
การบ ารงุรักษาเครือ่งจักรเบือ้งตน้ 

1. บ ารงุรักษาดว้ยตนเอง  

ค าวา่ "บ ารงุรักษาเครือ่งจักรดว้ยตนเอง" หมายถงึ ผูใ้ชเ้ครือ่งแตล่ะคนสามารถท า

การตรวจสอบประจ าวัน หลอ่ลืน่ เปลีย่นชิน้สว่นอะไหล ่ซอ่มแซมเบือ้งตน้ สงัเกต

ความผดิปกตขิองเครือ่ง และตรวจสอบอปุกรณ์หรอืเครือ่งจักรทีต่นเป็นผูใ้ชง้านอยา่ง

ละเอยีดในบางครัง้ โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ "ปกป้องเครือ่งจักรของตนเอง" 

แตส่ าหรับในบางอตุสาหกรรมทีท่ าการผลติดว้ยเครือ่งจักรทีม่คีวามซบัซอ้นสงู หรอื

บรษัิททีม่กีารขยายก าลงัการผลติ เป็นไปไดว้า่บรษัิทจะมนีโยบายใหผู้ใ้ชเ้ครือ่งมี

หนา้ทีแ่คท่ าการผลติอยา่งเดยีว ในขณะทีฝ่่ายซอ่มบ ารงุจะเป็นผูค้อยดแูลบ ารงุรักษา

เครือ่งทัง้หมด จรงิๆ แลว้ ความเสยีหายของเครือ่งจักรสามารถป้องกนัได ้เพยีงแค่

ผูใ้ชเ้ครือ่งคอยสอดสอ่งดแูลในเรือ่งของการขนัแน่น การหลอ่ลืน่ และการท าความ

สะอาด นอกจากนัน้ในขณะทีเ่ครือ่งเริม่แสดงอาการวา่จะเสยี ผูท้ีป่ระสบเป็นคนแรกก็

คอืผูใ้ชเ้ครือ่งน่ันเอง 

ดงันัน้ ไมว่า่จะเป็นอตุสาหกรรมประเภทใด เครือ่งจักรซบัซอ้นเพยีงใด ผูใ้ชเ้ครือ่ง

ยังคงมบีทบาทส าคญัในการ "บ ารงุรักษาเครือ่งจักรดว้ยตนเอง" 

2. การเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการใชเ้ครือ่งจักร 

ผูใ้ชเ้ครือ่งตอ้งสามารถท าการปรับปรงุเครือ่งจักรประจ าวันได ้เชน่ การท าความ

สะอาด การหลอ่ลืน่ และการตรวจสอบ การพจิารณาออกแบบ หรอืการหาระบบ

อัตโนมัตเิขา้มาชว่ยในการผลติ ซึง่ถอืเป็นความจ าเป็นทีผู่ใ้ชเ้ครือ่งตอ้งพัฒนาตอ่ไป 

การจะเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการใชเ้ครือ่งจักรของตนเองไดนั้น้ อันดบัแรกตอ้งสามารถ 

"ตรวจจับความผดิปกตไิด"้ และอันดบัทีส่องตอ้งสามารถ "สมัผัสไดถ้งึความผดิปกติ

ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้" โดยพจิารณาจากคณุภาพการใชง้านของเครือ่งจักรและเมือ่ใดก็

ตามทีค่ณุภาพการใชง้านต า่ลงไป ผูเ้ชีย่วชาญในการใชเ้ครือ่งจักรของตนเองตอ้ง

รูส้กึทันทวีา่ "มันตอ้งมอีะไรผดิปกตเิกดิขึน้" ซึง่ทัง้หมดดงัทีก่ลา่วมาอาจจะเกดิขึน้ได ้

ผูใ้ชเ้ครือ่งจะตอ้งมคีวามสามารถอยา่งมาก ดงัตอ่ไปนี้ 

- ความสามารถในการตัง้เกณฑว์ัดความผดิปกต ิ

- ความสามารถในการตรวจจับสิง่ผดิปกต ิ

- ความสามารถในการสงัเกตสิง่ผดิปกต ิ

- ความสามารถในการแกไ้ขสิง่ผดิปกตไิดอ้ยา่งเหมาะสม 



- เขา้ใจโครงสรา้งของเครือ่งจักรและหนา้ทีต่า่งๆ ของชิน้สว่นแตล่ะชิน้ ในขณะ

ทีท่ างานไดอ้ยา่งปกต ิหรอืในขณะทีก่ าลงัมคีวามผดิปกตเิกดิขึน้ 

- เขา้ใจผลกระทบจากความผดิปกตขิองเครือ่งจักรทีม่ตีอ่คณุภาพการใชง้าน 

3. การจัดกจิกรรมเพือ่ป้องกนัความเสือ่มสภาพ 

     -   จัดท ามาตรฐานการปฏบิตังิานทีถ่กูตอ้ง  

     -   ปรับปรงุสภาพการใชง้านขัน้พืน้ฐาน เชน่ การท าความสะอาด การหลอ่ลืน่ 

การขนัแน่น 

     -   การปรับแตง่คา่ตา่งๆ ในการใชง้านเพือ่ใหช้ ิน้งานออกมามคีณุภาพ 

    -    การพยากรณ์และการตรวจจับความผดิปกต ิการวัดความเสือ่มสภาพ 

    -   การตรวจสอบประจ าวัน การตรวจสอบตามคาบเวลา 

- กจิกรรมเพือ่ฟ้ืนความเสือ่มสภาพ 

- การปรับปรงุเล็กๆ นอ้ยๆ (การเปลีย่นชิน้สว่นตา่งๆ เทา่ทีท่ าได ้และการแกไ้ข

จดุผดิปกตทิีม่คีวามเรง่ดว่น) 

- รายงานความผดิปกตแิละความเสยีหายทกุครัง้อยา่งเรง่ดว่นใหก้บัฝ่ายซอ่ม

บ ารงุ 

- ใหค้วามรว่มมอืและความชว่ยเหลอืในการซอ่มแซมเครือ่งจักรของฝ่ายซอ่ม

บ ารงุ 

ทัง้หมดนี้เป็นการป้องกนัความเสือ่มสภาพของเครือ่งจักรทีเ่กดิจากการใชง้าน โดย

การท าความสะอาด การหลอ่ลืน่ และการขนัแน่น รวมถงึการตรวจสอบประจ าวัน และ

การตรวจสอบตามคาบเวลา โดยมบีางจดุทีผู่ใ้ชเ้ครือ่งมหีนา้ทีด่แูลความเสือ่มสภาพ

ไดด้ว้ยตนเอง แตส่ าหรับจดุใหญ่ๆ  กย็ังคงเป็นหนา้ทีข่องฝ่ายซอ่มบ ารงุ 

4. บทบาทของฝ่ายซอ่มบ ารงุ 

หนา้ทีด่ัง้เดมิของฝ่ายซอ่มบ ารงุ ก็คอื การใชค้วามรูค้วามสามารถทีม่มีากกวา่

ผูใ้ชเ้ครือ่งในการบ ารงุรักษาตามคาบเวลา บ ารงุรักษาเชงิป้องกนั และบ ารุงรักษาเชงิ

แกไ้ขและ ปรับปรงุ ทัง้นี้เพือ่การวัดความเสือ่มสภาพของเครือ่งจักร และหาทางฟ้ืน

ความเสือ่มสภาพตอ่ไป ดงันัน้ไมว่า่จะมกีจิกรรมใดก็แลว้แต ่ฝ่ายซอ่มบ ารงุตอ้งไมล่มื

หนา้ทีเ่ดมิของตนเอง ทัง้นี้เพือ่พัฒนาความสามารถในการซอ่มบ ารงุ รวมถงึเพือ่

พัฒนาความสามารถและความปลอดภยัในการใชง้าน 



- ใหค้วามรูแ้ละชีแ้นะน าเกีย่วกบัโครงสรา้ง หนา้ทีแ่ละชิน้สว่นตา่งๆ ของ

เครือ่งจักร รวมถงึการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัชิน้สว่นทีม่คีวามซบัซอ้นเกนิกวา่  

ผูใ้ชเ้ครือ่งจะถอดออกมาเองได ้ 

- ใหค้วามรูแ้ละชีแ้นะกีย่วกบัการจับยดึในจดุตา่งๆ ของเครือ่งจักร 

- ใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารหลอ่ลืน่และสารหลอ่ลืน่ประเภทตา่งๆ 

รวมถงึมาตรฐานการหลอ่ลืน่ (ต าแหน่งทีต่อ้งหลอ่ลืน่ ชนดิของสารหลอ่ลืน่ 

ชว่งเวลาทีต่อ้งหลอ่ลืน่) 

- ใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบ และมาตรฐานการตรวจสอบ 

- ใหก้ารตอบสนองทีร่วดเร็วหลงัจากไดร้ับแจง้เกีย่วกบัความผดิปกตแิละความ

เสือ่มสภาพตา่งๆ ของเครือ่งจักรจากผูใ้ชเ้ครือ่ง 

- ใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นเทคโนโลยใีนการปรับปรงุวธิกีารตรวจจับความ

ผดิปกต ิหรอืการรับรูค้วามผดิปกต ิ

ในการท ากจิกรรมดงักลา่วของฝ่ายซอ่มบ ารงุตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของทัศนคตใินการ

ท างานรว่มกนักบัผูใ้ชเ้ครือ่ง นอกจากนัน้ฝ่ายซอ่มบ ารงุยังมกีจิกรรมอืน่ทีต่อ้งท าอกี 

ดงัตอ่ไปนี้ 

- วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยกีารบ ารงุรักษาและจัดท ามาตรฐานการบ ารงุรักษา 

- บนัทกึขอ้มลูการบ ารงุรักษาเพือ่น ามาเป็นฐานขอ้มลูทางดา้นการบ ารงุรักษา 

- ท าการคน้ควา้หาวธิวีเิคราะหค์วามเสยีหายของเครือ่งจักรและวเิคราะหก์ารเกดิ

อบุตัเิหตเุพือ่หาทางป้องกนัตอ่ไป 

- ประสานกบัฝ่ายวจิัยและพัฒนาในการออกแบบเครือ่งจักรอปุกรณ์โดยค านงึถงึ

การบ ารงุรักษา 

- การควบคมุอะไหล ่อปุกรณ์ชว่ยในการผลติ และขอ้มลูทางดา้นเทคโนโลย ี

5. ขัน้ตอนของการบ ารงุรักษา 

ขัน้ตอนของการบ ารงุรักษาแบง่ออกเป็น 7 ขัน้ตอน  

ขัน้ตอนที ่1 : การท าความสะอาดแบบตรวจสอบ 

ขัน้ตอนที ่2 : การก าจัดจดุยากล าบากและแหลง่ก าเนดิปัญหา 

ขัน้ตอนที ่3 : การเตรยีมมาตรฐานการบ ารงุรักษาดว้ยตนเอง ความสามารถในการ

คน้หาความผดิปกตแิละความสามารถในการตรวจสอบสิง่ผดิปกต ิ

ขัน้ตอนที ่4 : การตรวจสอบโดยรวม 



ขัน้ตอนที ่5 : การตรวจสอบดว้ยตนเอง การปรับปรงุความเสือ่มสภาพของเครือ่งจักร 

การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้ม  

ขัน้ตอนที ่6 : การจัดท าเป็นมาตรฐาน 

ขัน้ตอนที ่7 : การปรับปรงุอยา่งตอ่เนื่อง การบรหิารการบ ารงุรักษาจากผูใ้ชเ้ครือ่ง  

 

 

 


