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Total Reactive Maintenance (ตอนท่ี 6) 

 
 
ในตอนที่ 1 และตอนท่ี 2 เราไดพูดถึงสาเหตุ ความจําเปน และการมีสวนรวมของฝายตางๆใน

การบํารุงรักษาเชิงรับ (ผูใชเคร่ือง ฝายซอมบํารุง และฝายบริหาร) ตามความตองการเมื่อมีเหตุการณ
เคร่ืองจักรเสียเกิดข้ึน ไดแก ความตองการใหเคร่ืองจักรกลับมาใชไดอยางรวดเร็ว ความตองการหาสาเหตุ
แทจริงท่ีเปนรากเหงาของปญหา (Root Cause) ความตองการกําจัดสาเหตุท่ีเปนรากเหงาของปญหา
ความตองการวางมาตรการปองกันการเกิดซ้ํา และ ความตองการนํามาตรการปองกันการเกิดซ้ําเขาสู
กระบวนการการบํารุงรักษาเชิงปองกัน และ/หรือ กระบวนการการบํารุงรักษาดวยตนเอง (Autonomous 
Maintenance)  

 
ตั้งแตตอนท่ี 3 เปนตนมาเปนการขยายความการมีสวนรวมของฝายซอมบํารุงในการหาสาเหตุ

แทจริงท่ีเปนรากเหงาของปญหาซึ่งมีข้ันตอนตางๆดังตอไปนี้ 
1. กําหนดและจัดหมวดหมู หรือแยกประเภทของการเสียหายของเคร่ืองจักร (Failures 

Classification) 
2. การวิเคราะหความเสียหาย (Failures Analysis) 
3. การสํารวจเงื่อนไขพื้นฐานตามความตองการของเคร่ืองจักร (Basic Condition) 
4. การสํารวจเงื่อนไขในการใชงานจริง (Condition of Use) 
5. การสรุปสาเหตุแทจริงท่ีเปนรากเหงาของปญหา 
 
โดยข้ันตอนที่ไดพูดถึงไปแลวคือข้ันตอนที่ 1 การกําหนดและจัดหมวดหมู หรือแยกประเภทของ

การเสียหายของเคร่ืองจักร (Failures Classification) และขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหความเสียหาย 
(Failures Analysis) ในตอนนี้จะกลาวถึงข้ันตอนที่เหลือตอไป 

  
3. การสํารวจเงื่อนไขพื้นฐานตามความตองการของเครื่องจักร (Basic Condition) 

สภาพพื้นฐานตามความตองการของเคร่ืองจักร หมายถึงสภาพท่ีจะทําใหเคร่ืองจักรทํางานไดดีโดยไมตอง
มีการแกไขปรับปรุงอะไรท้ังส้ิน และสภาพที่ไมเปนจุดเร่ิมตนของความเสียหายใหญท่ีอาจตามมา โดย
ปกติแลวเคร่ืองจักรทุกเคร่ืองจะมีสภาพพื้นฐานที่ตองการอยูสามประการ คือ ความสะอาด (Cleaning) 
การหลอลื่น (Oiling) และการขันแนน (Tightening) การทําใหเคร่ืองจักรอยูในสภาพพื้นฐานท่ีตองการจะ
หมายถึงการปองกันการเส่ือมสภาพและการปองกันการเสียหายของเคร่ืองจักรไปดวยในตัว 

 
ความสะอาด (Cleaning) หมายถึงการท่ีเคร่ืองจักรอยูในสภาพที่ไมมีฝุนผงหรือคราบความ

สกปรกเกาะติด เพราะนั่นคือท่ีมาของการสึกหรอ การอุดตัน การร่ัวซึมโดยมีใครสังเกตุเห็น การทํางานที่
ผิดพลาดของอุปกรณประเภทตรวจจับสัญญาณ การสงกําลังท่ีไมเต็มแรงมา การลดความแมนยําของ
อุปกรณท่ีเคลื่อนท่ีไปตามตําแหนงท่ีกําหนด ความผิดพลาดของระบบควบคุมท้ังเชิงกลและไฟฟา และ
การปนเปอนไปสูผลิตภัณฑ ซึง่การทําความสะอาดที่ลึกลํ้า (Initial Cleaning) และเพียงพอเทานั้น จึงจะ
ชวยปองกันความเสียหายเหลานี้ได 

 
การทําความสะอาดแบบลึกล้ํา ไมใชการทําความสะอาดท่ีตองการความสวยหรือเงางามแต

ภายนอก หากแตเปนการทําความสะอาดที่ผูทําความสะอาดตองเขาถึงและสัมผัสไดทุกซอกทุกมุมของ
เคร่ืองจักร ท้ังนี้เพ่ือการคนหาไปดวยวาอุปกรณท่ีเรากําลังทําความสะอาดอยูนั้น มีความบกพรอง 
เส่ือมสภาพ หรือผิดปกติอะไรบาง เชน สึกหรอ หลวมคลอน ลอกหรือถลอก คลายตัว เสียรูป ร่ัว ราว 
อุณหภูมิ ความสั่นสะเทือน เสียงท่ีผิดปกติ เปนตน การทําความสะอาดในลักษณะดังกลาวเรียกอีกอยาง
ไดวา “การทําความสะอาดแบบตรวจสอบ หรือ Cleaning is Inspection” ซึ่งการทําความสะอาดแบบ
ตรวจสอบกับเคร่ืองจักรหนึ่งเคร่ือง อาจทําใหเราพบจุดผิดปกติและความเสื่อมสภาพไดมากถึง 200 ถึง 
500 จุดเลยทีเดียว ในตารางที่ 1 เปนการเปรียบเทียบการทําความสะอาดแบบธรรมดาทั่วไปกับการทํา
ความสะอาดแบบตรวจสอบ 
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 การทําความสะอาดธรรมดา การทําความสะอาดแบบตรวจสอบ 
วัตถุประสงค - การทําความสะอาดตามหนาท่ี 

- ความสะอาดเงางามและเปน       
  ระเบียบ 

- ทําความสะอาดอยางจริงจัง 
- คนหาและแกไขจุดผิดปกติ 
- คนหาจุดยากลําบากและ  
   แหลงกําเนิดปญหา 

บริเวณที่ทําความสะอาด - บริเวณโดยรอบและบริเวณท่ีมีการ  
  ใชงาน 

- ทุกซอกทุกมุม 
 

เวลาที่ใช - ตามมาตรฐานการบํารุงรักษา - จนกวาจะครบและทั่วถึงท้ังเคร่ือง 
บทบาทของฝายซอมบํารุง - ไมมี - ใหคําแนะนําทางเทคนิค 

 
 
ตารางที่ 1 การทําความสะอาดแบบธรรมดากับการทําความสะอาดแบบตรวจสอบ 
 
  
การหลอลื่น (Oiling) เคร่ืองจักรใดก็ตามท่ีมีช้ินสวนท่ีเคลื่อนท่ีหรือมีการเสียดสี เคร่ืองจักรนั้น

เปนไปไมไดท่ีจะทํางานไดดีโดยปราศจากการหลอลื่น และการหลอลื่นโดยสวนใหญมักใชน้ํามันเปนตัว
หลอลื่น ท้ังระบบประกอบไปดวย ถังพักน้ํามัน ตัวปอนนํ้ามัน ระบบทอทางเดินน้ํามัน และหัวจายน้ํามัน ซึ่ง
ท้ังหมดนี้ตองคอยดูแลอยาใหมีฝุนผง น้ํามันอยูในระดับท่ีกําหนดตลอดเวลา และหมั่นตรวจเช็คการอุดตัน
และรั่วซึมของน้ํามันตลอดท้ังระบบ 

 
การท่ีเคร่ืองจักรทํางานโดยปราศจากน้ํามันหลอลื่น อาจเปนสาเหตุโดยตรงท่ีทําใหเกิดการลุก

ไหม หรือการสึกหรอ การเสียรูป อันเนื่องมาจากอุณหภูมิสูง และในที่สุดจะทําใหเกิดอันตรายรายแรง
กับเคร่ืงจักร ช้ินงาน และผูปฏิบัติงาน อยางไรก็ตาม การรักษาสภาพพื้นฐานที่เคร่ืองจักรตองการทางดาน
การหลอลื่นนี้ ไมใชเพียงแคการตรวจเช็คและดูแลความสะอาดของอุปกรณในระบบ แตยังหมายรวมถึง
ความรูและการปฏิบัติงานท่ีถูกตองของบุคลากรที่ตองไมใชน้ํามันผิดประเภท และรูดีในทุกตําแหนงของ
เคร่ืองจักรท่ีตองการการหลอลื่น 

 
การขันแนน (Tightening)  ความไมแนนหนาของอุปกรณตอเช่ือมหรือจับยึด เชน การจับยึด

โดยสลักเกลียว (Bolts and Nuts) การลื่นไถลหรือหลุดของสายพานสงกําลัง การมีระยะคลอนท่ีมาก
เกินไปของเฟองสงกําลัง (Backlash) การหมุนหรือการเคลื่อนท่ีท่ีไมไดศูนย ท้ังหมดสามารถเปนสาเหตุท่ี
ทําใหเคร่ืองจักรหรือช้ินงานเสียหายได และท้ังหมดก็มีสาเหตุสวนใหญมาจากการไมคอยตรวจเช็คความ
แนนหนาและความรวมศูนยของอุปกรณตางๆเชน Bolt & nut, Shaft & bearing, Die & jig, Limit 
switch or dog, Coupling, Piping joint flange 

 
อยางไรก็ตาม ปญหาที่ดูเหมอืนไมมีอะไร อาจทําใหเกิดความเสียหายลุกลามใหญโตในลักษณะ

ปฏิกิริยาลูกโซได อยางเชนการหลวมของ Bolt บางตัวท่ีดูไมสําคัญ ก็อาจทําใหเกิดการส่ันสะเทือนจนทํา
ให Bolt ตัวอ่ืนท่ีอยูหางออกไปหลวมไปดวย จนในที่สุดก็ทําใหเคร่ืองจักเสียหาย ดั้งนั้นการกําหนดเวลาที่
แนนอนสําหรับการขันแนนจึงเปนเร่ืองจําเปน ซึ่งอาจจะกําหนดตามเวลาประจําการของเคร่ือง (Time-
based) หรือจะกําหนดตามปริมาณการใชงาน (Run-based) ก็ยอมทําได  

    
 4. การสํารวจเงื่อนไขในการใชงานจริง (Condition of Use) ถาเราตองการใหเคร่ืองจักร
ตอบสนองความตองการของเรา อันดับแรกเราตองตอบสนองความตองการของเคร่ืองจักรท่ีจําเปนในการ
ใชงานเสียกอนเร่ิมตั้งแตสภาพแวดลอมในบริเวณท่ีติดตั้ง (อุณหภูมิ ความช้ืน ความเปนกรดดาง ฝุนผง 
ส่ิงแปลกปลอม ความส่ันสะเทือนความ เปนตน) การตั้งคาตางๆในการใชงาน (Parameters) (ปริมาตร 
ปริมาณ ความดนั ความเร็ว เปนตน) 
 
 อยางไรก็ตามเงื่อนไขการใชงานของเครื่องจักรมักจะถูกกําหนดมาในคูมือ แตท่ีมาพูดถึงในท่ีนี้มี
เหตุผลสองประการ คือ เพ่ือการสํารวจหาเงื่อนไขการใชงานท่ีแทจริง ในกรณีท่ีเคร่ืองจักรถูกใชมาเปน
เวลานานจนไมสามารถถามหาคูมือได และเพ่ือการสํารวจหาเงื่อนไขการใชงานท่ีแทจริง ในกรณีท่ี
เคร่ืองจักรถูกดัดแปลง หรือเส่ือมสภาพจนไมเปนไปตามคูมือ     
 

(อานตอฉบับหนา) 
   
 
  
     


