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Total Reactive Maintenance (ตอนท่ี 4) 

 
 
ฉบับท่ีแลวท่ีกําลังพูดถึงข้ันตอนที่สองของหนาท่ีของฝายซอมบํารุงในการหาสาเหตุแทจริงท่ี

เปนรากเหงาของปญหา ประกอบดวยข้ันตอนยอยตางๆไดแก  
 1. จําแนกและวิเคราะหปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน  
 2. วิเคราะหแบบชั่วคราวเพื่อการแกปญหาเฉพาะหนา 
 3. ทําการสืบสวนหาสาเหตุท่ีเปนไปไดท้ังหมด 
 4. ตัดสินสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเคร่ืองจักรเสีย 
 5. หาวิธีการแกไข 
 6. หาวิธีปองกัน 
ซึ่งจะมาพูดถึงกันในฉบับนี้ 

 
 1. จําแนกและวิเคราะหปรากฏการณท่ีเกิดขึน้ เปนการวิเคราะหเบื้องตนเพ่ือหาแนวทางไปสู
การแกปญหาเฉพาะหนาในขั้นตอนตอไป    โดยปกตแิลวปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน และนําไปสูปญหา
เคร่ืองจักรเสีย จะมีสาเหตุจากสาเหตุตางๆตอไปนี้ สาเหตุใดสาเหตุหน่ึงหรือหลายสาเหตุรวมกันตามภาพ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สภาพพื้นฐานตามความตองการของเคร่ืองจักรไมเพียงพอ (Inadequate basic conditions) 
หมายถึงการท่ีเราไมสามารถตอบสนอง (หรือตอบสนองไดไมครบถวน) ความตองการของเครื่องจักร
ตามท่ีผูผลิตไดกําหนดไว เชนการติดตั้ง พลังงานท่ีใช ช้ินสวนหรืออะไหลมาตรฐาน อาจจะดวยความ
รูเทาไมถึงการณ หรือความจําเปนใดๆก็ตาม แตนั่นคือสาเหตุพ้ืนฐานที่ทําใหเคร่ืองจักรเสีย 
 
 พนักงานขาดทักษะ หมายถึงการท่ีพนักงานขาดการเรียนรู ขาดการฝกฝน หรืออาจหมายถึงขาด
ประสบการณในการทํางานกับเคร่ืองจักรของตน จนบางครั้งทําใหไมสามารถใชงานไดอยางถูกตอง ไม
สามารถบํารุงรักษาดวยตนเองได และไมสามารถตรวจจับความผิดปกติของเคร่ืองจักรเพ่ือแจงใหฝายซอม
บํารุงไดทราบลวงหนาเพ่ือการแกไขตั้งแตเนิน่ๆ ซึ่งท้ังหมดลวนเปนสาเหตุพ้ืนฐานที่ทําใหเคร่ืองจักรเสีย 
 
 
 

สภาพพื้นฐานตามความตองการ 
ของเคร่ืองจักรไมเพียงพอ 

พนักงานขาดทักษะ

การใชงานไมถูกตอง ผิดประเภท  
และเกินกําลัง 

ละเลยความเสียหายเล็กนอย
จนลุกลามใหญโต 

จากความบกพรองของการออกแบบเหมาะสม
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  การใชงานไมถูกตอง ผิดประเภท และเกินกําลัง หมายถึงการเลือกซื้อเคร่ืองจักรท่ีไมเหมาะสม
กับสภาพและภาระในการใชงาน การใชเคร่ืองจักรในประเภทที่ใกลเคียงกับความตองการมาทดแทน การ
วางแผนการผลิตท่ีเกินกําลังของเคร่ืองจักรเนื่องจากเรงการผลิต การใชงานอะไหลบางชิ้นเกินอายุการใช
งานเนื่องจากเห็นวายังสามารถใชงานได รวมถึงการใชอะไหลเทียมหรืออะไหลท่ีผูผลิตเคร่ืองจักรไมได
แนะนํา ซึ่งท้ังหมดมักไมสงผลกับความเสียหายแบบฉับพลันของเคร่ืองจักร (Sporadic Failure) แตจะ
คอยๆสะสมเปนความเสียหายแบบเรื้อรัง (Chronic Failure) 
 
 ละเลยความเสียหายเล็กนอยจนลุกลามใหญโต หมายถึง การปลอยความเสียหายหรือความ
เส่ือมสภาพบางจุดของเคร่ืองจักรใหเกิดข้ึนตอไปอยางตอเนื่องโดยไมใสใจแกไขใหหมดไป ท้ังนี้อาจ
เปนไปไดวายังไมมีเวลา ยังไมถึงรอบของการบํารุงรักษา หรือเห็นวาเคร่ืองจักรยังใชงานไดอยางปกติ ท้ัง
ท่ีในความเปนจริงความเสียหายแบบเรื้อรังกําลังกอตัวข้ึนเพ่ือรอวันกลายเปนความเสียหายแบบฉับพลัน 
ซึ่งนั่นก็คือการเสียหายของเคร่ืองจักรถึงข้ันใชงานไมไดไปตอหนาตอตา ตัวอยางเชนการที่เราปลอยให
ลอสายพาน (Pulley) ท่ีไมรวมศูนยกันใชงานตอไปเร่ือยๆจนวันหนึ่งสายพานก็ขาด ท้ังนี้เนื่องจากวาลอ
สายพานที่ไมรวมศูนยจะทําใหสายพานเบียดรองของลอสายพานดานใดดานหนึ่งดวยน้ําหนักท่ีมากกวา 
จนทําใหเกิดความเครียดและความเคน (Stress and Strain) ตลอดเสนของสายพานไมเทากัน จนวันหนึ่ง
เกิดอาการปริแตก และเสียหายในที่สุด 
 
 2. วิเคราะหแบบชั่วคราวเพื่อการแกปญหาเฉพาะหนา เปนวิเคราะหเพ่ือแกปญหาให
เคร่ืองจักรใชงานไดไปกอน กอนท่ีจะมาหาสาเหตุท่ีแทจริง หาทางแกปญหา และหาทางปองกันระยะยาว
ตอไป ท้ังนี้เพ่ือปองกันความเสียหายทางดานการผลิตท่ีอาจจะกระทบกระเทือนตอความมัน่ใจของลูกคา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการสงมอบ (Delivery) อยางไรก็ตามการแกปญหาเฉพาะหนาตองไมเกิด
อันตรายและสรางปญหาอ่ืนตามมา ซึ่งการวิเคราะหเพ่ือใหไดมาซึ่งวิธีแกปญหาท่ียังไมจําเปนตองทราบ
สาเหตุท่ีแทจริง แตม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมสรางปญหาอื่นตามมา เรียกวา การวิเคราะหแบบชั่วคราว 
 
 สมมติวาเคร่ืองจักรเคร่ืองหนึ่งกําลังเรงผลิตช้ินงาน แลวเฟองเกิดแตก ทําใหเคร่ืองไมสามารถใช
งานตอไปได การแกปญหาเฉพาะหนาสําหรับกรณีเรงดวนเชนนี้คือเปลี่ยนเฟอง โดยยังไมตองทําการ
วิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจริงวาทําไมเฟองถึงแตก แตถึงแมจะเรงดวนเพียงใด การเปล่ียนเฟองตองไม
ทําใหเกิดอันตรายและไมสรางปญหาอ่ืนตามมา จากนั้นเมื่อมีเวลามากข้ึนกวาเดิมจึงกลับมาทําการระดม
สมองเพื่อหาสาเหตุแทจริงท่ีทําใหเฟองแตก ซึ่งอาจเปนไปไดวาสาเหตุแทจริงของเฟองแตกคือการตั้ง
ระยะใหเฟองแตละตัวขบกันหลวมเกินไป ทําใหเกิดการกระแทกอยางแรงทุกคร้ังท่ีเปดเคร่ือง จนเกิดการ
แตกหักในท่ีสุด ซึ่งการแกปญหาที่สาเหตุท่ีแทจริงของกรณีนี้ก็คือการปรับระยะการขบกันของเฟอง 
ท้ังหมดนี้คือตวัอยางท่ีตองการใหเห็นผลลัพธของวิธีแกปญหาเฉพาะหนา (การเปลี่ยนเฟอง) และการ
แกปญหาท่ีสาเหตุท่ีแทจริง (การปรับระยะการขบกนัของเฟอง) 
 
 3. ทําการสืบสวนหาสาเหตุท่ีเปนไปไดท้ังหมด เปนส่ิงสําคัญท่ีสุดหลังจากปญหาผานพนไป
ดวยการแกปญหาเฉพาะหนา ท้ังนี้เพ่ือการแกปญหาที่ไดผลลัพธท่ียั่งยืนตอไป โดยปกติแลวการสืบสวน
หาสาเหตุท่ีเปนไปไดท้ังหมดจะแบงเปน 3 หมวดใหญๆ ตามขอสันนิษฐาน ลักษณะขอมูล และวิธีการท่ีใช 
ดังตอไปนี ้
 1. การสืบสวนสาเหตุท่ีเปนไปไดท้ังหมดจากปจจัยพ้ืนฐานของกระบวนการผลิตหรือ 4M (Man, 
Machine, Material, Method) โดยขอมูลท่ีจะใชในการสืบสวนที่รวบรวมหรือหามาไดจะเปนขอมูลในเชิง
ตัวเลข ซึ่งเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนอยางมากในการสืบสวนคือ เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด
แบบดั้งเดิม (Traditional 7QC Tools) 
 
 2. การสืบสวนสาเหตุท่ีเปนไปไดท้ังหมดจากปจจัยพ้ืนฐานของกระบวนการผลิตหรือ 4M (Man, 
Machine, Material, Method) โดยขอมูลท่ีจะใชในการสืบสวนที่รวบรวมหรือหามาไดจะเปนขอมูลในเชิง
คําพูดและความคิด ซึ่งเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนอยางมากในการสืบสวนคือ เคร่ืองมือ
คุณภาพ 7 ชนิดแบบใหม (New 7QC Tools) 
 
   3. การสืบสวนสาเหตท่ีุเปนไปไดท้ังหมดโดยมุงประเด็นไปท่ีระบบเคร่ืองยนตกลไก ไฟฟา และ
การควบคุม รวมถึงระบบตางๆในเคร่ืองจักร ขอมูลท่ีใชจะเปนหลักการหรือทฤษฏีการทํางานของ
เคร่ืองจักรตามมุมมองทางดานฟสิกส ซึ่งเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนอยางมากคือ P-M 
Analysis  
 
 P-M Analysis ยอมาจาก Phenomena-Mechanism Analysis หมายถึงการวิเคราะหการทํางาน
ของเคร่ืองจักร ดวยหลักการและมุมมองทาง ฟสิกสเพียงอยางเดียว (Physical viewpoint) เพ่ือหาสาเหตุ
ของปรากฏการณความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (ท้ัง Sporadic และ Chronic) โดยมุงประเด็นการคนหาไปที่
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กลไกของระบบตางๆภายในเคร่ืองจักร โดยเร่ิมตั้งแต ระบบตนกําเนิดกําลัง ระบบสงถายกําลัง ระบบ
ขับเคลื่อนเชิงกล ระบบการวัดและควบคุม จนกระท้ังออกมาเปนพลังงานรูปแบบตางๆท่ีจะนําไปใช
ประโยชน ท้ังนี้ดวยความมุงหวงัวาความเสียหายตอเคร่ืองจักรท้ังแบบ Sporadic และ Chronic จะเปน
ศูนย 
 
 อยางไรก็ตาม กอนทํา P-M Analysis ตามความหมายที่กลาวมาแลวขางตน ตองมีการหาสาเหตุ
ทีทําใหเคร่ืองจักรเสียหายดวยเคร่ืองมือการแกปญหา (Problem solving tools) ท่ีมองปจจัยท้ังหมดของ
การทํางานที่สัมพันธกัน (Man-Machine-Method-Material-Environment) เชน Traditional and New 
7 QC Tools, Why-why analysis, K-J method เปนตน ท้ังนี้ดวยความมุงหวังวา ความเสียหายของ
เคร่ืองจักรนาจะลดลงเหลือ 3-5% กอนจะสงไปทํา P-M Analysis เพ่ือใหเหลือ 0% 
 
 ยกตัวอยางการมองปญหาแบบใช Problem solving tools ท่ัวไป กับการมองปญหาแบบ P-M 
analysis ไดงายงายอยางนี้ครับ สมมติวาจักรยาน BMX เบรคไมอยู ถามองแบบการแกปญหาดวย
เคร่ืองมือท่ัวไป Problem statement คือ รถจักรยานเบรคไมอยู ซึ่งอาจจะมาจากสภาพรถจักรยาน ทักษะ
ของผูขับข่ี สภาพถนน หรือส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ แตถามองแบบ P-M analysis เราจะมองปญหาตาม Physical 
viewpoint ทําใหได Problem statement วา “แรงเสียดทานระหวางผาเบรคกับขอบลอ ไมสามารถ
เอาชนะแรงเฉ่ือยของระบบได”  ซึ่งเราก็ตองไลดูไปตั้งแตตนกําเนิดกําลัง (การบีบคันเบรคและชุดคัน
เบรค) การสงถายกําลัง (ชุดสายเบรค) การขับเคลื่อนเชิงกล (การบีบของกามปู) จนกระท้ังถึงการเสียดสี
ของผาเบรคกับขอบลอ 
 
 ทานสามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ  Traditional 7QC Tools, New 7 QC Tools, 
Why-why Analysis และ P-M Analysis ไดท่ี www.tpmconsulting.org   
 
         (อานตอฉบับหนา) 
 
     


