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Total Reactive Maintenance (ตอนที่ 1) 

 
ถูกตองแลวครบั ทานไมไดอานผิด ผมตองการเขียน Total Reactive Maintenance จริงๆ ไมใช 

Total Productive Maintenance หรือ TPM อยางทีคุ่นๆกัน (รายละเอียดเรื่อง TPM ทานสามารถหาอาน
และคนควาไดจากเว็ปไซด www.tpmconsulting.org ซึ่งเปนเว็ปไซด TPM ภาษาไทย) และถาทาน
ผูอานยอมรับวา Total Productive Maintenance หมายถึง การบํารุงรักษาทวผีลแบบทุกคนมีสวนรวม ก็
นาจะยอมรับ Total Reactive Maintenance วาเปนการบํารุงรักษาเชิงรับแบบทุกคนมสีวนรวมไดไมยาก 
และในที่น้ีผมขอเรียกวา TRM สาเหตทุี่พูดถึงเรื่องนี้เพราะจากประสบการณในการใหคําปรกึษาแนะนําใน
โรงงาน ผมพบการบํารุงรักษาเชิงรับอยูเสมอ ไมมากก็นอย ไมวาจะมรีะบบการบํารุงรกัษาทีด่ีเพียงใด 
 
Why Reactive Maintenance? 

 
การบํารุงรักษาเชิงรับหมายถึง กิจกรรมตางๆทีเ่กิดข้ึนภายหลงัเครื่องจักรเสยีหายจนไมสามารถ

ใชงานตอไปได ทั้งนี้เพ่ือใหเครื่องจักรกลับมาใชงานไดตามปกติอยางรวดเร็ว การบํารุงรักษารูปแบบนี้
โดยปกติเกิดข้ึนจาก 2 สาเหตตุอไปนี้ สาเหตใุดสาเหตหุนึ่ง หรือไมก็ทั้งสองสาเหต ุ 
 

สาเหตทุี่ 1 การบํารุงรักษาเชงิรับที่เกิดจากการสรุปวามันเปนวิธีหนึ่งของการบํารุงรักษา ที่ไม
ตองมีกิจกรรมหรือใชความพยายามใดๆ ในขณะที่เครื่องจกัรยังสามารถใชงานได ภายใตแนวคิดที่วา “ใช
มันไปจนกวาจะเสีย (Run it till it breaks)” ซึง่จะเปนเมื่อไหร ไมมีใครทราบได หลังจากนัน้จึงระดมสรรพ
กําลังเขาซอม แนวคดิน้ีมีทั้งขอดีและขอเสยีเมื่อเทียบกับการบํารุงรักษาเชงิปองกัน (Preventive 
Maintenance: PM) ที่ทํากิจกรรมตางๆมากมายในขณะที่เครือ่งจักรยังไมเสยี ดวยความคาดหวังวาจะไมมี
การหยดุซอมในขณะกําลังใชงาน 

   
ขอด ี

• มีตนทุนในการคิดคน และติดตั้ง ระบบการบาํรุงรักษาต่ํา (Lower initial cost) 
• มีตนทุนดําเนินการในการบาํรุงรักษาต่ํา (Lower operating cost) 
• ใชบุคลากรทางดานการบํารุงรกัษาจํานวนไมมาก (Fewer staff) 

ขอเสีย 
• ตนทุนเพ่ิมข้ึนจากความเสยีหายทางดานการผลิต เน่ืองจากเครื่องจักรเสียอยางไมทันตั้งตวั 

(Unplanned shutdown costs) 
• ตนทุนเพ่ิมข้ึนจากการทํางานทีไ่มเปนเวลาของชางซอมบํารุง ทั้งการสํารองและการทํางาน

ลวงเวลา (Stand-by and overtime costs) 
• สภาพตนทุนจมที่เกิดจากการสาํรองอะไหลเพ่ือความพรอมหากเกิดการเสียหาย (Inventory 

cost) 
• เสี่ยงตอความเสียหายกับอุปกรณอ่ืนที่อาจเกิดข้ึนตามมาจากความเสยีหายในครั้งแรก 

(Secondary equipment failures) 
• เปนการใชทรัพยากรณบุคคลอยางไมมีประสทิธิภาพ (Inefficient use of staff resources)     

    
 จากขอดีขอเสียที่กลาวมา เหน็ไดอยางชดัเจนวาจํานวนขอเสียมีมากกวา อีกทั้งขอดีที่ปรากฏอยู
ก็ยังไมแนใจวาเปนขอดีจริงหรอืไม ผมอธิบายไดอยางนี้ครับ สมมตวิาเราใชการบํารุงรักษาเชิงรับ กับ
เครื่องจักรใหม ซึ่งนาจะคาดหวังไดวาโอกาสเกิดความเสยีหายนั้นนอยอยูแลว แตถึงอยางไรเราก็ตองมี
การสํารองทั้งเรือ่งคนและเรื่องอะไหลเพ่ือเตรยีมพรอมหากเกิดความเสียหายขึ้นมา และในชวงเวลานี้เอง
ที่เราถือวาประหยัดตนทุนในการบํารุงรักษา ทั้งทีใ่นความเปนจริงอาจจะประหยดัไดไมคุมกับตนทุนในการ
สํารองคนและอะไหลก็เปนได ยิ่งไปกวานั้นเมื่อเกิดเครื่องจักรเสียข้ึนมาจริงๆ มีความเปนไปไดสูงวาตนทนุ
ความเสยีหายตางๆ (ตนทุนการซอมและการเปลี่ยนทดแทน ตนทุนความเสยีหายทางดานการผลติ เปน
ตน) ของเครื่องจักรทีร่อการบํารุงรักษาเชิงรับเพียงอยางเดยีว จะมากกวาของเครื่องจักรที่มีการบํารุงรักษา
เชิงปองกัน  
 
 แลวเมื่อไหรการบํารุงรักษาเชงิรับจะมีขอดจีรงิๆ? การบํารุงรกัษาเชิงรับจะมขีอดีจริงๆก็ตอเมื่อ
ตนทุนในการบาํรุงรักษาเชิงรบั (ตนทุนการเตรียมพรอมเรื่องคนและอะไหล บวกตนทุนความเสียหาย
ตางๆ) นอยกวาหรือเทากับตนทุนในการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (ตนทุนคาวสัดุและอะไหลสิน้เปลือง บวก
ตนตนทุนทางดานคนในการตรวจเช็คและดูแลรักษา) 
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 อยางไรก็ตาม การบํารุงรักษาเชิงรับที่จะมีขอดีจริงๆนั้น เกิดข้ึนไดยาก หากไมมีการเลือกประเภท
เครื่องจักรที่เหมาะสมตอการใช ไมมีการกระจายความรับผดิชอบ (Accountability) และหนาที่ 
(Responsibility) ใหกับสวนงานตางๆ รวมถึงไมมีการวัดความคุมคาและความสัมฤทธิผ์ล การบํารุงรักษา
เชิงรับแบบทุกคนมีสวนรวมทีจ่ะกลาวถึงตอไป เปนความพยายามที่จะแสดงองคประกอบของการ
บํารุงรักษาเชิงรับอยางมีประสทิธิผล 
 
 สาเหตทุี่ 2 การบํารุงรักษาเชงิรับที่เกิดจากผลสัมฤทธิท์ี่ไมเต็มรอยของการบํารุงรักษาเชิง
ปองกัน (บางทก็ีเรียกไดวาเกิดจากความลมเหลวของการบํารุงรักษาเชิงปองกัน) “บริษัทเรา ก็ทํา PM 
อยางเขมขน ทาํไมไมสามารถลด Breakdown ลงได?” ปญหานี้พบไดทั่วไปในบริษัทตางๆ ที่ทุมเทอยาง
เต็มที่กับ PM แตจนแลวจนรอด ใบงาน (Maintenance jobs) ในฝายซอมบํารุงกวา 50 เปอรเซ็นต ยงัคง
เปนการบํารุงรกัษาเชิงรับ ซึ่งในกรณีน้ีหมายถึง การบํารุงรักษาเมื่อขัดของ (Breakdown Maintenance) 
(ตามภาพที่ 1) 
 
 

 
 
 
 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน คือการดําเนินกิจกรรมตางๆในขณะที่เครื่องยังใชงานไดตามปกติ โดย
ไมตองรอใหเสยีและสามารถควบคุมเวลาหยุดของเครื่องจักรได ประกอบดวยกิจกรรมการบาํรุงรักษา
ประจําวนั (Daily maintenance) การบํารุงรักษาตามคาบเวลาและตามสภาพการใชงาน (Periodic time-
based and condition-based maintenance) และ การบูรณะหรือเปลี่ยนทดแทนกอนการเสียหาย 
(Repair and replacement)  
 

การบูรณะและเปลี่ยนทดแทนกอนการเสียหายนั้น ถาไมมีการเก็บขอมูลหรือการวิเคราะหทีด่ีพอ 
ก็จะทําใหเกิดความเสี่ยงสองประการ ความเสีย่งประการแรกคือ ความเสี่ยงที่จะสูญเสียอุปกรณที่ยังดีอยู 
เน่ืองจากกําหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนเร็วเกินไป ความเสีย่งประการทีส่องก็คือ ความเสีย่งตอความ
เสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับการผลิตเนื่องจากความพยายามยดือายุการใชงานของอุปกรณจนกระทั้งเกิดการ
เสียหายขณะทาํการผลิต และจากความเสี่ยงสองประการนี้เองทําใหเกิดรูปแบบการบํารุงรกัษาที่เรียกวา 
การบํารุงรกัษาเชิงพยากรณ (Predictive maintenance) เพ่ือหาทางทราบวันที่ชิ้นสวนหรอือุปกรณจะ
หมออายุจริงๆหรือใกลเคยีงมากที่สดุ ดวยอุปกรณการเก็บและวิเคราะหขอมูลเชิงวิศวกรรม อยางไรก็ตาม
การบํารุงรักษาเชิงปองกันก็มีขอดีขอเสียเชนเดียวกัน เม่ือเทยีบกับการบํารุงรักษาเชิงรับ 
   
 
 

BM 60 %  

PM 25 %  

CM 10%  
MP 5%  

PM 60 %  

CM 25 %  

MP 10%  
BM 5%  

(A) (B)

BM=Breakdown Maintenance PM=Preventive Maintenance 
CM=Corrective Maintenance MP=Maintenance Prevention 

ภาพที่ 1 A) อัตราสวนของงานในฝายซอมบาํรุงที่ PM ไมสมัฤทธ์ิผล 
             B) อัตราสวนของงานในฝายซอมบาํรุงที่ PM สัมฤทธ์ิผล  
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ขอด ี

• โอกาสในการผลิตสินคาที่มีคณุภาพ (Quality) ตนทุนต่ํา (Cost) และสงมอบตรงเวลา 
(Delivery) มีมากขึ้น เน่ืองจากเครื่องจักรมีความไววางใจได (Reliability) และคงอยูในสภาพทีด่ี
ตลอดเวลา (Maintainability)  

• ลดความเสีย่งตอการเกิดความเสียหายทางดานการผลติ อันเนื่องมาจากเครือ่งจักรเสียอยางไม
ทันตั้งตัว 

• ลดตนทุนจากการทาํงานที่ไมเปนเวลาของชางซอมบํารุง 
• เปลี่ยนจากการสํารองอะไหลและชิ้นสวน มาเปนการสํารองวสัดสุิ้นเปลืองในการบํารุงรักษาซึ่งมี

ตนทุนต่ํากวา 
• ลดความเสีย่งตอการเกิดความเสียหายตอเนื่องจากอุปกรณหนึ่งสูอุปกรณหนึง่ 
• เปนการใชทรัพยากรณบุคคลทางดานการซอมบํารุงอยางคุมคา 

ขอเสีย 
• มีตนทุนในการคิดคน และติดตั้งระบบคอนขางสูง รวมถึงตนทุนดานแรงงานและวสัดุสิ้นเปลืองใน

การบํารุงรักษา 
• อาจเกิดเหตุการณที่เรยีกวา “Over maintenance” หรือ “บํารุงรักษาเกินความจําเปน” 
• เสี่ยงตอการบูรณะหรือเปลี่ยนชิ้นสวนกอนเวลาอันควร อันเปนการสิ้นเปลอืง 

  
  

ตั้งแตมีการพูดถึงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน จนกระทั้งถึงบดันี้ ก็ยังไมมีการตอบคําถามวา  
“ทําไม บริษัทที่ทาํ PM อยางเขมขนจึงไมสามารถลด Breakdown ลงได?” ซึ่งผมอยากชี้แจงวาการตอบ
คําถามในประเด็นดังกลาว ไมใชวตัุประสงคของบทความทีท่านกําลังอานอยูน้ี แตที่ยกข้ึนมาเพราะ ใน
สาเหตทุี่ 2 น้ี ผมกําลังจะบอกวา การบํารุงรกัษาเชิงรับ ถึงอยางไรก็ตองใหความสนใจ ถงึแมจะไมได
เลือกอยางในสาเหตุที่ 1 ก็ตาม เปรียบไดกับระบบงานปองกันอัคคีภยั ทีแ่มจะพรอมและทนัสมัยเพียงใด 
ก็ยังคงตองมสีายฉดีนํ้าและถังดับเพลิงอยูบริเวณนั้น 
 
 ที่ผานมาคือสาเหตุทีผ่มคดิวาทําใหทุกโรงงานตองมีโอกาสพบกับการบํารุงรักษาเชิงรับ ไมวาจะ
ปรารถนาหรือไมก็ตาม  และก็เปนสาเหตุเดียวกับที่ผมคิดคําวา “การบํารุงรักษาเชิงรับแบบทุกคนมสีวม
รวม” ทั้งนี้เพ่ือประสทิธิภาพการผลิตสูงสดุ และความเสียหายนอยที่สดุ หากเกิดการเสียหายของ
เครื่องจักรอยางมาไมคาดคิดมากอน      

(อานตอฉบับหนา) 
   
 
  
     

 


