรักษาแบบตามสภาพ คือ เราตอ้งเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัชนิดของ
เครืองจกัรหรืออุปกรณ์ และตอ้งกาํหนดความถีในการตรวจสอบให้เพียงพอทีจะสามารถตรวจสอบ
ปัญหาทีเกิดขึนได ้การตรวจสภาพรวมของเครืองจกัรจะใชร้ะบบตรวจวดั ซึงไวป้ระเมินหาสภาพ
ปัจจุบนัของเครืองจกัร และใชเ้พือทาํการวางแผนการบาํรุงรักษาเท่าทีจาํเป็นเป็น ดงันนั กลยุทธ์
CBM จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เครืองมือตรวจวดัรวมทงัเครืองมือพิเศษสําหรับวิเคราะห์ขอ้มูลเพือไว้
ใช้สําหรับพนกังานบาํรุงรักษาทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทีสุด ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และอะไหล่
สํารองนอ้ยทีสุด เวลาลงเครืองและเวลาทีใชส้ําหรับบาํรุงรักษาดีทีสุด อยา่งไรก็ตาม CBM ก็ยงัมี
ประเด็นทีทา้ทายบางประการ อยา่งแรกทีสําคญัทีสุด ในการเริมใชก้ลยุทธ์ CBM ค่อนขา้งทีจะมี
รายจ่ายสูง เพราะตอ้งการอุปกรณ์ตรวจวดัเพิมพิเศษสําหรับเครืองจกัร โดยเฉพาะอยา่งยิงสําหรับ
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เครืองจกัรทีมีความซับซ้อน ดงันนั จึงตอ้งมีการวางแผนว่าอุปกรณ์ชนิดใดทีมีความสําคญัทีจะ
ลงทุนติดตงัเครืองมือตรวจวดั บางองคก์รกลยุทธ์ CBM ในขนัแรกไดพุ้่งเป้าไปทีการตรวจวดัความ
สันสะเทือน (Vibration) สําหรับเครืองจกัรขนาดใหญ่ทีหมุนดว้ยความเร็วสูงเท่านนั ขนัทีสอง การ
CBM มาประยุกต์ใช้จะส่งผลต่อการเปลียนแปลงในการปฏิบติังานบาํรุงรักษาอย่างมากอาจจะ
ครอบคลุมทงัองคก์รบาํรุงรักษา ซึงการเปลียนแปลงในลกัษณะเช่นนีค่อนขา้งจะกระทาํลาํบาก รวม
ไปถึงประเด็นดา้นเทคนิคบางประการ แมว้า่อุปกรณ์บางชนิดสามารถตรวจวดัค่าต่างๆ ออกมา อาทิ
เช่น ค่าความสันสะเทือน อุณหภูมิ หรือความดนั แต่ค่าเหล่านีถา้หากจะนาํมาแปลผลออกมาเป็น
สภาพเครืองก็ไม่ใช่ง่ายนกั ประโยชน์ทีเห็นไดช้ดัจากกลยุทธ์ CBM คือ ลดค่าใชจ่้ายในการซ่อม
บาํรุง ลดการเสียหายของเครืองจกัรลง ใชป้ระโยชน์อายุการใชง้านของเครืองจกัรหรืออุปกรณ์มาก
ขึนเมือเทียบกบัการบาํรุงรักษาเพือป้องกนั เพิมประสิทธิภาพการทาํงานของเครืองจกัรแต่เราจาํเป็น
ทีจะตอ้งลงทุนในการจดัหาเครืองมือหรือจา้งผูรั้บเหมาจากภายนอกเขา้มาตรวจสอบซึงเครืองมือ
บางตวัค่าใช้จ่ายจะค่อนขางสูงมากอาจไม่คุม้ต่อการลงทุนอาจตอ้งจา้งผูรั้บเหมาภายนอกเขา้มา
ตรวจสอบเป็นครังคราว จะทาํให้เราไม่ตอ้งแบกรับภาระเรืองตน้ทุนคงที นอกจากนี หลงัจากซือ
เครืองมือมาแลว้เราอาจตอ้งลงทุนเกียวกบัการฝึกอบรมบุคลากรเพือให้มีความสามารถในการใช้
เครืองมือซึงค่าใช้จ่ายอาจอยู่ทีประมาณ 30% ของเครืองมือเครืองมือทีใช้ในการตรวจสภาพ
เครืองจกัรมีอยูด่ว้ยกนัหลายชนิด ผูเ้ขียนจะขอกล่าวถึงบางกลุ่มทีใชก้นัค่อนขา้งแพร่หลายในบา้น
เราเท่านนั การตรวจสภาพเครืองจกัรจากการสันสะเทือน ดว้ยการใช้ Vibration Analysis การ
ตรวจสอบสภาพเครืองจกัรจากกาสันสะเทือนเป็น การตรวจสอบความผิดปกติ และความเสียหาย
ของเครืองจกัรเชิงกล เป็นส่วนใหญ่โดยมีเครืองมือวดัความสันสะเทือน (Vibration Analyzer) เป็น
ตวัเก็บขอ้มูลและแปลงเป็นขอ้มูลทางความถี ซึงเราสามารถ ทราบถึงปัญหาของเครืองจกัรไดจ้าก
ความถีทีเราเก็บไดด้งันนัคนที จะสามารถอ่านขอ้มูลทางความถีและประเมินผลไดต้อ้ง มีความ
เขา้ใจเรืองของการวิเคราะห์ความสันสะเทือน ถึงจะสามารถประเมินผลระดบัความรุนแรงของการ
เสียหายและหาสาเหตุของการเสียหายไดเ้พือจะนาํขอ้มูลไปวางแผนการซ่อมและจดั เตรียมอะไหล่ 
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ต่อไปการตรวจสภาพเครืองจกัรจากอุณหภูมิ ดว้ยการใช้ Infrared Thermograph กลอ้งถ่ายภาพทาง
ความร้อนเป็นเทคโนโลยีทีใช้บอกสภาพ  ของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและทางกลโดยไม่ตอ้งสัมผสั
เครืองจกัรทีทาํ ให้เราเห็นสภาพของเครืองจกัร ระบุปัญหาโดยการตรวจสอบ ความผิดปกติของ
อุณหภูมิทีเปลียนแปลงทาํให้เราสามารถ แกไ้ขปัญหาได ้ซึงเครืองมือชนิดนีจะมีประโยชน์มากใน
การนาํ ไปตรวจสอบอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ในปัจจุบนันีมีการนาํไปใช้งานอย่างแพร่หลายมากใน
หลายๆอุตสาหกรรมเช่น อุตสาหกรรมอาหาร ปิโตรเคมี ยานยนตก์ารตรวจสภาพเครืองจกัรดว้ย
สายตาดว้ยการใช้ Stroboscope เครืองมือทีใชใ้นการตรวจสภาพเครืองจกัรจากการมองเห็นขณะ
เครืองจกัรทาํงานโดยอาศยัการปล่อยแสงทีเท่ากบัความเร็วรอบของเครือง จกัรจึงทาํให้เราสามารถ
มองเห็นภาพสะเหมือนหยุดนิงเราจึงสามารถตรวจสอบสภาพเครืองจกัรหรือชินส่วนหมุนได้
ในขณะทาํงาน ใชใ้นการตรวจสอบสภาพสายพาน ใบพดัลม คบัปลิง และชินส่วนหมุนอืนๆ อีก
จุดประสงคห์นึงของ Stroboscope คือ ใช้ในการวดัความ เร็วรอบของเครืองจกัรการตรวจสภาพ
เครืองจกัรจากการฟัง ดว้ยการใช ้Ultrasonic ใชใ้นการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาการรัวซึมตาม
ขอ้ต่อ ท่อ วาลว์ และใชใ้นการบอก สภาพของเครืองจกัรหมุนทีเกิดปัญหาจากการเสียดสีของโลหะ
ได ้ ซึงในขณะนีตน้ทุนของพลงังานมีค่าสูงขึน เราจาํเป็นทีจะตอ้งให้ความสําคญัเกียวกบัเรืองของ
พลงังานการตรวจสภาพเครืองจกัรจากสารหล่อลืน ดว้ยการใช้ Oil Analysis การวิเคราะห์ (Oil 

Analysis) สามารถบอกถึงสมรรถนะหรือสภาพของเครืองจกัรและอุปกรณ์จาก การตรวจสอบ
สภาพการสึกหรอ การเสือมสภาพของ นาํมนัหล่อลืนและสิงสกปรกปนเปือนต่างๆ โดยจะทาํการ
เก็บตวัอย่างของนาํมนัทีจะตรวจสอบไปตรวจสอบหาคุณสมบติัของสารหล่อลืนและจะทาํการ
วเิคราะห์เศษโลหะ เพือดูหาสาเหตุของการเสียหายและระดบัความรุนแรงประโยชน์ทีไดรั้บคือ  เรา
เปลียนนาํมนัตามสภาพของนาํมนัใชน้าํมนัไดอ้ยา่งคุม้ค่าและมีผลทาํให้เครืองจกัรมีอายุการใชง้าน
มากขึน 

               การซ่อมบาํรุงโดยตรวจสอบสภาพเครืองจกัร (Condition based or Predictive 

maintenance) การตรวจสอบเครืองจกัรเราสามารถทาํไดท้งัโดยผูป้ฏิบติังานและโดยผูเ้ชียวชาญ ซึง
ขึนอยูก่บัการใหร้ะดบัความสาํคญัของแต่ละโรงงาน เราสามารถแบ่งไดเ้ป็น   ขนัตอน คือ 
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วธีิการตรวจสอบ 

(Level of Monitoring   Method ) 

ขนัที  1  การตรวจสอบขนัพืนฐาน ( Visual Inspections.)      

ขนัที  2 การตรวจสอบโดยใชเ้ครืองมือทีทนัสมยั  (sensor -assisted Inspections.)   

ขนัที  3 การวเิคราะห์ตวัการตรวจดูแนวโนม้สภาพเครืองจกัร(Indicator analysis )   

ขนัที  4 การเฝ้าระวงัดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (Integral monitoring  applications) 

Level 4 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5 วธีิการตรวจสอบสภาพเครืองจกัร (Condition based or Predictive maintenance) 

ขนัที . การตรวจสอบขนัพืนฐาน   Visual   inspections 

                  เป็นการตรวจสอบทีนิยมทาํกนัมาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซึงปัจจุบนัผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการตรวจสภาพเครืองจกัรยงัใชอ้ยูเ่ป็นบางครัง จะทาํการตรวจสอบโดยอาศยัประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคล โดยใชป้ระสาทสัมผสัของผูต้รวจสอบเป็นเครืองมือช่วย เช่น  ตาตรวจเฝ้าดู หูตรวจฟัง 

 

การเฝ้าระวงัดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

การวเิคราะห์ตวัการตรวจดูแนวโนม้สภาพ

การตรวจสอบโดยใชเ้ครืองมือทีทนัสมยั 

การตรวจสอบขนัพืนฐาน 
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เสียง และมือคอยสัมผสั  จมูกดมกลิน เพือตรวจดูสภาพของเครืองจกัรขณะนนัวา่ยงัอยูใ่นสภาพ
ปกติดีหรือไม่ ซึงการตรวจสอบลกัษณะนีจะไม่ราบรืนเสมอไป เนืองจากประสบการณ์ในการ
ทาํงานของแต่ละบุคคล การตรวจสอบโดยใชป้ระสาทสัมผสั การตรวจสอบแบบนี ผูต้รวจสอบตอ้ง
มีความรู้ในเครืองจกัรนนั ๆ พอสมควร และตอ้งมีทกัษะในการตรวจสอบ ผูที้คุน้เคยกบัเครืองนนั
จะเป็นผูต้รวจสอบไดอ้ยา่งดี เช่นช่างประจาํเครือง เพราะจะทาํให้ทราบถึงความผิดปกติทีเกิดขึน 

เช่นเสียงทีดงัมากขึน ความร้อนสูงขึนการสันสะเทือน แมแ้ต่กลินเหม็นไหมข้องมอเตอร์ไฟฟ้าเป็น
ต้นระยะเวลาเผือทีมากไปความสินเปลืองหรือความสูญเปล่าสูงและการตัดสินในว่าสภาพ
เครืองจกัรนนัมีความผิดปกติรุนแรงแค่ไหน ในการตรวจสอบลกัษณะนีจะรู้สภาพเครืองจกัรไดก้็
ต่อเมือสภาพเครืองจกัรนนัเขา้สู่สภาวะสุดทา้ยของช่วงอายุการใช้งานแลว้ ทาํให้กลบัไปเป็นการ
บาํรุงรักษาและแบบซ่อมเมือเสีย (Breakdown Maintenance) และสุดทา้ยก็จะเป็นองคก์รถูกควบคุม
ดว้ยเครืองจกัร  

              ขนัที .การตรวจสอบโดยใชเ้ครืองมือทีทนัสมยั  (Sensor  -  assisted inspections) 

                 การตรวจสอบโดยใช้เครืองมือทีทนัสมยัในปัจจุบนัโรงงานชันนาํคาํนึงถึงการ
ตรวจสอบแบบนีอยา่งมาก เพราะสามารถอา้งอิงถึงระบบ ISO ได ้ อีกทงัเครืองมือเครืองจกัรเป็น
เครืองทีทนัสมยัขึน ความละเอียดสูง ทีสําคญัคือราคาสูงเช่นกนัการตรวจสภาพเครืองจกัรในทีนีจะ
เป็นการตรวจโดยการนาํเครืองมือสําหรับตรวจสภาพโดยตรงมาช่วยในการวดัค่า เช่น เครืองมือวดั
อุณหภูมิ เครืองมือตรวจวดัการสึกหรอเครืองมือการวดัการสันสะเทือน ซึงจะช่วยทาํให้สามารถ
ประเมินสภาพของเครืองจกัรนนัได ้

                ขนัที . การวเิคราะห์ตวัการตรวจดูแนวโนม้สภาพเครืองจกัร ( Indicator analysis ) 

                 การวิเคราะห์ตวัการตรวจดูแนวโน้มสภาพเครืองจกัร (Trend Monitoring) 

สามารถตรวจเฝ้าดูไดห้ลายวิธีดว้ยกนั เช่น การเฝ้าดูแนวโน้มของอุณหภูมิของแบริง การเฝ้าดู
แนวโนม้สภาพการหรอของชินส่วนในเครืองจกัร และการเฝ้าดูแนวโนม้ของค่าการสันสะเทือนใน
เครืองจกัรหมุนเป็นตน้ ในการตรวจเฝ้าดูแนวโน้มของสภาพเครืองจกัรนีจะตอ้งตงัค่าระดบัการ
เตือนภยัไว ้2 ระดบัดว้ยกนัคือ ระดบัเตือนระวงั (Alert Level) เมือความรุนแรงถึงระดบัเตือนระวงั
แลว้ ผูดู้แลเครืองจกัรจะตอ้งคอยระวงัอย่างใกล้ชิด หรือเพิมความถีในการตรวจวดัสภาพของ
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เครืองจกัรนนัและควรวางแผนไวล่้วงหนา้วา่จะเขา้ดาํเนินการซ่อมบาํรุงตอนไหน ก่อนทีสภาพของ
เครืองจกัรนนัจะเขา้สู่ระดบัอนัตราย (Alarm Level) ซึงเมือถึงระดบันีแลว้ควรทาํการหยุดเครืองจกัร
ไวก่้อนเพือทาํการเขา้แกไ้ข เพราะถา้ขืนปล่อยให้เครืองจกัรทาํงานต่อไป อาจจะทาํให้เกิดความ
เสียหายแก่ส่วนอืนของเครืองจกัรได ้ หรืออาจทาํให้เกิดอนัตรายแก่ผูป้ฏิบติังานทีอยู่บริเวณนนัได ้

ดงันนั การตรวจเฝ้าดูแนวโนม้สภาพของเครืองจกัรจึงเป็นผลดีต่อระบบการผลิตของโรงงาน และ
ยงัช่วยลดตน้ทุนในการบาํรุงรักษาอีกทางหนึง 

                ขนัที  การเฝ้าระวงัดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (Integral monitoring  applications) 

                 เ ซ็ น เ ซอ ร์ ร ะ ย ะ ไกลและ ระบบ เ ตื อน ล่ ว งหน้ า โดย ใช้ เ ค รื อ ง มื อ ที ใ ช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการใช้ข้อมูล loggers เช่น วิเคราะห์
นาํมนัหล่อลืน            

  4.7.1 กลุ่มประเภทเครืองจกัรกบัการบาํรุงรักษาแบบพยากรณ์ตามสภาพ 

                      เครืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโรงงานอุตสาหกรรมทวัไปประกอบไปดว้ย เครือง
สูบ (Pump) เครืองอดัลม (Blower) พดัลม (Fan) หมอ้ไอนาํ (Boiler) ถงัเก็บ (Storage Tanกงัหนั 

(Turbine) เครืองกาํเนิดไฟฟ้า(Generation) ชุดเกียร์ (Gearbox) ไมบ้ดถ่าน (Pulverized)เป็นตน้ เมือ
พิจารณาถึงการบาํรุงรักษาแบบพยากรณ์ตามสภาพแลว้ สามารถจาํแนกออกเป็นกลุ่ม2 กลุ่มดว้ยกนั 

คือ กลุ่มทีเป็นเครืองจกัรหมุน (Rotating Machine) และกลุ่มภาชนะความดนั(Pressure Vessel) โดย
เทคนิคของการบาํรุงรักษาแบบพยากรณ์ตามสภาพสําหรับการตรวจวดัความบกพร่องของกลุ่ม
เครืองจกัรสามารถจาํแนกได ้ดงันี 

              4.7.2 กลุ่มเครืองจกัรกลหมุน (Rotating Machine) 

                 กลุ่มเครืองจกัรกลหมุนโรงงานอุตสาหกรรมทวั ๆ ไป ไดแ้ก่ เครืองสูบ (Pump)มอเตอร์
ไฟฟ้า (Motor) เครืองอดัลม (Blower) พดัลม (Fan) กงัหนั (Turbine) เครืองกาํเนิดไฟฟ้า(Generator) 

ชุดเกียร์ (Gearbox) ไมบ้ดถ่าน (Pulverized) เป็นตน้ เทคนิคการบาํรุงรักษาตามสภาพทีเหมาะสม  
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คือ การวิเคราะห์การสันสะเทือน (Vibration Analysis) ซึงเป็นปัญหาของเครืองจกัรกลหมุนหลาย
รูปแบบจะถูกวิเคราะห์ออกมาได้จากการเฝ้าระวงั  โดยการตรวจวดัด้วยวิธีการวิเคราะห์การ
สันสะเทือน เช่น การไม่สมดุล (Unbalance) การเยืองแกนเพลา(Misalignment) การหลวมคลอน
ทางกล (Mechanical Looseness) ชาํรุดของฟันเกียร์ (Gear Tooth Defect) การชาํรุดของตลบัลูกปืน 

(Bearing Defect) การคดของเพลา (Bent Shaft)เป็นตน้ขอ้ดีหรือขอ้ไดเ้ปรียบของการตรวจสอบ
แบบนี คือ การตรวจสอบวดัสภาพเครืองจกัรไดใ้นขณะทีเครืองจกัรกาํลงัทาํงานอยู่เทคนิคการ
ตรวจสอบสภาพแบบอืน ๆ ทีสามารถนาํมาใชก้บักลุ่มเครืองจกัรกลหมุนไดอี้ก เช่น 

                        1.การตรวจสภาพความร้อน (Thermal Monitoring) 

                        2.การวเิคราะห์นาํมนัหล่อลืน (Oil Analysis) 

                        3.การวเิคราะห์การไหล (Flow Analysis) 

                        4.การวเิคราะห์คลืนเสียง (Sound Analysis) 

      4.7.3 กลุ่มภาชนะความดนั (Pressure Vessel) 

                      กลุ่มภาชนะความดนั ไดแ้ก่ ท่อไอนาํ (Steam Tube) ถึงพกัไอ (Header) ถงัแยกไอ
(Steam Drum) เครืองปฏิกรณ์ (Reactor) หอกลนั (Column) ระบบท่อทาง (Piping) เป็นตน้อุปกรณ์
นีจะมีวธีิการตรวจสอบหลายวธีิ ซึงประกอบไปดว้ย 

                      การตรวจสอบโดยไม่ทาํลาย (Non – Destructive Test) การตรวจสอบอุปกรณ์ดว้ยวิธี
นีมีหลายวิธีดว้ยกนั เช่น Radiography, Surface Methods, Ultrasonic วิธีเหล่านีจะช่วยในการ
ประเมินสภาพอุปกรณ์ คือการตรวจหารอยร้าวและขอ้บกพร่องของโครงสร้าง ซึงจะช่วยในกา
ประเมินอายุทีเหลือของอุปกรณ์ได้ (Life Assessments) การตรวจสอบดว้ยวิธีนีจะทาํไดใ้นช่วงที
เครืองจกัรและอุปกรณ์หยุดเท่านนั- การตรวจวดัรังสีความร้อนดว้ยกลอ้งอินฟราเรด  (Thermal 

Infrared Testing) การตรวจสภาพอุปกรณ์ดว้ยวิธีนีกบักลุ่มภาชนะความดนั สามารถตรวจสอบการ
รัวของผนงัภาชนะความดนัและการเสือมสภาพของฉนวนทีใช้หุ้มผนงัเตาเผาต่าง ๆ ได ้ หรือ
สามารถตรวจวดัระดบัของเหลวภายในภาชนะความดนันนัไดด้ว้ย 
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                 1.การวิเคราะห์คลืนเสียง (Sound Analysis) เป็นการใช้คลืนเสียงตรวจวดัสิง
ผดิปกติในชินส่วนหรือระบบต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบการขยายตวัของรอยร้าวภายในชินส่วน 

                             2.การวิเคราะห์ความเคน้ (Stress Analysis) จะช่วยในการวิเคราะห์สภาพของ
ชินส่วนและยงัสามารถบอกถึงสภาพการเปลียนแปลงของแรงทีกระทาํต่อชินส่วน รวมทงัการ
เปลียนแปลงเนืองจากการขยายตวัของชินส่วนดว้ย 

          4.7.4 การจดัตงัระบบในการบาํรุงรักษาแบบพยากรณ์ตามสภาพในการดาํเนินการ
จดัตงัระบบการบาํรุงรักษาแบบพยากรณ์ตามสภาพนัน มีแนวทางปฏิบติัโดยทวัไปดังแผนภูมิ
ต่อไปนี 
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ศกึษา / สํารวจความเป็นไปได้

การคดัเลือกเครืองจกัร

เลือกวิธีบํารุงรักษา/ทบทวน

ตรวจวดัการทํางานปกติ

ตรวจสอบความถีตรวจวดัระดบัเดือน

ตรวจสอบระบบข้อมูลเพือการตรวจสอบ

ตรวจวดัปกติ

บนัทึกคา่การวดั

ประเมินผล

วิเคราะห์

ดําเนินการบํารุงรักษา

ประเมินด้านการจดัการ

ประเมินความคุ้มคา่

ลือกเค ื

รงรักษ

มถีตรว

การทํา

กคา่ก

วจวดัป

ข้อมลเ

การบํา

้

นความ

1

2

3

4

5

7

8

6

9

10

11

12

13

14

ประเมินวิธีการบํารุงรักษา

สงสยั
ผิดปกติ

ค้นพบ

ปกติ

 

ภาพที 6 แผนภูมิขนัตอนการจดัตงัระบบการบาํรุงรักษาแบบพยากรณ์ตามสภาพ 

  . ศึกษาและสํารวจความเป็นไปได ้การศึกษาและการสํารวจความเป็นไปไดเ้ป็นขนัตอน
แรกในการดาํเนินการเลือกวธีิการบาํรุงรักษา เพือดูความเหมาะสมกบัสภาพของเครืองจกัรวา่วิธีการ
บาํรุงรักษาแบบพยากรณ์ตามสภาพนีเหมาะสมหรือไม่ 

                 . การคัดเลือกเครืองจักร เมือศึกษาและสํารวจความเป็นไปได้แล้ว พบว่า วิธีการ
บาํรุงรักษาแบบพยากรณ์ตามสภาพเหมาะสมทีจะดําเนินการ ขันตอนต่อมาจะเป็นการเลือก
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เครืองจกัรเพือพิจารณาว่าควรทีจะใช้วิธีการบาํรุงรักษานีกบัเครืองจกัรประเภทใดภายในโรงงาน
พร้อมทงักาํหนดกลุ่มของเครืองจกัรทีจะดาํเนินการในขนัต่อไป 

                . เลือกวิธีการบาํรุงรักษา เมือดาํเนินการเลือกและกาํหนดกลุ่มเครืองจกัรแลว้ขนัตอน
ต่อไปจะทาํการศึกษาความเป็นไปไดข้องเครืองจกัรว่า วิธีการบาํรุงรักษาแบบใดจะเหมาะสมกบั
สภาพของการทาํงานของเครืองจกัรในขณะเวลานนั จากนนัก็ดาํเนินการเลือกวิธีการบาํรุงรักษากบั
เครืองจกัรชนิดนนั ๆ 

                . ตรวจวดัระดบัการทาํงานปกติ เมือเลือกวิธีการบาํรุงรักษากบัเครืองจกัรไดแ้ลว้ขนัตอน
ต่อมาจะเป็นการจดัหาอุปกรณ์และเครืองมือทีจะทาํการตรวจวดั พร้อมเตรียมบุคลากรตรวจวดัที
เหมาะสมกบัวิธีการทีได้เลือกไว  ้หลังจากจดัเตรียมเครืองมือและบุคลากรแล้ว ควรดาํเนินการ
ตรวจวดัค่าเริมตน้หรือค่าครังแรกเพือเป็นมาตรฐานใชอ้า้งอิงกบัค่าทีจะทาํการตรวจวดัครังต่อไป 

                . กาํหนดความถีในการตรวจวดัและระดบัเตือน การกาํหนดความถีในการออกตรวจวดั
นนัควรกาํหนดใหเ้หมาะสมกบัสภาพและความสําคญัของเครืองจกัรและอตัรากาํลงัของบุคคลกรที
มีอยู่ ถา้กาํหนดความถีในการตรวจวดัถีจนเกินไป ก็เป็นการสินเปลืองงบประมาณค่าใช้จ่ายดา้น
อตัรากาํลงั และถ้ากาํหนดความถีในการตรวจวดัห่างจนเกินไป ก็อาจทาํให้เครืองจกัรเกิดความ
เสียหายก่อนทีจะตรวจพบก็เป็นได ้ดงันนัควรศึกษาเหมาะสมในการกาํหนดความถีในการตรวจวดั
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของเครืองจกัรดว้ย 

               . จดัเตรียมข้อมูลและลาํดับการออกตรวจวดั การจดัเตรียมข้อมูลและลาํดับการออก
ตรวจวดั เป็นการกาํหนดวิธีในการตรวจวดัให้เป็นมาตรฐาน เพือทีจะทาํให้ข้อมูลทีได้จากการ
ตรวจวดัมีความเทียงตรงและน่าเชือถือ พร้อมทงับนัทึกไวเ้พือเป็นขอ้มูลในการอา้งอิงและวิเคราะห์
หาความบกพร่องในเครืองจกัรนนัขนัตอน  ขนัตอนทีกล่าวมาขา้งตน้นนัเป็นเพียงการก่อนการเขา้
สู่วธีิการบาํรุงรักษาแบบพยากรณ์ตามสภาพตามปกติเท่านนั ในขนัตอนต่อจากนีไปจะเป็นขนัตอน
การบาํรุงรักษาแบบพยากรณ์ตามสภาพจริง ๆ ทีทาํเป็นประจาํแลว้แต่การกาํหนดค่าความถีในการ
ตรวจวดั 
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                . การออกตรวจวดัปกติ การออกตรวจวดัสภาพเครืองจกัรตามปกติ เป็นการออกตรวจวดั
ตามความถีทีได้กําหนดไวแ้ล้ว ในการออกตรวจวดัปกตินีจะเป็นหน้าทีของบุคลากรในด้าน
บาํรุงรักษา โดยอาศยัเครืองมือตรวจวดัทีไดจ้ดัเตรียมเอาไวแ้ลว้ เช่น การตรวจวดัการสันสะเทือน 
การออกไปเก็บตวัอยา่งนาํมนั เป็นตน้ 

                 . การบนัทึกค่าการวดั เมือทาํการออกตรวจวดัแลว้ ขอ้มูลทีไดจ้ากการวดัค่ามาจะตอ้งถูก
เก็บไวอ้ย่างเป็นระบบและสมบูรณ์ทีสุด เพือความสะดวกในการนําข้อมูลทีวดัให้มาทาํการ
ตรวจสอบและประเมินผลต่อไป 

                  . การประเมินผล เมือทาํการบนัทึกค่าทีวดัมาได้อย่างเป็นระบบและสมบูรณ์แล้วขนั
ต่อมาจะเป็นการเมินผลทีวดัมาวา่ค่าอยูใ่นเกณฑ์ทียอมรับไดห้รือไม่ ถา้ค่ายงัคงในเกณฑ์ปกติก็ออก
ตรวจวดัตามปกติ แต่ถ้าค่าทีวดัมาได้เกินเกณฑ์มาตรฐานทีกาํหนดไว  ้ก็ดาํเนินการวิเคราะห์หา
สาเหตุตามขนัตอนที  ต่อไปจากขนัตอนที  ถึงขนัตอนที  นี ถ้าหากเครืองจกัรยงัไม่แสดง
อาการของการเสือมสภาพใด ๆ วฏัจกัร (Cycle) ก็จะดาํเนินการหมุนเวียนกลบัไปดงันี  →  → 

 → ดาํเนินการอยา่งนีไปเรือย ๆ ถา้หากพบความผดิปกติเกิดขึนก็จะเขา้สู่ขนัตอนต่อไป 

              . การวิเคราะห์หาสาเหตุ จากขนัตอนที  เมือทาํการประเมินแลว้พบว่าค่าทีไดมี้ค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานทีกาํหนด จึงทาํการวิเคราะห์สาเหตุความบกพร่องของเครืองจกัรหรือถ้ายงัมีขอ้
สงสัยในขอ้มูลทีวดัเก็บมานัน ก็ควรทาํการเก็บค่าซาํอีกครังเพือความแน่ใจ แลว้ค่อยดาํเนินการ
วเิคราะห์หาสาเหตุเพือคน้หาความบกพร่องของเครืองจกัร เพือทีจะจดัทาํรายงานให้ผูที้เกียวขอ้งใน
การบาํรุงรักษาตามขนัตอนที  

            . การบาํรุงรักษา เมือผูเ้กียวขอ้งทีจะดาํเนินการบาํรุงรักษาไดรั้บรายงานผลการวิเคราะห์
แลว้ ก็จะเขา้สู่กระบวนการประเมินสภาพเครืองจกัรก่อน เพือจะไดว้างแผนทีจะเขา้บาํรุงรักษา ซึง
ตอ้งมีการเตรียมทงักาํลงัคน อะไหล่ และเครืองมือทีเกียวขอ้งในการดาํเนินการ 

             . การประเมินด้านการจดัการ การประเมินด้านการจดัการเป็นการประเมินเพือทีจะ
ตรวจสอบวา่การจดัการเกียวกบัการดาํเนินการต่าง ๆ มีความบกพร่องหรือไม่ ถา้ยงัมีความบกพร่อง
ในการตรวจวดัอยู่ ก็ทาํการปรับปรุงขนัตอนทียงัไม่สมบูรณ์ เช่น ปรับปรุงความถีในการออก
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ตรวจวดัเก็บค่า หรือปรับปรุงการจดัระบบข้อมูลทีเกียวข้องทีจะช่วยในการวิเคราะห์หาความ
บกพร่องของเครืองจกัร 

             . การประเมินวิธีการบาํรุงรักษา การประเมินวิธีการบาํรุงรักษานีเป็นการประเมินว่า
วิธีการบาํรุงรักษาแบบพยากรณ์ตามสภาพทีใช้อยู่นีให้ประโยชน์ต่อระบบบาํรุงรักษามากน้อยแค่
ไหน ถา้ประเมินดูแลว้ว่าให้ประโยชน์นอ้ย ก็ควรทบทวนวิธีการบาํรุงรักษาใหม่แต่ถา้ผลประเมิน
แลว้ปรากฏวา่ให้ประโยชน์ต่องานบาํรุงรักษามาก ก็อาจจะดาํเนินการปรับปรุงคุณภาพการทาํงาน
ให้ดียิงขึน การประเมินความคุม้ค่าภาพรวม เป็นการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึงก็คือการ
ประเมินในดา้นการลงทุนเกียวกบัวิธีการบาํรุงรักษาตามสภาพแบบนี ถา้จากการประเมินผลเป็นที
น่าพอใจแลว้ ก็ควรทาํการขยายขอบเขตของงานทีทาํอยู ่หรือเพิมวธีิในการบาํรุงรักษาแบบพยากรณ์
ตามสภาพขึนมาอีก เพือทีจะเพิมประสิทธิภาพของงานบาํรุงรักษา ทงัดา้นความเชือมนัและความ
มนัคงของระบบการผลิตต่อไปโดยทวัไป  กลยุทธ์สําคญัและนิยมใช้ในงานซ่อมบาํรุงเครืองจกัร
ในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบไปดว้ยการซ่อมบาํรุงเมือเสือมสภาพ (Breakdown Maintenance) 

การซ่อมบาํรุงเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) และการซ่อมบาํรุง (เชิงคาดคะเน) ตามสภาพ
ของเครืองจกัร (Condition Based Maintenance) ซึงแต่ละกลยุทธ์มีจุดเด่นในการนาํไปใช้กบั
เครืองจกัรต่าง ๆ กนัไป การเลือกกลยุทธ์งานซ่อมบาํรุงให้เหมาะสมกบัเครืองเป็นสิงทีสําคญัอยา่ง
ยิงทีจะทาํให้สามารถควบคุมประสิทธิภาพ (Efficiency) และความน่าเชืองถือ (Reliability) รวมถึง
Safely ของเครืองจกัรใช้อยู่ในระดบัทีตอ้งการ ภายใตง้บประมาณทีเหมาะสม ซึงเป็นปรัชญา
ทางดา้นการจดัการงานซ่อมบาํรุง(Maintenance Management) เราพบว่า ปัจจุบนัอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยไดพ้ฒันาและปรับตวัทงัทางดา้นขนาดของโรงงาน และเทคโนโลยีทีนาํมาใชอ้ยา่งมาก 
โรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบนัจึงมีเครืองจกัรทีมีขนาดใหญ่ เทคโนโลยีทีซบัซ้อนมากขึนเพือให้
กาํลงัการผลิตสูงขึน สามารถผลิตชินส่วนหรือผลิตภณัฑ์ไดจ้าํนวนมากมายต่อชวัโมงการผลิต เมือ
มองทางดา้นงานซ่อมบาํรุงเครืองจกัรเหล่านี เราตอ้งให้ความเอาใจใส่ทีมากขึนดว้ยเช่นกนั เพราะ
เมือเครืองจกัรทีซบัซ้อนและมีกาํลงัการผลิตสูงมีการ Breakdown นนัหมายถึงความสูญเสียอย่าง
มากอนัเนืองจาก ค่าเสียโอกาสในการผลิตชินส่วนหรือผลิตภณัฑ์จาํนวนมากและค่าใชจ่้ายทีจะตอ้ง
ใช้ในการซ่อมแซมเครืองจกัรประเภทนีทีมีค่าใช้จ่ายสูงอีกดว้ย ซึงกลยุทธ์ทีเรียกวา่การซ่อมบาํรุง
ตามสภาพ (Condition Based Maintenance) CBM นีเองทีมีบทบาทมากขึนทีจะช่วยจดัการและดูแล
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เครืองจกัรประเภทนี หวัใจสําคญัในกาลยุทธ์งานซ่อมบาํรุงตามสภาพคือ การตรวจสอบสภาพของ
เครืองจกัร (Inspection) เพือให้ทราบสภาพทีแท้จริงของเครืองจกัรเป็นขอ้มูลนํามาใช้ในการ
คาดการณ์และวางแผน ป้องกนัและแกไ้ขความผิดปกติของเครืองจกัรทีเกิดขึนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ใน
เวลาทีเหมาะสมก่อนทีเครืองจกัรจะมีการ Breakdown ขึน หนึงในวิธีการตรวจสอบทีไดเ้ปรียบวิธี
อืน ๆ และเป็นทีนิยมอย่างแพร่หลาย คือ การวิเคราะห์ความสันสะเทือนของเครืองจกัร (Vibration 

Analysis) การวิเคราะห์ความสันสะเทือนของเครืองจกัรสําหรับงานซ่อมบาํรุงตามสภาพนี เมือ
เปรียบเทียบกบัวิธีการ (ตรวจสภาพ) อืน ๆ เช่น OilAnalysis, Ultrasonic, Infrared, Themography 

แล้วพบว่า การวิเคราะห์ความสันสะเทือนมีความโดดเด่นในด้านสามารถทําการตรวจสอบ
เครืองจกัรไดค้รอบคลุมทงัประเภทของเครืองจกัร 

ตารางที 3  ความสัมพนัธ์ระหว่างชนิดของเครืองจกัรกบัตวัแปรในการวดัประสิทธิภาพของ
เครืองจกัร 

Elec. 

Motor

Stea

m TB

Aero 

GT*
Pump   Compressor

Elec. 

Gen*
RIC*Engine Fan   Gear

Vibration

Pressure / Head

Pressure Ratio

Air/Fluid Flow

Fuel Flow

Current / Volt / Res

Power (in or Out)

Oil Press/Cons

Temperature

Efficiency

TB* = Turbine

RIC* = Reciprocating Internal Compression Engine

GT* = Gas Turbine

Gen* = Generator

Machine Types
Performance     

Parameter:
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ตารางที 4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความผดิปกติต่าง ๆ ในปัมกบัตวัแปรทีแสดงการเปลียนแปลง                    

Fluid  Leak Length Meas. Power PressVacm. Speed  Vibration Temp Coast Down  Oil Debris Oil Leak

Damaged Impeller

Damage Seals

Eccentric Impeller

Bearing Damage

Bearing Wear

Mounting Fault

Unbalance

Misalignment

Faults of

Pump:

Machine TypesParameter Change

 

 จะเห็นไดว้า่ประโยชน์การซ่อมบาํรุงตามสภาพโดยใชก้ารวิเคราะห์ความสันสะเทือนนนั สามารถ
ใช้ได้ครอบคลุมกบัเครืองจกัรหลายประเภท และในการวิเคราะห์ยงับ่งชีสาเหตุประเภทความ
ผิดปกติต่าง ๆ ของเครืองจกัรได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว อันจะส่งผลต่อระบบซ่อมบาํรุงทีมี
ประสิทธิภาพทาํให้เครืองจกัรทีมีประสิทธิภาพและความน่าเชือถืออยู่ในระดบัทีสูงและสามารถ
ทาํงานไดย้าวนานตลอดอายกุารทาํงานทีแทจ้ริง (Run to Failure) คุม้ค่าต่อการลงทุนของเครืองจกัร
ทีมีกลงัการผลิตและเทคโนโลยีทีสูงเหล่านนั และนอกจากนียงัมีขอ้ดีอีกบางประการเช่น การนาํ
และวิเคราะห์ความสันสะเทือนของเครืองจกัรสําหรับงานซ่อมบาํรุงนันจะไม่เป็นการรบกวน
ขนัตอนในการผลิตแต่อย่างใด เพราะไม่ตอ้งมีการสังหยุดเครืองขณะทีทาํการตรวจสอบและการ
วิเคราะห์แนวโน้มความเสียหายจากความสันสะเทือนของเครืองจกัรทาํให้สามารถจดัช่วงเวลาใน
การเขา้ไปซ่อมแซมแกไ้ขเครืองจกัรไม่ให้รบกวนฝ่ายการผลิต และการวางแผนการในการสังซือ 
Spare Part ไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่สินเปลืองอีกดว้ย 

      4.8 การสันสะเทือน 

              การสันสะเทือน คือ ปรากฏการณ์ของการเคลือนทีกลับไปกลับมาของวตัถุใต้แรง
กระทาํ ซึงอาจเป็นแรงภายในหรือแรงภายนอกก็ได้ โดยทวัไปแล้วการสันสะเทือนเป็นสิงทีไม่
ตอ้งการ แต่มกัหลีกเลียงไม่ได ้อยา่งดีทีสุดก็ คือ การพยายามจาํกดัขนาดของการสันสะเทือนให้อยู่
ในขอบเขตทียอมรับได ้สําหรับเครืองจกัรแลว้สาเหตุของการสันสะเทือนมีอยูห่ลายสาเหตุ การไม่
สมดุลของเครืองจักรทีหมุนนันก็จะเป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึงทีก่อให้เกิดการสะเทือน การ
สันสะเทือนยงัอาจเกิดไดจ้ากจากการทีชินส่วนเครืองจกัรเคลือนทีตามแนวเส้นตรงดว้ยความเร่ง
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ชินส่วนเครืองจักรสองชินทีสีกันหรือถูกกันก็เป็นอีกสาเหตุหนึงของการสันสะเทือน ซึงการ
สันสะเทือนนีจะเกิดจากความไม่เรียบของผิวหนา้ของชินส่วนสองชินทีสัมผสักนั การหลุดหลวม
ของชินส่วนของเครืองจกัรทีเขา้คู่กนัจะก่อให้เกิดการกระแทก ซึงก็จะทาํให้เกิดการสันสะเทือน
เช่นกัน การสันสะเทือนเหล่านีของเครืองจกัรมกัมีผลต่อสมรรถนะและสภาพการใช้งานของ
เครืองจกัร ดงันนัในการทาํใหเ้ครืองจกัรทาํงานมีประสิทธิภาพสูงสุดนนัจึงจาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจ
ถึงพฤติกรรมของการสันสะเทือนเพือจะได้สามารถจาํกดัขนาดการสันสะเทือนให้มีค่าน้อยทีสุด
เท่าทีจะทาํได ้

 4.8.1  ประเภทของการสันสะเทือน 

                     การสันสะเทือนนนัมีหลายรูปแบบ แต่สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้2
ประเภท คือ 

             1. การสันสะเทือนแบบอิสระ (Free Vibration)คือ การเคลือนทีกลบัไปกลบัมา
ของมวลในระบบภายใตก้ารกระทาํของแรงภายในระบบ โดยปราศจากแรงภายนอกกระทาํ 

              2. การสันสะเทือนแบบถูกกระตุน้ (Forced Vibration)  คือ การเคลือนทีกลบัไป
กลบัมาของมวลในระบบอนัเกิดจากแรงภายนอก และการสันสะเทือนนีจะเป็นไปตามลกัษณะของ
แรงภายนอกและความถีของแรงทีมากระตุน้ระบบ หากความถีของแรงภายนอกทีมากระทาํนนัตรง
กบัความถีธรรมชาติ (Natural Frequency) ของระบบเขา้ ก็จะทาํให้เกิดปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ 
(Resonance) ขึน นันคือ ขนาดของการสันสะเทือนจะถูกขยายขึนอย่างมากจนทาํให้เกิดความ
เสียหายแก่ระบบได้ ความเสียหายทีเกิดกบัโครงสร้างใหญ่ ๆ อาทิ สะพาน อาคารสูง หรือปีก
เครืองบินในหลาย ๆ เหตุการณ์เกิดจากปรากฏการณ์เรโซแนนซ์เป็นสาเหตุหลกัสาเหตุหนึง ดงันนั 
การคาํนวณหาค่าความถีธรรมชาติของระบบจึงมีความสาํคญัในการวิเคราะห์เป็นอยา่งยงิ 

     4.8.2 เครืองมือวดัการสันสะเทือน 

              อุปกรณ์ทีใชใ้นการวดัการสันสะเทือนประกอบดว้ย หวัทรานส์ดิวเซอร์ สายเคเบิล
และเครืองประมวลผลและอ่านผล สาํหรับเครืองประมวลผลและอ่านผลนนัมีหลายแบบ อาทิ  
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มิเตอร์วดัการสันสะเทือน (Vibration Meter) เครืองเฝ้าตรวจการสันสะเทือน (Vibration Monitor) 

เครืองวิเคราะห์แบบตวักรองกวาด (Swept Filter Analyzer) เครืองวิเคราะห์และเก็บขอ้มูลชนิดเอฟ
เอฟที(FFT Data Collector And Analyzer) เครืองวิเคราะห์สเปกตรัมแบบเวลาจริง (Real Time 
Spectrum Analyzer) และอืน ๆ แต่เครืองทีนิยมใช้ในการบาํรุงรักษาเครืองจกัรและวิเคราะห์
ขอ้บกพร่องนนั จะเป็นมิเตอร์วดัการสันสะเทือนและเครืองวิเคราะห์และเก็บขอ้มูลชนิดเอฟเอฟที
เนืองจากใช้ง่ายและมกัเป็นเครืองทีมีขนาดกะทดัรัดหิวไปมาได ้ในทีนีจะกล่าวถึงเครืองมือทงั 2
ประเภท 

            1. มิเตอร์วดัการสันสะเทือน (Vibration Meter)จะเป็นเครืองมือวดัจนาดเล็กแบบ
มือถือ สามารถเคลือนยา้ยไปมาได ้ทาํงานดว้ยแบตเตอรี สามารถวดัขนาดการสันสะเทอืนเป็นข
นาดรวม (Overall Value) โดยจะแสดงผลดว้ยเข็มบนมาตรวดั และสามารถเลือกผลขอ้มูลไดท้งั
ขอ้มูลทีเป็นการขจดั ความเร็ว ความเร่ง หากใชห้วัวดัเป็นทรานตดิ์วเซอร์แบบความเร่ง 

           2. เครืองวิเคราะห์และเก็บข้อมูลชนิด เอฟเอฟที (FFT Data Collectorand  

Analyzer)จะเป็นเครืองทีมีความสามารถสูงกว่ามิเตอร์วดัการสันสะเทือน ตวัเครืองจะสามารถวดั
สัญญาณการสันสะเทือนเป็นทงัแบบรวม (Overall Value) และสัญญาณบนโดเมนความถีเป็นอยา่ง
นอ้ย เครืองบางเครืองจะสามารถวดัขอ้มูลเฟสและทาํสมดุลไดด้ว้ย และมกัจะสามารถแสดงผลเป็น
กราฟของสัญญาณการสันสะเทือนบนโดเมนความถีบนจอภาพ ในเครืองทีมีราคาแพงจะมีฟังก์ชนั
การใช้งานทีซับซ้อนขึน อาทิสามารถเก็บข้อมูลได้จาํนวนมาก และสามารถถ่ายข้อมูลเข้าสู่
คอมพิวเตอร์ได ้เครืองมือนีมกัถูกออกแบบใหเ้ป็นแบบหิวไปมาได ้

             4.8.3 ขนัตอนการดาํเนินการวดัการสันสะเทือนการบาํรุงรักษาแบบพยากรณ์ตามสภาพโดย
วธีิการวดัการสันสะเทือนในเครืองจกัรกล จะมีขนัตอนการดาํเนินงาน ดงันี 
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ภาพที 7 ขนัตอนการดาํเนินการวดัการสันสะเทือน 

 4.8.4 การวางแผนงานและจดัแบ่งเครืองจกัร 

                  เมือตกลงใชว้ธีิการบาํรุงรักษาแบบพยากรณ์ตามสภาพในโรงงาน วิธีทีดีทีสุด คือ การจดั
ให้มีหน่วยงานรับทีรับผิดชอบโดยตรง ซึงพร้อมทีจะทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กบัการวางแผน
งาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างเต็มที เริมตน้ด้วยการตรวจสอบประวติัการ
บาํรุงรักษาเครืองจกัร ความถีของการขดัข้องของเครืองจกัร  ประสิทธิภาพของการทาํงาน
ความสาํคญัต่อกระบวนการผลิต และจาํนวนเครืองจกัรทงัหมดทีมีอยู ่เมือตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย
แลว้ ก็ทาํการแบ่งกลุ่มเครืองจกัรออกตามสภาพของเครืองจกัรซึงอาจเป็นรูปแบบและตามหลกัการ
ดงันี 

         กลุ่มที 1 ตอ้งการความถีในการตรวจสอบมาก เครืองจกัรกลประเภทนีตอ้งมีความสําคญั
ต่อกระบวนการผลิตมากถึงมากทีสุด ขาดเสียมิได ้(Critical Machine)ถา้เกิดความเสียหายอยา่ง 

 

รุนแรง อาจเกิดอนัตรายต่อบุคคลหรืออุปกรณ์รอบขา้งไดไ้ม่มีเครืองจกัรอืนทีจะทาํงานทดแทนได ้

เมือเกิดการเสียหาย จะทาํให้ทงัระบบหยุดตามเครืองจกัรในกลุ่มนีตอ้งให้ความสําคญัและดูแลเป็น

การวางแผนงานและจดัแบง่เครืองจกัร 

กําหนดวิธีการและตําแหนง่การวดั 

จดัหาเครืองมือและเตรียมบคุลากร 

จดัระบบการออกตรวจวดัและการจดัเก็บข้อมลู 

เริมดําเนินการ 
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พิเศษ เพราะถา้หากเกิดการขดัขอ้งหรือเสียหายจนเครืองจกัรไม่สามารถทาํงานต่อไปได ้จะเป็นผล
ทาํให้ทงัระบบการผลิตตอ้งหยุดทาํงานไปดว้ย ดงันนัจะตอ้งมีการตรวจสอบและดูแลอยา่งใกลชิ้ด
และต่อเนือง 

         กลุ่มที 2 ตอ้งการความถีในการตรวจสอบปานกลาง เครืองจกัรกลประเภทนีประกอบไป
ดว้ยมีความสําคญัในระบบการผลิต แต่มีเครืองสํารองสําหรับการทาํหนา้ทีเดียวกนัไดถ้า้เกิดความ
เสียหายอยา่งรุนแรง อาจเกิดอนัตรายกบับุคคลหรืออุปกรณ์รอบขา้งได ้

         กลุ่มที 3 ตอ้งการความถีในการตรวจสอบนอ้ย เครืองจกัรกลประเภทนีประกอบดว้ยมี
ความสาํคญัต่อระบบการผลิตค่อนขา้งนอ้ยมีเครืองสาํรองเพือทีจะทาํหนา้ทีเดียวกนัได ้

     4.8.4 การกาํหนดตาํแหน่งวดัความสันสะเทือน 

                    เครืองจกัรกลแต่ละประเภทอาจจะมีรูปร่างหนา้ตาไม่เหมือนกนั แต่ตาํแหน่งทีวดั
ความสันสะเทือนจะตอ้งเป็นตาํแหน่งทีเหมาะสม โดยตอ้งคาํนึงถึง 

                    1. ตาํแหน่งทีใกลลู้กปืนมากทีสุด 

                   2. ตาํแหน่งทีตรงเขา้สู่ศูนยก์ลางลูกปืน 

                      3. ตาํแหน่งทีรับภาระ (Load) มากทีสุด 

                        4. ตาํแหน่งทีเป็นเนือเดียวกนักบั Bearing Housing 

                      5. ตาํแหน่งทีใหส้ัญญาณ Vibration แรงทีสุด 
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          4.8.5 การจดัหาเครืองมือและจดัเตรียมบุคลากร 

                   การเริมตน้สําหรับระบบงานวดัการสันสะเทือนนัน ถา้มีงบประมาณสําหรับ
เครืองมือค่อนขา้งจาํกดั เพียงแค่จาํกดัหาเครืองวดัการสันสะเทือนแบบธรรมดาไปก่อน (Vibration 

Meter)โดยเป็นการวดัค่าการสันสะเทือนโดยรวม เพือทาํการตรวจสอบเครืองจกัรโดยการวดัการ
สันสะเทือนไดเ้บืองตน้ แลว้นาํค่าทีตรวจวดัไดน้นัมาจดัทาํเป็นกราฟแนวโนม้ของการสันสะเทือน
ของเครืองจกัร อาจจะมีเครืองอืน ๆ ประกอบดว้ย เช่น เครืองช่วยสําหรับการฟังเสียง เพือทีจะช่วย
ในการประเมินสภาพการทาํงานของเครืองจกัรและตรวจหาความผิดปกติ เมือเริมดาํเนินการใน
ตรวจวดัดว้ยเครืองมือวดัอยา่งง่ายไปไดช่้วงเวลาหนึงแลว้ ก็ควรดาํเนินการจดัหาเครืองมือวดัและ
วเิคราะห์การสันสะเทือนทีมีความสามารถหลากหลายตามกาํลงัตามกาํลงังบประมาณทีพอจะหาได้
อยา่งนอ้ยทีสุดควรเป็นเครืองมือทีวดัและวิเคราะห์แบบสเปกตรัมได้ (Spectrum Analysis)เนืองจาก
ค่าการสันสะเทือนโดยรวมจะทราบแต่เพียงแนวโนม้ของความผิดปกติเท่านนั ไม่สามารถหาสาเหตุ
ทีแทจ้ริงของปัญหาได้ ทาํให้ตอ้งใชผู้เ้ชียวชาญมาช่วยในการตรวจสอบหาสาเหตุทีเกิดขึนในการ
วิเคราะห์การสันสะเทือนแบบสเปกตรัมนนั เป็นการวิเคราะห์ในรูปของสัญญาณความถีทีเกิดจาก
การสันสะเทือนของชินส่วนภายในเครืองจกัรทงัหมด โดยอาศยักราฟสเปกตรัมวิเคราะห์ตรวจดู
สัญญาณความถีทีเกิดขึนว่าสาเหตุทีทาํให้เกิดการสันสะเทือนกับเครืองจกัรนันมีสาเหตุมาจาก
ชินส่วนไหนของเครืองจกัรทีเกิดความบกพร่องขึน เพือทีจะไดท้าํการแกไ้ขตรงจุดต่อไป 

              4.8.6 จดัระบบการออกตรวจวดัและการจดัเก็บขอ้มูล 

  ปัจจุบนันีมีเครืองมือวดัและวิเคราะห์การสันสะเทือนทีทนัสมยัออกมามากมาย 

โดยแต่ละยีห้อจะมีซอฟตแ์วร์สําหรับต่อเชือมกบัคอมพิวเตอร์เพือทาํการส่ง – ถ่าย ขอ้มูลระหวา่ง
กนัของเครืองมือวดัและระบบคอมพิวเตอร์ ในการจดัเก็บระบบขอ้มูลทีทาํการวดัค่ามานนั จะตอ้ง
อาศยัซอฟตแ์วร์ช่วย จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งมีการจดัเตรียมขอ้มูลในส่วนของเครืองจกัรดว้ยและ
ควรมีการจดัการบนัทึกขอ้มูลทีจาํเป็นต่าง ๆ ของเครืองจกัรไว ้ พร้อมทงัทาํการสเก็ตซ์ภาพของ
เครืองจกัรคร่าว ๆ เพืออาํนวยความสะดวกสําหรับการวิเคราะห์สภาพของเครืองจกัรนนั กาํหนด
เส้นทางในการตรวจวดัตามทีกาํหนดไว ้ แลว้จดัทาํตารางสําหรับทาํการบนัทึกขอ้มูลทีจาํเป็นของ
เครืองจกัรแต่ละชนิดไวเ้พือใชป้ระโยชน์สาํหรับการทาํงานต่อไป 
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  4.8.7 การตรวจสอบและบนัทึกขอ้มูล 

  การตรวจสอบและบนัทึกขอ้มูลตามทีไดว้างแผนไวแ้ลว้  เป็นการตรวจวดัค่าการ
สันสะเทือนของเครืองจกัรภาคสนามโดยการตรวจวดัตามทีไดก้าํหนดจุดและตาํแหน่งการวดัไวใ้น
การตรวจวดัค่านนั ผูที้ทาํการตรวจวดัและผูที้ทาํการวิเคราะห์ควรมีความเขา้ใจตรงกนั และควรทาํ
เป็นลาํดบัขนัตอนทีไดว้างไวแ้ลว้ เพือไม่เป็นการสับสนในการดาํเนินงาน ถา้ขอ้มูลทีไดม้ามีการ
สับสน ก็จะส่งผลให้การวิเคราะห์นนัเกิดความคลาดเคลือนได้ และจะส่งผลทาํให้ผลของการ
วเิคราะห์นนัไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

             4.8.8 การจดัทาํกราฟแนวโนม้ (Trend Plot) 

                การจดัทาํกราฟแนวโนม้การสันสะเทือนของเครืองจกัร จะทาํไดเ้มือมีขอ้มูลทีวดั
และบนัทึกค่าจากจุดเดียวกนัหลาย ๆ ครังตาทีไดจ้กัตารางการตรวจวดัไว ้การจดัทาํกราฟแนวโนม้
การสันสะเทือนของเครืองจกัรควรจดัทาํกบัทุก ๆ ตาํแหน่งทีทาํการตรวจวดั เนืองจากขอ้มูลแต่ละ
ตาํแหน่งของการตรวจวดัจะช่วยเอือประโยชน์ในการวิเคราะห์หาความบกพร่องของเครืองจกัรได้
เช่นกนั 

              4.8.9 การเปรียบเทียบค่าการสันสะเทือนวา่เกินระดบัทีกาํหนดหรือไม่ 

                    มาตรฐานสําหรับการเปรียบเทียบค่าการสันสะเทือนทีวดัได ้ คือมาตรฐานการ
สันของตวัเรือน (Casing Vibration) ใช้เกณฑ์มาตรฐานของ ISO 2372มาตรฐานสําหรับการ
เปรียบเทียบค่าการสันสะเทือน ใชเ้กณฑ์มาตรฐานของ ISO 2372กลุ่มเครืองจกัรระดบัทีเริมสงสัย
(สู่การวเิคราะห์)mm/s (rms)ระดบัทีตอ้งหยดุเครืองmm/s (rms) 

 ตารางที 5  มาตรฐานสาํหรับการเปรียบเทียบค่าการสันสะเทือน 
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กลุม่เครืองจกัร
ระดบัทเีริมสงสยั 

(สูก่ารวเิคราะห์) 

mm/s (rms)

ระดบัทต้ีองหยุด
เครือง mm/s 

(rms)

  - กลุ่ม 1

 เครืองจกัรทมีีขนาด < 15 kW
1.8 4.5

  - กลุ่ม 2

 เครืองจกัรทมีีขนาด 15 -75 kW
2.8 7.1

 - กลุ่ม 3

เครืองจกัรทมีีขนาด > 75 kW
4.5 11.0

 - กลุ่ม 4

เครืองจกัรทมีีขนาด > 75 kW และติดตงับนฐานที
ออ่นตวัได้รวมทงัเครืองจกัรประเภทอดัลมด้วย

7.1 18.0

 

        4.8.10 การวเิคราะห์สถานะปัจจุบนัของเครืองจกัร 

                การเปลียนแปลงระดบัการสันสะเทือนของเครืองจกัรกลนนั จะแสดงถึงความบกพร่อง
อย่างใดอย่างหนึงหรือหลาย ๆ อย่างภายในเครืองจกัร ซึงจาํเป็นตอ้งหาขอ้บกพร่องเพือทีจะ
ดาํเนินการแกไ้ขต่อไป หากผลจากการวิเคราะห์กราฟแนวโน้มการสันสะเทือนไม่แสดงอาการที
ผิดปกติด ๆ ก็ทาํการเก็บขอ้มูลเขา้แฟ้มไวส้ําหรับอา้งอิงและก็ดาํเนินการตรวจวดัต่อไปตามตาราง
การออกตรวจวดั 

                4.8.11 การวเิคราะห์การสันสะเทือนกบังานบาํรุงรักษา 

               เมือผลการวิเคราะห์สภาพการสังสะเทือนของเครืองจกัรนนัพบว่าน่าจะมีความผิดปกติ
เกิดขึนกับเครืองจกัร ดังนันขนัตอนต่อไปจะต้องทาํการวิเคราะห์เพือคน้หาต้นตอของความ
บกพร่องนนั โดยการใชก้ารวิเคราะห์แบบกราฟสเปกตรัม (FFT) เพืออาํนวยความสะดวกในการ
ตรวจหาสาเหตุทีแทจ้ริงภายในเครืองจกัร  พร้อมทงัเสนอแนะวิธีการแก้ไขให้หน่วยซ่อมและ
ประเมินสภาพของเครืองจกัรชุดนนัวา่จะสามารถทาํงานไดอี้กนานเท่าใด เพือทางหน่วยซ่อมจะได้
กาํหนดช่วงเวลาทีจะทาํซ่อมบาํรุงและตอ้งส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตนอ้ยทีสุดเมือหน่วยซ่อม
ดาํเนินการซ่อมบาํรุงเครืองจกัรนนัแลว้เสร็จ ควรดาํเนินการตรวจวดัค่าอีกครังหนึง (Test Run) เพือ
เปรียบเทียบค่าการสันสะเทือนของเครืองจกัรนนัวา่ค่าการสันสะเทือนก่อนการซ่อมและหลงัการ
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ซ่อมเสร็จแลว้จะมีผลต่างกนัมากน้อยแค่ไหน และเพือเป็นขอ้มูลของค่าการสันสะเทือนสําหรับ
อา้งอิงในการซ่อมบาํรุงครังต่อไปดว้ย 

     4.8.12  หลกัการวเิคราะห์การสันสะเทือน 

           หลกัการวิเคราะห์การสันสะเทือนของเครืองจกัรกลในหัวขอ้นี จะเป็นการอธิบายถึง
หลกัการทีจะทาํการวิเคราะห์การสันสะเทือน โดยจะลาํดบัเป็นขนัตอนเพือให้เขา้ใจไดง่้ายในการ
บาํรุงรักษาเครืองจกัรกลแบบพยากรณ์ตามสภาพโดยวธีิการวเิคราะห์การสันสะเทือนนนั จะมีลาํดบั
ขนัตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี 

               1. วดัและบนัทึกขอ้มูลการสันสะเทือนลงเครืองมือ 

                 2. ถ่ายโอนขอ้มูลการสันสะเทือนจากเครืองมือสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

                  3. ตรวจสอบกราฟแนวโนม้การสันสะเทือน 

                 4. ประเมินค่าการสันสะเทือน (อยูใ่นเกณฑห์รือไม่) 

                 5. วเิคราะห์หาสาเหตุ 

                  6. สรุปและรายงานผลการวเิคราะห์ 

                  7. วางแผนกาํหนดการบาํรุงรักษา 

                   8. ดาํเนินการบาํรุงรักษา 

             เมือเริมดาํเนินการวดัการสันสะเทือน จาํเป็นตอ้งใชเ้ครืองมือทีมีคุณภาพ พร้อมทงับุคลากร
ทีมีความรู้และความเขา้ใจในวิธีการวดัการสันสะเทือน เพือบรรลุผลสําเร็จของการดาํเนินการ เมือ
ดาํเนินการตรวจวดัเก็บขอ้มูลมาแลว้ ขนัต่อไปก็จะเป็นการถ่ายโอนขอ้มูลเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

หลงัจากนันผูที้จะการวิเคราะห์ก็ทาํการตรวจสอบกราฟแนวโน้มของการสันสะเทือนถ้าเกินค่า
มาตรฐานก็ดาํเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมสรุปทาํเป็นรายงานต่อไปโดยในปัจจุบนัโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลและช่วยวเิคราะห์การสันสะเทือนมีประสิทธิภาพสูงมากและมีให้
เลือกใชไ้ดห้ลายรูปแบบ  
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 4. 9 การวเิคราะห์อุณหภูมิ (Thermal Analysis)  

  การใชง้านมอเตอร์ทีมีความร้อนสูงเป็นเวลานาน ทาํใหอ้ายุการใชง้านของมอเตอร์
ลดลง ซึงขึนอยูก่บัอุณหภูมิเพิม(Temperature rise) ทียอมรับไดข้องฉนวนขดลวดและอุณหภูมิของ
แบริง เนืองจากค่าอุณหภูมิเพิมทุก องศา จะทาํให้อายุการใช้งานของฉนวนลดลงครึงหนึง และ
ความร้อนสูงยงัส่งผลกบัความหนืด(Viscosity) ของสารหล่อลืนในแบริง อาจทาํให้แบริงเสียหาย
จากการขาดสารหล่อลืนได้เร็วขึน ดงันนัการวดัอุณหภูมิเพือป้องกนัการใช้งานมอเตอร์ขณะเกิด
ความร้อนสูงเป็นเวลานานเป็นสิงทีควรกระทาํตามมาตรฐานIEC 85 ไดแ้บ่งฉนวนออกเป็นคลาสดงั
ตวัอยา่งในตารางที 6 

ตารางที 6 คลาสของฉนวนมาตรฐาน IEC 85 

คลาส 
อุณหภูมิสูงสุดทีทน
ไดข้องฉนวน( C ) 

อุณหภูมิหอ้ง
สูงสุดของฉนวน

( C ) 

อุณหภูมิเพิม
สูงสุดทียอมรับได้

( K ) 

ค่าเผอืทาง
อุณหภูมิ( C ) 

A 105 40 60 5 

B 130 40 80 10 

E 120 40 75 5 

F 155 40 105 10 

H 180 40 125 15 

 

 หมายเหตุ ค่าเผือทางอุณหภูมิ เป็นค่าทีเผือไวร้ะหว่างอุณหภูมิเฉลียของขดลวดและ
อุณหภูมิ ณ จุดร้อนทีสุด (Hottest point) โดย อุณหภูมิเพิมสูงสุดทียอมรับได ้= อุณหภูมิสุงสุด – 

อุณหภูมิห้องสูงสุด – ค่าเผือ อุณหภูมิเพิมทุก10องศา คิดจากอุณหภูมิห้องสูงสุด40องศา ทาํให้อายุ
ของฉนวนลดลงประมาณครึงหนึง โดยอายุการใชง้านของฉนวนสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิเพิมดงัรูปที4 
การวดัอุณหภูมิแบบเปรียบเทียบแนวโนม้(Trending) เป็นวิธีทีสะดวก รวดเร็วในการประเมินสภาพ
ความร้อนสูงเกิน (Over heat) ในมอเตอร์ สาเหตุหลกัของความร้อนสูงเกิน เกิดจากการใชง้านเกิน
พิกดั แบริงยึดติดและการเยืองศูนย ์(Misalignment) นอกจากนีความผิดปกติอืนๆทีอาจก่อให้เกิด
ความร้อนสูงเกินไดคื้อการระบายความร้อนทีจาํกดั อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูง อตัราการใชง้าน 
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(Duty cycle) ทีมากเกินไป และแหล่งจ่ายไฟผิดปกติ เช่น แรงดนัตก เกินหรือไม่สมดุล การวดั
อุณหภูมิควรทาํในขณะมอเตอร์อยุ่ในภาวะคงตวั(Steady state) โดยตาํแหน่งวดัอุณหภูมิต่างๆที
แนะนาํ 4 มีอยู ่7ตาํแหน่งดว้ยกนัคือ 3 จุดบริเวณผิวดา้นขา้งของมอเตอร์ บริเวณแบริงทงัสองดา้น 
บริเวณกล่องต่อสายและบริเวณประกบัโหลด (Coupling) 

 การวดัอุณหภูมิยงัมีปัจจยัต่างๆทีมีผลกบัการวิเคราะห์ เช่นโหลด อุณหภูมิห้อง ความร้อน
จากรังสีจากดวงอาทิตย ์และตาํแหน่งทีวดั อุณหภูมิเพิมเป็นผลของกาํลงัสูญเสียต่างๆเช่น แรงเสียด
ทาน (Bearing friction) แรงลมตา้นการหมุน (Windage) ความสูญเสียในแกนเหล็ก (Core loss) การ
สูญเสียในขดลวด (Copper loss หรือ I²R loss) และ Stray load loss ซึง Stray load loss และ Copper 

loss จะขึนอยูก่บัโหลดโดยการสูญเสียในขดลวดถือวา่มีมากทีสุดและอยูใ่นรูปของความร้อน ดงันนั
ในการวิเคราะห์ปัญหาความร้อนแบริงและทีผิวของมอเตอร์แบบแนวโน้มจึงจาํเป็นตอ้งนาํสภาวะ
โหลดมาพิจารณาด้วย สิงทีตอ้งตระหนักคืออุณหภูมิห้องยิงสูง ทาํให้ผิวของมอเตอร์มีอุณหภูมิ
สูงขึนตาม นอกจากนีความร้อนจากรังสีดวงอาทิตยข์ณะใชง้านภายใตแ้สงแดด สี ความหนาและ
คุณสมบติัของโลหะก็ส่งผลกบัอุณหภูมิผิวทีวดัได ้เพือหลีกเลียงหรือลดผลกระทบดงักล่าว การวดั
อุณหภูมิผิว ควรวดัในตาํแหน่งทีไม่ไดรั้บแสง และอยูต่าํกวา่เส้นผา่นศูนยก์ลางในแนวนอน4 อีก
ปัจจยัทีสาํคญั ทีมีผลต่ออุณหภูมิผวิคือตาํแหน่งวดั โดยทวัไปตาํแหน่งทีมีอุณภูมิสูงสุดคือตาํแหน่งที
มีมวลมากสุดและการระบายความร้อนทาํไดน้อ้ยสุด4 ดงันนัในมอเตอร์แบบเปิด (Open enclosure) 

ตาํแหน่งทีอุณหภูมิสูงทีสุดจะอยู่ทีกลางมอเตอร์ ในขณะทีมอเตอร์แบบปิด (Totally enclose) 

ตาํแหน่งทีอุณหภูมิสูงทีสุดคือตาํแหน่งใดก็ตามทีอยู่ระหวา่งกึงกลางถึงตาํแหน่งทีไดรั้บลมระบาย
ความร้อนจากพดัลมนอ้ยทีสุด อุณหภูมิมอเตอร์รอบแนวรัศมีจะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะการ
ระบายความร้อน รวมถึงระยะห่างของสเตเตอร์กบัตวัเรือนมอเตอร์จะมีค่าไม่เท่ากนัตลอดแนวรัศมี
มอเตอร์ ยิงสเตเตอร์อยูห่่างจากโครงมอเตอร์นอ้ยเท่าใด ค่าทีวดัไดก้็จะคงทีและถูกตอ้งมากขึน ใน
การวดัอุณหภูมิผิวแบบเปรียบเทียบแนวโน้ว ควรทาํการวดัในตาํแหน่งเดิมหรือใกล้เคียงกับ
ตาํแหน่งเดิมทุกครัง และควรเลือกวดัในตาํแหน่งทีสเตเตอร์อยูใ่กลก้บัโครงมอเตอร์มากทีสุด   ใน
การวิเคราะห์แบบแนวโนม้ การเพิมขึนของค่า Normalized temperature rise แสดงถึงความผิดปกติ
และความรุนแรงของปัญหา 
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 5. การวเิคราะห์ข้อมูลการเสีย (Failure Data Analysis)  

 โดยใชป้ระวติัการเสีย และการทาํงานตามแผนทีเป็นอยู่ถึงปัจจุบนัเป็นขอ้มูล เพือหาตวั
แปรทางสถิติทีสามารถอธิบายพฤติกรรมการเสียแยกตาม  Failure Mode7 การวิเคราะห์อาการ
ขดัขอ้งและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis: FMEA)ตามทีกล่าวในเบืองตน้วา่การ
วิเคราะห์อาการขดัขอ้ง และผลกระทบ (FMEA) คือ ส่วนหนึงในการดาํเนินการบาํรุงรักษาตาม
สภาพ(Condition Based  Maintenance )  ดงันนัในหวัขอ้นี อธิบายถึงรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวขอ้ง
กบัFMEA และการนาํ FMEA ไปประยุกตใ์ชใ้นงานวิจยั อรรถกร เก่งพล (2548 : 157) ไดใ้ห้นิยาม
ของFMEA หมายถึง เทคนิคเพือหาจุดอ่อนในการออกแบบก่อนทีการออกแบบนนัจะถูกนาํออกมา
ใชจ้ริง กิติศกัดิ พลอยพานิชเจริญ (2547 : 26) อธิบายโดยจดัทาํเป็นกลุ่มของกิจกรรมทีมีจุดมุ่งหมาย
รับรู้และประเมินถึงแนวโน้มของขอ้บกพร่องและผลกระทบของผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการ ทาํ
การบ่งชีถึงความสามารถกาํจดัทิงหรือลดโอกาสขอ้บกพร่อง และจดัทาํกระบวนการทงัหมดในรูป
เอกสาร 

            5.1 ประโยชน์ของ FMEA 

                   .เพือนาํขอ้มูลการซ่อมมาใช้ประโยชน์ในการบาํรุงรักษาให้เหมาะสม เช่นการ
บาํรุงรักษาเชิงป้องกนั การพฒันาวิธีการแก้ไขปัญหา และการสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบเพือคน้หา
ขอ้บกพร่อง 

                     . ช่วยสนบัสนุนการออกแบบทีผิดพลาดให้ถูกตอ้งยิงขึน และสนบัสนุนการท
แผนในการทาํงานเมือตอ้งอยูก่บัวธีิการทาํงานทีแตกต่างกนั 

                   .ทาํใหเ้กิดการคล่องตวัในการสือสาร ระหวา่งพนกังานทีทาํงานร่วมกนั 

                 . ทาํให้เขา้ใจพฤติกรรมการทาํงานของชินส่วนอุปกรณ์ และมีความรู้จากการ
วเิคราะห์ความเสียหาย 

        5.2 การแบ่งชนิดหนา้ทีการทาํงานของ FMEA สามารถแบ่งออกหลายประเภทตาม 

แนวความคิดลกัษณะของกระบวนการทีประยกุตใ์ชด้งันี (ธนากร เกียรติบรรลือ 2543 : 101-105) 
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                . System FMEA ซึงนิยมใชส้ําหรับการออกแบบหรือปรับปรุงระบบการทาํงาน
ในการใช้งานมกัจะรวมอยู่ในขนัตอนของ FMEA ชนิดอืน ไดแ้ก่ การสร้างแนวความคิดในการ
ออกแบบและกาํหนดรายละเอียดของระบบงาน การออกแบบ การพฒันา การทดสอบ และการ
ประเมินผลระบบ 

                 . Design FMEA ซึงนิยมใชส้ําหรับการวิเคราะห์ผลและการแกไ้ขงานทีมีการ
ทดลอง หรือปฏิบติัเป็นครังแรก มกัจะพิจารณาเกียวขอ้งกบักลุ่มของการรวมส่วนประ กอบต่างหรือ
ส่วนย่อยๆ เขา้ดว้ยกนั และส่วนของผลิตภณัฑ์วา่มีหนา้ทีการใช้งานตามทีออกแบบเหมาะสมแลว้
หรือไม่และส่วนใดจะมีปัญหาจะป้องกนัหรือลดระดบัความเสียงไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 

                  . Process FMEA ซึงนิยมใช้สําหรับกระบวนการผลิตมีลกัษณะเหมือนกบั
Design FMEA แต่จะทาํการพิจารณาเกียวกบัปัจจยัการผลิตทีสําคญั คือ พนกังาน เครืองจกัร วสัดุ
วิธีการ การวดัและสภาพแวดลอ้มของการผลิต โดยทวัไปแลว้เครืองจกัรจะเป็นปัจจยัสําคญัทีสุด
เมือจดัทาํ Process FMEA 

               . Service FMEA ซึงนิยมใชส้ําหรับการให้บริการเป็นหลกั โดยนิยมให้คนเป็น
ปัจจยัสาํคญัทีสุดเมือจดัทาํ Service FMEA 

               . Machinery FMEA ซึงนิยมใช้สําหรับการวิเคราะห์เครืองจกัรอุปกรณ์หรือ
เครืองมือทีใช้ โดยแบ่งเป็นส่วนประกอบต่างๆ เช่น โครงสร้างเครืองจกัร เครืองมือส่วนทาํความ
เยน็ ส่วนส่งกาํลงั ส่วนหล่อลืน ชุดเกียร์ ตลบัลูกปืน เป็นตน้ 

         5.3  ขอบเขตการทาํงานของ FMEA โดยทวัไปแลว้ FMEA ใชไ้ดดี้ในการวิเคราะห์เกียวกบั
ความเสียหายของชินส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ทีส่งผลให้ระบบไม่สามารถทาํงานต่อไปได ้แต่อยา่งไรก็
ตาม ถา้หากระบบนนัมีการทาํงานทีซับซ้อน และมีหลายหน้าทีการทาํงานรวมถึงมีอุปกรณ์ย่อยๆ 
ประกอบขึนมามาก ก็จะทาํให้เกิดความยากในการใช ้FMEA ทงันีเพราะมีรายละเอียดของขอ้มูลที
ตอ้งพิจารณา ขอ้จาํกดัอีกอยา่งหนึงทีไม่ควรนาํมาพิจารณาถา้หากใช ้FMEA คือความผิดพลาดใน
การทาํงานอันเนืองมาจากตวับุคคลเพราะโดยปกติแล้วความผิดพลาดอนันีมกัเกิดขึนในขณะ
ปฏิบติังานซึงวธีิการทีจะใชใ้นการวิเคราะห์ควรใชก้ารวิเคราะห์แบบ Cause-consequence  Analysis 
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นอกจากนี ความเสียหายทีเกิดจากสิงแวดลอ้มก็เป็นปัจจยัหนึงทีไม่ควรนาํ มาพิจารณาในการทาํ 
FMEA 

                . ขอ้มูลทีจาํเป็นในการทาํ FMEA ในการใช ้FMEA เพือวิเคราะห์การทาํงานของระบบ
นนั จาํเป็นตอ้งทราบโครงสร้างของระบบก่อนซึงโครงสร้างของระบบนนัประกอบไปดว้ย 

               . ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบและลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบนันๆรวมถึง
สมรรถนะในการทาํงาน บทบาทและหนา้ทีการทาํงานของชินส่วนอุปกรณ์เหล่านนั 

               . ตวัเชือมโยงระหวา่งอุปกรณ์ต่างๆ 

               . ตาํแหน่งการทาํงานของส่วนประกอบต่างๆ 

               . ตอ้งทราบถึงความเป็นไปของระบบการวิเคราะห์ FMEA จาํเป็นตอ้งทราบรูปแบบของ
ระบบ (System Modeling) และมีขอ้มูลทีจาํเป็นตอ้งใชแ้ละเกียวขอ้งกบัระบบการทาํงานเพียงพอ 

6. การวดัผลการจัดทาํระบบการบํารุงรักษาตามสภาพ (Condition Base Maintenance) 

              การวดัผลการจดัทาํการบาํรุงรักษาตามสภาพ (Condition Base Maintenance) ในงานวิจยันี 

ไดเ้ลือกใชว้ธีิการวดัผล 3 วธีิ คือ 

               6.1 การวัดผลโดยใช้เปอร์เซ็นต์ความพร้อมใช้งานเครืองจักร  (% 

MachineAvailability)% Machine Availability = เวลาการทาํงานของเครืองจกัร – เวลาทีเครืองจกัร
หยุดการทาํงาน * 100เวลาการทาํงานของเครืองจกัรการวดัผลโดยใชค้่า % Machine Availability มี
ความหมายวา่หลงัจากทาํการปรับปรุงแลว้คาํนวณไดค้่า % Machine Availability มีค่าเพิมขึน กวา่
ช่วงก่อนการปรับปรุงหมายถึงการปรับปรุงนีให ้ผลดีขึน 

            6.2 การวดัผลโดยใช้ค่าระยะเวลาเฉลียระหวา่งการเกิดเหตุขดัขอ้งของเครืองจกัร 

(Mean Time between Failures : MTBF) MTBF = เวลาทีเครืองจกัรทาํงานโดยเกิดผลิต (ชม.)

จาํนวนครังทีเกิดเหตุขดัขอ้งในช่วงเวลานนั (ครัง)การวดัผลโดยใช้ MTBF ถา้ปรับปรุงแลว้คาํนวณ
ไดค้่า MTBF มีค่ามากขึน กวา่ช่วงก่อนการปรับปรุงหมายความวา่การปรับปรุงนีทาํใหไ้ดผ้ลทีดีขึน 
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  6.3 การวดัผลโดยใช้ เวลาเฉลียการซ่อมแซม (Mean time to repair; MTTR)เวลา
เฉลียการซ่อมแซม = เวลาเครืองจกัรหยดุจากการขดัขอ้ง (ชม.)จาํนวนครังทีเครืองจกัรหยุด(ครัง)ซึง
ค่าการวดัโดยใชค้่า เวลาเฉลียการซ่อมแซม นีมีความหมายวา่ถา้ทาํการปรับปรุง แลว้คาํนวณไดค้่า 
เวลาเฉลียการซ่อมแซม มีค่าลดลง กวา่ช่วงก่อนการปรับปรุงหมายถึงการปรับปรุงนีทาํให้ ไดผ้ลดี
ขึน การวเิคราะห์เพือหาสาเหตุของการขดัขอ้งจะตอ้งมีการดาํเนินการอยา่งเป็นขนัตอนและเป็นไป
อย่างมีระบบ อนัจะนาํมาซึงขอ้มูลทีไดไ้ปสู่การกาํหนดแนวทางในการจดัทาํแผนการบาํรุงรักษา
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. วรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

             สรัณญา ศิลาอาสน์  การเพิมประสิทธิภาพเครืองจกัรโดยระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 

กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครืองดืมโดยอาศยัหลกัการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัเครืองจกัร
มาประยุกต์ใช้ เพือเพิมอตัราความพร้อมใช้งาน โดยมีค่าเวลาเฉลียระหว่างความเสียหายของ
เครืองจกัรยาวนานขึน เป้าหมายของการวิจยัคือ ศึกษาและวิเคราะห์อาการทีผิดปกติและผลกระทบ
ของความเสียหายของเครืองจกัรแต่ละเครืองเพือจดัทาํแผนการซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั และเพิม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดเปอร์เซ็นต์การหยุดเครืองจกัร โดยการนาํโปแกรมระบบการ
บาํรุงรักษาเครืองจักรเชิงป้องกันมาทาํการวิเคราะห์อาการทีผิดปกติและผลกระทบของความ
เสียหายเพือหาระดบัความเสียงของเครืองจกัร และนาํขอ้มูลทีไดม้าทาํการวางแผนการบาํรุงรักษา
เชิงป้องกนัทีเหมาะสมของแต่ละเครืองจกัรให้เป็นมาตรฐานในการบาํรุงรักษา ซึงจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด หลงัจากทีไดน้าํระบบการบาํรุงรักษาเครืองจกัรเชิงป้องกนัมาใชง้านในโรงงาน
ตวัอย่าง พบว่าสามารถจดัเก็บข้อมูลของเครืองจกัรทีใช้ในการวางแผนบาํรุงรักษาเชิงป้องกัน
เครืองจกัรไดเ้ป็นระบบมากขึน พบว่าอตัราความพร้อมใช้งานของเครืองจกัรเพิมขึนเฉลียเท่ากบั 

. % ซึงทาํให้อตัราความพร้อมใช้งานของเครืองจกัรมีค่าเท่ากับ . % และมีค่าเวลาเฉลีย
ระหว่างความเสียหายของเครืองจกัรเพิมขึนเฉลียเท่ากบั . % นอกจากนียงัมีจาํนวนความถีใน
การเกิดความเสียหายลดลงเฉลียเท่ากบั . % และจาํนวนชวัโมงทีเกิดความเสียหายลดลงเฉลีย
เท่ากบั . % 

              สมศกัดิ สัมฤทธิ (2552) ลดเวลาสูญเสียในการผลิตโดยวิธีการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนับน
พืนฐานทฤษฎีความน่าเชือถือ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมชินส่วนคอนกรีตสําเร็จรูป อาศยัหลกัการ
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วิศวกรรมความน่าเชือถือในการวิเคราะห์หารอบการเปลียนทดแทน เพือนาํไปปรับปรุงแผนการ
บาํรุงรักษาเชิงป้องกนั การดาํเนินงานวิจยัเริมจากการจดัลาํดบัความสําคญัของชินส่วนอุปกรณ์
เครืองผสมคอนกรีต และนาํขอ้มูลทีไดม้าทาํการวิเคราะห์ความเสียหายและระดบัความเสียงดว้ย
วิธีการวิเคราะห์คุณลกัษณะความเสียหายและผลกระทบ จากนันทาํการคาํนวณรอบการเปลียน
ทดแทนทีเหมาะสมต่อการใช้งานด้วยการประมาณค่าความน่าเชือถือ และนาํขอ้มูลทีไดม้าจดัทาํ
แผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัใหก้บัเครืองจกัร ผลงานวจิยัพบวา่ เวลาสูญเสียทีเกิดจากการขดัขอ้ง 

และเสียหายของเครืองผสมคอนกรีตลดลงจากเดิม 865.33 นาที/เดือน ลดเหลือ 301.67 นาที/เดือน
หรือคิดเป็นอตัราความเสียหายทีลดลงเท่ากบั 7.34 เปอร์เซ็นต ์และสามารถเพิมอตัราความพร้อมใน
การใชง้านของเครืองผสมคอนกรีตเท่ากบั 7.34 เปอร์เซ็นต ์

       สรัณญา ศิลาอาสน์ (2551) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครืองจกัร อาศยัหลกัการ
บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัเครืองจกัรมาประยุกตใ์ช ้เพือเพิมอตัราความพร้อมใชง้าน โดยมีค่าเวลาเฉลีย
ระหว่างความเสียหายของเครืองจักรยาวนานขึน ด้วยการนําโปรแกรมระบบการบาํรุงรักษา
เครืองจกัรเชิงป้องกนัมาทาํการวิเคราะห์อาการทีผิดปกติและผลกระทบของความเสียหายเพือหา
ระดบัความเสียงของเครืองจกัร และนาํขอ้มูลทีไดม้าทาํการวางแผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัที
เหมาะสมของแต่ละเครืองจกัรให้เป็นมาตรฐานในการบาํรุงรักษา ซึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ผลการวจิยัสามารถจดัเก็บขอ้มูลของเครืองจกัรทีใชใ้นการวางแผนบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัเครืองจกัร
ไดเ้ป็นระบบมากขึน พบวา่อตัราความพร้อมใชง้านของเครืองจกัรเพิมขึนเฉลียเท่ากบั 7.74% ซึงทาํ
ให้อตัราความพร้อมใช้งานของเครืองจกัรมีค่าเท่ากับ 78.61% และมีค่าเวลาเฉลียระหว่างความ
เสียหายของเครืองจกัรเพิมขึนเฉลียเท่ากบั 13.88% นอกจากนียงัมีจาํนวนความถีในการเกิดความ
เสียหายลดลงเฉลียเท่ากบั 45.39% และจาํนวนชวัโมงทีเกิดความเสียหายลดลงเฉลียเท่ากบั 44.40%

กาญจนา จิตรจุน (2550) เพิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการบาํรุงรักษาพืนฐานของความน่าเชือถือ 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตชินส่วนเครืองจกัรกล ดว้ยการนาํระบบการบาํรุงรักษาเครืองจกัรและการ
วเิคราะห์รูปแบบและผลกระทบของความเสียหาย มาทาํการวิเคราะห์ความเสียหายและระดบัความ
เสียงเพือนาํขอ้มูลทีไดม้าทาํการบาํรุงรักษเครืองจกัรซึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการวิจยั
พบวา่สามารถทาํให้อตัราความพร้อมใชง้านของเครืองจกัรเพิมขึนเฉลียเท่ากบั 82.73% ซึงมากกวา่
สมมติฐานทีตงัไว  ้คือ 80% และมีเวลาค่าเฉลียระหว่างวามเสียหายของเครืองจกัรเพิมขึนเฉลีย
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เท่ากบั 63.80% นอกจากนียงัมีจาํนวนความถีในการเกิดความเสียหายลดลงเฉลียเท่ากบั 46.44%และ
จาํนวนชวัโมงทีเกิดความเสียหายลดลงเฉลียเท่ากบั 67.47% 

             สุวิมล จนัทร์แกว้ (2549) ลดของเสียในอุตสาหกรรมผลิตลอ้ อลูมิเนียมอลัลอยด์ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบดา้นคุณภาพ (Failure Mode and Effects 

Analysis :FMEA) เริมจากการศึกษากระบวนการผลิตลอ้อลูมิเนียมอลัลอยดข์องโรงงานตวัอยา่ง 

และคน้หาปัจจยัทีมีผลกระทบต่อขอ้บกพร่องในทุกระบวนการผลิต โดยอาศยัการระ ดมสมองดว้ย
แผนผงัแสดงเหตุและผล และการวิเคราะห์ลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบดา้นคุณภาพสําหรับ
กระบวนการผลิต (PFMEA) จากนันกาํหนดทีมผูเ้ชียวชาญทีเกียวขอ้งกบัทุกกระบวนการมา
วิเคราะห์เพือคาํนวณหาค่าดัชนีความเสียงชีนาํ (RPN) ซึงเป็นค่าทีบอกถึงความเสียงทีจะเกิด
ขอ้บกพร่องขึน ซึงจะทาํการแกไ้ขลกัษณะขอ้บกพร่องทีมีค่า RPN ตงัแต่ 100 คะแนนขึนไปจากนนั
ใช้การระดมสมองเพือหาแนวทางแก้ไขขอ้บกพร่องเหล่านัน โดยกาํหนดมาตรการแก้ไขทีมีการ
ดาํเนินการดงันีคือ (1) เพิมความสามารถในการตรวจจบัของเสีย เช่น การตรวจสอบชินงาน100%, 

การตรวจสอบชินงานแรกทีเริมทาํการผลิต , การทวนสอบหลงัการปรับตงัเครือง , การใชใ้บบนัทึก
ในการบนัทึกผล ตลอดจนการติดตงัอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เป็นตน้ (2) ลดโอกาสหรือความถีในการ
เกิดปัญหา เช่น ทบทวนระบบการบาํรุงรักษาเครืองจ ักร, โมลด์, ปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐานเอกสาร
ในการปฏิบติังาน ตลอดจนฝึกอบรมเพือเพิมความสามารถของพนกังาน ผลการดาํเนินการแกไ้ข
เพือลดปัญหาทีเกิดขึนพบวา่ เปอร์เซ็นตข์องเสียเทียบยอดการผลิตในกระบวนการลดลง 

                   ดนยั พยุงวงษ์ (2545) ปรับปรุงแผนงานการซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั ของมอเตอร์
และอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์สําหรับโรงกลนันาํมนัหล่อลืนพืนฐาน โดยวิธีการจดักลุ่มเครืองจกัร
ตามสภาพการทาํงาน เพือนํามาจดักลุ่มวิเคราะห์แผนงานการซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกันของ
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ โดยกาํหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในการทาํงาน และไดน้าํวิธีการ
พยากรณ์ ความเสียหายของเครืองจกัร (Predictive Maintenance) มาใช้แทนการซ่อมใหญ่
(Overhaul) ทีกาํหนดเป็นเวลาทีตอ้งทาํแน่นอนตายตวั วธีิการพยากรณ์นีทาํโดยการตรวจสอบ วดัค่า
ต่าง ๆ ขณะทีมอเตอร์กาํลังใช้งานในการผลิตตามปกติ แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าดูแนวโน้ม
ติดตามผล เพือเตรียมการวางแผนงานซ่อมใหญ่ต่อไป หลงัจากการปรับปรุงแผนการทาํงานและ
นาํไปใชง้านพบวา่ จาํนวนชวัโมงคน โดยเฉลียทีใชใ้นการทาํงานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัของมอเตอร์
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และอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ลดลงจาก 23.81% ของชัวโมงคนทงัหมด ก่อนการปรับปรุง เหลือ
17.28% หลงัการปรับปรุง จาํนวนชัวโมงคนโดยเฉลียทีใช้ในการซ่อมมอเตอร์ก่อนการปรับปรุง
4.65% หลงัการปรับปรุง 2.46% และจาํนวนชวัโมงคน โดยเฉลียทีใช้ในการซ่อมอุปกรณ์ควบคุม
มอเตอร์ก่อนการปรับปรุง 1.16% หลงัการปรับปรุง 0.57% ซึงเป็นการยืนยนัไดว้า่ เมือปรับปรุงและ
ลดแผนการทาํงานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัของมอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์แลว้นนัมอเตอร์
และอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไม่ได้เกิดความเสียหายไปมากกว่าเดิมNakagawa (1981) ได้เสนอ
วิธีการคาํนวณอายุของการทดแทนทรัพยสิ์นดว้ยการใชอ้ายุการแจกแจงแบบ  Weibull  Failure ซึง
ในการคิดอายุของการทดแทนเครืองจกัรนนัเป็นสิงทีค่อนขา้งยุ่งยากทีจะแสดงออกมาเป็นตวัเลข 
งานวิจยัชินนีได้กาํหนดขอบเขตบนและขอบเขตล่างของช่วงเวลาทีเหมาะสมมาจากพารามิเตอร์
ของการแจกแจงแบบ  Weibull  Failure ซึงทีแสดงออกมาในรูปสมการในการหาการทดแทนทรัพย ์
สินของ Failed Unit จนถึง Non-failed Unit ซึงแสดงค่าโดยประมาณสําหรับอายุทีเหมาะสมสําหรับ
การทดแทนทรัพยสิ์น ซึงพารามิเตอร์ทีทาํใหอ้ายทุรัพยสิ์นเหมาะสมทีสุดคือ μ0* 

   Metwalli et al. (1998) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยในการจดัเก็บ
ขอ้มูลทีใ ชใ้นการจดัสร้างระบบการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั โดยโปรแกรมนีจะใชก้ารวิเคราะห์ความ
น่าเชือถือของการสูญเสียโดยใช้การแจกแจงแบบไวบูลล์ ( Weibull ) สําหรับพารามิเตอร์ของ
ไวบูลล์ ( Weibull ) นนัจะมีการวิเคราะห์ความน่าเชือถือและฟังก์ชนัความเสียหายของชินส่วนแต่
ละชินในเครืองจกัร โดยรูปแบบความเสียหายทีวิเคราะห์ไดน้นัจะถูกนาํมาใช้ในการวางแผนการ
บาํรุงรักษาเชิงป้องกันสําหรับเครืองจกัรทงัเหมด ซึงการวางแผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกันที
เหมาะสมนนัจะไดจ้ากการนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการคาํนวณเพือหาค่าจ่ายตาํสุดใน
ช่วงเวลาการบาํรุงรักษา 

         Tsai et al. (2004) ทาํการศึกษาปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัความพร้อมในการใชง้านของเครืองจกัร
ทีใช้ระบุแผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั โดยแบ่งเป็น 3 ปัจจยั คือ กิจกรรมการบาํรุงรักษาการ
ซ่อมแซม และการเปลียนทดแทน ซึงกิจกรรมการบาํรุงรักษาเป็นการแสดงกิจกรรมต่างๆ เช่นการ
หยอดนาํมนั การทาํความสะอาดเครืองจกัร การตรวจสอบและการปรับแต่ง เป็นตน้ การซ่อมไม่
เพียงแต่จะชะลอการเสือมสภาพแต่ยงัจะช่วยเพิมความแข็งแรงของชินส่วนนันๆ ให้กับมาดี
เหมือนเดิม จากแบบจาํลองในการวิเคราะห์ค่าความเชือมนัในการทาํงานของชินส่วนต่างๆ จะใช้
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การหาค่า Mean-Up and Mean-Downtimes ของแต่ละชินส่วน จากนนัสรุปผลทีได้ และนาํมา
กาํหนดเป็นนโยบายการซ่อมบาํรุงดงันี ค่าความพร้อมในการใช้งานของเครืองจกัรทีมากทีสุดที
สามารถเป็นไปได ้คือ ช่วงเวลาทีจาํเป็นจะตอ้งเปลียนชินส่วนนนัๆ ส่วนค่าทีนอ้ยทีสุดจะเป็นจุดที
ตอ้งทาํการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั โดยทีตารางการบาํรุงรักษาจะประกอบไปดว้ย ขอ้มูลของการใช้
งานและการปรับเปลียนชินส่วนต่างๆ ขีดความสามารถในการทาํงานหลงัจากการบาํรุงรักษารวมถึง
ค่าใชจ่้ายทงัหมด ในแต่ละช่วงทีมีการบาํรุงรักษาจนถึงช่วงอายสุุดทา้ยทีคาดหมายไว ้
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บทที 3 

วธีิการดําเนินงาน 

              บทนีกล่าวถึงประวติัและสภาพโดยทัวไปของโรงงานตัวอย่างในกระบวนการผลิต
เครืองดืมชนิดพร้อมดืม  กิจกรรมบาํรุงรักษาทีดาํเนินการอยู่ ณ ปัจจุบนัสภาพปัญหาทีเกิดขึนใน
กระบวนผลิต  ซึงการบาํรุงรักษาทีดีนนัเป็นผลให้เครืองจกัรมีประสิทธิภาพและสมรรถนะทีสูงสุด
ตลอดเวลา ทาํให้ลดการชาํรุดของอุปกรณ์ไดอ้ย่างมากทงันีเพือเป็นการแกปั้ญหาทีเกิดขึนดงักล่าว    
โดยอาศยัทฤษฏีทีได้กล่าวมาแล้วบทที   เพือมาประยุกต์ใช้และวิเคราะห์เพือให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องงานโดยยึดหลกัการบาํรุงรักษาแบบตามสภาพ Condition – Based Maintenance 

(CBM)  ขนัเริมตน้โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี 

.ขนัตอนการดําเนินงาน 

                      ขนัตอนการดาํเนินงานสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  ขนัตอน   ตามแนวทางของวิธีการ
ดาํเนินงานการบาํรุงรักษาแบบตามสภาพ  ประกอบไปดว้ย 

                     .  ศึกษาสภาพการทาํงานของโรงงานตวัอยา่งและวเิคราะห์ปัญหา 

                     .  ศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการบาํรุงรักษา 

                     .  คดัเลือกและวเิคราะห์เครืองจกัรตามความวกิฤติและวเิคราะห์หนา้ที 

                       .  วิเคราะห์อาการขดัขอ้งและผลกระทบ (Failure Mode And Effect Analysis)ของ
ชินส่วนเครืองจกัร 

                       .  ประเมินแนวทางการบาํรุงรักษาโดยใชห้ลกัการงานหลกัการบาํรุงรักษาแบบตาม
สภาพ Condition – Based Maintenance (CBM) 
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                      .  การวัดผลการจัดทําระบบการบํารุงรักษาตามสภาพ  Condition Base 

Maintenance(CBM) 

                     .  สรุปผลการดาํเนินงานและนาํเสนอผลงาน 

. ศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงงานตัวอย่างและวเิคราะห์ปัญหา 

           .  ขอ้มูลเบืองตน้โรงงานตวัอยา่ง 

             โรงงานผลิตผลิตเครืองดืมชนิดพร้อมดืมเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง  ดําเนินธุรกิจ
ทางดา้นการผลิตเครืองดืมชนิดพร้อมดืม  สถานทีตงัโรงงาน เลขที  หมู่   ต.นครชยัศรี อ.นครชยั
ศรี จ.นครปฐมพืนที รวมทงัหมด   ไร่   ตร.ว.  แบ่งเป็นพืนทีในส่วนของโรงงานผลิต   ไร่
เศษ  พืนทีทีเหลือใช้สําหรับการบาํบดันําเสียมีพนักงานรวมทังหมดประมาณ  คนบริษัท 
ประมวลผล จาํกดั เริมก่อตงัเมือ พ.ศ.  โดยคุณสุธี บุณยศรีสวสัดิ โดยเริมแรกทาํการผลิตไวน์
และเป็นโรงงานผลิตไวน์แห่งแรกของประเทศ รู้จกักนัในนาม “ไทยไวท์ไวน์ และ ไทยเร็ดไวน์  
ต่อมาภายหลงัไดเ้พิมศกัยภาพการผลิตให้สามารถผลิตไดท้งัสุราผสม  สุราพิเศษ  สุราขาว(White 

Spirit)  วิสกี(Whisky)  บรันดี(brandy)  และค็อกเทลสําเร็จรูป(pre-mixed cocktail)  ต่อมาไดเ้ป็นผู ้
รับจา้งผลิตเครืองดืมแอลกอฮอล์ให้  แบรนด์จากต่างประเทศทีเขา้มาทาํตลาดในเมืองไทย ล่าสุด
ไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้รายใหญ่ให้โรงงานผลิตสินคา้ให้คือ บาคาร์ดี บรีสเซอร์    ซึงเป็น
เครืองดืมอาร์ทีดี (Ready to drink)  ของบริษทั บาคาร์ดี (ประเทศไทย) จาํกดับริษทั ประมวลผล 
จาํกดั  ไดเ้ขา้ร่วมกบักลุ่มบริษทั  ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) เมือปีพ.ศ. 2550 โดยมีคุณเจริญ 
สิริวฒันภกัดี  เป็นประธานกรรมการ และ คุณฐาปน สิริวฒันภกัดี  เป็นกรรมการรองกรรมการ 
ผูอ้าํนวยการใหญ่  โดยมีคุณปราโมทย ์ หรรษมนตร์ เป็นกรรมการผูจ้ดัการสังกดักลุ่มบริษทัสุรา
กระทิงแดง  
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. .กระบวนการบรรจุเครืองดืมชนิดพร้อมดืม 

การทาํงาน (Activity) 
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ภาพที 8 กระบวนการบรรจุเครืองดืมชนิดพร้อมดืม  

 

1.การเตรียมวตัถุดิบ(Material Preparation) 

.  รับและจดัเตรียมวตัถุดิบ 

.  สรุป / บนัทึก / เบิก 

. ขบวนการบรรจุ (Filling Process) 

2.2 ตรวจเช็คขวด :      Inspector  

.3  ลา้งขวด Rinser Mc. 

.4  บรรจแุละปิดฝา Filler and capper  Mc. 

.   ตู้ปรับอณุหภมูิ Warmer Mc. 

.  ปิดฉลาก Labeller  Mc. 

3.สง่เข้า FG 
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.3.เครืองจกัรในกระบวนการบรรจุเครืองดืมชนิดพร้อมดืม 

ระบบทํานําเย็น

FILLER

เครอืงอัด

ถังบรรจุก๊าซ 

Plate Heat 
Exchanger

ถังพักนํา

ถังพักนํา ถังพักนําอุ่น

เครืองทํานําเย็น

Cool ing

ถังพักนํา Rinser

Warmer

Labeller

STAMPVIDEOJETผลติภัณฑส์ําเร็จรูป
-5 ̊c

23-

35-38 ̊c

(-2)-(-3) ̊c

30 ̊c

0.5 ̊

2 ̊c

 

ภาพที 9 กระบวนการเครืองจกัรบรรจุเครืองดืมชนิดพร้อมดืม  

   .4  สภาพปัจจุบนัการทาํกิจกรรมการบาํรุงรักษา 

 ปัญหาทีสําคัญของโรงงาน คือ ความสูญเสียเนืองจากการขัดข้องของเครืองจักรใน
กระบวนการผลิตเครืองดืมเนืองจากเป็นบริเวณคอขวดของโรงงาน จากปัญหาดงักล่าวจึงเป็น
สิงจูงใจให้มีการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน  ซึงการบํารุงรักษาทีดีนันเป็นผลให้เครืองจักรมี
ประสิทธิภาพและสมรรถนะทีสูงสุดตลอดเวลา ทาํใหล้ดการชาํรุดของอุปกรณ์ไดอ้ยา่งมากทงันีเพือ
เป็นการแก้ปัญหาทีเกิดขึนดังกล่าว วิทยานิพนธ์ฉบบันีจึงได้นําแนวทางการวิเคราะห์อาการที
ผดิปกติและผลกระทบของความเสียหาย (Failure Mode and Effect Analysis)มาเพือเพิมอตัราความ
พร้อมใช้งานและลดเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียของเครือง เพือใช้เป็นแนวทางในการซ่อมให้กับ
พนกังานในแผนก เป็นผลใหก้ารบาํรุงรักษาเครืองจกัรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงส่งผลให ้
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เครืองจกัรมีความพร้อมทีจะทาํงานทาํให้กระบวนการผลิตและเพือให้ทราบถึงผลการวิจยัวา่นาํไป
ปฏิบติัแลว้จะประสบความสาํเร็จหรือไม่ จึงขอเสนอตวัชีวดัเพือวดัผลการดาํเนินงานดงันี 

 . จาํนวนครังในการเกิดความเสียหายของเครืองจกัร 

 . เวลาทีตอ้งสูญเสียเนืองจากเกิดการขดัขอ้ง และเสียหายของเครืองจกัรในระหว่างการ
ผลิต (Breakdown time) 

 . ค่าเวลาเฉลียระหวา่งความเสียหายของเครืองจกัร (Mean Time Between Failure :MTBF) 

 . อตัราความพร้อมในการทาํงานของเครืองจกัร (Availability Rate) 

จากการศึกษาขอ้มูลสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการเกิดเวลาสูญเสียการผลิตของเครืองจกัร 
และสาเหตุของการเกิดความเสียหายของเครืองจกัรโดยใชแ้ผนภูมิกา้งปลา ดงัแสดงไดด้งัภาพที -  
ซึงหลกัการคิดขอ้มูลการหยุดของเครืองจกัรนนัผูท้าํวิจยัไดท้าํการคิดเฉพาะการหยุดของเครืองจกัร
กรณีทีเครืองจกัรเกิดการเสียหายเท่านนั ไม่รวมการหยดุเครืองจกัรกรณีทีเกิดจากการหยุดเครืองจกัร
เพือทาํการบาํรุงรักษาเครืองจกัรเชิงป้องกนั 

 ประวติัการซ่อมเครืองจกัรก่อนการใช้ระบบการบาํรุงรักษาแบบตามสภาพสํารวจปัญหา
ของโรงงานก่อนการทาํระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลจาํนวนครังในการเกิด
ความเสียหายของเครืองจกัร เวลาทีตอ้งสูญเสียเนืองจากเกิดการขดัขอ้งและเสียหายของเครืองจกัร
ในระหวา่งการผลิต (Breakdown Time) ค่าเวลาเฉลียระหวา่งการชาํรุดเสียหาย (MTBF) และอตัรา
ความพร้อมใชง้านของเครืองจกัรตงัแต่เดือน มกราคม–สิงหาคม  พ.ศ. 6  

                    จากกรณีศึกษาโรงงานผูผ้ลิตเครืองดืมชนิดพร้อมดืม ระหวา่งมกราคม  – สิงหาคม 
 พบวา่ ทีกระบวนการผลิตเครืองดืมชนิดพร้อมดืมนนัมีปัญหาของค่าความพร้อมใช้งานของ

เครืองจกัร(Machine Availability) นนัค่อนขา้งตาํกวา่เป้าหมายโดยทีเป้าหมายของบริษทันนัเฉลีย
อยู่ที . %/เดือน แต่ปัจจุบนัค่าความพร้อมใช้งานของเครืองจกัร (Machine Availability) อยู่ที 

.  %/เดือน เพราะเกิดจากการขดัขอ้งของเครืองจกัรบ่อยครัง 
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ตารางที 7 ค่าทีใชว้ดัผลการดาํเนินงานก่อนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัเครืองจกัร

 

         เครืองจกัร 

จาํนวนครังที 

เสียหาย 

(ครัง) 

เวลา 
ในการหยดุ 

เครืองจกัร 

(ชวัโมง) 

ค่าเวลาเฉลีย 

ระหวา่งการ 

ชาํรุดเสียหาย 

(ชวัโมง) 

ค่าเวลาเฉลีย
การซ่อมแซม  

(ชวัโมง) 

อตัราความพร้อม 

ใชง้าน(%) 

Filler&Caper 43 60 14 1.40 76.33 

Labeller 27 12 22 0.44 84.33 

Rinser 25 8 24 0.32 85.00 

Chiller 4 4 150 1.00 85.67 

Ink Jet 15 3 40 0.20 85.83 

air compressor 8 2 75 0.25 86.00 

Stamper 8 2 75 0.25 86.00 

Warmer 5 2 120 0.40 86.00 

cooling tower 3 2 200 0.67 86.00 

Bottle Conveyor 2 2 300 1.00 86.00 

Carton Sealer 7 1 86 0.14 86.17 
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ภาพที 11 แผนภูมิแสดงจาํนวนครังทีเสียหายของเครืองจกัรทงั 11 เครือง 

      

ภาพที 12  แผนภูมิแสดงเวลาในการหยดุเครืองจกัรทงั 11 เครือง 
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ภาพที 13  แผนภูมิแสดงเวลาเฉลียระหวา่งความเสียหายของเครืองจกัรทงั 1  เครือง 

 

 

ภาพที 14  แผนภูมิแสดงค่าเวลาเฉลียการซ่อมแซมของเครืองจกัรทงั 1  เครือง 
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ภาพที 15  แผนภูมิแสดงอตัราความพร้อมใชง้านของเครืองจกัรทงั  เครือง 

              นาํเวลาการเสียของเครืองจกัรมาทาํกราฟพาเรโต แสดงสัดส่วนของเวลาทีเครืองจกัร     ที
เสียหาย % ของเวลาทีเครืองจกัรเสียหายทงัหมด อา้งถึงขอ้มูลในตารางที -  มีเครืองจกัร ดงันี  

. Filler&Capper  . Labeller   . Rinser  ในวิทยานิพนธ์ฉบบันีจะทาํการวางแผนการบาํรุงรักษา
เชิงป้องกนัเครืองจกัรทงัหมด 3 เครือง ทีเป็นปัญหาสําคญัทีสุดของสายการผลิตขอ้มูลประวติัการ
ซ่อมของเครืองจกัรก่อนวางแผน PM   
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ภาพที 16 เวลาจาํนวนเครืองเวลาทีเครืองจกัรเสียหายระหวา่งเดือนมกราคม – สิงหาคม พ.ศ. 2556 
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                          (ก)                                                    (ข) 

 

(ค) 

 

ภาพที 17  เครืองจกัรทีเสียหาย % ของเวลาทีเครืองจกัรเสียหายทงัหมด 

(ก) เครือง Filler&Capper   

(ข) เครือง Labeller    

(ค) เครือง Rinser 
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ภาพท่ี 17 แผนภูมิกา้งปลาแสดงสาเหตุของเคร่ือง Filler&Caper ขดัขอ้งบ่อย 
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ภาพท่ี 18 แผนภูมิกา้งปลาแสดงสาเหตุของ เคร่ืองLabeller ขดัขอ้งบ่อย 
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ภาพท่ี 19 แผนภูมิกา้งปลาแสดงสาเหตุของ เคร่ือง Rinser ขดัขอ้งบ่อย 
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ตารางท่ี 8 แสดงประวติัการซ่อมของเคร่ือง Filler&Caper ท่ีช ารุด 

เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์ท่ีเสียหาย 
 จ  านวนคร้ังท่ีเสียหาย        

  (คร้ัง/เดือน) 

Filler&Caper 

หวับรรจุร่ัว  22 
ชุดกระบอกลมยกขวดร่ัว 6 
ชุด feed  Screw ขดัขอ้ง 3 
มอเตอร์ป๊ัมน ้าสุรา 2 
ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า 2 
ระบบนิวเมติค 2 
มอเตอร์เกียร์ Main drive  1 
อ่ืนๆ 5 

รวม   43 
 

ตารางท่ี 9 แสดงประวติัการซ่อมของเคร่ือง Labeller ท่ีช ารุด 

เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์ท่ีเสียหาย 
จ านวนคร้ังท่ีเสียหาย         

(คร้ัง/เดือน) 
  Gripper จบัฉลาก คอ หนา้ หลงั ช ารุด 8 

 
Glue Roller  ช ารุด 4 

  ชุด feed  Screw ขดัขอ้ง 3 
  ยางรองกน้ขวดสึกหรอ 2 
 Labeller ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า 2 
  ป๊ัมจ่ายกาวไม่ท างาน 2 
  ระบบนิวเมติค 2 
  อ่ืนๆ 5 

รวม   27 
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ตารางท่ี 10 แสดงประวติัการซ่อมของเคร่ือง Rinser ท่ีช ารุด 

เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์ท่ีเสียหาย 
 จ  านวนคร้ังท่ีเสียหาย         

(คร้ัง/เดือน) 
  Gripper จบัคอขวดช ารุด 6 

 
ชุด feed  Screw ขดัขอ้งเคล่ือน 5 

  ระบบหวัฉีดน ้าช ารุด 3 
 Rinser ป๊ัมน ้าส าหรับชุดลา้งขวด 2 
  ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า 2 
  ระบบนิวเมติค 2 
  มอเตอร์เกียร์ Main drive  1 
  อ่ืนๆ 4 

รวม   25 
 

 3.3.3 การวิเคราะห์อาการท่ีผิดปกติ และผลกระทบของความเสียหายของเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ขั้นตอนในการวเิคราะห์รูปแบบความเสียหาย และผลกระทบ (FMEA) 

 ขั้นตอนท่ี 1 จดัท ารายการเคร่ืองจกัรและส่วนประกอบของระบบ คือ ขอ้มูลต่างๆ เช่นช่ือ

เคร่ืองจกัร, ช่ือช้ินส่วน, ช่ือผูว้เิคราะห์ ชนิดของผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ เพื่อใชใ้นการจดัเก็บและเพื่อการ

สืบคน้ 

 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดหน้าท่ีการท างานเป็นข้อมูลหน้าท่ีของการท างานของช้ินส่วนนั้น

ข้อมูลอาจมีหลายรูปแบบ หากหน้า ท่ีของช้ินส่วนมีหลายหน้าท่ี ก็ต้องแยกโอกาสการเกิด

ขอ้ผดิพลาดของแต่ละหนา้ท่ี แยกออกจากกนัเพื่อความสามารถในการวเิคราะห์และจดัเก็บขอ้มูล 

 ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดอาการท่ีผิดปกติและความเสียหายท่ีมีแนวโนม้จะเกิดข้ึนตวัอย่างเช่น 

ป๊ัมไฮดรอลิก (Hydraulic Pump) ของแท่นอดัเสียก็จะเป็นรูปแบบของความเสียหายรูปแบบหน่ึง ซ่ึง

ท าใหแ้ท่นอดัไฮดรอลิกไม่สามารถท างานไดต้ามหนา้ท่ีการท างานท่ีออกแบบไว ้
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 ขั้นตอนท่ี 4 วิเคราะห์ผลกระทบรูปแบบความเสียหาย จดัท ารายการผลท่ีมีแนวโน้มท่ีจะ

เกิดข้ึนจากความเสียหายแต่ละรูปแบบ ความเสียหายแต่ละรูปแบบจะมีผลต่อสถานประกอบการท่ี

แตกต่างกนั 

 ขั้นตอนท่ี 5 ก าหนดระดับความรุนแรงเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ และจัดล าดับ

ความส าคญัของรูปแบบของความเสียหายท่ีมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนให้ได้ ก็จ  าเป็นท่ีจะต้องมีการ

ก าหนดระดบัความรุนแรงของรูปแบบของความเสียหายแต่ละรูปแบบ โดยพิจารณาจากผลกระทบ

สัมพทัธ์ของความเสียหายท่ีมีต่อการท างานในดา้นต่างๆ 

 ขั้นตอนท่ี 6 วิเคราะห์สาเหตุของรูปแบบความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนทุกชนิด

จะตอ้งมีสาเหตุหรือกลไกการเกิดข้ึน ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการลงรายการสาเหตุหรือกลไกท่ีสร้าง

โอกาสเกิดความผดิพลาด เพราะสาเหตุเหล่าน้ีเป็นตวัช้ีวดัการเกิดความบกพร่องในการออกแบบ ซ่ึง

ตอ้งการการแกไ้ขพฒันา 

 ขั้นตอนท่ี 7 ก าหนดระดบัการเกิดความเสียหาย โดยพิจารณาจากผลกระทบสัมพทัธ์ของ

ความเสียหายท่ีมีต่อการท างานในดา้นต่างๆ 

 ขั้นตอนท่ี 8 วเิคราะห์ความสามารถท่ีจะตรวจพบการเกิดขอ้ขดัขอ้ง 

 ขั้นตอนท่ี 9 ก าหนดระดบัความสามารถท่ีจะตรวจพบการเกิดขอ้ขดัขอ้ง (DetectionRating) 

มีการตรวจสอบเพื่อใหส้ามารถท่ีจะตรวจจบัสาเหตุท่ีจะท าใหเ้กิดความผิดพลาด ดงันั้นตอ้งมีการให้

ล าดบับนพื้นฐานของโอกาสท่ีจะตรวจพบ ดงัตารางท่ี 3-16 การท่ีจะลดล าดบัการตรวจจบัจะตอ้งมี

การพฒันาแผนการควบคุมใหรั้ดกุมยิง่ข้ึน 

 ขั้นตอนท่ี 10 ค านวณค่าล าดบัความเส่ียง (RPN)การค านวณตวัเลขความเส่ียงมีสูตรท่ีใชใ้น

การค านวณ คือตวัเลขความเส่ียง (RPN) = ล าดบัขั้นความรุนแรง x ล าดบัโอกาสการเกิดความ

ผดิพลาด xล าดบัโอกาสท่ีจะตรวจจบั 

                     (RPN) = Severity x Occurrence x Detection  
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 เม่ือได้ค่าตัวเลขล าดับความเส่ียงแล้ว ควรจะท าการพิจารณาช้ินส่วนท่ีค่าสูงสุดก่อน

เน่ืองจากมีความเส่ียงสูงในการเกิดความผดิพลาดไม่ตรงตามการออกแบบ หลงัจากนั้นจึงควรมีการ

ก าหนดแผนการปรับปรุง อยา่งไรก็ตาม หากมีค่าใดมีค่าท่ีสูงในสามค่าท่ีพิจารณาน้ี ก็ควรจะมีการ

ปรับปรุงเช่นกนั เน่ืองมาจากความผดิพลาดอาจจะเกิดข้ึนไดห้ากมีจุดอ่อนท่ีใดท่ีหน่ึง 

 ขั้นตอนท่ี 11 แผนการปรับปรุง (Improving Plan)หลงัจากได้ค่าตวัเลขล าดบัเส่ียงความ 

(RPN) จะตอ้งมีการก าหนดแผนการปรับปรุงโดยควรมีการปรับปรุงในจุดท่ีมีค่าล าดบัสูง โดย

เฉพาะท่ีขั้นความรุนแรง (Severity) ท่ีมีค่าสูงก่อนเน่ืองจากค่าความรุนแรงเป็นจุดส าคญัท่ีอาจสร้าง

ผลกระทบไปสู่ค่าการเกิดความผิดพลาด และค่าโอกาสท่ีตรวจจบั ซ่ึงในการวิเคราะห์และก าหนด

เกณฑ์ในการให้คะแนนระดับความรุนแรง ,ระดับโอกาสการเกิดและระดับการตรวจจบันั้นเรา

ก าหนดให้ผูจ้ดัการแผนก, ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนก,หวัหนา้หน่วยและพนกังานแผนกซ่อมบ ารุง ซ่ึงทุก

คนท่ีท าการให้ระดบัคะแนนนั้นมีประสบการณ์ความช านาญในการดูแลรักษาเคร่ืองจกัรทางดา้น

ระบบบรรจุเคร่ืองด่ืมเป็นอยา่งดี 
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ตารางท่ี 11 ขอ้มูลเคร่ืองจกัรหยุดท างานของเคร่ืองบรรจุปิดฝา ระหว่างเดือน มกราคม-สิงหาคม 

พ.ศ. 2556 

ล าดบั ช้ินส่วน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค.. ส.ค. ผลรวม ค่าเฉล่ีย

1 ชุดหัวจ่ายน ้าสุรา 32.5 29.5 33.5 22.0 29.0 43.0 49.0 32.0 270.5 33.8

2 ชุดกระบอกลมยกขวด 5.0 2.0 8.0 2.0 1.0 3.0 2.5 2.5 26 3.3

3  ชุด infeed   Screw  เคล่ือน 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 14 1.8

4  ชุด star wheel   เคล่ือน 3.0 1.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.5 2.5 26 3.3

5 Bearing ชุดเพลาสามทางเคร่ืองบรรจุแตก 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6 0.8

6 ELECTRODE LEVEL SENSOR ช้ืน 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 15 1.9

7 Bearing  ชุด Motor Gear แตก 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 7 0.9

8 มอเตอร์ป๊ัมน ้าสุราเสีย 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 6 0.8

9 ชุดจานจ่ายฝา 1.5 4.0 2.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10 1.3

10 ระบบเซ็นเซอร์ 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 4.5 0.6

11 สายพานล าเลียงขวด 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 3 0.4

12 ระบบควบคุมไฟฟ้า 4.0 2.0 4.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 18 2.3

13 ระบบนิวเมติค 2.0 1.0 1.5 1.0 1.5 2.0 3.0 2.0 14 1.8

14 ชุดหัวจ่ายก๊าซ Co2 5.0 3.0 8.0 11.0 2.0 3.0 4.0 4.0 40 5.0

15 ชุดหัวซีลฝาจีบ 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 2.0 1.0 17 2.1

16 มอเตอร์เกียร์สายพานล าเลียงขวด 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0.4

17 ชุดสายพานส่งฝาจีบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1 0.1  

 

 

ภาพท่ี 20 ขอ้มูลเคร่ืองจกัรหยดุท างานของเคร่ืองบรรจุปิดฝา เดือนมกราคม-สิงหาคม  พ.ศ. 2556 

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 60 ชัว่โมงต่อเดือน 
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ตารางท่ี 12  ตวัอยา่งการหาค่า RPN ของเคร่ืองบรรจุ 

ช้ินส่วน
แนวโนม้ของลกัษณะ

ขอ้บกพร่อง
แนวโนม้ของผลจาก

ขอ้บกพร่อง
S แนวโนม้ของสาเหตุ O โอกาสในการตรวจพบอาการ D  RPN

หัวจ่ายน ้าสุรา น ้าสุราไหลไมห่ยดุ เคร่ืองบรรจุหยดุชะงกั 10 Seal Oring ช ารุด 10 ไมส่ามารถตรวจจบัไดอ้ยา่งแน่นอน 10 1000

จ่ายน ้าสุรานอ้ยกว่าท่ีก  าหนด
น าไปทิ้งส้ินเปลืองตน้ทนุ

10 Seal Oring ช ารุด 10 ไมส่ามารถตรวจจบัไดอ้ยา่งแน่นอน 10 1000

จ่ายน ้าสุรามากกว่าท่ีก าหนด
น าไปทิ้งส้ินเปลืองตน้ทนุ

10 Seal Oring ช ารุด 10 ไมส่ามารถตรวจจบัไดอ้ยา่งแน่นอน 10 1000

ไมมี่น ้าสุราออกมาจากหัวจ่าย เคร่ืองบรรจุหยดุชะงกั 10 Seal Oring ช ารุด 10 ไมส่ามารถตรวจจบัไดอ้ยา่งแน่นอน 10 1000

จ่ายน ้าสุราไมต่รงปากขวด น ้าสุราหกส้ินเปลืองตน้ทนุ 10 ชุด Feed Screw เคล่ือน 10 ไมส่ามารถตรวจจบัไดอ้ยา่งแน่นอน 10 1000

การวิเคราะห์อาการขดัขอ้งและผลกระทบ (FMEA)
โรงงาน / Plant : โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม
สายการผลิต / System : เคร่ืองด่ืม
เคร่ืองจกัร / Sub System : เคร่ืองบรรจุอดัก๊าซ
ช้ินส่วนอุปกรณ์ / Equipment : ป้ัมส่งน ้าสุรา

ผูอ้นุมติั : ผูจ้ดัการโรงงาน .
ผูท้บทวน : คุณภราดร  ฝ่ายผลิต คุณชาตรี ฝ่ายซ่อมบ ารุง .
ผูรั้บผิดชอบกระบวนการ : คุณธีระศกัด์ิ แผนกบรรจุ
คณะท างาน : คุณธีระศกัด์ิ คุณนนัทวธั คุณวิชิตร์

 

 หลงัจากท่ีไดท้  าการวิเคราะห์รูปแบบ และผลกระทบของความเสียหายเสร็จเรียบร้อยแลว้

พบวา่ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรท่ีมีล าดบัความเส่ียงสูงคือ อุปกรณ์ชุดหวัจ่ายสุรา ของเคร่ืองบรรจุสุราซ่ึงมี

ค่า RPN เท่ากบั 1,000 จึงควรให้ความส าคญัในการวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัเป็นอนัดบั

แรก ซ่ึงรายละเอียดการวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกล่าวไวใ้นบทท่ี 4ก าหนดมาตรการแกไ้ข

เลือกใช้การบ ารุงรักษา เน่ืองจากวิธีการบ ารุงรักษาในปัจจุบันท่ีทางโรงงานด าเนินการอยู่

ประกอบดว้ย การบ ารุงรักษาบ ารุงรักษาหลงัเกิดขดัขอ้ง (Breakdown Maintenance : BM) ดงันั้น

ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้ การบ ารุงรักษาตามสภาพ เพื่อเป็นตวัช้ีวดัสภาพจากการท่ีกระบวนการผลิต

เคร่ืองด่ืม มีค่าความพร้อมใชง้านของเคร่ืองจกัรต ่านั้นเพราะเกิดจากการขดัขอ้งบ่อยของเคร่ืองจกัร

ทั้ง 3 ชนิด คือ เคร่ืองบรรจุ, เคร่ืองปิดฉลากและเคร่ืองกลัว๊ขวดโดยสาเหตุนั้นมาจากการยงัไม่มี

ระบบการบ ารุงรักษาท่ีดี ดังนั้นทางผูว้ิจยัจึงเลือกใช้การบ ารุงรักษาตามสภาพในเคร่ืองจกัรใน

งานวิจยัน้ี โดยผูว้ิจยัใช้วิธีการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน ใช้เคร่ืองมือวดัและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน 

และตรวจวดัความร้อน ตรวจวดัท่ีเคร่ืองจกัรในขณะท่ีเคร่ืองจกัรหยุดท างานและก าลงัท างานอยูเ่พื่อ

เป็นตวัช้ีวดัถึงสภาพและสถานะของเคร่ืองจกัร ณ เวลานั้นวา่สามารถท่ีจะใชง้านไดต่้อหรือไม่ เพื่อ

เป็นการป้องกันการเกิดการขัดข้องของเคร่ืองจักรแบบกะทันหัน (Machine Breakdown)
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บทที ่4 

ผลการด าเนินงาน 

       ในกรณีศึกษาของโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม ซ่ึงได้ท าการเก็บข้อมูลปัญหาท่ีเกิดข้ึนของ

เคร่ืองจกัรในโรงงานกรณีศึกษา และวิเคราะห์ความส าคญัของเคร่ืองจกัรเพื่อจดัล าดบัความส าคญั

ของเคร่ืองจกัรให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเข้าระบบบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเชิงป้องกนัมาวางแผนการ

บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ดงัสามารถแสดงรายละเอียดในเน้ือหาของบทท่ี 3 โดยมี 

 วตัถุประสงคเ์พื่อลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัโรงงานกรณีศึกษา ไดแ้ก่ 

 1. โรงงานไม่มีมาตรฐานในการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอย่างเป็นระบบ โดยการบ ารุงรักษา

ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนเม่ือเคร่ืองจกัรเกิดขดัขอ้ง มีอุปกรณ์เสียหรือช ารุด (Breakdown Maintenance) 

 2. ไม่มีระบบเอกสารและรายงาน รวมถึงประวติัการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรแน่นอน 

 3. เคร่ืองจกัรเกิดการขดัขอ้งและเสียหาย ในระหวา่งการผลิตเป็นประจ าดงัมีขั้นตอนในการ

ปฏิบติัดงัน้ี                    

  3.1 ท าการวเิคราะห์ความส าคญัของเคร่ืองจกัร 

  3.2 ท าการวิเคราะห์อาการท่ีผิดปกติและผลกระทบของความเสียหายของแต่ละ

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

  3.3 ท าการวางแผนการบ ารุงรักษาและน าแผนการบ ารุงรักษาไปปฏิบติั 

  3.4 ท าการวเิคราะห์ผลโดยการพิจารณาประเมินผลจากตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้ไดแ้ก่

จ านวนคร้ังในการเกิดความเสียหายของเคร่ืองจกัร, เวลาท่ีตอ้งสูญเสียเน่ืองจากเกิดการขดัขอ้งและ

เสียหายของเคร่ืองจกัรในระหวา่งการผลิต, ค่าเวลาเฉล่ียระหวา่งความเสียหายของเคร่ืองจกัร,อตัรา

ความพร้อมในการท างานของเคร่ืองจกัรผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งการด าเนินการแกปั้ญหาของเคร่ือง

บรรจุสุรา ซ่ึงเป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีปัญหามากท่ีสุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 13 ตวัอยา่งการท าWhy Why ของเคร่ืองบรรจุปิดฝา 

No ปัญหา/อาการ ท าไม ท าไม ท าไม มาตรการป้องกนั ผูรั้บผิดชอบ ก าหนดเสร็จ

2.ชุด Micro - Clutch ขวดเขา้
เคล่ือนผิดจงัหวะ

ไมโครสวิท คลาย ไม่ไดข้นัแน่น - ก าหนดความถ่ีการขนัแน่นไมโครสวิ
ททกุสปัดาห์

หัวหน้าหน่วยบรรจุ       
 พนักงานควบคุม
เคร่ืองจกัร

30 เมษายน 
2556

3.ชุด Star timing ขวดเขา้
เคล่ือนผิดจงัหวะ

น๊อตยดึ  Star timing คลาย ไม่ไดข้นัแน่น - ก าหนดความถ่ีการขนัแน่น Nut ยดึทุก
สปัดาห์

หัวหน้าหน่วยบรรจุ        
 พนักงานควบคุม
เคร่ืองจกัร

30 เมษายน 
2556

4.ชุดSCREW FEED  สึกหรอ หมดอายกุารใชง้าน - ก าหนดแผน PMการเปล่ียนอะไหล่
CREW FEEDทุก 3 ปี

หัวหน้าหน่วยบรรจุ        
 พนักงานควบคุม
เคร่ืองจกัร

30 เมษายน 
2556

5.ชุดstar Whell เคลือนผิด
จงัหวะ

น๊อตยดึ star Wheel คลาย ไม่ไดข้นัแน่น - ก าหนดความถ่ีการขนัแน่น Nut ยดึทุก
สปัดาห์

หัวหน้าหน่วยบรรจุ        
 พนักงานควบคุม
เคร่ืองจกัร

30 เมษายน 
2556

5  ชุดควบคุมการจ่ายกา๊ซ 

CO2(LIQUID 

DISTRIBUTION) ร่ัว

seal   oringCO2 ชุด(LIQUID 
DISTRIBUTION) ร่ัว สึกหรอ
เส่ือมคุณภาพของอะไหล่จาก
การใชง้าน

1.มีการใชน้ ้าท่ีมีอุณหภูมิท่ี
แตกต่างกนัมากในการ cip  
อุณหภูมิ 80 องศา และ 5 องศาท่ี
เวลาใกลเ้คียงกนั ท าให้ seal   
oringเส่ือมคุณภาพเร็วข้ึน           
 2.หมดอายกุารใชง้าน

1.เป็นขอ้ก าหนดในการควบคุม
คุณภาพ                                      
   2.ไม่ไดเ้ปล่ียนตามแผนPM      
  3.อะไหล่ไม่ไดคุ้ณภาพ
เหมาะสมกบัการใชง้าน

1.ก าหนดแผน PMการเปล่ียนอะไหล่seal
   oring ตามอายใุชง้าน 6 เดือน            2.
 การวิเคราะห์ระยะเวลาของอุณหภูมิใน
การท า CIP ให้เหมาะสม                   3. 
 หาอะไหล่ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัการ
ใชง้าน

หัวหน้าหน่วยบรรจุ       
 พนักงานควบคุม
เคร่ืองจกัร

30 เมษายน 
2556

 

 

ตารางท่ี11 ตวัอยา่งการวเิคราะห์อาการท่ีผดิปกติและผลกระทบของความเสียหายของเคร่ืองบรรจุ 

ช้ินส่วน
แนวโนม้ของลกัษณะ

ขอ้บกพร่อง
แนวโนม้ของผลจาก

ขอ้บกพร่อง
S แนวโนม้ของสาเหตุ O โอกาสในการตรวจพบอาการ D  RPN

1 .หัวจ่ายน ้าสุรา
น ้าสุราไหลไมห่ยดุ เคร่ืองบรรจุหยดุชะงกั 10 Seal Oring ช ารุด 10 ไมส่ามารถตรวจจบัไดอ้ยา่งแน่นอน 10 1000

จ่ายน ้าสุรานอ้ยกว่าท่ีก  าหนด
น าไปทิ้งส้ินเปลืองตน้ทนุ

10 Seal Oring ช ารุด 10 ไมส่ามารถตรวจจบัไดอ้ยา่งแน่นอน 10 1000

จ่ายน ้าสุรามากกว่าท่ีก าหนด
น าไปทิ้งส้ินเปลืองตน้ทนุ

10 Seal Oring ช ารุด 10 ไมส่ามารถตรวจจบัไดอ้ยา่งแน่นอน 10 1000

ไมมี่น ้าสุราออกมาจากหัวจ่าย เคร่ืองบรรจุหยดุชะงกั 10 Seal Oring ช ารุด 10 ไมส่ามารถตรวจจบัไดอ้ยา่งแน่นอน 10 1000

จ่ายน ้าสุราไมต่รงปากขวด น ้าสุราหกส้ินเปลืองตน้ทนุ 10 ชุด Feed Screw เคล่ือน 10 ไมส่ามารถตรวจจบัไดอ้ยา่งแน่นอน 10 1000

การวิเคราะห์อาการขดัขอ้งและผลกระทบ (FMEA)
โรงงาน / Plant : โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม
สายการผลิต / System : เคร่ืองด่ืม
เคร่ืองจกัร / Sub System : เคร่ืองบรรจุอดัก๊าซ
ช้ินส่วนอุปกรณ์ / Equipment :เคร่ืองบรรจุอดัก๊าซ

ผูอ้นุมติั : ผูจ้ดัการโรงงาน .
ผูท้บทวน : คุณภราดร  ฝ่ายผลิต คุณชาตรี ฝ่ายซ่อมบ ารุง .
ผูรั้บผิดชอบกระบวนการ : คุณธีระศกัด์ิ แผนกบรรจุ
คณะท างาน : คุณธีระศกัด์ิ คุณนนัทวธั คุณวิชิตร์
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ตารางท่ี 15 ตวัอยา่งก าหนดวธีิการตรวจสอบเคร่ืองบรรจุแบบการบ ารุงรักษาตามสภาพ 

Plant speed                              8,000 Bt/h
Poewr circuit                               380 V 
circuito di potenza                       220 v                 
command circuit                         24VAC-VDC

อุณหภูมิน ้าร้อน (Hot water )       <  80 C0

อุณหภูมิไอน ้า (Steam )               < 100 C0

แรงดนั         ( Pressure  )             < 0.2 Bar
ของเหลวท าความสะอาด       PRINCIPAL-65

A B C Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 5 5

Cleaning 1.1 ตู ้Remote control
ตู ้Remote control ไฟฟ้าตอ้งไม่มีคราบ
สกปรกสะสมตามหลงัคาตูห้น้าจอ 
โครงสร้างสแตนเลสตอ้งมนัวาว

ใชผ้า้หมาดๆเช็ดถูท าความสะอาด

Cleaning 1.2 Cover พลาสติกรอบๆเคร่ือง
Cover พลาสติกรอบๆเคร่ืองตอ้งไม่มีฝุ่ นผงจบั
เกาะสกปรก

ใชผ้า้หมาดๆเช็ดถูท าความสะอาด

Cleaning 1.3 Cover ขา้งเคร่ืองจกัรท่ีเป็นสแตนเลส
Cover ขา้งเคร่ืองจกัรท่ีเป็นสแตนเลสตอ้งมนั
วาว

ใชผ้า้หมาดๆเช็ดถูท าความสะอาด

Cleaning 1.4 ฝาชีและทอ่ Hood ดูดอากาศ
ฝาชีและทอ่ Hood ดูดอากาศตอ้งไม่มีคราบ
สกปรก

ใชน้ ้ายา PRINCIPAL-65และผา้หมาดๆ
เช็ดถูท าความสะอาด

Cleaning 2.1 Screw in Feed 
Screw in Feed ไม่มีน ้าสุราตกคา้งและไม่มีเศษ
แกว้แตก

ใชส้กอ๊ตไบตข์ดัถูกบัน ้ายาลา้งจานโดย
ใชน้ ้าเปล่าท าความสะอาด

Cleaning 2.2 star Wheel  
star Wheel  ไม่มีน ้าสุราตกคา้งและไม่มีเศษ
แกว้แตก

ใชส้กอ๊ตไบตข์ดัถูกบัน ้ายาลา้งจานโดย
ใชน้ ้าเปล่าท าความสะอาด

Cleaning 2.3 เพลาขบัสามทาง
เพลาขบัสามทางตอ้งไม่มีคราบจารบีและไม่
คราบสนิม

ใชส้กอ๊ตไบตข์ดัถูกบัน ้ายาลา้งจานโดย
ใชน้ ้าเปล่าท าความสะอาด

Cleaning 3.1 โครงสร้าง BLOW  TANK สแตนเลส
โครงสร้าง BLOW  TANK สแตนเลสตอ้งมนั
วาว

ใชฟ้องน ้าขดัถูกบัน ้ายาลา้งจานโดยใช้
น ้าเปล่าท าความสะอาด

Cleaning 3.2 ภายนอก BLOW TANK
ภายนอก BLOW TANKไม่มีน ้าสุราตกคา้ง
และไม่มีเศษแกว้ตกคา้ง

ใชฟ้องน ้าขดัถูกบัน ้ายาลา้งจานโดยใช้
น ้าเปล่าท าความสะอาด

Process  and  Plant's  Parameter

B= 1 ตร้ังต่อวนั

SatFri

product: Bacardi Breezer

จุดทีท่ าความสะอาด

Wed Thuพืน้ที่

มาตรฐานการท าความสะอาด
Phase

ต าแหน่ง Mon Tue

ความถ ี

(Frequency) A= จ านวนคร้ังต่อกะ

Cleaning standard Week From …………to………………..
Machine: EURO STAR 960525 ,Type : Monoblock

C=  1 คร้ังต่อสัปดาห์

เช็ค(Check)

วธีิการท าความสะอาด

 Model: mec iso s24-6c , serial n0   960525 ,Made in year : 2007

�  

  

�

2

3

4

  , 

, ,8,   
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ตารางท่ี 16 ตวัอยา่งก าหนดวธีิการท าความสะอาดเคร่ืองบรรจุแบบการบ ารุงรักษาตามสภาพ 

Leader:____________Revised:________________

Tag No:_____________

Dy WK MO Yr

ว       ห �     ี

1 โครงสร้างเคร่ืองจกัร 1.1
ตู ้Remote control ไฟฟ้าตอ้งไม่มีคราบสกปรกสะสมตาม
หลงัคาตูห้น้าจอ โครงสร้างสแตนเลสตอ้งมนัวาว

ใชผ้า้หมาดๆเช็ดถูท าความสะอาด 1 เดิน

1.2 Cover พลาสติกรอบๆเคร่ืองตอ้งไม่มีฝุ่ นผงจบัเกาะสกปรก ใชผ้า้หมาดๆเช็ดถูท าความสะอาด 1 เดิน

1.3 Cover ขา้งเคร่ืองจกัรท่ีเป็นสแตนเลสตอ้งมนัวาว ใชผ้า้หมาดๆเช็ดถูท าความสะอาด 1 เดิน

1.4 ฝาชีและทอ่ Hood ดูดอากาศตอ้งไม่มีคราบสกปรก
ใชน้ ้ายา PRINCIPAL-65และผา้
หมาดๆเช็ดถูท าความสะอาด

20 ห   

Screw in Feed และstar 
Wheel

2.1 Screw in Feed ไม่มีน ้าสุราตกคา้งและไม่มีเศษแกว้แตก
ใชส้กอ๊ตไบตข์ดัถูกบัน ้ายาลา้งจานโดยใช้
น ้าเปล่าท าความสะอาด

1 ห   

2.2 star Wheel  ไม่มีน ้าสุราตกคา้งและไม่มีเศษแกว้แตก
ใชส้ก๊อตไบตข์ดัถูกบัน ้ายาลา้งจาน
โดยใชน้ ้าเปล่าท าความสะอาด

1 ห   

2.3 เพลาขบัสามทางตอ้งไม่มีคราบจารบีและไม่คราบสนิม
ใชส้ก๊อตไบตข์ดัถูกบัน ้ายาลา้งจาน
โดยใชน้ ้าเปล่าท าความสะอาด

1 ห   

BLOW TANK
โครงสร้าง BLOW  
TANK

3.1 โครงสร้าง BLOW  TANK สแตนเลสตอ้งมนัวาว
ใชฟ้องน ้าขดัถูกบัน ้ายาลา้งจานโดย
ใชน้ ้าเปล่าท าความสะอาด

1 ห   

3.2
ภายนอก BLOW TANKไม่มีน ้าสุราตกคา้งและไม่มีเศษ
แกว้ตกคา้ง

ใชฟ้องน ้าขดัถูกบัน ้ายาลา้งจานโดย
ใชน้ ้าเปล่าท าความสะอาด

1 ห   

  ว ข ะช     ว  (Part) ว ธ ี    ว (Method)

�ว  

time(mi

n)
Interval

 ะ ะใ      ว �ช  

Conditio

n Base
Drawing Machine :

ม   ฐ       ว �ช  (Standard)

Location:Packing department       Eqiupment:_: EURO STAR 960525 ,Type : Monoblock

CHECKING THROUGH CLEANING

�      ม  (Tool)
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(ก)                                                                                    (ข) 

                          

                                (ค)                                                                                       (ง) 

ภาพท่ี 21 การตรวจวดัความสั่นสะเทือนและตรวจวดัความร้อน 

(ง) การตรวจวดัความร้อนชุด Motor Pump  

(จ) การตรวจวดัความสั่นสะเทือนชุด Motor Pump  

(ฉ) การตรวจวดัความร้อนชุด Motor Gear 

(ช) การตรวจวดัความสั่นสะเทือนชุด Motor Gear  
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 การน าการบ ารุงรักษามาปฏิบติั  หลงัจากท่ีได้จดัท ามาตรฐานระบบเอกสาร และสร้าง

แผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร เพื่อเป็นนเคร่ืองมือช่วยในการปรับปรุงแกไ้ข ขั้นตอนต่อไปคือการ

น าไปปฏิบัติใช้กับ โรงงานกรณีศึกษา ซ่ึงจะต้องเตรียมความพร้อมโดยการให้ความรู้และ

ประชาสัมพนัธ์ระบบ บ ารุงรักษาเชิงป้องกนั โดยหัวหน้าแผนกการบ ารุงรักษาท าการฝึกอบรม

พนักงานประจ าเคร่ือง และช่างบ ารุงรักษาถึงขั้นตอนการท างาน การใช้เอกสารและระบบการ

บ ารุงรักษาอยา่งละเอียด ส าหรับเคร่ืองจกรัท่ีตอ้งท าการบ ารุงรักษาทุกประเภทเพื่อให้มีความเขา้ใจ

เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยเร่ิมจากการบ ารุงรักษา

ประจ าวนั โดยให้พนกังาน ปฏิบติัตามใบตรวจสอบเม่ือเร่ิมงานทุกคร้ังในแต่ละวนั หลงัจากนั้นจึง

ด าเนินการบ ารุงรักษา เคร่ืองจกัรตามรายสัปดาห์ รายเดือน และตามก าหนดเวลาตามล าดบั โดยมี

ล าดบัขั้นตอนในการ ปฏิบติัดงัน้ี  1. ท าการประชาสัมพนัธ์ และจดัให้มีการประชุมพนกังานท่ีมี

หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ซ่อมบ ารุง เพื่อท าการช้ีแจงเก่ียวกบัแผนงานการจดัตั้งระบบการบ ารุงรักษา 

อธิบายถึงปัญหา     

หลงัจากทราบรอบการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม ในล าดบัตอ้งไปเป็นด าเนินการน า แผนงาน
บ ารุงรักษาดงักล่าวไปใชง้านจรงิกบัเคร่ืองจกัร และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานหลงัจากท่ีไดท้  าการปรับปรุงแผนการบ ารุงรักษา โดยมีดชันีวดัผลการหลงัจากทราบ
รอบการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม ในล าดบัต่อไปเป็นด าเนินการน า แผนงานบ ารุงรักษาดงักล่าวงาน
จริงกับเคร่ืองผลิตกระดาษ และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
หลงัจากท่ีไดท้  าการปรับปรุงแผนการบ ารุงรักษา โดยมีดชันีวดัผลการ 
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4.3 ผลการด าเนินการวจัิย 
 หลงัจากท่ีไดน้ าการบ ารุงรักษาแบบตามสภาพ Condition Base Maintanance มาใชก้บั
เคร่ืองจกัรช่วยในการท าวจิยัในคร้ังน้ี ไดผ้ลการวจิยัสรุปไดผ้ลดงัต่อไปน้ี ผลการด าเนินงานหลงั
การจดัตั้งโปรแกรมระบบบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเชิงป้องกนัตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 ถึง ธนัวาคม 
2556 
ตารางท่ี 17 ผลการด าเนินงานหลงัการบ ารุงรักษาแบบตามสภาพ Condition Base Maintanance 
ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 ถึง ธนัวาคม 2556 
 

เคร่ืองจกัร
จ านวนคร้ังท่ี
เสียหาย
(คร้ัง)

เวลา
ในการหยดุ
เคร่ืองจกัร
(ชัว่โมง)

คา่เวลาเฉล่ีย
ระหวา่งการ
ช ารุดเสียหาย

(ชัว่โมง)

คา่เวลาเฉล่ียการ
ซ่อมแซม 
(ชัว่โมง)

อตัรา
ความพร้อม
ใชง้าน

(%)

 Filler&Caper 12 12 107 1.00 94.08

Labeller 7 4 118 0.57 97.32

Rinser 6 3 141 0.50 98.11  
 
 

 
 

ภาพท่ี 22 แผนภูมิแสดงจ านวนคร้ังท่ีเสียหายของเคร่ืองจกัรทั้ง 3 เคร่ือง 
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ภาพท่ี 23แผนภมิูแสดงเวลาการขดัขอ้งเสียหายของเคร่ืองจกัรทั้ง 3 เคร่ือง 

 

 
 

ภาพท่ี 24 แผนภูมิแสดงค่าเวลาเฉล่ียระหวา่งการช ารุดเสียหายของเคร่ืองจกัรทั้ง 3 เคร่ือง 
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ภาพท่ี 25 แผนภูมิแสดงค่าเวลาเฉล่ียการซ่อมแซมของเคร่ืองจกัรทั้ง 3 เคร่ือง 
 
 

 
 

ภาพท่ี 26 แผนภูมิแสดงอตัราความพร้อมใชง้านของเคร่ืองจกัรทั้ง 3 เคร่ือง 
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ตารางท่ี 18 แสดงประวติัการซ่อมของเคร่ือง Filler&Caper ท่ีช ารุด 

เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์ท่ีเสียหาย 
 จ  านวนคร้ังท่ีเสียหาย         

(คร้ัง/เดือน) 

Filler&Caper 

หวับรรจุร่ัว  4 
ชุดกระบอกลมยกขวดร่ัว 3 
ชุด feed  Screw ขดัขอ้ง 2 
มอเตอร์ป๊ัมน ้าสุรา 1 
มอเตอร์เกียร์ Main drive  1 
อ่ืนๆ 1 

รวม   12 
 

ตารางท่ี 19 แสดงประวติัการซ่อมของเคร่ือง Labeller ท่ีช ารุด 

เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์ท่ีเสียหาย 
 จ  านวนคร้ังท่ีเสียหาย         

(คร้ัง/เดือน) 

  
Gripper จบัฉลาก คอ หนา้ หลงั 
ช ารุด 

3 

 
Glue Roller  ช ารุด 2 

  ชุด feed  Screw ขดัขอ้ง 1 
  อ่ืนๆ 1 

รวม   7 
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ตารางท่ี 20 แสดงประวติัการซ่อมของเคร่ือง Rinser ท่ีช ารุด 

เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์ท่ีเสียหาย 
         จ  านวนคร้ังท่ี
เสียหาย         (คร้ัง/

เดือน) 
  Gripper จบัคอขวดช ารุด 3 

 
ชุด feed  Screw ขดัขอ้งเคล่ือน 2 

  อ่ืนๆ 1 
รวม   6 

 
ตารางท่ี 21 ผลการเปรียบเทียบท่ีใชว้ดัผลการด าเนินงานก่อน-หลงัระบบบ ารุงรักษาแบบตามสภาพ 
 

  ดชันีชีวดั 

เคร่ืองจกัร 
 

Filler&Caper Labeller Rinser 

ก่อน 

จ านวนคร้ังท่ีเสียหาย(คร้ัง) 43 27 25 
เวลาในการหยดุเคร่ืองจกัร(ชัว่โมง) 60 12 8 
ค่าเวลาเฉล่ียระหวา่งการช ารุดเสียหาย
(ชัว่โมง) 14 22 24 
ค่าเวลาเฉล่ียการซ่อมแซม (ชัว่โมง) 1.40 0.44 0.32 
อตัราความพร้อมใชง้าน(%) 76.33 84.33 85.00 

หลงั 

จ านวนคร้ังท่ีเสียหาย(คร้ัง) 12 7 6 
เวลาในการหยดุเคร่ืองจกัร(ชัว่โมง) 12 4 3 
ค่าเวลาเฉล่ียระหวา่งการช ารุดเสียหาย
(ชัว่โมง) 107 118 141 
ค่าเวลาเฉล่ียการซ่อมแซม (ชัว่โมง) 1.00 0.57 0.50 
อตัราความพร้อมใชง้าน(%) 94.08 97.32 98.11 
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ตารางท่ี 22 แสดงร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของเวลาเฉล่ียระหวา่งความเสียหายของเคร่ืองจกัร 
 

ก่อน หลงั

 Filler&Caper 14 107 93 15.05

Labeller 22 118 96 22.92

Rinser 24 141 117 20.51

ค่าเวลาเฉล่ียระหว่างการ
ช ารุดเสียหาย(ชัว่โมง) ผลต่าง เพ่ิมข้ึน (%)เครืองจกัร

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 27  แสดงค่าเวลาเฉล่ียระหวา่งการช ารุดเสียหายของเคร่ืองจกัรก่อน-หลงัการปรับปรุง 
 
4. อตัราความพร้อมใชง้านของเคร่ืองจกัร (Availability Rate) คิดเป็นร้อยละโดยเฉล่ียของ
เคร่ืองจกัรทั้งหมดเพิ่มข้ึน 15.19 % 
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ตารางท่ี 23 แสดงร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของอตัราความพร้อมใชง้านของเคร่ืองจกัร 

เคร่ืองจกัร 

อตัราความพร้อมใชง้าน(%) ผลต่าง 
เพิ่มข้ึน
(%) 

ก่อน หลงั 
 

Filler&Caper 76.33 94.08 18 18.87 

Labeller 84.33 97.32 13 13.35 

Rinser 85.00 98.11 13 13.36 
 

 
 

ภาพท่ี 28 แสดงอตัราความพร้อมใชง้านของเคร่ืองจกัรก่อน-หลงัการปรับปรุง
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
               การศึกษาเร่ืองการลดเวลาสูญเสียในการผลิตดว้ยการจดัการงานบ ารุงรักษาบนพื้นฐาน
ทฤษฎีการบ ารุงรักษาตามสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม มี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดเวลาสูญเสียท่ีเกิดจากการขดัขอ้งและเสียหาย (Breakdown) ของเคร่ืองจกัรอยา่ง
กะทนัหนั โดยจดัท าแผนงาน บ ารุงรักษาพร้อมทั้งจดัคาบเวลาการบ ารุงรักษาช้ินส่วนอุปกรณ์ ให้
เหมาะสมตามสภาพการใชง้านจริง จากการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ืองจกัรของโรงงาน
ตวัอยา่งพบวา่ แผนการบ ารุงรักษาท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัยงัคงท าให้เกิดปัญหาการขดัขอ้งและเสียหาย 
(Breakdown) กบัเคร่ืองจกัรอยา่งกะทนัหนัโดยสามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน คือ ยงัคงมีเคร่ืองจกัร
บางประเภทท่ีเกิดความเสียหายค่อนขา้งบ่อย ซ่ึงสาเหตุหลกัมีดงัต่อไปน้ี 
 1. เคร่ืองจกัรส่วนมากเป็นเคร่ืองจกัรท่ีใช้งานมาเป็นเวลานาน ท าให้มีการสึกหรอและ
เส่ือมสภาพตามกาลเวลาประกอบกบัขาดการซ่อมบ ารุงท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ขาดขอ้มูลท่ีเป็นส่วนส าคญัในการก าหนดแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั เช่นคู่มือ
เคร่ืองจกัร และระเบียบวธีิการซ่อมบ ารุง เป็นตน้ 
 3. เคร่ืองจกัรมีความหลากหลายทั้งในดา้นการออกแบบ อุปกรณ์ท่ีใชแ้ละวิธีการใชง้านท า
ให้การบ ารุงรักษาเป็นไปไดย้ากล าบากเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีไดก้  าหนดไว ้ จึง
ไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมการ บ ารุงรักษาโดยการ ปรับปรุง แผนการบ ารุงรักษา จากการ
น าหลกัการจดัการงานทฤษฎีการบ ารุงรักษาตามสภาพ  มาประยุกตใ์ชซ่ึ้งมีขั้นตอนการด าเนินงาน
หลกัดงัต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาสภาพการด าเนินงานของโรงงานตวัอยา่งและวเิคราะห์ปัญหา 
 2. ศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบ ารุงรักษา 
 3. คดัเลือกและวเิคราะห์เคร่ืองจกัรตามความวกิฤติและวเิคราะห์หนา้ท่ี 
 4. วเิคราะห์อาการขดัขอ้งและผลกระทบ (FMEA) ของช้ินส่วนของเคร่ืองจกัร 
 5. ประเมินแนวทางการบ ารุงรักษาโดยใช้หลักการจดัการงานบ ารุงรักษาด้วยทฤษฎี
บ ารุงรักษาตามสภาพ(condition base maintenance) 
 6 จดัท าแผนการบ ารุงรักษาให้กบัช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรโรงงานตวัอย่างและน าไปใช้
ผลลพัธ์ของการด าเนินงานจะพิจารณาจากดชันีวดัผล  ซ่ึงไดแ้ก่ เวลาสูญเสียในการผลิตอตัราความ
เสียหายของเคร่ืองจกัร และอตัราความพร้อมในการใชง้านของเคร่ืองจกัร จากการด าเนินงานตาม
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ขั้นตอนต่างๆ ดงักล่าวมานั้น ส่งผลให้สามารถลดเวลาสูญเสียเน่ืองจากการขดัขอ้งและเสียหาย 
(Breakdown) ของเคร่ืองจกัรลงไดซ่ึ้งสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
1.สรุปผล 

1.สามารถเพิ่มค่าความพร้อมการใชง้านเคร่ืองจกัร (Machine Availability)จาก  84.57 % / 

เดือน เป็น  96.45%/เดือน     

2. ค่าเวลาเฉล่ียการซ่อมแซม (Mean Time to  Repair : MTTR) ลดลง 20.06 ชัว่โมง/เดือน 

เป็น  4 ชัว่โมง/เดือน  

3. ค่าระยะเวลาเฉล่ียระหวา่งเกิดเหตุขดัขอ้งของเคร่ืองจกัร (Mean Time Between Failures : 

MTBF) ค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก   101.12 ชัว่โมง/เดือน เป็น 121.12 ชัว่โมง/เดือน  

4. มูลค่าการสูญเสียรวมค่าเฉล่ียลดลงจาก 721,852  บาท/เดือนเป็น 418,254.77 บาท/ดือน 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. ควรมีการจัดฝึกอบรมเก่ียวการบ ารุงรักษาตามสภาพให้กับพนักงานเพื่อให้เกิด
ความคุน้เคยกบัระบบและสามารถท่ีจะน ามาใชใ้หเ้ป็นกิจวตัรประจ าวนั 
 2. ควรน าวิธีการบ ารุงรักษาตามสภาพไปประยุกต์ใช้กบัเคร่ืองจกัรท่ีมีความส าคญัต่อ
กระบวนการผลิต 
3. ข้อเสนอแนะ 
 1 ในการเก็บบนัทึกขอ้มูลท่ีจะน ามาท าการวิเคราะห์ยงัไม่ละเอียดพอ เน่ืองจากการบนัทึก
ขอ้มูลของพนกังานยงัขาดความรู้และทกัษะในการวเิคราะห์ปัญหาขั้นตน้ 
 2. การเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลการท างานยงัไม่เป็นระบบ (ขาดการจดัเก็บลงใน
คอมพิวเตอร์) หรือการใหค้วามส าคญัยงันอ้ย บางคร้ังมีการลงขอ้มูลและบางคร้ังไม่ลงขอ้มูลเป็นผล
ท าใหข้อ้มูลบางส่วนหาย มีผลต่อการน าไปใชว้เิคราะห์หรือประเมินผลต่างๆ 
 3. ในการปฏิบติัตามแผนการซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัยงัขาดความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม 
ระหวา่งแผนกผลิตและแผนกซ่อม บ ารุง ท าให้การด าเนินงานซ่อมบ ารุงไม่ไดรั้บการตอบสนอง
เท่าท่ีควร 
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ภาคผนวก ก 

ตารางเกณฑก์ารประเมินในการวเิคราะห์อาการขดัขอ้งและผลกระทบ (FMEA)
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ตารางท่ี 22  เกณฑก์ารก าหนดอตัราผลกระทบของความรุนแรง (S) 

ผลกระทบ 
 เกณฑด์า้นผลิตภณัฑ์
(ผลกระทบต่อลูกคา้) 

คะแนน  ผลกระทบ 
 เกณฑด์า้นกระบวนผลิต 
(ผลกระทบต่อการผลิต/
ประกอบ) 

ลม้เหลวท่ีจะบรรล ุ
ความปลอดภยัและ 
หรือกฎระเบียบท่ี 
ก าหนดไว ้

มีผลกระทบรุนแรง 
ส่งผลต่อความปลอดภยั
ในการใชง้าน 

10 
ลม้เหลวท่ีจะ
บรรลุความ
ปลอดภยัและ
หรือ
กฎระเบียบท่ี
ก าหนดไว ้

มีผลกระทบท่ีมากต่อ
พนกังานหรือโรงงานและไม่
มีการเตือนล่วงหนา้ 

มีผลกระทบรุนแรง 
ส่งผลต่อความปลอดภยั
ในการใชง้าน 

9 
มีผลกระทบท่ีมากต่อ
พนกังานหรือโรงงานและมี
การเตือนล่วงหนา้ 

สูญเสียหรือถูกลด 
ระดบัหนา้ท่ีการ 
ท างานหลกั 

สูญเสียหนา้ท่ีการท างาน
หลกัแต่ไม่กระทบต่อ
ความปลอดภยั 

8 
Major 
Disruption 

เคร่ืองจกัรหยดุงาน มากกวา่ 
8 ชม 
หรือผลิตของเสียมากกวา่ 4 
ชม 

ลดระดบัหนา้ท่ีการ
ท างานหลกัถูกลด
สมรรถนะการท างาน 

7 
Significant 
Disruption 

เคร่ืองจกัรหยดุงาน ระหวา่ง 
4 - 8 
ชม หรือผลิตของเสียนอ้ยกวา่ 
4 ชม 

สูญเสียหรือถูกลด 
ระดบัหนา้ท่ีการ 
ท างานรอง 

สูญเสียหนา้ท่ีการท างาน
รองและขาดความ
สะดวกสบาย 

6 
Moderate 
Disruption 

เคร่ืองจกัรหยดุงานระหวา่ง 1 
- 4ชม หรือผลิตของเสีย
ระหวา่ง 1 - 2ชม 

ลดระดบัหนา้ท่ีการ
ท างานรองแตท่ างานได้
สะดวก 

5 
เคร่ืองจกัรหยดุงานระหวา่ง 
1/2 - 1ชม หรือผลิตของเสีย
ไม่เกิน 1 ชม 

ผลกระทบ 
 เกณฑด์า้นผลิตภณัฑ์
(ผลกระทบต่อลูกคา้) 

คะแนน  ผลกระทบ 
 เกณฑด์า้นกระบวนผลิต 
(ผลกระทบต่อการผลิต/
ประกอบ) 

ความประกอบ
พอดี(Fit) และ
ความเรียบร้อยไม่
เป็นไป 
ตามตอ้งการ 

ขอ้บกพร่องถูกสงัเกตพบ
ไดโ้ดยลูกคา้มากกวา่ 
75% 

4 
Moderate 
Disruption 

เคร่ืองจกัรหยดุงานระหวา่ง 
10 - 30นาที แต่ไม่เกิดการ
ผลิตของเสียเลย 

ขอ้บกพร่องถูกสงัเกตพบ
ไดโ้ดยลูกคา้ 50% 

3 
เคร่ืองจกัรหยดุงานนอ้ยกวา่ 
10นาที แต่ไม่เกิดการผลิต
ของเสียเลย 
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ขอ้บกพร่องถูกสงัเกตพบ
ไดโ้ดยลูกคา้นอ้ยกวา่ 
25% 

2 
Minor 
Disruption 

ค่าพารามิเตอร์ท่ีส าคญัไม่อยู่
ในพิกดัท่ีก าหนด แต่ควร
แกไ้ขในขณะท่ีเคร่ืองจกัร
ท างาน 

ไม่มีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบ 1 No Effect 

ค่าพารามิเตอร์ท่ีส าคญัไม่อยู่
ในพิกดัท่ีก าหนด และการ
แกไ้ขปรับปรุงสามารถรอท า
ในช่วงเวลาบ ารุงรักษา
ตามปกติ 

 

ท่ีมา : Chrysler Corporation, Ford Motor Company, and General Motors Corporation, “Potential 

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA),” Reference Manual, 1995. (Mimeographed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 
 

ตารางท่ี 24  เกณฑก์ารใหค้ะแนนความถ่ีท่ีเกิดข้ึนของขอ้บกพร่องท่ีคาดวา่จะเกิด (O) 

ผลกระทบ 
 โอกาสท่ีน่า
เป็นไปได ้

 
คะแนน 

 จ านวนคร้ังท่ีเกิดความ
เสียหายต่อช้ินส่วน/

เคร่ืองจกัร 
เกณฑก์ารพิจารณา 

สูงมาก  ทุกๆ ชัว่โมง  10 1 ใน 1 ชัว่โมง 
 R(t) < 1%MTBF ประมาณ 
10% ของเวลาท่ีก าหนด 

สูง  

ทุกๆ กะท างาน 9 1 ใน 8 ชัว่โมง 
  R(t) = 5%MTBF ประมาณ 
30% ของเวลาท่ีก าหนด 

ทุกๆ วนั 8 1 ใน 24 ชัว่โมง  
R(t) = 20%MTBF ประมาณ 
60% ของเวลาท่ีก าหนด 

ทุกๆ สัปดาห์ 7 1 ใน 80 ชัว่โมง 
 R(t) = 37%MTBF เท่ากบั
เวลาท่ีก าหนด 

ปานกลาง  

ทุกๆ เดือน  6 1 ใน 350 ชัว่โมง 
 R(t) = 60%MTBF มากกวา่
เวลาท่ีก าหนดไว ้2 เท่า 

ทุกๆ 3 เดือน 5 1 ใน 1,000 ชัว่โมง  
R(t) = 78%MTBF มากกวา่
เวลาท่ีก าหนดไว ้4 เท่า 

ทุกๆ 6 เดือน 4  4 1 ใน 2,500 ชัว่โมง 
 R(t) = 85%MTBF มากกวา่
เวลาท่ีก าหนดไว ้6 เท่า 

ต ่า 
 ทุกๆ ปี  3 1 ใน 5,000 ชัว่โมง 

 R(t) = 90%MTBF มากกวา่
เวลาท่ีก าหนดไว ้10 เท่า 

ทุกๆ 2 ปี  2 2 1 ใน 10,000 ชัว่โมง 
 R(t) = 95%MTBF มากกวา่
เวลาท่ีก าหนดไว ้20 เท่า 

ต ่ามาก  ทุกๆ 5 ปี 1 1 ใน 25,000 ชัว่โมง  
R(t) = 98%MTBF มากกวา่
เวลาท่ีก าหนดไว ้50 เท่า 

ท่ีมา : Chrysler Corporation, Ford Motor Company, and General Motors Corporation, 

“PotentialFailure Mode and Effects Analysis (FMEA),” Reference Manual, 1995. 

(Mimeographed) 
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ตารางท่ี 25 เกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการตรวจจบั (D) 

การ
ตรวจจับ 

เกณฑ์  
ชนิดการ
ตรวจสอบ 

ขอบเขตของเกณฑ์ในการตรวจสอบ
กระบวนการได้โดยอตัโนมัติ และป้องกนั
ไม่ให้ไปสู่กระบวนการถัดไป 

 
คะแนน 

A B C 
เกือบเป็นไป
ไม่ได ้

ไม่มีการตรวจท่ี
แน่นอน 

    X  ไม่สามารถตรวจพบได ้ 
10 

ห่างไกลมาก อาจจะไม่
สามารถ
ตรวจจบัความ
เสียหายได ้

    X   ตรวจพบโดยการสุ่มเท่านั้น  

9 

ห่างไกล  การควบคุมมี
โอกาสนอ้ยท่ีจะ
ตรวจพบ 

    X   ตรวจโดยใช ้สายตา การสัมผสั การได้
ยนิ เท่านั้น 8 

ต ่ามาก  การควบคุมมี
โอกาสนอ้ยท่ีจะ
ตรวจพบ 

    X  ตรวจโดยใช ้สายตา การสัมผสั การได้
ยนิ เท่านั้นหรือมีการตรวจแบบนบัค่า
ประเภท ผา่น ไม่ผา่น 

7 

ต ่า  การควบคุมอาจ
ตรวจพบได ้ 

  X  X  เป็นการตรวจโดยพนกังานใช ้CF/CJ ใน
ลกัษณะการตรวจแยกชนิดออกมาวา่ 
ผา่น ไม่ผา่น 

6 

ปานกลาง  การควบคุมอาจ
ตรวจพบได ้ 

  X    สามารถตรวจจบัท่ีจุดปฏิบติังานโดย
พนกังาน หรือเคร่ืองมือวดัในลกัษณะ
อตัโนมติั งานปรับตั้งและช้ินงานช้ินแรก
ของการผลิต 

5 

ค่อนขา้งสูง  การควบคุมมี
โอกาสท่ีจะ
ตรวจพบได ้

X  X    สามารถตรวจจบัท่ีจุดปฏิบติังานหลงั
เสร็จส้ิน 4 

สูง การควบคุมมี
โอกาสสูงท่ีจะ
ตรวจพบได ้

X  X    มีเกณฑก์ารยอมรับหลายชั้นโดยไม่
ยอมรับช้ินส่วนท่ีผดิปกติและป้องกนั
ไม่ใหไ้ม่ใหไ้ปสู่กระบวนการถดัไป 

3 
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หมายเหตุ: ชนิดการตรวจสอบ 

    A คือ ระบบป้องกนัความผิดพลาด (Error Proofed) 

        B คือ การตรวจสอบโดยเกจ (Gauging) 

   C คือ การตรวจสอบโดยใชส้ายตา มือ (Manual Inspection) 

ท่ีมา : Chrysler Corporation, Ford Motor Company, and General Motors Corporation, “Potential 

    Failure Mode and Effects Analysis (FMEA),” Reference Manual, 1995. (Mimeographed) 

 

 

สูงมาก  การควบคุมมี
โอกาสเกือบ
แน่นอนในการ
ตรวจพบ 

X  X    มีการใชค้วบคุมตรวจจบัความผดิพลาด
และหยดุโดยอตัโนมติั เพื่อป้องกนัการ
ผลิตช้ินงาน ท่ีจุดปฏิบติังาน 

2 

เกือบ
แน่นอน 

 การควบคุมการ
ตรวจจบัไดอ้ยา่ง
แน่นอน 

X      ไม่มีช้ินส่วนท่ีผดิปกติ เพราะได้
ออกแบบผลิตภณัฑห์รือกระบวน การ
ป้องกนัความผดิพลาดไวแ้ลว้ 

1 
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