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Total Reactive Maintenance (ตอนท่ี 2) 

 
 

ในตอนที่แลวทานผูอานไดพบกับสาเหตุวา ทําไมเราตองทําการบํารุงรักษาเชิงรับ (Reactive 
Maintenance) การบํารุงรักษาเชิงรับมีขอดีขอเสียอยางไร เม่ือเทียบกับการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
(Preventive Maintenance) และท่ีสําคัญ ในตอนที่แลวเราไดสรุปกันวา ไมวาการบํารุงรักษาเชิงรับจะมีขอดี
ขอเสีย หรือไม อยางไร ตั้งใจหรือไมตั้งใจ ทุกโรงงานก็ยังมีโอกาสพบกับการบํารุงรักษาเชิงรับอยูดี ไม
มากก็นอย ไมวาโรงงานแหงนัน้จะมีระบบการบํารุงรักษาท่ีดีเพียงใด ซึ่งอันนี้ถือเปนเร่ืองธรรมชาติ ดังนั้น 
เพ่ือความพรอม เราตองมีระบบการบํารุงรักษาเชิงรับท่ีมีประสิทธิผล และ ณ โอกาสนี้ ผมไดเสนอ การ
บํารุงรักษาเชิงรับแบบทุกคนมีสวนรวม หรือ Total Reactive Maintenance  
 
Why Total Reactive Maintenance?  
 
เม่ือเกิดเหตุการณเคร่ืองจักรเสีย (Machine Breakdown) ความตองการอันดับแรก คือ การกลับมาใชได
ของเคร่ืองจักรอยางรวดเร็ว ความตองการอันดับสอง คือ การหาสาเหตุแทจริงท่ีเปนรากเหงาของปญหา 
(Root Cause) ความตองการอันดับสาม คือ การกําจัดสาเหตุท่ีเปนรากเหงาของปญหา ความตองการ
อันดับส่ี คือ การวางมาตรการปองกันการเกิดซ้ํา และความตองการอันดับสุดทาย คือ การนํามาตรการ
ปองกันการเกิดซ้ําเขาสูกระบวนการการบํารุงรักษาเชิงปองกัน และ/หรือ กระบวนการการบํารุงรักษาดวย
ตนเอง หรือ Autonomous Maintenance (การบํารุงรักษาดวยตนเอง เปนหนึ่งในเสาหลักของ TPM มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหฝายผลิต โดยผูใชเคร่ืองสามารถจัดการงานบํารุงรักษาไดดวยตนเอง ท้ังนี้เพ่ือลดการ
พ่ึงพาฝายซอมบํารุง รายละเอียดเพิ่มเติมทานสามารถศึกษาไดจาก www.tpmconsulting.org อยางไรก็
ตาม ความตองการตามลําดับข้ันดังกลาว จําเปนตองมีผูเกี่ยวของหลายฝาย ซึ่งในการปฏิบัติ จะบรรลุผล
หรือไม ก็ข้ึนอยูกับฝายตางๆเหลานี้นั้นเอง ผมไดสรุปความเกี่ยวของของฝายตางๆ ในการที่จะทําใหการ
บํารุงรักษาเชิงรับมีประสิทธิผล ไวเปนตารางดังตอไปนี้  
 
การมีสวนรวมของฝายตาง ๆ ในการบํารุงรักษาเชิงรับท่ีมีประสิทธิผล  

ความเกี่ยวของของฝายตาง ๆ ความตองการ
ตามลําดับขั้น ผูใชเคร่ือง ฝายซอมบํารุง ฝายบริหาร 

1. การกลับมาใชได
ของเคร่ืองจักรอยาง
รวดเร็ว 

• การแกปญหา
เฉพาะหนา
เบื้องตนดวย
ตนเอง ตาม
ขอบเขตและ
หนาท่ีท่ีไดรับ
อนุญาต  

• การแจงเหตุ
อยางรวดเร็ว 
ดวยชองทางที่มี
ประสิทธิภาพ
ท่ีสุด  

• การแจงเหตุ
อยางมีขอมูล
เบื้องตนท่ีครบ
ครันตามความ
ตองการของฝาย
ซอมบํารุง  

• การเตรียมพรอม
สําหรับการเขา
มาของฝายซอม
บํารุง 

• การออกแบบ
ระบบการรับแจง
เหตุท่ีรวดเร็วและ
สะดวกแกผูแจง  

• การเตรียมพรอม
อยูตลอดเวลา 
ท้ังบุคลากรและ
เคร่ืองมือ  

• การวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน
จากผูแจง  

• การเตรียมแฟม
หรือประวัติการ
เสียหายของ
เคร่ืองจักรท่ีหยิบ
ใชไดอยาง
สะดวก  

• การแบงงานอยาง
มีประสิทธิภาพ
ภายในฝายซอม
บํารุง  

• การถึงท่ีเกิดเหตุ 
(เคร่ืองจักร) 
อยางรวดเร็ว 
พรอมอุปกรณ

• การประสานงาน
และอํานวยความ
สะดวกทุกอยาง
เพ่ือใหการผลิต
ดําเนินตอไปได  

• ระบบการจัดซื้อจัด
จางและ ระบบการ
เบิกจาย ท่ีตอง
คํานึงถึงความ
เสียหายทางดาน
การผลิต มากกวา
การคํานึงถึง
ระเบียบปฏิบัต ิท่ี
ตองการประหยัด 
ปองกันการทุจริต 
และอํานวยความ
สะดวกตอระบบ
บัญชี 
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และอะไหลพรอม 
• การแกปญหา

ช่ัวคราว เฉพาะ
หนา  

• คํานึงถึงความ
ปลอดภยัเปน
อันดับแรกถึงแม
จะตองการให
เคร่ืองจักรกลับมา
ใชงานไดอยาง
รวดเร็ว 

2. การหาสาเหตุ
แทจริงท่ีเปนรากเหงา
ของปญหา (Root 
Cause)  

• ใหขอมูล
ยอนหลัง
เก่ียวกับลักษณะ
อาการของ
เคร่ืองจักรกอน
การเสียหาย  

• ใหขอมูลตาม
ความเปนจริง
เก่ียวกับลักษณะ
การใชงาน  

• ใหขอมูลตาม
ความเปนจริง
ของการ
บํารุงรักษา
เคร่ืองจักรดวย
ตนเอง 

• กําหนดและจัด
หมวดหมู หรือ
แยกประเภทของ
การเสียหายของ
เคร่ืองจักร 
(Failures 
Classification)  

• การวิเคราะห
ความเสียหาย 
(Failures 
Analysis)  

• การสํารวจ
เง่ือนไขพื้นฐาน
ตามความ
ตองการของ
เคร่ืองจักร (Basic 
Condition)  

• การสํารวจ
เง่ือนไขในการใช
งานจริง 
(Condition of 
Use)  

• การสรุปสาเหตุ
แทจริงท่ีเปน
รากเหงาของ
ปญหา  

• ใหการสนับสนุน
เร่ืองขอมูลการ
จัดซื้อ เชนผูผลิต 

• ใหการสนับสนุน
และอํานวยความ
สะดวกในการ
จัดซื้อเคร่ืองมือใน
การวิเคราะห
สาเหตุท่ีแทจริง 
(ถาจําเปน)  

• ใหความสําคัญกับ
การจัดฝกอบรม
ใหกับฝายซอม
บํารุงในเร่ืองของ
เทคนิคและ
เคร่ืองมือในการ
ไปสูเคร่ืองจักร
เสียเปนศูนย เชน 
P-M and Why-
why Analysis  

3. การกําจัดสาเหตุท่ี
เปนรากเหงาของ
ปญหา 

• ใหขอดิดเห็น
และความเปนไป
ไดในการนํา
มาตรการกําจัด
สาเหตุท่ีเปน
รากเหงาของ
ปญหามาปฏิบตัิ 

• ใหความรวมมือ
กับข้ันตอนและ
มาตรการในการ
กําจัดสาเหตุท่ี
เปนรากเหงา
ของปญหา 

• การกําหนด
มาตรการในการ
กําจัดสาเหตุท่ี
เปนรากเหงาของ
ปญหา  

• ปรับปรุงการ
ออกแบบของ
เคร่ือง 
(Improvement of 
Design 
Shortcomings)  

• การวางแผนการ
ปฏิบัติ (Action 
Plan)  

• ประชุมช้ีแจง
แนวทางปฏิบัติ
ใหแกผูใชเคร่ือง  

• ใหการสนับสนุน
และอํานวยความ
สะดวกในการ
จัดซื้ออะไหล 
วัสดุ หรือช้ินสวน
ท่ีจําเปนในการ
กําจัดสาเหตุท่ีเปน
รากเหงาของ
ปญหา  

• อํานวยความ
สะดวกในการจัด
จางผูเช่ียวชาญ
จากภายนอกหาก
จําเปน ตาม
คําแนะนําของฝาย
ซอมบํารุง หรือ
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• ลงมือปฏิบัติโดย
มีการตรวจ
ติดตาม  

• จัดฝกอบรมและ
พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานและ
การบํารุงรักษา  

ฝายผลิต 

4. การวางมาตรการ
ปองกันการเกิดซ้ํา 

• ใหขอเสนอแนะ
ในการปองกัน
การเกิดซ้ําจาก
มุมมองของ
ผูใชเคร่ือง  

• รวมศึกษาและ
ใหขอคิดเห็น
เก่ียวกับเง่ือนไข
พ้ืนฐานตาม
ความตองการ
ของเคร่ืองจักร 
จากมุมมองของ
ผูใชเคร่ือง  

• ชวยคิดคน
เคร่ืองมือในการ
ตรวจติดตาม
ความผิดปกติใด 
ๆ และการแจง
เหตุอยางรวดเร็ว

• การศึกษา 
ออกแบบ และ
ติดตั้งระบบ
ปองกันการ
ทํางานที่
ผิดพลาด 
(Mistake 
Prevention)  

• การศึกษา 
ออกแบบ และ
ติดตั้งระบบการ
ควบคุมดวยการ
มองเห็น (Visual 
Control)  

• การออกแบบ
วิธีการและระบบ
ตรวจสอบ
เคร่ืองจักร
ประจําวันใหแก
พนักงาน
ผูใชเคร่ือง และ
รณรงคใหแจง
เหตุทันที หาก
พบความผิดปกติ 

-ไมมี- 

5. การนํามาตรการ
ปองกันการเกิดซ้ําเขา
สูกระบวนการการ
บํารุงรักษาเชิงปองกัน 
และ/หรือ กระบวนการ
การบํารุงรักษาดวย
ตนเอง (Autonomous 
Maintenance) 

• การทําความ
สะอาดประจําวัน
ไปพรอมกับการ
สังเกตจุด
ผิดปกติของ
เคร่ืองจักร  

• การสังเกตและ
ใหขอมูล
เก่ียวกับจุด
ยากลําบากใน
การดูแล
เคร่ืองจักร  

• การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการ
บํารุงรักษา
เคร่ืองจักร
เบื้องตน  

• การศึกษา
โครงสรางและ
หลักการทํางาน
ของเคร่ืองจักร 
รวมถึงการ
ตรวจสอบใน

• จัดเตรียมเอกสาร
การตรวจสอบ
ประจําวัน (Daily 
Check sheet) 
ใหแกพนักงาน
ผูใชเคร่ือง  

• พัฒนาหลักสูตร
การบํารุงรักษา
ดวยตนเองใหแก
พนักงาน
ผูใชเคร่ือง  

• จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ สําหรับ
การบํารุงรักษา
ดวยตนเองของ
พนักงาน
ผูใชเคร่ือง  

• มอบหมายการ
บํารุงรักษาเชิง
ปองกัน ในสวน
ของพนักงาน
ผูใชเคร่ือง ผาน
กิจกรรมการ

• ใหการสนับสนุน
และอํานวยความ
สะดวกในการ
พัฒนาหลักสูตร
ของฝายซอม
บํารุง  

• อํานวยความ
สะดวกในการจัด
จางผูเช่ียวชาญ
จากภายนอกหาก
จําเปน ตาม
คําแนะนําของฝาย
ซอมบํารุง หรือ
ฝายผลิต  

• ใหการสนับสนุน
และอํานวยความ
สะดวกในการจัด
ฝกอบรมระหวาง
ฝายซอมบํารุงกับ
ฝายผลิต 
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ระดับตาง ๆ โดย
ฝายซอมบํารุง
เปนผูใหความรู  

• การตรวจสอบ
เคร่ืองจักรดวย
ตนเอง ท้ัง
ประจําวันและ
ตามคาบเวลา 
รวมถึงการ
เปลี่ยนทดแทน
เม่ือถึงเวลา  

• จัดทําเอกสารคํา
บรรยายลักษณะ
งาน (Job 
Description) ให
มีการบํารุงรักษา
เคร่ืองจักรบรรจุ
อยูดวย 

บํารุงรักษาดวย
ตนเอง  

• จัดฝกอบรมและ
ติดตามผล การ
บํารุงรักษาเชิง
ปองกัน และการ
บํารุงรักษาดวย
ตนเองใหแก
พนักงาน
ผูใชเคร่ือง  

• ใหการสนับสนุน
อยางเต็มท่ีและ
วางมาตรการตาง 
ๆ ใหผูใชเคร่ือง 
บํารุงรักษา
เคร่ืองจักรของ
ตนเองอยางเตม็
ใจ 

 
 
จากตารางที่ผานมา ทานผูอานคงสังเกตไดวาการบํารุงรักษาเชิงรับท่ีมีประสิทธิผล เกิดข้ึนไดจากความ
รวมมือ ความจริงจัง และความมุงหวังรวมกันในการที่จะทําใหการผลิตดําเนนิไปอยางราบร่ืน (เพราะการ
ผลิตนํามาซึ่งสินคา และสินคานํามาซึ่งเงินเดอืนของทุกคน) ของพนักงานผูใชเคร่ือง ฝายซอมบํารุง และ
ฝายบริหาร (Administrative Functions)  
 
(อานตอฉบับหนา) 
  
     

 


