
Maintenance

การบ ารุงรักษาระบบ



ความหมายของการบ ารุงรักษา

 การบ ารุงรกัษา (Maintenance) หมายถงึ :“การพยายามรกัษาสภาพของ

เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มสีภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา” 

 การบ ารุงรกัษานัน้ครอบคลุมไปถงึการซ่อมแซมแซม (Repair) เครื่องด้วย 

ในงานบริหารการผลิตหรอืการบรกิาร มักจะหลีกเลีย่งงานเพิ่มเติมทีส่ าคัญ

งานหนึ่งคือ การซ่อมและบ ารุงรักษา ไปไมไ่ด้ ถึงแม้ว่างานซ่อมและบ ารุงรกัษาไม่ใช่

งานผลิตโดยตรง แต่งานซ่อมและบ ารุงรักษากม็ีบทบาทช่วยให้การผลิตและการ

บริการขององค์กรนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในโลกปัจจุบันทีก่าร

ผลิตและการบริการจ าเป็นทีจ่ะต้องอาศัยอุปกรณแ์ละระบบโปรแกรมมากขึ้น การที่

อุปกรณ์หรือระบบโปรแกรมเกิดขดัข้องขึ้นมากะทนัหันหรือไม่สามารถใช้งานได้ จะ

ท าให้มผีลกระทบโดยตรงต่อประสทิธิภาพการผลติและการบรกิารนัน้ๆ



การที่จะได้มาซึ่งอุปกรณ์ทีม่ีคุณภาพนั้น ต้องประกอบด้วย

(1)   มีการออกแบบทีด่ีและตรงตามความประสงคต่อการใช้งาน มีความเที่ยงตรงแม่นย า 

รวมทั้ง สามารถท างานได เต็มก าลังความสามารถที่ออกแบบไว  

(2)   มีการผลิต (หรือสร้าง) ที่ให้ความแข็งแรงทนทาน สามารถท างานได นานที่สุด และ 

ตลอดเวลา 

(3)   มีการติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกตอการใชงาน 

(4)  มีการใชเป นไปตามคุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง หรือระบบ

(5)  มีระบบการบ ารุงรักษาทีด่ีเนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้เมื่อถูกใช้งานไปนาน ๆ ก็ต องมี

การ เสื่อมสภาพ ช ารดุ สึกหรอ เสียหายขัดข้อง ดังนั้น เพื่อให อายุการใชงานเครื่องมือ

เครื่องใชยืนยาว สามารถใชงานได ตามความตองการของผู้ใช้ ไม ช ารุดหรือเสียบ่อยๆ ตอง

มี “การบ ารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ หรือระบบ” ในระบบการด าเนินงานด้วย จึงจะ

สามารถควบคุมการท างานของเครื่องมือได อย่างมีประสทิธิภาพ 



จุดมุ่งหมายของการบ ารุงรักษา

 1. เพ่ือให้เครือ่งมือใช้ท างานได้อย่างมีประสิทธิผล  (Effectiveness) คือ  สา

มารใช้เครือ่งมอืเครื่องใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีจัดหามา

มากทีสุ่ด

 2. เพ่ือให้เครือ่งมือเครือ่งใช้มสีมรรถนะการท างานสูง  (Performance) และ

ช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน  เพราะเมื่อเครื่องมอืได้ใช้งานไป

ระยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ  ถ้าหากไม่มีการปรับแต่งหรือซ่อมแซม

แล้ว  เครื่องมืออาจเกิดการขัดขอ้ง  ช ารุดเสยีหายหรือ  ท างานผดิพลาด

 3. เพ่ือให้เครือ่งมือเครือ่งใช้มคีวามเท่ียงตรงนา่เชื่อถือ (Reliability) คือ  การ

ท าให้เครื่องมือเครื่องใช้มมีาตรฐาน   ไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดขึ้น



จุดมุ่งหมายของการบ ารุงรักษา

 4. เพื่อความปลอดภัย (Safety) ซึง่เป็นจุดมุ่งหมายทีส่ าคัญ  เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมี

ความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้งาน  ถ้าเครื่องมือเครื่องใช้ท างานผิดพลาด  ช ารดุ

เสียหาย  ไม่สามารถท างานได้ตามปกต ิ อาจจะก่อให้เกิดอุบัตเิหต ุ และการบาดเจบ็ต่อ

ผู้ใช้งานได้  การบ ารุงรักษาที่ดีจะชว่ยควบคุมการผิดพลาด

5. เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช ารุดเสียหาย  เก่าแก่  ขาดการ

บ ารุงรักษา  จะท าให้เกิดปัญหาด้านสิง่แวดล้อม  เช่น  มีฝุ่นละอองหรือไอของสารเคมี

ออกมา  มีเสียงดัง  เป็นต้น  ซึ่งจะเปน็อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. เพื่อประหยัดพลังงาน  เพราะเครือ่งมือเครื่องใช้ส่วนมากจะท างานได้ตอ้งอาศัย

พลังงาน  เช่น  ไฟฟ้า  น้ ามันเชื้อเพลิง  ถ้าหากเครื่องมอืเครื่องใช้ได้รับการดูแลให้อยู่ใน

สภาพด ี เดินราบเรียบไม่มีการรัว่ไหลของน้ ามัน  การเผาไหม้สมบูรณ์  ก็จะสิ้นเปลือง

พลังงานน้อยลง  ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายลงได้



ความเป็นมาของการบ ารุงรักษา

 ก่อนปี พ.ศ. 2493     ยุคแรกก่อนปี พ.ศ. 2493 เป็นยุคท่ีนิยมท าการซ่อมแซม

หลังจากเครือ่งมอือุปกรณ์เกิด เหตุขัดข้องแล้ว (Break down 

Maintenance) ไมมีการปอ้งกนัการช ารดุเสยีหายของเครื่องไวก้่อนเลย เม่ือเกิด

ขัดข้องไมสามารถใช้งานได แล้วจึงท าการซ่อมแซม

 ปพ.ศ. 2493 - 2503 ยุคทีส่อง  ระหวา่งปพ.ศ. 2493 ถึงป พ.ศ. 2503 เปนยุคที่

เริ่มน าแนวคิดเกีย่วกับระบบการบ ารุงเชิงปอ้งกนั (Preventive 

Maintenance) มาใช้ เพ่ือป้องกันมิใหเครื่องมืออุปกรณ์เกิดการช ารุด มี

เหตุขัดข้อง และเพื่อยกสมรรถนะของเครือ่งมอืให้ดีขึ้น ผู้ท างานมคีวามมั่นใจใน

เครื่องมือมากขึ้น 



ความเป็นมาของการบ ารุงรักษา

 ปี พ.ศ. 2503 - 2513 ยุคทีส่าม ระหวา่งปี พ.ศ. 2503 ถึงปี พ.ศ. 2513 เป็นยุค

ที่น าเอาแนวคิดเกี่ยวกับการ บ ารุงรักษาทวผีล (Productive Maintenance) 

ซึ่งแนวคิดนีจ้ะใหความส าคัญของการออกแบบเครือ่งมือ อุปกรณ์ให้มคีวามน่าเชือ่ 

(Reliability) มากยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงความยากงา่ยของการบ ารุงรกัษา และเอา

หลักการดา้นเศรษฐศาสตร์ มาใช้ รว่มด้วย 

 หลังปี พ.ศ. 2513   ยุคที่สี่ หลังป ีพ.ศ. 2513 เปนตนมาจนถึงปจจบุันนี้ ไดรวม

เอาแนวคิดทุกยุคทุกสมัยเขา้มา ประกอบกัน โดยพยายามใหทุกฝา่ยไดมีสวนร่วม

ในงานการบ ารุงรกัษา (Total Productive Maintenance) เปนลักษณะของ

การบ ารุงรกัษาเชิงปองกัน จะไมเนน้เฉพาะฝ่ายบ ารุงรักษาเทานั้น แตจ่ะเน้นให้ทกุ

คนมีส่วนร่วม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครือ่งมอือุปกรณ์ใหมากขึ้น 



ประเภทของการบ ารุงรักษา

 การบ ารุงรกัษาตามแผน (Planned Maintenance)

หมายถึง  การบ ารุงรักษาตามก าหนด  ตามแผนงาน  ตามระบบที่วางไว้ทกุ

ประการ  งานทีส่ามารถคาดการณไ์ด้ลว่งหนา้  สามารถเตรียมการไวล้่วงหนา้

ได ้ สามารถก าหนดระยะวัน  เวลา  สถานทีแ่ละจ านวนผู้ปฏิบัตงิานที่จะเขา้ได้

ด าเนินการได ้ แนวทางการบ ารุงรกัษานั้นอาจเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่ง

ได ้ เช่น  การบ ารุงรักษาเชงิป้องกนั  การบ ารุงรกัษาเพื่อแก้ไข  เข้ามา

ด าเนินการ  ส่วนระยะเวลาเขา้ไปท าการบ ารุงรกัษา  อาจจะก าหนดหรอืวางแผนเข้า

ซ่อมแซมขณะเครือ่งก าลังท างานอยูห่รอืขณะเครือ่งช ารุด (Break 

down Maintenance) หรอืหยุดการใช้เครื่องเพื่อท าการ

บ ารุงรกัษา  (Shutdown) การซ่อมบ ารุงรักษาประเภทนีจ้ะมีปัญหาน้อย  เพราะ

มีเวลาเตรยีมการล่วงหนา้ได้ทุกขั้นตอน



ประเภทของการบ ารุงรักษา

 การบ ารุงรกัษานอกแผน (Unplanned Maintenance)

เป็นการบ ารุงรกัษานอกระบบงานที่วางไว้เนื่องจากเครื่องเกิดการขัดข้อง  ช ารุด

เสียหายอย่างกะทันหัน  ต้องเร่งรีบท าการซ่อมแซมทันทีให้เสรจ็เรียบรอ้ยทนัการใช้

งาน  การบ ารุงรักษาประเภทนี้จะเกดิปัญหามากกว่าการบ ารุงรกัษาตาม

แผน  เนื่องจากไม่สามารถทราบล่วงหน้ามาก่อน  ไม่สามารถก าหนด

วัน  เวลา  สถานที ่ ที่แน่นอนได ้ ท าใหไ้มส่ามารถเตรียมจัดหา

ผู้ปฏิบัติงาน  อุปกรณ ์ อะไหล ่ ที่จะใช้บ ารุงได้ทันที



ชนิดของการซ่อมบ ารุง

 การซ่อมบ ารุงรกัษาหลังเหตุขัดข้อง (Break down Maintenance) 

 การบ ารุงรกัษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

 Time based preventive maintenance (TBM)

 Condition based maintenance system (CBM)

 การบ ารุงรกัษาทวผีล  (Productive Maintenance) 

 การบ ารุงรกัษาเชงิแก้ไขปรับปรงุ (Corrective Maintenance)

 การบ ารุงรกัษาทีทุ่กคนมสี่วนร่วม (Total Productive Maintenance : 

TPM) 

 การปอ้งกนัการบ ารุงรักษา (Maintenance Prevention) 



การซ่อมบ ารุงรักษาหลังเหตุขัดข้อง (Break down 

Maintenance)

 คือการบ ารงุรักษาเมื่ออุปกรณ์เกดิช ารดุและหยุดโดยฉุกเฉิน  

 วิธีการนี้ แม้ว่าจะเป็นวิธีการดั้งเดมิในการบ ารุงรักษา แต่ยังจ าเป็นต้องน ามาใชอ้ย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได ้ 

 เนื่องจากอุปกรณท์ั้งหลาย  แม้ว่าจะได้รับการบ ารุงรกัษาปอ้งกันเยีย่มเพียงใด  กย็ัง

มีโอกาสเกิดเหตุเสียโดยฉุกเฉินขึ้นโดยตลอดเวลา



การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 

Maintenance)

 คือการด าเนินการกิจกรรมซ่อมบ ารุงตามก าหนดเวลาก่อนที่อุปกรณ์จะเกิดช ารดุ

เสียหาย ป้องกันการหยุดของอุปกรณ์โดยเหตุฉุกเฉิน  สามารถท าไดด้้วยการตรวจ
สภาพอุปกรณ์ การท าความสะอาด  การปรับแต่งให้อุปกรณ์ที่จุดท างานตามค าแนะน า
ของคู่มือรวมทั้งการบ ารุงและเปลี่ยนชิ้นอะไหล่ตามก าหนดเวลา

 ประโยชน์ของการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน

1 สามารถยืดอายกุารท างานของอุปกรณ์และป้องกันการช ารุดเสยีหายระหว่างการใช้งาน

2 ท าได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ไม่กระทบกับการผลิต เพราะมีก าหนดเวลา  มีข้อมูล และ
วิธีการท างานพร้อม

3 ลดเวลาที่หยุดชะงักเนื่องจากอุปกรณ์ช ารุดระหว่างการผลิตลงได้

4 สามารถลดอุบัติเหตุหรืออันตรายเนื่องจากการช ารุดของอุปกรณ์ลงได้

5 ท าให้วางแผนได้ง่าย และท าให้สามารถใช้พนักงานซ่อมบ ารุงตลอดจนอุปกรณ์และ

เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การบ ารุงรักษาทวีผล  (Productive Maintenance)

 เป็นวิธีท่ีครอบคลมุขอบเขตทีก่ว้างข้ึน  โดยน าเอาวธิีบ ารุงรกัษาเชิงปอ้งกันเข้ามาอยู่

ด้วย  ในขณะเดียวกันกค็ านึงถึงผลทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิต คอืการน าเอาคา่

ความเสียหายของการเสื่อมสภาพ และค่าใชจ้่ายของการบ ารุงรกัษามาพิจารณาหา

จุดที่เหมาะสมและสร้างขึ้นเป็นระบบบ ารุงรกัษานั่นเอง

ค่าความเสียหายจากการเสื่อมสภาพ + ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา  ท าให้ได้ค่าทีต่่ าที่สุด



การบ ารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective 

Maintenance)
 คือ การด าเนินการเพื่อการดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์หรือส่วนของอุปกรณ์เพื่อ

  1.  ขจัดเหตุขัดข้องเรื้อรังของอุปกรณ์ให้หมดไปโดยสิ้นเชิง

  2.  ปรับปรุงสมรรถภาพของอุปกรณ์ให้สามารถ “ท างาน" ได้ด้วยคุณภาพ และหรือปริมาณท่ีสูงขึ้น

 การบ ารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงไม่ได้หมายถึง การแก้ไขปรับปรุงวิธีบ ารุงรักษาแต่จะหมายถึงการ

แก้ไขปรับปรุงตัวอุปกรณ์ เพื่อที่จะลดความเสียหายจากการเสือ่มสภาพและค่าใช้จา่ยของการ

บ ารุงรักษาลง  กล่าวคือเป็นการปรับปรุง คุณสมบัติของอุปกรณ์ให้ดีขึ้นนั่นเอง

 แต่ในกรณีท่ีค่าใช้จ่ายของการแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์มากกว่าผลรวมของค่า ใช้จ่ายในการ

บ ารุงรักษาและความเสียหายจากการเสื่อมสภาพก็จะท าให้วิธีการ บ ารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงนี้ไม่

มีความหมายดังนั้น  จึงจ าเป็นจะต้องมีการควบคุมเช่นเดียวกบัการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน

 Corrective Maintenance มักจะมีเป้าหมายในการลดการสูญเสีย  ลดต้นทุนในการซ่อม
บ ารุง  ลดเวลาในการซ่อม  ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์  ดังนั้นอาจจะพูดได้ว่าการท า 
corrective maintenance เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญมากเทียบกับกิจกรรมซ่อมบ ารุงในลักษณะ
อื่นๆ



การบ ารุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive 

Maintenance : TPM) 

 เป็นการบ ารุงรกัษาที่มีการก าหนดเป้าหมายให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพทีม่ีประสิทธิภาพ

สูงสุด (เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม) ระบบ TPM เป็นลกัษณะของการ

สร้างระบบโดยรวม (Total system) ของ Productive Maintenance 

โดยมีเป้าหมายท่ีวงจรชีวิตของอุปกรณ์  มีการสร้างความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายไม่

ว่าจะเป็น ฝา่ยบรหิาร, ฝา่ยผลิตและฝ่ายซ่อมบ ารุง  จะมกีารจัดให้พนักงานในทกุ

ระดับมีสว่นร่วมและมีการบริการโดยกอ่ให้เกิดแรงจูงใจส่งเสริมกจิกรรมกลุม่ยอ่ย

ในการท า Productive Maintenance



การป้องกันการบ ารุงรักษา (Maintenance 

Prevention) 

 คือการด าเนินการใด ๆ ก็ตามทีจ่ะให้ไดม้าซึ่งอปุกรณ์ที่ไมต่้องการการบ ารุงรักษา 

หรอืต้องการแต่นอ้ยทีสุ่ด  สามารถด าเนินการไดโ้ดย

        1.  การออกแบบอุปกรณ์ให้แข็งแรงทนทาน  บ ารุงรักษาง่าย

        2.  ใช้เทคนิคและวสัดุซึ่งจะท าให้อุปกรณ์มคีวามเชื่อถือได้สูง

        3.  รู้จกัเลือกและซื้ออปุกรณ์ที่ดี ทนทาน ซ่อมง่าย และมีราคาท่ีเหมาะสม

 การ ปอ้งกันการบ ารุงรกัษาจะได้ผลก็ต่อเมือ่มีข้อมลูและประวัติของเครื่องรุ่นแรก 

ๆ โดยละเอียด  ซึ่งการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีอยูจ่ะช่วยใหก้ารออกแบบหรือ

การเลือก ซื้ออปุกรณ์บรรลุถงึวัตถปุระสงค์ของการป้องกันการบ ารงุรักษาได้


