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กิจกรรมเพื่อการปองกันการบํารุงรกัษา (Maintenance  Prevention) 
 บอยครั้งที่การออกแบบเครื่องจักรไมไดออกแบบมาใหสามารถบํารุงรักษาไดดวยตัวของมันเอง แตจะ
พิจารณาเฉพาะเรื่องของกรรมวิธีการผลิตเปนหลัก ทําใหเมื่อนํามาใชงาน จึงเปนหนาที่ฝายซอมบํารุงในการหา
วิธีดูแลรักษาเครื่องจักรไมวาจะเปนการหมั่นตรวจเช็ค การมีแผนรองรับหากเครื่องจักรเสียหาย รวมถึงการมี
แผนการบํารุงรักษาตามระยะเวลา หรือ ตามสภาพการใชงาน ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวนั้นเปนเรื่องที่จําเปนและ
ถูกตองหากมองในแงมุมของความพยายามที่จะไมใหเครื่องจักรเสีย แตบางครั้งก็เปนการส้ินเปลืองหากมองใน
มุมของชั่วโมงแรงงานที่ใชในการบํารุงรักษา หรือบางครั้งเครื่องก็ยังคงเสียหายเนื่องจากความหละหลวม ความ
หลงลืม หรือจากการปฏิบัติที่ไมถูกตองของพนักงานซอมบํารุง 
 ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว กิจกรรมหน่ึงในการบํารุงรักษา ควรจะเปนเรื่องการหาวิธีที่จะทําให
เครื่องจักรลดความตองการในการบํารุงรักษา หรือไมตองการเลย เพ่ือจํานวนชั่วโมงแรงงานที่ใชในการ
บํารุงรักษาจะไดลดลง โอกาสผิดพลาดหลงลืมในการบํารุงรักษาจะไดลดลง กิจกรรมดังกลาวนั้นก็คือ การ
ปองกันการบํารุงรักษา 
 
พิจารณาความตองการการบํารุงรักษาของเครื่องจักร 
 การปองกันการบํารุงรักษานั้นจะกระทําไดก็ตอเมื่อทราบวา เครื่องจักรนั้นๆ ตองการการบํารุงรักษา
จุดสําคัญๆ ตรงไหนบาง และตองมีลักษณะอยางไร มีความถี่แคไหน  การพิจารณาความตองการการบํารุงรักษา
จะพิจารณาจากการบํารุงรักษาที่จะทําใหเครื่องจักรใชงานไดเต็มที่ และพิจารณาการบํารุงรักษาใหเคร่ืองจักรใช
ประโยชนไดสูงสุด 
 
การบํารงุรักษา 
• ใหเครื่องจักรผลิตแตช้ันงานที่มีคุณภาพ 
• การบํารุงรักษาเพื่อเพิ่มอัตราการใชงานในระยะยาว 
• การบํารุงรักษาเพื่อปรับปรุงความสามารถในการปฏิบัติงานและเพิ่มความปลอดภัย 
 

นอกจากการพิจารณาตางๆ ที่กลาวมาแลว ยังตองมีการพิจารณาตอไปวา หากไมเปนไปตามนั้นจะมีอะไรทําให
รับรูกอนไดหรือไมในรูปของการแสดงผลดวยอุปกรณตางๆ 
• ดวยชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องจักรเอง 
• ดวยอุปกรณเสริมที่ตองติดตั้งเพิ่ม 
• การใชรวมกันระหวางอุปกรณเดิมของเครื่องกับอุปกรณเสริม 
 



 

การใชอุปกรณดังกลาวไมวาจะติดมากับเครื่องจักร หรือติดตั้งเพิ่มเขาไปก็ตาม ถามองในมุมของผูใชเครื่องหรือ
พนักงานซอมบํารุง อุปกรณตางๆ นั้นก็คือ อุปกรณที่ชวยใหความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
• ใชงานไดอยางงาย 
• พบความผิดปกติไดงาย 
• ปองกันความผิดปกติไดงาย 
 
ในตารางท่ี 1 แสดงการรวบรวมความตองการการบาํรุงรกัษาในรูปของรายการตรวจสอบ (Check List) 
 
      สภาพที่ตองการ               ความตองการการบาํรุงรักษา 
          ตองการ   ไมตองการ 
 
Reliability  :  ลักษณะที่แสดงวาเครื่องไมเส่ือมสภาพหรือไมหยุดเนื่องจากขัดของ (MTBF ที่ยาว) 
 

• ไมเสียหายบอย 
• ไมมีการหยุดเล็กนอย (minor stopage) 
• ไมเกิดของเสียมาก 
• การกําจัดเวลาตั้งเครื่องหรือปรับแตง 
• รอบเวลาการผลิต (Cycle time) คงที่ 
• ไมมีความเบี่ยงเบนของคาตางๆ ที่ต้ังไว 
• มีส่ิงบอกเหตุใหทราบไดหากเกิดความผิดปกติ 

 
Maintenability  :  ลักษณะที่แสดงวามีความสามารถในการวัดความเสียหาย รับรูขอบกพรอง  
  และการแกไข (MTTR ที่ส้ัน) 
 

• มีวิธีการตรวจจับความเสียหายที่พรอมเสมอ 
• มีวิธีการตรวจจับความเปล่ียนแปลงที่พรอมเสมอ 
• มีการตั้งคาตัวแปรตาง ๆ ที่งายตอการเรียนรู 
• การเปลี่ยนชิ้นสวนทําไดอยางงาย 
• ไมมีชิ้นสวนที่ไมไดรับการดูแลรักษา 
• ไมตองการทักษะและประสบการณสูง 
        ในการซอมบํารุง 
• ใชอะไหลที่มีอัตราการใชงานไดสูง 
• งายในการหลอล่ืนและเปลี่ยนถายน้ํามัน 
 



 
ตารางที่ 1  (ตอ) 
 
      สภาพที่ตองการ      ความตองการการบํารุงรักษา 
 

          ตองการ    ไมตองการ 
 
การบํารุงรักษาดวยตนเอง  :  ลักษณะที่แสดงวาผูใชเครื่องสามารถทําความสะอาด หลอลื่น 
    และตรวจสอบดวยเวลาเพียงเล็กนอย 
 

• งายตอการตรวจสอบ 
• จุดตรวจสอบนอย 
• ใชเวลาตรวจสอบนอย 

• งายตอการทําความสะอาด 
• ตองการการหยุดเคร่ืองนอย  
        สูญเสียวัสดุอุปกรณที่ใชนอย 

• มีการจัดลําดับความสําคัญของจุดที่ตองการ 
        ทําความสะอาด 
• หลอล่ืนงาย 

• จุดที่ตองหลอลื่นนอย 
• ใชเวลาในการหลอล่ืนนอย 

 
Operability  :  ลักษณะที่แสดงวาใชเครื่องไดอยางถูกตอง  ทั้งตอนตั้งเคร่ือง  ตอนเดินเคร่ือง  
           รวมถึงการปรับแตงคาตาง ๆ 
 

• การตั้งเคร่ืองและการปรับแตงกระทําไดโดยงาย 
• การเปลี่ยนเคร่ืองมือตัด  
        เชน ใบมีด ดอกสวาน  ทําไดงาย 
• ปุมปรับตางๆ มีความเหมาะสม 

• มีจํานวนนอย 
• เห็นชัด 
• รูปรางเหมาะสม 

• ข้ันตอนการปฏิบัติสามารถมองเห็นไดอยางงาย 
• การแกไขเบื้องตนทําไดงาย 
 



 
ตารางที่  1  (ตอ) 
 
 
      สภาพที่ตองการ     ความตองการการบํารงุรักษา 
 
 

          ตองการ    ไมตองการ 
 

Safety  :  ลักษณะที่แสดงวามีความปลอดภัย พนักงานไมเมื่อยลา และไมกอใหเกิดมลพิษในสถานที่ทํางาน 
 

• พนักงานตองไมแกไขเคร่ืองบอยนัก 
• อุปกรณเครื่องไมเครื่องมือหางาย  
        และวางในตําแหนงเหมาะสม 
• ไมมีส่ิงกีดขวางวางบนนั้น เชน ทอ สายไฟ 
• ไมมีทาทางการทํางานที่ฝนธรรมชาติ ไมเครียด 
• ไมส่ันสะเทือน ไมมืด ไมรอน ไมมีเสียงดังเกินไป 
 

 

ตารางที่ 1  รายการตรวจสอบความตองการการบํารุงรักษาของเครื่องจักร 
 
การปองกันการบํารุงรักษา 
 

 หลังจากที่ทําการพิจารณาความตองการการบํารุงรักษาของเครื่องจักรทั้งที่ใหเครื่องจักรใชงานไดเต็มที่ 
และใหเครื่องจักรใชประโยชนไดสูงสุด ที่ไดมาในรูปของ Reliability, Maintenability  การบํารุงรักษาดวยตนเอง 
การเดินเครื่อง และความปลอดภัย ตามที่แสดงไวในตารางที่ 1  ตอไปก็จะนําขอมูลที่ไดนี้ไปหาวิธีการปรับปรุง
หรือแกไขในจุดที่ยังบกพรองอยู ซึ่งบางครั้งอาจจะตองมีการเปลี่ยนอุปกรณ ออกแบบอุปกรณใหม หรือเปล่ียน
กรรมวิธีการผลิต รวมถึงการกําหนดมาตรฐานตางๆ ใหม  ไมวาจะเปนมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานการบํารุงรักษา 
 ในภาพที่ 1 เปนการนําขอมูลจากการพิจารณาความตองการการบํารุงรักษา ไปทําการสรุปขอมูล 
จากนั้นทําการศึกษาทั้งดานการเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการตรวจประเมินเคร่ืองจักร และเทคโนโลยีการ
บํารุงรักษา  โดยที่สุดจะทําการสรุปเปนคูมือเพ่ือนําไปจัดทําแผนแกไขตอไป 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
    
         
     
          
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  การนําขอมูลความตองการการบาํรุงรักษาของเครื่องจักรมาออกแบบเพื่อปองกันการ 

  บํารงุรักษา 
 
กิจกรรมเพื่อการบํารงุรักษาเชิงพยากรณ  (Predictive  Maintenance) 
 ทุกคร้ังเมื่อใชเครื่องจักร ถาไมตองการใชจนกระท่ังมันเสียหายแลวจึงทําการซอมบํารุง ก็ไมมีทางเลือก
อื่นนอกจากการบํารุงรักษาเชิงปองกัน ซึ่งประกอบไปดวย การบํารุงรักษาประจําวัน  การบํารุงรักษาตาม
คาบเวลา และการกําหนดเวลาในการเปลี่ยน หรือถอดออกมาทําการแกไขกอนที่จะเสียหาย สังเกตุไดวาการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันดังกลาวนั้น จะกําหนดการบํารุงรักษาโดยยึดตามเวลา หรือเรียกวา Time – Based 
Maintenance  (TBM)  ถาพิจารณาอยางละเอียดจะพบวาการบํารุงรักษาเชิงปองกันแบบ TBM นี้  ไมได
คํานึงถึงสภาพการใชงานของเครื่องจักร จนบางครั้งทําใหเกิดการบํารุงรักษาที่เกินความจําเปน  (Over 
Maintenance) 
 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปญหาการบํารุงรักษาเกินความจําเปน จึงไดมีการบํารงุรักษาเชิงปองกันโดยยึด
ตามสภาพในขณะนั้นของเครื่องจักร หรือเรียกวา  Condition – Based  Maintenance (CBM)   คําวา ตาม
สภาพ ก็หมายถึง สภาพอยางไรไมตองดูแลรักษามากนัก สภาพอยางไรตองดูแลรักษาเปนอยางดี และสภาพ
อยางไรที่สมควรเปลี่ยนไดแลว  การบํารุงรักษาตามสภาพดังกลาวก็ไมไดหมายความวา วิธีการบํารุงรักษาที่
ปฏิบัติจะถูกตองเหมาะสมรอยเปอรเซ็นต โดยเฉพาะเวลาที่เปลี่ยนชิ้นสวน ก็ไมไดหมายความวา ณ เวลานั้น 

ความปลอดภัย Reliability 

Operability 

Maintenability 

อุบัติเหตุที่เครื่องจกัร 
   เปนสาเหตุ

การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือ 
ออกแบบใหม หรือจัดหา

ชิ้นสวนที่เปนปญหา 
หรือดูแลยาก 

วิเคราะห 
อายุการใชงาน    

การเปลี่ยน
ชิ้นสวนเครื่องจักร 

การเปลี่ยนหรือ 
ติดต้ังอุปกรณเสริม 

การเปลี่ยนมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

จัดลําดับความของ 
ชิ้นสวน 

การเปลี่ยนมาใชวิธี 
ทางสถิติ 

การบํารุงรักษา 
ดวยตนเอง 

ความปลอดภัย 



ชิ้นสวนมีอายุเปนศูนยแลว เนื่องจากทั้งหมดเปนการพยากรณบนพ้ืนฐานของขอมูล ทําให CBM ถูกเรียกวา การ
บํารุงรักษาเชิงพยากรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2   การบํารุงรกัษาเชิงปองกันแบบยดึตามเวลา และยึดตามสภาพ 
 
วิธีการพยากรณ 
 วิธีการพยากรณวาเมื่อไรควรทําการบํารุงรักษาแบบใด และเขมขนแคไหน หรือเมื่อไรจะเปล่ียน สิ่งที่จะ
บอกเราไดก็คือ คุณภาพในการใชงานตามหนาที่ของชิ้นสวนนั้นๆ เมื่อใชงานไปนานๆ วาใชงานไดดีเย่ียม ดี ยัง
พอใชได หรือไมควรใชอีกตอไป 
ดังนั้นการบํารุงรักษาเชิงพยากรณก็คือ การวัดคุณภาพการใชงานอยูตลอดเมื่ออายุการใชงานมากขึ้น และทํา
การกําหนดวาระดับคุณภาพสูงต่ําอยางไร ควรจะไดรับการบํารุงรักษาแบบไหน ตามภาพที่ 3 
 
                     ตรวจเชค็ตามปกติ                                    ตรวจเช็คอยางเขมขน 
คุณภาพการใชงาน 
             

              ระดับที่ยังใชงานได 
    คุณภาพเริ่มจาก 
                         ไมควรใชงาน 
         สภาพเคร่ืองที่กอแตปญหา 
 
TBM          เร็วไป : การบํารุงรักษาเกินความจําเปน                                    เวลาท่ีเหมาะสม              อายุการใชงาน      
            
                                  ชาไป : ไมอยูในเงื่อนไขที่ด ี
 
 
ภาพที่ 3   การบํารุงรกัษาเชิงพยากรณ 

   
  ไมใช      ใช 
 

ใชเคร่ืองจักรจนกระทั่งเสียหรือไม 

การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM) การบํารุงรักษาเมื่อขัดของ (BM) 

การบํารุงรักษาโดยยึดตามเวลา (TBM) 

การบํารุงรักษาโดยยึดตามสภาพ (CBM) 


