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Total Reactive Maintenance (ตอนท่ี 3) 

 
 
ในตอนที่แลวเราไดพูดถึงสาเหตุ ความจําเปน และการมีสวนรวมของฝายตางๆในการบํารุงรักษา

เชิงรับ (ผูใชเคร่ือง ฝายซอมบํารุง และฝายบริหาร) ตามความตองการเมื่อมีเหตุการณเคร่ืองจักรเสีย
เกิดข้ึน ไดแก ความตองการตามลําดับตอไปนี้ 1) ความตองการใหเคร่ืองจักรกลับมาใชไดอยางรวดเร็ว 2) 
ความตองการหาสาเหตุแทจริงท่ีเปนรากเหงาของปญหา (Root Cause) 3) ความตองการกําจัดสาเหตุท่ี
เปนรากเหงาของปญหา 4) ความตองการวางมาตรการปองกันการเกิดซ้ํา และ 5) ความตองการนํา
มาตรการปองกันการเกิดซ้ําเขาสูกระบวนการการบํารุงรักษาเชิงปองกัน และ/หรือ กระบวนการการ
บํารุงรักษาดวยตนเอง (Autonomous Maintenance) ในฉบับนี้และฉบับตอๆไป จะเปนการขยายความ
การมีสวนรวมของฝายตางๆ ในประเด็นท่ีมีความซับซอน และมีรายละเอียดมากในการปฏิบัติ โดยฉบับนี้จะ
เร่ิมจาก การมีสวนรวมของฝายซอมบํารุงในการหาสาเหตุแทจริงท่ีเปนรากเหงาของปญหา     
 
หนาท่ีของฝายซอมบํารุงในการหาสาเหตุแทจริงท่ีเปนรากเหงาของปญหา 
 
 การหาสาเหตุแทจริงท่ีเปนรากเหงาของปญหา ในสวนท่ีเปนหนาท่ีของฝายซอมบํารุง ในการมี
สวนรวมกับการบํารุงรักษาเชิงรับ มีข้ันตอนตางๆดังตอไปนี้     

1. กําหนดและจัดหมวดหมู หรือแยกประเภทของการเสียหายของเคร่ืองจักร (Failures 
Classification) 

2. การวิเคราะหความเสียหาย (Failures Analysis) 
3. การสํารวจเงื่อนไขพื้นฐานตามความตองการของเคร่ืองจักร (Basic Condition) 
4. การสํารวจเงื่อนไขในการใชงานจริง (Condition of Use) 
5. การสรุปสาเหตุแทจริงท่ีเปนรากเหงาของปญหา  

 
1. กําหนดและจัดหมวดหมู หรือแยกประเภทของการเสียหายของเคร่ืองจักร จุดเร่ิมตน

ของการจัดการกับปญหาใดๆก็ตาม คือการแยกแยะ จัดหมวดหมู หรือจัดประเภทของปญหา ท้ังนี้เพ่ือการ
จํากัดขอบเขตของสาเหตุท่ีเปนไปไดใหแคบลง และการมุงประเด็นสืบสวนใหดําเนินไปอยางมีทิศทาง 
เชนถาเราตองการจะแกปญหาปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน อันดับแรกเราตองนําของเสีย
ท้ังหมดในกระบวนการผลิตมาแยกแยะและจัดหมวดหมูใหได ไมวาจะจัดหรือแบงตามอะไรก็ตาม และ
โดยท่ัวไปเมื่อคิดอะไรไมออกก็จะแบงตามสาเหตุท่ีคาดวานาจะมาจากปจจัย (Output) ท่ีใชใน
กระบวนการผลิต ก็คือแบงเปนของเสียท่ีมีสาเหตุมาจากพนักงานผูทําการผลิต (Man) ของเสียท่ีมีสาเหตุ
มาจากเคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิต (Machine) ของเสียท่ีมีสาเหตุมาจากวัตถดุิบท่ีใชในการผลิต 
(Material) และของเสียท่ีมีสาเหตุมาจากวิธีการทํางานที่ออกแบบไว (Method) อยางไรก็ตาม ถึงแมจะ
เปนการแบงท่ียังคิดอยางอ่ืนไมออก ทําใหไดหมวดหมูของปญหาท่ีกวางมาก แตก็ยังดีกวาไมมีการแบง
และนําปญหาทัง้หมดมากองรวมกัน การแกปญหาเคร่ืองจักรเสียก็เชนเดียวกันท่ีตองมีการแยกแยะและ
แบงหมวดหมู โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้   

 
• เพ่ือการสันนิษฐานวามาจากความออนแอของตัวเคร่ืองจักรเองหรือไม 
• เพ่ือการสันนิษฐานวามาจากความออนแอของการบริหารจัดการภายในโรงงานหรือไม 
• เพ่ิอการจัดลําดบัความสําคญัในการลงมือตอบโตกับปญหาท่ีเกิดข้ึน 
• เพ่ือขอมูลประกอบการตัดสินใจเชนการเลือกซื้อเคร่ืองจักร การวางแผนการผลิตเปนตน 

 
การแยกแยะและแบงหมวดหมูของการเกิดเคร่ืองจักรเสียหายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว

สามารถแบงแยกไดตามการแบงตางๆตอไปนี้ 
 

• แบงตามสายการผลิตและกลุมของเคร่ืองจักร (Line and Equipments)  
• แบงตามระบบตางๆท่ีมีในเคร่ืองจักร (Occurrence Portion)  
• แบงตามอาการเสียหายท่ีเกิดข้ึน (Failure Mode)  
• แบงตามสาเหตท่ีุทําใหเกิดความเสียหาย (Causes) 
• แบงตามการเกิดใหมและการเกิดซ้ํา (Recurrence / Non-recurrence)  
• แบงตามระดับความสามารถในการปองกันดวยตัวการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM) ดวย

ตัวของผูใชเคร่ืองเอง 
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ประเภทของการแบง วิธีการแบง และตัวอยางท่ัวไปในการแบงตามประเภทตางๆดังกลาว ผมได
สรุปไวในตาราง 

 
ตารางการกําหนดและจัดหมวดหมู หรือแยกประเภทของการเสียหายของเคร่ืองจักร 
 

ประเภทของการแบง วิธีการแบง ตัวอยาง 
แบงตามสายการผลิตและกลุม
ของเคร่ืองจักร 

• นําจํานวนเคร่ืองจักรท่ีเสีย
ท้ังหมดมาแบงออกเปนกลุมๆ 
วาเปนเครื่องจักรท่ีใชในการ
ผลิตสินคาอะไรบาง 

 
• นําจํานวนเคร่ืองจักรท่ีเสีย
ท้ังหมดมาแบงออกเปนกลุมๆ 
วาเปนเครื่องจักรประเภท
ใดบาง 

• โรงงานแหงหนึง่มีการสรุปการ
แบงเคร่ืองจักรเสียวา
สายการผลิตเคร่ืองทําน้ําอุนมี
เคร่ืองจักรเสียมากเปนอันดับ
หนึ่ง รองลงมาคือสายการผลิต
กาน้ํารอนไฟฟา 

 
• เคร่ืองจักรเสียท้ังหมด ใน
โรงงานแหงหนึง่มี การแบง
ออกเปนเคร่ืองกลึงเสีย 20 % 
เคร่ืองเช่ือมไฟฟาเสีย 30 % 
และท่ีเหลืออีก50 % เปนการ
เสียจากกลุมของเคร่ืองกัด 

แบงตามระบบตางๆท่ีมีใน
เคร่ืองจักร 

นําจํานวนคร้ังท่ีเคร่ืองจักรเสีย
ท่ีมาจากเคร่ืองจักรประเภท
เดียวกันหรือคลายๆกันท้ังหมด 
มาแบงเปนกลุมวา มาจากระบบ
ใดบาง 

การแบงวาเคร่ืองจักรเสียแตละ
คร้ังเกิดท่ีตรงไหนบาง ในโรงงาน
แหงหนึ่งแบงออกเปน 9 กลุม
ไดแก 
• Joining devices  
•  Lubricating systems  
•  Driving systems 
•  Air pressure systems 
•  Hydraulic systems 
•  Electric systems 
•  Controls 
•  Censors 
•  Jig/tool systems 

ตามอาการเสียหายท่ีเกิดข้ึน พิจารณาเคร่ืองจักรเสียท่ีเกิดข้ึน
ท้ังหมดทุกคร้ังวามีอาการ
อยางไรบางจากนั้นแยกออกเปน
กลุมๆ 

การแบงวาเคร่ืองจักรเสียแตละ
คร้ังมีลักษณะอยางไรบาง ใน
โรงงานแหงหนึง่แบงออกเปน 8 
กลุมไดแก 
• ราว 
• แตกหัก 
• บิดเบี้ยว เสียรูป 
• สึกหรอ 
• ถูกกัดกรอน 
• ร่ัว 
• เปนสนิม 
• หลวม 

แบงตามสาเหตท่ีุทําใหเกิดความ
เสียหาย 

พิจารณาเคร่ืองจักรเสียแตละคร้ัง
วานาจะมาจากสาเหตุใดมาก
ท่ีสุด และทําการแบงออกเปน
กลุมๆ 

การแบงวาเคร่ืองจักรเสียแตละ
คร้ังมีสาเหตุมาจากอะไรบาง ใน
โรงงานแหงหนึง่แบงออกเปน 5 
กลุมไดแก 
• ไมมีการรักษาสภาพพื้นฐาน
ของเคร่ืองจักรท่ีดีเพียงพอ 
เชน ความสะอาด การหลอลื่น 

• ไมมีการรักษาคาพ้ืนฐานในการ
ใชงาน (Parameters) ท่ีดี
เพียงพอ เชน ความเร็วรอบ 

• ปลอยปละละเลยสาเหตุเพียง
เล็กนอยจนเกิดสาเหตุใหญ 

• เคร่ืองจักรออกแบบมามี
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ขอผิดพลาด 
• พนักงานขาดทักษะ 
 

ตามการเกิดใหมและการเกิดซ้ํา พิจารณาเคร่ืองจักรเสียแตละคร้ัง
วาเปนสาเหตุเดิมๆ เคร่ืองเดิมๆ 
อาการเดิมๆ จากระบบเดิมๆ หรือ
วาทุกคร้ังแตกตางไปจากคร้ัง
กอน จากนั้นนํามาแบงเปนกลุม 

การแบงวาเคร่ืองจักรเสียแตละ
คร้ังมีความซ้าํหรือไม มากนอย
เพียงใด ในโรงงานแหงหนึ่งแบง
ออกเปน 4 กลุมไดแก 
• เดิมๆเกิดข้ึนเปนประจํา 
• ไมเคยเกิดข้ึนมากอน 
• เกิดข้ึนเฉพาะตอนเปลี่ยนกะ 
• เกิดข้ึนเฉพาะตอนเปลี่ยน
วัตถดุิบ 

แบงตามระดับความสามารถใน
การปองกันดวยตัวการบํารุงรักษา
เชิงปองกัน (PM) ดวยตวัของ
ผูใชเคร่ืองเอง 
 

พิจารณาเคร่ืองจักรเสียแตละคร้ัง
วาสามารถปองกันไดดวยกิจกรรม
การบํารุงรักษาเชิงปองกันท่ี
กระทําโดยผูใชเคร่ืองไดบาง
หรือไม หรือตองเปนฝายซอม
บํารุงเทานั้น 

การแบงวาเคร่ืองจักรเสียแตละ
คร้ัง สามารถปองกันไดบาง
หรือไมดวยตัวของพนักงาน
ผูใชเคร่ืองเอง ในโรงงานแหง
หน่ึงแบงออกเปน 4 กลุมไดแก 
• ไมไดเลยตองฝายซอมบํารุง
เทานั้น 

• ทําไดอยางสมบูรณโดย
ผูใชเคร่ือง 

• ทําไดบางบางสวน ท่ีเหลือตอง
เปนของฝายซอมบํารุง 

• ทําไดภายใตคาํแนะนําและ
ควบคุมดูแลของฝายซอมบํารุง 

 
  
 

 2. การวิเคราะหความเสียหาย ภายหลังท่ีมีการแบงเคร่ืองจักเสียออกเปนหมวดหมู กลุม หรือ
ประเภทตางๆแลว ก็จะทําใหการหาสาเหตุแทจริงท่ีเปนรากเหงาทําไดงายข้ึนและแคบลง ข้ันตอนตอไปก็
คือการวิเคราะหความเสียหายไปทีละหมวดหมูตามท่ีแบงไว 
  1. จําแนกและวิเคราะหปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน  

2. วิเคราะหแบบชั่วคราวเพื่อการแกปญหาเฉพาะหนา 
3. ทําการสืบสวนหาสาเหตุท่ีเปนไปไดท้ังหมด 

  4. ตัดสินสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเคร่ืองจักรเสีย 
  5. หาวิธีการแกไข 
  6. หาวิธีปองกัน 
 

(อานตอฉบับหนา) 
   
 
  
     

 


