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Abstract
The Khao Chong Coffee Company Limited is an organization that uses rotary packing
machines in the production process wich was learned during cooperative education practice at the
engineering department, the Smart Pack Automation company Limited. The failure of machine
operation, long maintenance time and the loss of value of many products were learned in the
system. Therefore, the concept of product loss values reduction had been achieved by staff and
me. The design and installation of emergency protection switches to stop the operation of the
machine and extend the maintenance period of the machine was constructed. After the installation
had been completed and tested for 2 months, Mean Time Between Failures (MTBF) after the
operation has increased 122.50 percent to 73.47 percent. The range of Mean Time To Repair
(MTTR) after the operation has been reduced by 85.00 percent to 40.48 percent. The repair time
of the machine can be reduced by 510 minutes. The total value of the goods is 382,200 baht or
41.60 percent. The details have been presented in this cooperative education project.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ประเทศไทยเรามีการใช้เครื่ องจักรกลระบบอัตโนมัติมาแทนการใช้แรงงานมนุษย์
เป็ นหลักการนําเครื่ องจักรกลระบบอัตโนมัติมาใช้สามารถลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน ลดต้นทุน
การผลิ ต ลดการสู ญเสี ยของสิ นค้า ซึ่ งอาจเกิ ดจากการผิดพลาดของมนุ ษย์ไ ด้เพิ่มกําลังการผลิ ต
ได้มาก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค เครื่ องจักรระบบอัตโนมัติ จึงมีความสําคัญต่อ
โรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นได้
เนื่องด้วยข้าพเจ้าปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ งข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั สมาร์ ทแพค ออโต เมชัน่ จํากัด ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับเครื่ องจักรที่ใช้ในการ
บรรจุภณ
ั ฑ์และเครื่ องที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารจากประเทศ เกาหลี ทางบริ ษทั ได้มอบหมาย
ให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิงานในแผนกวิศวกรรมการติดตั้ง และบํารุ งรักษาซึ่ งจะตรวจเช็คตามระยะเวลาที่
กําหนดของอุปกรณ์ที่ทางบริ ษทั ได้ติดตั้งให้กบั ทางโรงงาน นอกจากนี้ ยงั รวมถึงทดสอบอุปกรณ์ที่
นําเข้ามาในบริ ษทั หรื อเปลี่ ยนอุ ปกรณ์ ที่เสี ย หายในกรณี ที่ซ่ อมไม่ได้ จากแผนกที่ขา้ พเจ้า ได้รับ
มอบหมายให้ท าํ งานเห็ น ความสํ า คัญ ของการเกิ ด ปั ญหา ของอุ ป กรณ์ เพราะอุ ป กรณ์ เหล่ า นี้ มี
ความสําคัญมากและต้องพร้อมใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพอยูต่ ลอดเวลา
จากการได้ศึกษาและการเรี ยนรู้งานในแผนกเอ็นจิเนี ยร์ จึงได้ขอคําปรึ กษาจากอาจารย์ที่
ปรึ กษาและพี่เลี้ยงภายในแผนกพบว่าปั ญหาส่ วนใหญ่เกิดจากพนักงานทางลูกค้าขาดความรู้ ความ
เข้า ใจในการใช้ง านอุ ป กรณ์ แล ะเครื่ องจัก รและการบํารุ ง รั ก ษาเครื่ องจัก ร ข้า พเจ้า จึ ง ได้จดั ทํา
เอกสารการใช้งานอุปกรณ์และเครื่ องจักร การตรวจเช็คและการบํารุ งรักษาอุปกรณ์และเครื่ องจักร
เบื้องต้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผบู้ ริ โภค
1.2 จุดประสงค์ ของโครงการ
1.2.1 เพื่อศึ ก ษาถึ ง สาเหตุ และวิเคราะห์ ตารางการทํางานปั ญหาของเครื่ องจักรที่ เกิ ดใน
กระบวนการผลิตของเครื่ องบรรจุโรตารี่ แบบหมุน
1.2.2 ปรับปรุ งและซ่ อมบํารุ งเครื่ องจักรชิ้นส่ วนอุปกรณ์ เครื่ องบรรจุโรตารี่ แบบหมุ นใน
กระบวนการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพ
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1.3 ขอบเขตโครงการ
1.3.1 ศึกษาขั้นตอนกระบวนการทํางานของเครื่ องโรตารี่ แบบหมุน
1.3.2 วิเคราะห์และทําการประเมินข้อมูลจากสถิติและการแก้ไขการทํางานของเครื่ องบรรจุ
โรตารี่ แบบหมุน
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและการทํางานของเครื่ องบรรจุโรตารี่
แบบหมุน
1.4.2 เพื่อให้ผคู ้ วบคุ มเครื่ องจักรมีความรู้เกี่ ยวกับการซ่ อมบํารุ งและการดูแลรักษาเครื่ อง
โรตารี่ แบบหมุนอย่างถูกวิธี
1.4.3 ทําให้บริ ษทั ผูป้ ระกอบการได้ผลผลิตตามจํานวนและเวลาที่ตอ้ งการ

บทที่ 2
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 เครื่องผนึกปากถุง (Bag Sealing Machine)
เครื่ องผนึกปากถุงมีท้งั แบบอัตโนมัติและแบบใช้แรงคน คุณสมบัติและวัตถุประสงค์หลักๆ
ของเครื่ อง คื อ ทําการปิ ดปากถุ งบรรจุภณ
ั ฑ์ทุกชนิ ด หรื อการป้ อนสิ่ งต่าง ๆ จากภายนอกเข้าไป
ภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ จะมีท้ งั ขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ตามลักษณะการใช้งาน ในการปิ ดผนึกปาก
ถุงแต่ละแบบ ทั้งถุงขนาดใหญ่ ถุงขนาดกลาง ถุงขนาดเล็ก การผนึกปิ ดปากถุงมี 2 แบบ คือ การ
ผนึกในแนวตั้งและการผนึกในแนวนอนเครื่ องชนิดนี้ จะพบได้มากในงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร
ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ สิ่ งของที่ใช้ในการอุปโภค บริ โภคต่างๆ ซึ่ งเราจะเห็นได้ว่าผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ
ล้วนต้องการใช้ เพราะจะทําให้ตวั สิ นค้าดูดีเรี ยบร้ อย สวยงาม น่ าบริ โภค หรื อ ที่เรี ยกว่าเพิ่ม
มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์นนั่ เอง ตัวอย่างสิ นค้าที่ใช้ในการปิ ดผนึ ก เช่น ขนมปั ง เบเกอรี่ คุกกี้ สาหร่ าย
ผงกาแฟ เมล็ดถัว่ อัด ขนมปั งกรอบ บะหมี่ก่ ึ งสําเร็ จรู ป สบู่ ชิ้ นส่ วนอะไหล่ รถยนต์ และอื่นๆอีก
มากมายท่านสามารถเลือกใช้ตามลักษณะของงานได้ซ่ ึ งมีหลายรู ปแบบมาก รอยส่ วนตรงที่ปิดผนึ ก
ปากถุงจะมีความแตกต่างกัน มีตาํ แหน่งรอยผนึก ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็ นที่แน่นอนว่าต้องมีหน้าตา
ออกมาไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน
คุณลักษณะของเครื่ องผนึ กปากถุง คือ สามารถใช้เพื่อทําการผนึก ปิ ดผนึ กซองบรรจุภณ
ั ฑ์
รอยปิ ดผนึกแน่นสวยงาม เช่น ผนึกซองกาแฟ ผนึกถุงขนม ผนึกถุงนํ้ายาปรับผ้านุ่ม ผนึกถุงนํ้ายาล้า
จาน ผนึ กถุงสาหร่ าย ผนึ กถุงเมล็ดพันธุ์ ผนึกถุงนํ้าตาล ผนึกถุงฟรอยด์ และ ผนึกถุงพลาสติก ชนิด
อื่นๆ ถุงจะถูกผนึกเป็ นอย่างดี ไม่รั่วซึม ซึ่ งทําให้สิ่งของหรื อวัตถุที่อยูภ่ ายในถุง เช่น อาหารหรื อ
ขนม ไม่ถูกปนเปื้ อน ยังคงซึ่ งความสดใหม่อยูเ่ สมอ และเก็บรักษาได้นานขึ้นและช่วยไม่ให้สินค้า
โดนฝุ่ น
เครื่ องผนึ กปากถุ ง มีหลายชนิ ดหลายรุ่ นให้เลือกใช้งาน โดยพิจารณาตามลักษณะการใช้
งานที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
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2.1.1 เครื่องผนึกปากถุงแบบใช้ เท้ าเหยียบ เครื่ องผนึ กปากถุงแบบใช้เท้าเหยียบกึ่งอัตโนมัติ
แบบตั้งโต๊ะ หน้าจอแบบดิจิตอล ราคาไม่แพงสามารถซี ลถุงพลาสติกได้ทุกประเภทรองรับการผนึก
ถุงจํานวนมากได้ในระดับประมาณ 50000 ถุง ต่อ 1 เดือน ดังแสดงในรู ป 2.1

รูปที่ 2.1 เครื่ องผนึกปากถุงแบบใช้เท้าเหยียบ
2.1.2 เครื่ องผนึกปากถุงแบบสายพานต่ อเนื่อง เครื่ องผนึกปิ ดปากถุงระบบสายพานต่อเนื่อง
แนวนอนคุณภาพสู งดังแสดงไว้ในรู ปที่ 2.2 จากประเทศเกาหลี ผนึกถุงได้หนักสุ ด 15 กิโลกรัม ใช้
กับถุงได้ทุกชนิด ตัวเครื่ องสร้างด้วยเหล็กหนาพิเศษ ออกแบบมาสวยงาม แข็งแรงทนทาน อายุการ
ใช้งานยาวนาน

รูปที่ 2.2 เครื่ องผนึกปากถุงแบบสายพานต่อเนื่ อง
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2.1.3 เครื่ องผนึกปากถุงแบบใช้ มือกด เครื่องผนึกปาถุงแบบใช้ มือกด ดังแสดงในรู ปที่ 2.3
แบบมีมีดตัดในตัว รอยซี ลกว้างตัวเรื่ องทําด้วยพลาสติกอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ป้ องกันไฟรั่ว และ
ไม่เป็ นสนิม มีมีดอยูใ่ นตัวเครื่ อง ใช้เลื่อนตัดปลายถุงส่ วนที่เกิน ช่วยประหยัดทําให้ไม่ตอ้ งซื้ อถุง
หลายขนาด รอยผนึกแน่นมากเป็ นพิเศษกว้างถึง 5 มม. รุ่ นธรรมดารอยซี ลกว้าง 2 มม.

รูปที่ 2.3 เครื่ องผนึกปากถุงแบบใช้มือกด
2.1.4 เครื่องบรรจุซองสติ๊ก 4 หัวบรรจุ เครื่องบรรจุซองสติ๊ก 4 หัวบรรจุ สามารถใช้ได้กบั
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเม็ด เป็ นของเหลว เป็ นผงละเอียด เช่น กาแฟ 3 in 1 นมผง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
เครื่ องดื่มสมุนไพร ผงยา เม็ดยา บรรจุขนมขบเคี้ยว อาหารแห้ง ธัญพืช นํ้าจิ้ม ดังแสดงในรู ป ที่ 2.4
ลักษณะการใช้ งาน เครื่ องบรรจุแนวตั้งอัตโนมัติ คือเครื่ องบรรจุซองสติ๊ก ที่สามารถบรรจุ
สิ นค้าได้ถึง 4 ซองบรรจุ ในเวลาเดียวกันสามารถตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะเป็ นเม็ด เป็ นผง
ละเอียด เป็ นของเหลว สามารถบรรจุสินค้าด้วยความเร็ ว 80 - 280 ถุง ต่อ 1 นาที นํ้าหนักสิ นค้า 1 50 มล. ขนาดซองบรรจุ กว้าง 30-170 มิลลิเมตร และมีความยาว 25 - 110 มิลลิเมตร เหมาะสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ตอ้ งการผลผลิตจํานวนมาก เช่น บรรจุกาแฟ 3 in 1 บรรจุนมผง บรรจุยา
บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม บรรจุอาหารแห้ง บรรจุธญ
ั พืช
คุณสมบัติ มีความแม่นยําสู งมีค่าความคลาดเคลื่อนในการทํางานน้อย ประหยัดพลังงาน
โครงสร้างเครื่ องมีความแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยืดยาวคุม้ ค่าต่อการลงทุน แสดงผลการ
ทํางานด้วยหน้าจอดิ จิตอล ขนาดของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ สามารถปรับได้ตามความต้องการมี ระบบ
เซ็นเซอร์ ในการตรวจจับ การปิ ดผนึกสมํ่าเสมอช่วยในการทํางานที่ต่อเนื่องความในการซีลพิเศษ
รอยซี ลปิ ดผนึกสวยงามสามารถใช้ได้กบั ผลิตภัณฑ์และสิ นค้าที่หลากหลาย
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รูปที่ 2.4 เครื่ องบรรจุซองสติ๊ก 4 หัวบรรจุทรงตั้ง
2.1.5 เครื่ องบรรจุ แบบโรตารี เป็ นเครื่ องที่ส ามารถทํางานได้อย่า งต่อเนื่ อง มี หัวบรรจุ
มากกว่า 1 หัว เรี ยงกันเป็ นแถววงกลม ขณะบรรจุผลิตภัณฑ์จะหมุนตามความเร็ วของเครื่ องเพื่อ
ควบคุ มผลิ ตภัณฑ์ให้เท่ากันทุกซองของการบรรจุ โดยจะมีเซ็นเซอร์ ในการตรวจนับจํานวนซอง
หรื อผลิตภัณฑ์ เพื่อความแม่นยํา สามารถใช้กบั ซองได้หลายขนาดทั้งซองที่มีซิป และ ซองแบบ
ธรรมดา เครื่ องบรรจุชนิ ดนี้จะควบคุมการทํางานด้วยจอแสดงผล PLC ระบบสัมผัสเพื่อควบคุ มการ
ทํา งานและการตั้ง ค่ า ต่ า งๆเพื่ อ ความสะดวกและง่ า ยต่ อ การใช้ ง าน ซึ่ งมี ค วามแม่ น ยํา และมี
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานสู ง มีระบบไม่บรรจุสินค้า เมื่อไม่มีซองเข้ามาในตําแหน่งของการบรรจุ
เพื่อไม่ให้เกิดของเสี ย มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเครื่ องเกิดปั ญหาและเครื่ องจะหยุดการทํางานทันที เมื่อ
เกิ ดเหตุ ขดั ข้อง ในระหว่างการทํางานของเครื่ อง โดยหลักการทํางานของเครื่ องบรรจุชนิ ดนี้ จะ
ทํางานในลักษณะ ดึงถุง เลียงลําดับถุง เปิ ดถุง ใส่ สินค้าลงถุง ซี ลปิ ดปากถุง และปล่อยถุงลงสายพาน
เพื่อทําการบรรจุในขั้นตอนต่อไปดังแสดงในรู ปที่ 2.5
คุ ณสมบั ติ สามารถใช้ก ับ ถุ ง สํา เร็ จ รู ป เครื่ องบรรจุ ช นิ ด นี้ จะมี ค วามสเถี ย รและแม่ น ยํา
สามารถเปลี่ยนขนาดถุงได้ง่ายตามความต้องการขององค์กร สามารถตั้งค่า และ ใช้งานง่ายมีระบบ
ป้ องกันอันตรายสู ง เมื่อเกิดเหตุขดั ข้อง ในระหว่างการทํางาน เครื่ องมีความเร็ วสู ง และ สามารถ
ประหยัดแรงงานได้
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รูปที่ 2.5 เครื่ องบรรจุทรงตั้งแบบโรตารี
2.2 การบํารุงรักษา (Maintenance)
ในอดีตการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรเป็ นไปอย่างง่ายๆ และมีผลกระทบไม่มากต่อคุณภาพและ
การผลิ ต แต่ ใ นปั จจุ บ นั เครื่ องจัก รและอุ ป กรณ์ ต่า งๆ มี ความซับ ซ้อนมากขึ้ น และมี ผลกระทบ
โดยตรงต่อการผลิ ต และ คุ ณภาพของสิ นค้า ความสําคัญของการบํารุ ง รักษา จึงเพิ่มสู งขึ้น การ
เพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณและคุ ณ ภาพของการผลิ ต มาจากการบํา รุ ง รั ก ษาและการจัด การที่ ดี ทํา ให้
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรเพิ่มสู งขึ้นและค่าใช้จ่ายในการผลิ ตลดลง การลดเวลาการหยุดการ
ทํางานของเครื่ องจักรและปรับปรุ งเป็ นแนวทางหนึ่ งในการยืดอายุงานของเครื่ องจักรแนวทางใน
การหยุดการทํางานของเครื่ องจักรและแก้ไขการปรับปรุ งสามารถทําได้หลายแนวทาง
2.3 จุดมุ่งหมายของการบํารุ งรักษา
2.3.1 เพื่อให้เครื่ องมือที่ใช้ทาํ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) คือ สามารถใช้
เครื่ องมือเครื่ องใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จดั หามามากที่สุด
2.3.2 เพื่ อ ให้ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้มี ส มรรถนะการทํา งานสู ง (Performance) และช่ ว ยให้
เครื่ องมือเครื่ องใช้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพราะเมื่อเครื่ องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่ งจะเกิด
การสึ กหรอ ถ้าหากไม่มีการปรับแต่งหรื อซ่ อมแซมแล้ว เครื่ องมืออาจเกิดการขัดข้องชํารุ ดเสี ยหาย
หรื อเกิดการทํางานที่ผดิ พลาด
2.3.3 เพื่ อ ให้ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้มี ค วามเที่ ย งตรงน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) คื อ การทํา ให้
เครื่ องมือเครื่ องใช้มีมาตรฐาน ไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดขึ้น
2.3.4 เพื่อความปลอดภัย ( Safety ) ซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหมายที่สาํ คัญ เครื่ องมือเครื่ องใช้จะต้องมี
ความปลอดภัยเพียงพอต่อผูใ้ ช้งาน ถ้าเครื่ องมือเครื่ องใช้ทาํ งานผิดพลาด ชํารุ ดเสี ยหาย ไม่สามารถ
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ทํางานได้ตามปกติ อาจจะก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ และการบาดเจ็บต่อผูใ้ ช้งานได้ การบํารุ งรักษาที่ดีจะ
ช่วยควบคุมการผิดพลาดเหล่านั้นได้
2.3.5 เพื่อลดภาวะของสิ่ งแวดล้อม เพราะเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่ชาํ รุ ดเสี ยหาย เก่า ขาด
การบํารุ งรักษาจะทําให้เกิดปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมเช่นมีฝนละอองหรื
ุ่
อไอของสารเคมีออกมามีเสี ยง
ดัง เป็ นต้น ซึ่งจะเป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2.3.6 เพื่ อประหยัดพลัง งานเพราะเครื่ องมื อ เครื่ อ งใช้ส่ วนมากจะทํา งานได้ ต้องอาศัย
พลังงาน เช่ น ไฟฟ้ านํ้ามันเชื่ อเพลิง ถ้าหากเครื่ องมือ เครื่ องใช้ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี
สามารถเดิ นราบเรี ยบ ไม่มีการรั่วไหลของนํ้ามัน การเผาไหม้สมบูรณ์ ก็จะสิ้ นเปลื องพลังงาน
น้อยลงทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้
2.4 ประเภทของการบํารุ งรักษา
การบํา รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ องกัน (Preventive Maintenance : PM) มี โครงสร้ า งของระบบการ
บํารุ งรักษา 3 ส่ วน คือข้อมูลเครื่ องจักร งานบํารุ งรักษา และการวางแผน นอกจากนั้นยังเป็ นกิจกรรม
ที่มีความสําคัญต่อการลดค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษา และการรักษาสภาพการเดินเครื่ องที่เหมาะสม
ก่อนที่เครื่ องจะเกิดการขัดข้อง โดยมีเป้ าหมายหลักคือเพื่อให้เครื่ องจักรมีความพร้อมใช้งานสู งสุ ด
โดยหลี กเลี่ ยงปั ญหาการเกิ ดการขัดข้อง(Breakdown) และลดเวลาการหยุดซ่ อมแซมเครื่ องจัก ร
รักษาเครื่ องจักรให้อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งานที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสิ นค้า
ให้ลดลง ลดอัตราการชํารุ ดและเสื่ อมสภาพของเครื่ องจักรเพื่อให้เครื่ องจักรมีความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้
ในขณะเดินเครื่ องจักร และเพื่อให้เครื่ องจักรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.4.1 การบํารุ งรักษาเชิงป้ องกันทางตรง ได้แก่ การทําความสะอาดเครื่ องจักรและบริ เวณโร
งาน การหล่อลื่น การบํารุ งรักษาตามกําหนดเวลา และการเปลี่ยนชิ้นส่ วน
2.4.1.1 การทําความสะอาดเครื่ องจักรบริ เวณโรงงาน ซึ่ งนอกจากจะเหมือนกระจก
สะท้อนให้เห็ นภาพของการจัดการภายในโรงงานแล้วยังส่ งผลกระทบต่อความรู้สึกของพนักงาน
ด้วยเพราะฉะนั้นการทําความสะอาดเครื่ องจักรจึงนับว่าเป็ นก้าวแรกของการบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
2.4.1.2 การหล่อลื่น เป็ นงานพื้นฐานในการป้ องกันการชํารุ ด และช่วยลดการสึ ก
หรอของเครื่ องจักร เนื่ องจากวัสดุ หล่อลื่นจะป้ องกันมิให้เครื่ องจักรเคลื่อนไหวสัมผัสกันโดยตรง
นอกจากป้ องกัน การเสี ย หายแล้ว ยัง ช่ ว ยลดความร้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเสี ย ดสี อี ก ด้ว ย ทํา ให้
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเครื่ องสู งขึ้นเพราะการเคลื่อนไหวมีความฝื ดน้อยที่สุด
2.4.1.3 การบํา รุ งรั ก ษาตามกํา หนดเวลา (Fixed Time Maintenance) วิ ธี ก าร
บํา รุ ง รั ก ษาแบบนี้ ต้องมี ก ารกํา หนดช่ ว งระยะเวลาการบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ องจัก รแต่ล ะเครื่ องอย่า ง
สมํ่าเสมอ เกณฑ์ที่ใช้กาํ หนดช่ วงเวลาการบํา รุ ง รัก ษาสามารถกําหนดได้จากชั่วโมงการทํา งาน
จํานวนชิ้นผลิ ตภัณฑ์ที่ผลิ ตได้ การบํารุ งรักษาตามกําหนดเวลานี้ จะเน้นที่การดูแลรักษาและตรวจ
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สภาพการทํางานตามแผนดําเนินงานที่กาํ หนดขึ้นเป็ นสําคัญ จะต้องรู ้ขอ้ มูลอย่างหนึ่งของเครื่ องจักร
ให้แ น่ น อน ข้อ มู ล นั้น คื อ อายุ ก ารทํา งานของสิ้ น ส่ ว นในเครื่ อ งจัก รที่ ส ามารถเป็ นตัว กํา หนด
ระยะเวลาการบํารุ งรักษาได้
2.4.1.4 การเปลี่ยนชิ้นส่ วน (Replacement) เป็ นวิธีที่ช่วยให้เครื่ องจักรกลับสู่ สภาพ
ปกติในการทํางานได้อย่างถูกต้องตามข้อกําหนด ซึ่ งดําเนินงานในกรณี ต่อไปนี้
1) เมื่อชิ้นส่ วนอุปกรณ์ของเครื่ องจักรเกิดการเสี ยหายสึ กหรอผุกร่ อนจนเกิดขีดจํากัดของ
การใช้งาน
2) เมื่อชิ้นส่ วนเกิดชํารุ ดหรื อขัดข้อง จนไม่สามารถให้เครื่ องจักรทํางานได้ตามข้อกําหนด
หรื อต้องหยุดลงโดยสิ้ นเชิง
3) เมื่อชิ้นส่ วนมีอายุการใช้งานเกินกําหนด ไม่วา่ การสึ กหรอจะเกินขีดจํากัดหรื อไม่ก็ตาม
4) เมื่ อชิ้ นส่ วนมี อายุง านใกล้เคี ย งกับ กํา หนดเวลาในการใช้งาน เมื่ อได้ท าํ การเปลี่ ย น
ชิ้นส่ วนอื่นไปแล้วก็ทาํ การเปลี่ยนชิ้นส่ วนดังกล่าวไปด้วย
2.4.2 การบํารุ งรักษาป้ องกันทางอ้อม ได้แก่ การบํารุ งรักษาตามสภาพ (Condition) วิธีการ
ตรวจสอบที่มีการซํ้ากันสําหรับการบํารุ งรักษาตามสภาพ ได้แก่
2.4.2.1 การตรวจสอบความร้อน ใช้ตรวจสอบการทํางานของชิ้นส่ วนที่ตอ้ งมีการ
เสี ยดสี และหล่อลื่น ใช้ตรวจสอบสภาพฉนวนกับความร้อนต่างๆ และใช้ตรวจสอบการทํางานของ
เครื่ องจักรที่ใช้ความร้อน
2.4.2.2 การวิ เ คราะห์ ส ารหล่ อ ลื่ น ใช้ต รวจสอบการสึ ก หรอของสิ้ น ส่ ว นที่
นํ้า มันหล่ อลื่ นไหลผ่า น โดยใช้ก ารวิเคราะห์ ป ริ ม าณสารแปลกปลอมในนํ้า มันหล่ อลื่ น ซึ่ ง การ
วิเคราะห์สภาพนํ้ามันหล่อลื่นก็เป็ นส่ วนหนึ่งของวิธีการนี้อยูแ่ ล้ว
2.4.2.3 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติหลายๆอย่าง
ของเครื่ องจักรกลหมุนได้ดีที่สุด ในปั จจุบนั การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนได้ถูกพัฒนาให้สามารถ
นํา ไปใช้ก ับ การวิ เ คราะห์ เ ครื่ อ งจัก รที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวแบบอื่ น ๆได้ รวมทั้ง ใช้ก ารหาความถี่
ธรรมชาติของเครื่ องจักรที่สร้างอยูก่ บั ที่ดว้ ย
2.4.2.4 การตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย ใช้ในการตรวจสอบรอยร้าว และข้อบกพร่ อง
อื่นๆทั้งภายในและภายนอกชิ้นงานเป็ นวิธีการที่มีความจําเป็ นอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยของ
อุปกรณ์ภาชนะความดันต่างๆ นอกจากนี้ ยงั ใช้ในด้านงานควบคุมคุณภาพได้ เช่น การวัดความหนา
การตรวจสอบสภาพพื้นผิว
2.4.2.5 การตรวจสอบรอยรั่ว ใช้ในการตรวจสอบหารอยรั่วในชิ้ นงานเป็ นวิธีการ
เอนเอียงไปทางด้านการควบคุมคุณภาพมากกว่าการบํารุ งรักษา
2.4.2.6 การตรวจสอบการกัดกร่ อน เป็ นการตรวจสอบการเสื่ อมสภาพเนื่ องจาก
การกัดกร่ อนโดยใช้ชิ้นส่ วนทดสอบเปรี ยบเทียบเพื่อประเมินการกัดกร่ อนในระบบทั้งหมด
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2.4.2.7 การวิเคราะห์การไหลโดยการวัดอัตราการไหล การวัดของไหลที่มีการไหล
อยูใ่ นระบบจะทําให้สามารถประเมินสมรรถนะและข้อบกพร่ องของระบบได้
2.4.2.8 การวิเคราะห์ความเค้นโดยการใช้อุปกรณ์วดั ความเค้น
2.4.2.9 การวิเคราะห์จากคลื่นเสี ยง ใช้ตรวจจับคลื่นเสี ยงที่เกิดจากการผิดปกติข้ ึน
ภายในเนื้อชิ้นงาน
2.4.3 การบํารุ งรักษาเชิงพัฒนาปรับปรุ ง (Improve Maintenance)
2.4.3.1 การบํารุ งรักษาแบบพัฒนา (Design-Out Maintenance) การบํารุ งรักษานี้ จะ
ครอบคลุมถึงการออกแบบใหม่ การแก้ไขปรับปรุ ง การดัดแปลงเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ถ้าหากทํา
อย่างถูกต้องจะทําให้เครื่ องจักรทํางานได้อย่างเต็ม ประสิ ทธิ ภาพ และ มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวขึ้น
แต่การบํารุ งรักษาวิธีน้ ี ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย และเวลาค่อนข้างมากในการศึกษาและพัฒนา และยังมี
ความเสี่ ยงที่จะไม่ประสบความสําเร็ จถ้าหากว่าดําเนิ นการด้วยวิธีการสุ่ มไปเรื่ อยๆโดยปราศจากการ
ไตร่ ตรองเสี ยก่อน ดังนั้นถ้าต้องการจะให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าถึงราก
ของปั ญ หาของเครื่ อ งจัก รที่ แ ท้จ ริ ง รวมทั้ง จะต้อ งศึ ก ษาหาวิธี แ ก้ไ ขที่ ถู ก ต้อ งก่ อ นปั ญ หาของ
เครื่ องจักรที่แท้จริ งจะเริ่ มขึ้น รวมทั้งจะต้องศึกษาหาวิธีแก้ไขที่ถูกต้องก่อนที่จะเริ่ มดําเนิ นการเพื่อมิ
ให้กลายเป็ นปั ญหาที่ซ้ าํ ซ้อน
2.4.3.2 การยืดอายุการใช้งาน(Life Time Extension) การปรับปรุ งดัดแปลง และ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ใช้ชิ้นส่ วนของเครื่ องจักรนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากที่สุด ต้องใช้ความรู้
ด้านวิศวกรรมในการวิเคราะห์ และปรับปรุ ง เมื่อปรับแล้วสมรรถนะความพร้อมการใช้งานของ
เครื่ องจักรจะมีค่อนข้างมาก
2.4.4 การบํารุ งรักษาเชิงปรับปรุ งแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) การบํารุ งรักษาเชิง
ปรับปรุ งแก้ไขนั้นเป็ นชื่ อที่ใช้แทนวิธีการที่เรี ยกกันว่า “การติดตามสมรรถนะเครื่ องจักร” โดยเมื่อ
สมรรถนะเครื่ องจักรลดลงก็จะต้องใช้วธิ ี การบํารุ งรักษาเพ่อทําการปรับสภาพเครื่ องจักรให้กลับไป
มีสภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิม ดําเนินการเพื่อดังนี้
2.4.4.1 ป้ องกันไม่ให้เครื่ องจักรชํารุ ด
2.4.4.2 วิธีการที่ช่วยเอื้ออํานวยในการตรวจสอบ ซ่ อม และการใช้งานเครื่ องจักร
การดําเนิ นการบํารุ งรักษาเชิ งปรับปรุ งแก้ไขนั้นต้องการให้ผใู้ ช้เครื่ องจักรนั้นๆดําเนิ นการ 2 ส่ วน
คือ
1) บันทึกผลจากการทําการตรวจสอบรายวัน และรายละเอียดของเครื่ องจักรทั้งหมด
2) มีการเสนอแนวความคิดเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขอย่างจริ งจัง โดยมี วตั ถุ ประสงค์ที่จะ
ป้ องกันการชํา รุ ดของเครื่ องจัก ร และป้ องกันสาเหตุ ที่ อาจจะเกิ ดการชํา รุ ดผูท้ ี่ ท าํ การออกแบบ
เครื่ องจักร และผูเ้ ชี่ ยวชาญในงานบํารุ งรักษาก็จะใช้ขอ้ มูลที่บนั ทึกลักษณะการชํารุ ดของเครื่ องจักร
และแนวคิดมาคิดข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึนมาเป็ นพื้นฐานในการศึกษาถึงปั ญหาที่
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เกิดขึ้นซํ้าแล้วซํ้าอีก และจะพยายามทําการออกแบบปรับปรุ งเครื่ องจักรเพ่อที่จะมีโอกาสเสี่ ยงที่จะ
เกิดการชํารุ ดในลักษณะเดิมๆให้นอ้ ยลง มีความสะดวกต่อการบํารุ งรักษาในภาพ 2.6

การบํารุ งรักษา
การบํารุ งรักษา
เชิงแก้ไข

การบํารุ งรักษา
เชิงป้ องกัน

การบํารุ งรักษาเชิงป้ องกันทางตรง
- การทําความสะอาดเครื่ องจักร

การบํารุ งรักษา
เชิงพัฒนา
การบํารุ งรักษา
แบบพัฒนา

การยืดอายุการ
ใช้งาน

การบํารุ งรักษาเชิง
ป้ องกันทางอ้อม

- การหล่อลื่น

- การบํารุ งรักษาตาม
สภาพ

- การบํารุ งรักษาตามกําหนดเวลา
- การเปลี่ยนชิ้นส่ วน

รู ปที่ 2.6 ชนิดการบํารุ งรักษา
2.4.5 การบํารุ งรักษาเมื่อเครื่ องจักรชํารุ ด (Breakdown Maintenance : BM) การบํารุ งรักษา
เมื่ อเครื่ องจัก รชํา รุ ด คื อการซ่ อมบํา รุ ง เครื่ องจัก รภายหลัง ที่ เครื่ องจัก รเกิ ดการชํา รุ ดหรื อ เสื่ อ ม
สมรรถนะลง โดยแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ดังนี้
2.4.5.1 การซ่อมแบบมีแผน ซึ่ งจะดําเนินการซ่ อมแซม เมื่อเห็นว่าจะเป็ นการประ
หยดกว่า หากว่า จะทํา การซ่ อมหรื อแก้ไ ขปั ญหาหลัง จากที่ เครื่ อ งจัก รเกิ ดการชํา รุ แทนที่ จะไป
ดําเนินการในการป้ องกันไม่ให้เกิดการชํารุ ด
2.4.5.2 การซ่ อมแบบไม่มี แ ผน ซึ่ ง รวมไปถึ ง การชํา รุ ด ของเครื่ องจัก รที่ น่ า จะ
ป้ องกันได้ การซ่ อมเครื่ องจักรในลักษณะดังกล่าวจะเป็ นการเสี่ ยงต่อการหยุดชะงัก หรื อเกิดความ
ไม่ต่อเนื่องต่อการผลิตตามแผนที่วางไว้ และมักจะทําให้เกิดการซ่อมแซมแบบกะทันหันขึ้น
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2.5 วัตถุประสงค์ และแนวทางการบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์
ในกระบวนการผลิ ตที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เครื่ องจักรอุปกรณ์ ที่ถูกใช้งานควรอยู่ในสภาพที่
สามารถทํางานได้เต็มสมรรถนะ ในเวลาที่ดาํ เนิ นงาน โดยไม่ชาํ รุ ดขณะเดินเครื่ อง และ มีเวลาหยุ
เครื่ องจักร ( downtime ) น้อยที่สุด เท่าที่จะทําได้ เพื่อที่จะทําให้ระบบการผลิตสามารถดําเนินการ
ไปได้อย่างคล่องตัวโดยมีตน้ ทุนตํ่า
การที่จะทําให้ระบบการผลิตสามารถดําเนิ นการไปได้อย่างคล่องตัวโดยมีตน้ ทุนที่ต่าํ ใน
ด้านการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรอุปกรณ์น้ นั มีแนวทางการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
2.5.1 การสร้างระบบเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ไว้วางใจได้ (reliability tactics) ได้แก่
1. การปรับปรุ งส่ วนประกอบของเครื่ องจักรแต่ละส่ วน
2. การเสริ มสํารอง (redundancy)
2.5.2 การบํารุ งรักษาเครื่ องจักรอุปกรณ์ (maintenance) ได้แก่
1. การดําเนินการบํารุ งรักษาแบบต่างๆ
2. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความรวดเร็ วในการซ่อมแซม
วัตถุประสงค์ของการบํารุ งรักษาจึงพอสรุ ปได้ดงั นี้
1. รั ก ษาสมรรถนะความพร้ อ มใช้ง าน (Availability Performance) ประสิ ท ธิ ภ าพของ
เครื่ องจักร(Equipment Effectiveness) และอายุการใช้งานเทคนิ ค (Technical Lifetime) ให้เป็ นไป
ตามแผน
2. ค่ า ใช้ จ่ า ยตํ่า ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะทํา ได้โ ดยต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย เป็ นสํา คัญ การวัด
ประสิ ทธิ ภาพการบํารุ งรักษาที่ถูกต้อง สมรรถนะ ความพร้อมในการใช้งานของ เครื่ องจักร และ
ค่าใช้จ่ายการบํารุ งรักษามีความเกี่ ย วพันธ์กนั อย่างมาก อายุการใช้งานของเครื่ องจัก รต้องนํา มา
พิจารณาด้วยเมื่อมีการพูดคุยเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ของการบํารุ งรักษา การบํารุ งรักษาที่เลว จะทํา
ให้เครื่ องจักรมีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ โดยทัว่ ไปแล้วเครื่ องจักร จะมีอายุการใช้งานตามแผน
และ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องวางกลยุทธ์และการบํารุ งรักษาที่ดีให้แก่เครื่ องจักร
กลยุทธ์การบํารุ งรักษาที่ดี เราจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับสมรรถนะความพร้อมของการใช้งาน
ของเครื่ องจักรเป็ นสําคัญ และจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากในระยะยาว
2.6 ประโยชน์ ของการบํารุ งรักษา
การบํารุ งรักษาที่ดี จะก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลดังต่อไปนี้
2.6.1 ลดความเสี ย หาย เสี ย เวลาอันเกิ ดจากเครื่ องจัก รขัดข้องขณะจัดฝึ กงานนัก ศึ ก ษา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงฝึ กงานที่มีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
2.6.2 ยืดอายุการใช้งานของเครื่ องจักรอุปกรณ์ ซึ่ งจะช่ วยลดต้นทุน และงบประมาณการ
จัดหาครุ ภณั ฑ์ขององค์กร
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2.6.3 ลดชิ้นงานหรื อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตํ่า หรื อ ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนด
2.6.4 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานให้สูงขึ้น (เครื่ องมือดีผลิตผลจะดีดว้ ย)
2.6.5 ทําให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน ป้ องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผูป้ ฏิบตั ิงาน
2.6.6 การจัดการควบคุมชิ้นอะไหล่ทาํ ได้ง่ายขึ้น ลดจํานวนที่จดั เก็บ
2.6.7 ลดค่าใช้จ่ายในปั จจัยการผลิต 3M อันประกอบไปด้วย
1. material cost ลดความเสื่ อมสภาพจากการจัดเก็บ และ การเกิดของเสี ยจากการ
ผลิตด้วยเครื่ องจักรที่ชาํ รุ ด
2. machine cost ลดค่าอะไหล่ และ ค่าเสี ยเวลา และ โอกาสอันเนื่ องจากต้องหยุด
เครื่ องจักรเพื่อซ่อมแซม
3. manpower cost ลดค่ารักษาพยาบาล และ ค่าเสี ยเวลา อันเนื่องจากพนักงานเกิ ด
อุบตั ิเหตุบาดเจ็บไม่สามารถทํางานได้
2.7 การวัดประสิ ทธิผลของการซ่ อมบํารุง
ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสี ยหายแต่ละครั้ง ( Mean time between Failures : MTBF)
MTBF =

เวลาที่เครื่ องจักรทําการผลิต
จํานวนครั้งที่เครื่ องจักรหยุดซ่อม

(2.1)

ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เสี ยหายจนใช้งานได้แต่ละครั้ง (Mean time to Repair :MTTR)
MTTR) =

เวลาที่เครื่ องจักหยุดซ่อม
จํานวนครั้งที่เครื่ องจักรหยุดซ่อม

(2.2)

เมื่อทําการคํานวณหาค่าสําหรับการวัดประสิ ทธิผลนั้นจะวัดกันโดยใช้อตั ราความพร้อมใช้
งานของเครื่ องจักร (Availability Factor) อัตราการเสี ย (Failure Rate) ดังนี้
ความพร้อมใช้ของเครื่ องจักร (Availability Factor)

เวลารับภาระ(𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿)−เวลาหยุด(𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈)
เวลารับภาระ(𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿)

𝑥𝑥 100% (2.3)

เป็ นดัชนี ที่แสดงให้เห็นว่าถ้าจัดเวลาให้เครื่ องจักรทํางานเครื่ องจักรจะมีความพร้อมในการ
ทํางานหรื อรับภาระได้กี่เปอร์ เซ็นต์ของเวลาที่มีให้ท้งั หมด
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2.8 การบริหารจัดการระบบบํารุงรักษาเชิ งป้องกัน
ปั จจัยหลักของการจัดทําระบบบํารุ งรักษาเชิงป้ องกันประกอบด้วยเครื่ องจักร การวางแผน
และงานบํารุ งรักษา ทั้งนี้ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลและพิจารณาคัดเลือกเครื่ องจักรอุปกรณ์การ
ผลิตทั้งหมด แต่อาจจะไม่จาํ เป็ นต้องเข้าระบบทั้งหมด บางเครื่ องจักรอาจใช้การบํารุ งรักษาแบบ
เสี ยหายแล้วซ่อมก็ได้เกณฑ์พิจารณาเครื่ องจักรสําหรับเข้าระบบการบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน มีดงั นี้
2.8.1 เครื่ องจักร อุปกรณ์ การผลิต ที่มีผลกระทบกับกระบวนการผลิต เมื่อเกิ ดการขัดข้อง
เสี ยหาย จะมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตต่างโดยตรง
2.8.2 เครื่ องจักรที่เกิดการเสี ยหายบ่อยๆ
2.8.3 มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ นค้า
2.8.4 เครื่ องจักร อุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุ ง
2.8.5 มีผลต่อความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
2.8.6 มีกฎหมายบังคับเกี่ยวกับเครื่ องจักร และอุปกรณ์ที่จาํ เป็ น
2.9 วงจรชี วติ ของเครื่องจักรและการเสื่ อมสภาพ
เครื่ องจักรกล เครื่ องยนต์ และอุปกรณ์ทางกลโดยทัว่ ไปนั้นเป็ นสิ่ งที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ทางธรรมชาติ และยิ่งกว่านั้นหลักเกณฑ์ทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงความเป็ นไปของการ “เกิดแก่-เจ็บ-ตาย” ก็สามารถประยุกต์ได้กบั ลักษณะการใช้งานของเครื่ องจักได้ เช่น
2.9.1 การเกิด ในแง่ของเครื่ องจักรคือ การได้ออกแบบหรื อเลือกวัสดุ และทําการประกอบ
ขึ้นมาเป็ นเครื่ องจักรกล ในแง่ของการเกิดเครื่ องจักรกลอาจจะรวมไปถึงการติดตั้งที่ถูกต้อง และการ
เริ่ มเดินเครื่ องในครั้งแรกอีกด้วย
2.9.2 การแก่ หลังจากเริ่ มเดินเครื่ องจักรก็จะมีการเสื่ อมสภาพหรื อแก่ไปตามระยะเวลาใน
การใช้งาน ทั้งนี้ การที่จะแก่ชา้ หรื อเร็ วนั้นขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของการใช้งานการบํารุ งรักษาที่ถูกต้อง
และการควบคุมสภาพแวดล้อในการใช้งาน
2.9.3 การเจ็บ เช่ นเดี ย วกันกับ เครื่ องจัก รกลเมื่ อมี ก ารใช้ง านก็ ย่อมเสื่ อมสภาพไปตาม
กาลเวลาจึ งมี โอกาสในการชํา รุ ดในรู ป แบบต่างๆทั้งที่เกิ ดขึ้ นโดยอุบ ตั ิ เหตุ หรื อเกิ ดขึ้ นจากการ
เสื่ อมสภาพตามกาลเวลา
2.9.4 การตาย ท้ายที่สุดของชีวติ คนหรื อเครื่ องจักรต่างๆ ก็คือการหมดสิ้ นสภาพไม่สามารถ
ดํารงคงอยูเ่ ป็ นตัวตนได้ต่อไป เนื่ องจากทุกองค์ประกอบได้ผา่ นการใช้งานเป็ นระยะเวลายาวนาน
และไม่ ส ามารถทนกับ ภาระต่ า งๆได้อี ก ต่ อ ไปจึ ง ถึ ง เวลาของการสิ้ น อายุข ัย ซึ่ ง ประยุก ต์ไ ด้ก ับ
เครื่ องจักรกล เครื่ องยนต์ หรื ออุปกรณ์ที่ไม่มีชีวติ ได้เช่นเดียวกัน
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2.10 ต้ นเหตุของการขัดข้ อง
ถึ งแม้ว่าต้นเหตุ ของการขัดข้องอาจจะเกิดจากสภาวะแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้ น
และสภาพของการทํา งาน นอกเหนื อจากการกระทํา ของมนุ ษ ย์แล้วก็ ตาม แต่ ส ภาวะแวดล้อ ม
เหล่านั้นโดยทัว่ ไปได้ถูกนํามาพิจารณาโดยผูผ้ ลิ ตเครื่ องจักรกลดังกล่ าว ต้นเหตุของการเกิ ดการ
ขัดข้องที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์สรุ ปได้ดงั นี้
2.10.1 การใช้งานไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม
2.10.1.1 วิธีใช้งานไม่เป็ นไปตามข้อเสนอแนะของบริ ษทั ที่ผลิต
2.10.1.2 การใช้งานเกินกําลัง
2.10.1.3 การใช้งานโดยการใช้รอบหมุนของเครื่ องจักรสู งเกินไป
2.10.1.4 การนําเครื่ องจักรไปใช้งานผิดประเภท
2.10.1.5 การติดตั้งอุปกรณ์เพิม่ เติมไม่ถูกต้อง
2.10.1.6 ขาดการบํารุ งรักษาตามระยะเวลาที่กาํ หนด
2.10.1.7 การบํารุ งรักษาตามกําหนดเวลา แต่ไม่ได้มีการปฏิบตั ิอย่างครบถ้วน
2.10.1.8 ไม่ได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการบํารุ งรักษาที่ถูกต้อง
2.10.1.9 คุ ณสมบัติหรื อวัสดุ และอะไหล่ที่ใช้ในการบํารุ งรักษา ไม่เป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ในคู่มือ
2.10.2 ข้อแนะนําของผูผ้ ลิต
2.10.2.1 การซ่อมบํารุ งไปแล้วไม่ถูกต้อง
2.10.2.2 วิธีการซ่อมแซมไม่ถูกขั้นตอนที่กาํ หนด
2.10.2.3 การใช้เครื่ องมือในการประกอบไม่ถูกต้อง
2.10.2.4 สถานที่ที่ใช้ในการซ่อมแซมไม่สะอาด
2.10.2.5 คุ ณสมบัติ และวัสดุของอะไหล่ที่ใช้ในการบํารุ งรักษาไม่เป็ นไปตามที่
กําหนด
2.10.3 การมองข้ามผลจากสาเหตุเล็กๆที่ก่อให้เกิ ดผลเสี ยเหตุขดั ข้องของเครื่ องจักร และ
อุปกรณ์ มักไม่ได้เกิดจากสาเหตุใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่มกั จะเกิดจากสาเหตุเล็กๆเช่น ฝุ่ น ผง ความ
สึ กหรอ ความหลวม สาเหตุเล็กๆหลายอย่างรวมกันเป็ นสาเหตุความเสี ยหาย ถ้าจะแก้ไขเพียงเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งก็ไม่สามารถหยุดสาเหตุของอาการขัดข้องได้
2.10.4 แนวทาวในการหาทางป้ องกันเหตุขดั ข้อง
2.10.4.1 การดูแลเครื่ องจักรอุปกรณ์พ้ืนฐานจะต้องทําอย่างจริ งจัง เช่น การล้างทํา
ความสะอวดและการเติมนํ้ามันจากการขันยึดในจุดต่างๆเป็ นต้น
2.10.4.2 การฟื้ นฟูส ภาพการเสื่ อมโทรม และพยายามรั กษาความสามารถของ
เครื่ องไว้
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2.10.4.3 การแก้ไ ขหัวข้อเฉพาะต่ า งๆแล้วทํา การวิเคราะห์ หาจุ ด อ่ อ นจากการ
ออกแบบ

2.10.4.4 การทําคู่มือในการดูแลเครื่ องจักร และการจัดฝึ กอบรม

2.11 ความหมายของการลดความสู ญเสี ย
ความสู ญเสี ย (Loss) กิ จกรรมที่ดาํ เนิ นการแล้วขาดความพอดีตามวัตถุประสงค์หรื อความ
ต้องการ ซึ่ งทําให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งในการป้ องกันและการแก้ไขความพอดีตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมนั้น เช่ น ผลผลิ ตเกิ นความต้องการทําให้เกิดการสํารองสิ่ งที่ผลิตเกิ ดค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษาดูแลหรื อไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทําให้เกิดความสู ญเสี ยโอกาสที่จะทํากําไร หรื อเกิด
การจ้างแรงงานนอกเวลา ปั ญหาของการเพิ่มผลผลิต ซึ่ งทําให้ผลผลิตตกตํ่าลง และอาจมีสาเหตุ
หลายประการ ซึ่ งทําให้เกิดความสู ญเสี ย ได้แก่
2.11.1 ความสู ญเสี ยในส่ วนวัสดุ เช่น
2.11.1.1 สั่งซื้ อมามากทําให้หมดเงินลงทุน และต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
2.11.1.2 สู ญหาย,การวางผิดที่,หรื อหยิบใช้โดยไม่ตอ้ งบอก
2.11.2 ความสู ญเสี ยในส่ วนเครื่ องจักร
2.11.2.1 เก่าชํารุ ด
2.11.2.2 สกปรก ขาดการดูแลรักษา
2.11.2.3 ประสิ ทธิ ภาพการผลิตตํ่า
2.11.3 ความสู ญเสี ยในส่ วนแรงงาน
2.11.3.1 ขาดระเบียบวินยั
2.11.3.2 ขาดการฝึ กอบรม
2.11.3.3 มีทศั นคติที่ไม่ดีในการทํางาน
2.11.4 ความสู ญเสี ยในส่ วนกระบวนการผลิตหรื อวิชาการทํางาน
2.11.4.1 ขาดเทคโนโลยี
2.11.4.2 ไม่มีการพัฒนาควบคุมคุณภาพ
2.12 สาเหตุความสู ญเสี ย 7 ประการ
2.12.1 ความสู ญเสี ยที่เกิ ดจากการผลิตมากเกิ นไป (Overproduction) การผลิตมากเกินไป
ทําให้มีการใช้วตั ถุดิบและแรงงานเกินความจําเป็ น เป็ นการเพิ่มต้นทุนการผลิตขั้นสุ ดท้าย และยัง
ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสิ นค้า การบรรจุภณั ฑ์และการขนส่ ง
2.12.2 ของชํารุ ดเสี ยหายหรื อการผลิตของเสี ย หมายถึงการสู ญเสี ยคุณค่างานเสี ยเวลาเสี ย
วัตถุดิบและยังเป็ นการเพิ่มงานในการผลิตหรื อกการแก้ไขงานใหม่
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2.12.3 ความสู ญเสี ยที่เกิดจากการล่าช้าหรื อการรอคอย (Delay or Waiting) การรอคอยหรื อ
ความล่าช้า เกิดจากสาเหตุต่างๆกัน เช่น ความล่าช้าในการส่ งวัตถุดิบหรื อชิ้นส่ วน การใช้เวลานาน
ในการติดตั้งเครื่ องจักร กระบวนการขาดความสมดุลอันเนื่องมาจากการวางแผนการผลิตไม่ถูกต้อง
2.12.4 ความสู ญเสี ยที่เกิดจากการมีวสั ดุคงคลังที่ไม่จาํ เป็ น (Inventory / Work in - Process)
การสะสมวัตถุดิบไว้จาํ นวนมากแล้วใช้ไม่ทนั ทําให้ตอ้ งใช้พ้ืนที่ในการเก็บรักษา ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ย เสี ยเวลาทํางาน และเสี ยทรัพยากรอื่นๆ
2.12.5 ความสู ญเสี ยที่เกิดจากการขนส่ งหรื อขนย้าย (Transport) การใช้แรงงานขนส่ งของ
เป็ นระยะทางไกลๆในการทํางาน การเดินทางของพนักงานส่ งเอกสาร การขนส่ งที่เป็ นการสู ญเสี ยที่
ไม่ได้เพิม่ คุณค่าหรื อมูลค่าของสิ นค้า
2.12.6 ความสู ญเสี ยเกิดจากการกระบวนการผลิต (Process) ความสู ญเสี ยอาจเกิ ดจากการ
ไม่ ไ ด้ดู แ ลรั ก ษาเครื่ องจัก ร การทํา งานด้ว ยมื อ ที่ มี ก ารข้า มขั้น ตอนการทํา งาน เครื่ อ งจัก รมี
ประสิ ทธิ ภาพตํ่า
2.12.7 ความสู ญเสี ยที่เกิ ดจากการเคลื่ อนไหวที่ไม่จาํ เป็ น (Motion) การเคลื่ อนไหวที่ไม่
จําเป็ นการปฏิบตั ิงานที่ไม่เหมาะสมกับร่ างกาย
2.13 องค์ ประกอบของการบํารุ งรักษาทีม่ ีประสิ ทธิผล
2.13.1 การบันทึกและการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นกิจกรรมที่จาํ เป็ นอย่างยิ่งในการบํารุ งรักษา
โดยเฉพาะการจัดเก็บประวัติการซ่ อมบํารุ งรักษาเครื่ องจักร คู่มือการใช้งาน (Instruction Manual)
แบบเครื่ องจักร (Drawing) ที่ถือว่าเป็ นแหล่งข้อมูลที่สําคัญ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะช่ วยให้สามารถ
ตัดสิ นใจในการวางแผนซ่อมบํารุ ง
2.13.2 การประเมินความน่ าเชื่ อถือของระบบ (Reliability system) ที่รวมถึงองค์ประกอบ
หรื อชิ้นส่ วนต่างๆของเครื่ องจักรทําให้สามารถประเมินความถี่ของกิจกรรมบํารุ งรักษา และการวาง
แผนการผลิต
2.13.3 กําหนดอายุของเครื่ องจักร ทําให้สามารถวางแผนการจัดซื้ อเครื่ องจักรในเวลาที่
เหมาะสม
2.13.4 คาดการณ์ และการวางแผนแก้ไขก่อนที่จะเกิดการขัดข้องได้
2.13.5 กํา หนดระยะเวลาในการตรวจเช็ ค หรื อ การถอดเปลี่ ย นชิ้ น ส่ ว นก่ อ นที่ จ ะเกิ ด
เหตุขดั ข้องเช่น การตรวจซ่อมใหญ่ (Overhaul)
2.13.6 ใช้เป็ นข้อมูลในการจัดการคลังอะไหล่ เพื่อให้มีการสํารองอะไหล่อย่างเหมาะสม
(Optimum Level) และมีค่าการเก็บรักษาที่ต่าํ
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2.13.7 การตรวจสอบสภาพเครื่ องจักรในช่วงเวลาที่เหมาะสมอาจกระทําด้วยการสังเกตจาก
ภายนอกด้วยสายตา (Visual) หรื ออาจทําการตรวจสอบตามแผ่นรายการตรวจสอบ (Check List)
และบันทึกการตรวจสอบลงแบบฟอร์ ม
2.13.8 การเติมนํ้ามันหล่อลื่น โดยการตรวจเช็คระดับนํ้ามันในแต่ละเครื่ องให้อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสม และทําการบันทึกลงในแบบฟอร์ มการตรวจสอบ (Check Form) ที่ถูกพัฒนาขึ้น
2.13.9 การวางแผนและการกํา หนดการบํา รุ ง รักษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ข้อมูล จาก
แผนงานในการจัดเตรี ยมทรั พยากร เช่ น วัส ดุ อะไหล่ แรงงาน และประมาณช่ วงเวลาของการ
ดํา เนิ น งานกิ จ กรรมดัง นั้น ในทุ ก กิ จ กรรมของงานบํา รุ ง รั ก ษาควรมี ก ารวางแผนล่ ว งหน้า ใน
รายละเอียดโดยการใช้ขอ้ มูลจากประวัดติการบํารุ งรักษาที่ถูกบันทึก โดยมีการระบุรายละเอียดใน
แต่ละกิจกรรมตามรอบเวลา เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ครึ่ งปี และแผนกําหนดรายปี รวมทั้ง
ติดตามผลเพื่อใช้เปรี ยบเทียบกับแผนงานที่ประมาณการไว้ แล้วใช้ผลต่างที่เบี่ยงเบนจากแผนมาเป็ น
แนวทางใน การปรั บ แก้แผนงาน ซี่ ง การจัดทํา กํา หนดรอบระยะเวลาดัง กล่ า วควรพิ จารณาถึ ง
ผลกระทบต่อ การเดินเครื่ องให้นอ้ ยที่สุดซึ่ งอาจใช้แนวทาง ดังนี้
2.13.9.1 การกําหนดตามรอบระยะการใช้งาน เช่น ทําการตรวจเช็คในทุกๆ 5,000
ชัว่ โมงของการเดินเครื่ องจักรหรื ออาจใช้การตั้งรอบเครื่ องจักร
2.13.9.2 รอบของการตรวจสภาพ โดยใช้ก ารประมาณช่ วงเวลาที่ อาจเกิ ดการ
ขัดข้องและศึกษาได้จากคู่มือหรื อประวัติซ่อม
2.13.10 การจัดการ และการควบคุมอะไหล่ เมื่อเครื่ องจักรเกิ ดขัดข้องมักเกิ ดการรอคอย
ชิ้นส่ วนอะไหล่ข้ ึน จึงทําให้เกิดเวลาว่าง และทําให้สูญเสี ยเวลาเป็ นอันมาก ซึ่ งมีผลกระทบต่อความ
สู ญเสี ย ทางการผลิ ต ดัง นั้นจึ ง มี ค วามจํา เป็ นในการจัดคลัง อะไหล่ แต่ ต้องพิ จารณาแผนงานที่
เหมาะสมในการกําหนดและรายการที่เหมาะสม โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆที่ลดผลกระทบต่อวัสดุคง
คลัง การตอบสนอง และให้บริ การซึ่ งปั จจัยที่ควรพิจารณา ได้แก่ อายุของเครื่ องจักร อัตราการใช้
อะไหล่ แหล่งในการจัดหา ระยะเวลาในการส่ งมอบ และความพร้อมของอะไหล่ในตลาด
2.13.11 การจัดทํามาตรฐานเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้กบั พนักงาน และสื่ อสาร
ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
2.13.12 การจัดทํา งบประมาณ ได้ถู ก ใช้ใ นการติ ดตาม และควบคุ ม ค่ า ใช้จ่า ยในแต่ ล ะ
กิ จ กรรมของการบํา รุ งรั ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ง เป็ นฐานข้อ มู ล สํ า หรั บ การจัด ทํา
งบประมาณที่เหมาะสมในครั้งต่อไป โดยมีการเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งกับการประมาณ
2.14 การวิเคราะห์ ปัญหา
วิธี การสร้ า งแผนผัง สาเหตุ และผลเป็ นแผลผัง ที่ แสดงถึ ง ความสัม พันธ์ ระหว่า งปั ญหา
(Problem) กับสาเหตุ ท้ งั หมดที่ เป็ นไปได้ที่ อาจก่อให้เกิ ดปั ญหานั้น (Possible) เราอาจคุ น้ เคยกับ
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แผนผัง สาเหตุ และผลในชื่ อของ “ผัง ก้า งปลา (Fish Bone Diagram)” เนื่ องจากหน้า ตาแผนภู มิมี
ลัก ษณะคล้า ยปลาที่ เ หลื อ แต่ ก้า งหรื อ หลายๆคนอาจรู้ จ ัก ในชื่ อ ของแผนผัง อิ ชิ ก าว่า (Ishikawa
Diagram) ซึ่ งได้รั บ การพัฒ นาครั้ งแรกเมื่ อ ปี ค.ศ. 1943 โดยศาตราจารย์ค าโอรุ อิ ชิ ก าว่า แห่ ง
มหาวิทยาลัยโตเกียว
2.14.1 การใช้แผนผังก้างปลา
2.14.1.1 เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา
2.14.1.2 เมื่อต้องการทําการศึกษาทําความเข้าใจหรื อทําความรู้จกั กับกระบวนการ
อื่นๆเพราะว่าโดยส่ วนใหญ่พนักงานจะรู้ เฉพาะปั ญหาในพื้นที่ของตนเท่านั้น ตื่นเมื่อมีการทํา ผัง
ก้างปลาแล้วทําให้สามารถกูก้ ระบวนการของแผนกอื่นได้ง่ายขึ้น
2.14.1.3 เมื่อต้องการใช้เป็ นแนวทางในการระดมสมองซึ่ งจะช่ วยให้ทุกๆคนให้
ความสนใจในปั ญหาของกลุ่มซึ่ งแสดงไว้ที่หวั ปลา
2.14.2 วิธีการสร้างแผนผังสาเหตุและผลหรื อผังก้างปลา สิ่ งสําคัญในการสร้างแผนผังคื อ
ต้องทําเป็ นทีม เป็ นกลุ่ม โดยใช้ข้นั ตอน 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.14.2.1 กําหนดประโยคปั ญหาที่หวั ปลา
2.14.2.2 กําหนดกลุ่มปั จจัยที่จะทําให้เกิดปั ญหานั้นๆ
2.14.2.3 ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปั จจัย
2.14.2.4 หาสาเหตุหลักของปั ญหา
2.14.2.5 จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ
2.14.2.6 ใช้แนวทางการปรับปรุ งที่จาํ เป็ นแผนผังสาเหตุและผล
2.14.3 การกําหนดปั จจัยบนผังก้างปลา
จะกําหนดกลุ่มปั จจัย อะไรก็ไ ด้ แต่ตอ้ งมัน่ ใจว่า กลุ่ ม ที่กาํ หนดไว้เป็ นปั จ จัย นั้น
สามารถที่ จะช่ วยแยกแยะและกํา หนดสาเหตุ ต่างๆได้อย่า งเป็ นระบบ และเป็ นเหตุ เป็ นผล โดย
ส่ วนมากมักจะใช้ หลักการ 4M เป็ นกลุ่มปั จจัย (Factor) เพื่อจะนําไปสู่ การแยะแยะสาเหตุ
M - Man คนงาน หรื อพนักงาน หรื อบุคลากร
M - Machine เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก
M - Material วัตถุดิบหรื ออะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในกระบวนการ
M - Method กระบวนการทํางาน
E - Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการทํางาน
แต่ไม่ได้หมายความว่า การกําหนดก้างปลาจะต้องใช้ 4M 1E เสมอไป เพราะหากไม่ได้อยู่
ในกระบวนการผลิตแล้ว ปั จจัยนําเข้า (Input) ในกระบวนการก็จะเปลี่ยนไป เช่น ปั จจัยการนําเข้า
เป็ น 4P ได้แก่ Place , Procedure , People และ Policy หรื อเป็ น 4S : Surrounding , Supplier , System
และ Skill ก็ได้ หรื ออาจจะเป็ น MILK : Management , Information , Leadership , Knowledge ก็ได้
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นอกจากนั้น หากกลุ่มที่ใช้ผงั ก้างปลามีประสบการณ์ในปั ญหาที่เกิ ดขึ้นอยู่แล้ว ก็สามารถกําหนด
กลุ่มปั จจัยใหม่ให้เหมาะสมกับปั ญหาตั้งแต่แรกเลยก็ได้เช่นกัน
2.14.4 การกําหนดหัวข้อปั ญหาที่หวั ปลา
2.14.4.1 การกําหนดหัวข้อปั ญหาควรกําหนดให้ชดั เชน และมีความเป็ นไปได้ซ่ ึ ง
หากกําหนดประโยคปั ญหานี้ไม่ชดั เจนตั้งแต่แรกแล้ว จะทําให้ใช้เวลามากในการค้นหาสาเหตุและ
จะใช้เวลานานในการทําผังก้างปลา
2.14.4.2 การกําหนดปั ญหาที่หัวปลา เช่ น อัตราของเสี ย อัตราชัว่ โมงการทํางาน
ของคนไม่มีประสิ ทธิ ภาพ อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ หรื ออัตราต้นทุนต่อสิ นค้าหนึ่ งชิ้ น เป็ นต้น ซึ่ งจะ
เห็นได้วา่ ควรกําหนดหัวข้อปั ญหาในเชิงลบ
2.14.4.3 เทคนิ คการระดมความคิดเพื่อจะได้กา้ งปลาที่ละเอียดสวยงาม คือ การ
ถาม ทําไม ทําไม ทําไม ในการเขียนแต่ละก้างย่อยๆ
2.14.5 โครงสร้างของแผนผังสาเหตุและผล
ผังก้างปลาประกอบด้วย ส่ วนปั ญหาหรื อผลลัพธ์ (Problem or Effect) ซึ่ งจะแสดง
อยูท่ ี่หวั ปลา ส่ วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกย่อยออกได้อีกปั จจัย (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อ
ปั ญหา (หัวปลา) สาเหตุหลัก และสาเหตุยอ่ ยซึ่ งสาเหตุของปั ญหาจะเขียนไว้ในก้างปลาแต่ละก้าง
ก้างย่อยเป็ นสาเหตุของก้างรอง และก้างรองเป็ นสาเหตุของก้างหลัก ดังรู ปที่ 2.7

รูปที่ 2.7 หลักการแผนภาพก้างปลา

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติ
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั สมาร์ ทแพค ออโตเมชัน่ จํากัด ที่ต้งั 890 ถนนเจริ ญนคร แขวงบางลําพูล่าง เขตคลอง
สาน กรุ งเทพมหานคร 10600
เวลาทําการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ประกอบธุ รกิ จเกี่ยวกับเครื่ องจักรที่ใช้ในการบรรจุภณ
ั ฑ์และเครื่ องที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตอาหาร จากประเทศ เกาหลี โดยลําดับองค์กรดังแสดงในรู ปที่ 3.1
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
นายปรวุฒิ สุ องั คะวาทิน
(ผูจ้ ดั การ)

นายเลิศพิสิฐ ศรี เมฆ

นายอนุชิต สมจิตร

นางสาวสุ จิรา พุง่ ผกา

วิศวกรเครื่ องกล

วิศวกรไฟฟ้ า

ประสานงานฝ่ ายขาย,งานบัญชี

รูปที่ 3.1 แผนผังองค์กร
3.4 ตําแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับ
ตํา แหน่ ง ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ข้า พเจ้า ปฏิ บ ัติ ง านในแผนกเอ็ น จิ เ นี ย ร์ ซ่ ึ งจะตรวจเช็ ค
เครื่ องจักรตามระยะเวลาที่กาํ หนดของอุปกรณ์ ที่ทางบริ ษทั ได้ติดตั้งให้กบั สถานประกอบการหรื อ
โรงงานนอกจากนี้ยงั รวมถึงทดสอบอุปกรณ์ที่นาํ เข้ามาในบริ ษทั หรื อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชาํ รุ ดเสี ยหาย
ในกรณี ที่ซ่อมบํารุ งไม่ได้
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3.5 ชื่ อและตําแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นาย เลิศพิสิฐ ศรี เมฆ ตําแหน่ง วิศวกรเครื่ องกล บริ ษทั สมาร์ทแพค ออโตเมชัน่ จํากัด
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและการดําเนินงาน
ในขั้นตอนการดําเนินงานได้แสดงไว้เป็ นแผนผังดังรู ปที่3.2
ศึกษาข้อมูลเครื่ องจักร
ทฤษฎีและหลักการทํางานเครื่ องจักร
ตรวจเช็ควิเคราะห์สภาพชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ของเครื่ องจักร
ดําเนินการติดตั้ง ซ่อมแซมและการบํารุ งรักษาเครื่ องจักร
ผลการดําเนินงาน
สรุ ปผลการดําเนินงาน
รู ปที่ 3.2 แผนภูมิข้ นั ตอนการดําเนินงาน
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แผนภูมิกระบวนการทํางาน ( Process Charts )
เป็ นเครื่ องมื อชิ้ นสํา คัญ ที่ ใ ช้ใ นการบันทึ ก ข้อ มูล ได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพประกอบด้ว ย
สัญลักษณ์ คําบรรยาย และลายเส้นเพื่อบอกรายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการผลิ ตเพื่อช่ วยให้
นักวิเคราะห์สามารถมองเห็นภาพของกระบวนการผลิตได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ตน้ จนจบและนําไปสู่
การพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการทํางานได้ดีข้ ึน
 แผนภูมิกระบวนการทํางาน (Operation Process Chart )
 แผนภูมิกระบวนการไหล ( Flow Process Chart )
 แผนภูมิการประกอบ ( Assembly Process Chart )
 แผนภูมิผลิตภัณฑ์พหุ คูณ ( Multi – Product Process Chart )
 แผนภูมิการเดินทาง ( Travel Chart )
1. แผนภูมิการบวนการทํางาน (Operation Process Chart )
เป็ นแผนภูมิที่แสดงขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ต้ งั แต่วตั ถุดิบเคลื่อนเข้าสู่ สายการผลิตจนเสร็ จ
สิ้ นเป็ นผลิตภัณฑ์ โดยบันทึกขั้นตอนการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่ตอ้ งดําเนินการบนวัตถุดิบนั้น เช่น การ
ขนส่ ง การตรวจสอบ การทํางานบนเครื่ องจักร การประกอบชิ้ นส่ วน จนกระทัง่ สําเร็ จออกมาเป็ น
ผลิตภัณฑ์หรื อเป็ นชิ้นส่ วนประกอบ
อาจเป็ นการบันทึกขั้นตอนการผลิตของสิ นค้าชนิ ดเดียวภายในแผนกหนึ่ง หรื อ ของสิ นค้า
หลายๆชนิดในแผนกต่าง ๆพร้อม ๆกันก็ได้
การแสดงรายละเอียดอาจเป็ นในรู ปแบบของFlow Chartที่แสดงโดยกล่องที่ระบุคาํ บรรยาย
ภายในกล่อง หรื อ แสดงเป็ นแผนภาพก็ได้

รูปที่ 3.3 แผนภูมิกระบวนการผลิต
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แนวทางการวิเคราะห์
1. ศึกษากระบวนการตั้งแต่ตน้ จนจบและกําหนดจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดของกระบวนการ
ให้ชดั เจน
2. ระบุกระบวนการทํางานหลักที่ตอ้ งทําโดยเรี ยงตามลําดับขั้นตอนของการทํางาน
3. ระบุจุดที่มีการนําชิ้นส่ วนมาประกอบ
4. ระบุชื่อผลผลิตหรื อผลิตภัณฑ์ชิ้นส่ วนที่ได้ ณ จุดสิ้ นสุ ดของกระบวนการ
ประโยชน์ ใช้ งานของแผนภูมิกระบวนการผลิต
1. เป็ นแผนภูมิเริ่ มต้นของการวิเคราะห์แผนภูมิทุกประเภท
2. บอกภาพรวมของกระบวนการผลิตตั้งแต่ตน้ จนจบ
3. ใช้สื่อสารกับบุคคลภายนอกที่ตอ้ งการให้เข้าใจกระบวนการผลิตในภาพรวม
4. ใช้เ พื่ อ ประกอบการบรรยายภาพรวมของกระบวนการและเพื่อ ประโยชน์ ข องการ
ประชาสัมพันธ์
2. แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart)
แผนภูมิน้ ีใช้วเิ คราะห์ข้นั ตอนการไหล (Flow) ของวัตถุดิบ ชิ้นส่ วน พนักงานและอุปกรณ์ที่
เคลื่อนไปในกระบวนการพร้ อม ๆ กับกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้สัญลักษณ์มาตรฐาน 5 ตัวซึ่ งกําหนด
โดย ASME ในสหรัฐอเมริ กา ดังนี้คือ
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ตารางที่ 3.1 สัญลักษณ์มาตรฐาน 5 ตัว
สั ญลักษณ์

ชื่อเรียก
Operation
การปฏิบตั ิงาน

Inspection
การตรวจสอบ

Transportion
การเคลื่อน
Delay
การรอคอย

Storage
การเก็บ

คําจัดความโดยย่ อ
• การเปลี่ยนคุณสมบัติ
ทางเคมีหรื อฟิ สิ กส์
ของวัตถุ
• การประกอบชิ้นส่ วน
หรื อการถอด
ส่ วนประกอบออก
• การเตรี ยมวัตถุเพื่อ
งานขั้นต่อไป
• การวางแผนการ
คํานวณ การให้คาํ สั่ง
หรื อการรับคําสั่ง
• ตรวจสอบ
คุณลักษณะของวัตถุ
• ตรวจสอบคุณภาพ
หรื อปริ มาณ
• การเคลื่อนวัตถุจาก
จุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
• พนักงานกําลังเดิน
• การเก็บวัสดุชวั่ คราว
ระหว่างปฏิบตั ิงาน
• การคอยเพื่อให้งาน
ขั้นต่อไปเริ่ มต้น
• การเก็บวัสดุไว้ใน
สถานที่ถาวรซึ่ งต้อง
อาศัยคําสั่งในการ
เคลื่อนย้าย
• การเก็บชิ้นส่ วนที่รอ
เป็ นเวลานาน
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รู ปที่ 3.4 แผนกระบวนการไหล (การเขียนใบสั่งซื้อ)
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3. แผนภูมิการประกอบ (Assembly Process Chart)
แผนภาพการประกอบเป็ นแผนภาพที่ใช้แสดงชิ้นส่ วนประกอบเข้าด้วยกัน ณ จุดต่าง ๆ ซึ่ ง
แต่ละชิ้ นส่ วนย่อยสามารถสามารถเขียนแสดงเป็ นแผนภูมิกระบวนการที่จดั รวมกันของแผนภาพ
การประกอบได้เหมาะสําหรับการวิเคราะห์ผลิ ตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่ วนหลากหลายมาประกอบกันเป็ น
จํานวนมากซึ่ งต้องมีการวิเคราะห์และวางแผนการผลิตชิ้นส่ วนให้ทนั การประกอบ
4. แผนภูมิผลิตภัณฑ์ พหุคูณ( Multi – Product Process Chart )
ใช้ สํ า หรั บ โดรงงานที่ มี ก ารวางผัง แบบกระบวนการโดยแบ่ ง ออกเป็ นแผนกต่ า ง ๆ
โดยทัว่ ไปมักมีการผลิ ตสิ นค้าไม่กี่ชนิ ด แต่ละชนิ ดผ่านขั้นตอนการผลิ ตที่คล้ายคลึงกัน หรื อต้อง
อาศัยเครื่ องจักรร่ วมกัน การวิเคราะห์ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะช่วยให้ทราบ
ปริ มาณการเคลื่อนย้ายของผลิตภัณฑ์ในระหว่างแผนก และนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุ ง
การวางผังของโรงงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายวัสดุระหว่างจุดต่าง ๆ ลงได้
5. แผนภูมิการเดินทาง( Travel Chart )
แผนภูมิการเดินทางสามารถเรี ยกได้อีกอย่างหนึ่ งว่า Form – To Chart เป็ นตารางสี่ เหลี่ยม
จัตุรัสที่มีจาํ นวนช่องเท่ากับจํานวนแผนกงาน ที่ตอ้ งการวิเคราะห์ ใช้บนั ทึกตัวเลข แสดง ปริ มาณ
เคลื่อนจํานวนเที่ยวของการขนย้ายหรื อระยะทางของการขนย้ายระหว่างแผนกต่าง ๆ และช่วยใน
การปรับปรุ ง ออกแบบผังโรงงานใหม่ต่อไป

รูปที่ 3.5 แผนภูมิการเดินทาง
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3.7.1 ศึกษาข้ อมูลเครื่องจักร
ก่อนที่ผปู ้ ฏิ บตั ิจะลงมือปฏิบตั ิงานใด ๆ ผูป้ ฏิบตั ิควรศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ให้ดี
ก่อน โดยทางบริ ษทั ที่ ผูจ้ ดั ทําได้ปฏิ บตั ิสหกิ จ มีคู่มือการใช้งานเครื่ องจักรให้ศึกษาก่อนออกไป
ปฏิบตั ิงานจริ งทุกครั้ง เพื่อป้ องกันความเสี ยหายและอันตรายที่อาจเกิดจากขณะการปฏิบตั ิงานจาก
เครื่ องจักร โดยภาพคู่มือแสดงดังในรู ปที่ 3.6

รู ปที่ 3.6 คู่มือ
3.7.2 ทฤษฎีและหลักการทํางานเครื่องจักร
ผูจ้ ดั ทํา ได้ศึ ก ษาข้อมูล และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้องกับ เครื่ องจัก รเบื้ องต้น แล้ว ทาง
พนักงานที่ปรึ กษาให้ออกไปปฏิบตั ิงานจริ ง โดยศึกษาว่าเครื่ องจักรชิ้นส่ วนไหน ทํางานอย่างไร
ส่ วนไหนมีความสัมพันธ์กนั เพื่อที่จะนําข้อมูลที่ได้ศึกษามาปรับปรุ งแก้ไขต่อระบบการทํางาน
ของเครื่ องจักร
3.7.2.1 หลักการทํางานของเครื่องบรรจุโรตารี่แบบหมุน
เครื่ องบรรจุ โ รตารี่ แบบหมุ น ชนิ ด นี้ สามารถใช้ ไ ด้ก ับ ถุ ง สํ า เร็ จ รู ป
หลากหลายชนิ ด เช่น ซองตั้ง ซองซิ ป ซองที่มีลกั ษณะพิเศษ ใช้กบั สิ นค้าได้หลายชนิด เช่น แป้ ง
เครื่ องผง ผงกาแฟ เม็ด เป็ นต้น เครื่ องบรรจุซองระบบโรตารี่ ใช้โปรแกรม PLC เป็ นชุ ดควบคุม
การทํา งานซึ่ ง สามารถต่ อเชื่ อ มกับ ชุ ดบรรจุ ต่า ง ๆได้ ความกว้า งของซองสามารถปรั บ ได้โ ดย
อัตโนมัติ มีระบบโปรแกรม Safety No bag-No fill-NO seal ต่ออุปกรณ์เสริ มได้ดงั แสดงในรู ป 3.7
และ 3.8 และ 3.9
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รู ปที่ 3.7 ตัวอย่างซองบรรจุภณ
ั ฑ์

รู ปที่ 3.8 จอควบคุมการทํางานระบบ PLC
โดยระบบการทํางานของเครื่ องบรรจุโรตารี่ บางชนิ ด จะมีการทํางานที่ต่อเนื่ องจากเครื่ อง
บรรจุแบบสติ๊ก เมื่อเครื่ องบรรจุแบบสติ๊ก ได้ทาํ การบรรจุผงกาแฟลงในซองแนวตั้งมาสําเร็ จรู ปแล้ว
ก็จะถูกส่ งลําเลียงมาทาง สายพานที่ขบั เคลื่อนด้วยตามความเร็ วจากการตั้งค่าที่ตอ้ งการ โดยสายพาน
จะลําเลียงซองบรรจุชนิดแบบตั้งมาตามเส้นทางของการลําเลียง แล้วจึงจะเข้าสู่ กระบานการทํางาน
ของเครื่ องบรรจุแบบโรตารี่ โดยเครื่ องบรรจุแบบโรตารี่ จะทํางานพร้ อมกับเครื่ องบรรจุแบบสติ๊ก
เมื่อซองชนิดตั้งได้ถูกลําเลียงขึ้นสู่ ดา้ นบนตัวเครื่ องบรรจุแบบโรตารี่ จาํ นวนซองบรรจุแบบตั้งจะถูก
ผ่านการนับด้วยระบบเซนเซอร์ ตามจํานวนที่ตอ้ งการของผูผ้ ลิตจากนั้นจะถูกส่ งลงในถุงบรรจุภณ
ั ฑ์
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ขนาดใหญ่อีกครั้ งโดยระบบของเครื่ องบรรจุโรตารี่ จะทําการดูดซองที่มีขนาดใหญ่จากสายพาน
เริ่ มจากการดูดซองโดยใช้ระบบนิ วเมตริ ก (ลม ) จากจุดที่ 1 เพื่อส่ งไปยังระบบจุดที่ 2 แสดงดังใน
รู ป 3.9

รู ปที่ 3.9 การทํางานของเครื่ องบรรจุโดยการใช้ลมดูดซอง
หลังจากได้ทาํ การดูดซองแล้ว ซองบรรจุภณั ฑ์จะถูกหนีบหรื อคีบไว้เพื่อส่ งไปยัง จุดที่ 2 ใน
ขั้นตอนของจุดนี้จะทํางานโดยใช้ระบบสุ ญญากาศดูดเพื่อทําการอ้าปากซองออกจากกันตามระยะที่
กําหนดไว้ โดยในระยะเวลาเดี ยวกันระบบเป่ าลมที่อยู่ดา้ นบน จะทําการเป่ าลมลงไปในซองเพื่อ
ต้องการทําความสะอาดภายในซองบรรจุดงั แสดงในรู ปที่ 3.10

รู ปที่ 3.10 การทํางานของเครื่ องบรรจุ
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โดยการใช้ ระบบสุ ญญากาศดูดอ้ าซองและทําการเป่ าลม
ขั้นตอนต่อไปเป็ นการนําซองบรรจุที่ได้ลาํ เลียงจากสายพานมาจากด้านบนตัวของเครื่ องจักร
โดยผ่านจากชุดนับจะทําการการปล่อยซองลงมาจากด้านบน เพื่อทําการบรรจุสินค้าใส่ ลงไปในซอง
โดยจุดนี้จะมีการควบคุมการกระจายหรื อตกหล่นของซอง โดยจะมีระบบปิ ด-เปิ ดการปล่อยสิ นค้า
ลงมา ในกรณี ที่ไม่มีซองมารอรับเพื่อทําการบรรจุเซนเซอร์ ตรงจุดนี้ก็จะไม่ทาํ การปล่อยสิ นค้าลงมา
ในซองเช่นกัน ดังแสดงในรู ปที่ 3.11

รูปที่ 3.11 การทํางานโดยการปล่อยสิ นค้าลงสู่ ซองบรรจุ
ขั้นตอนต่อไปเครื่ องจักรจะทําการเขย่าซองจากด้านใต้ซองหรื อทําการกระทุง้ ซองเพื่อให้
สิ นค้าไม่เกิดการกระจายตัวและลงไปอยูด่ า้ นล่างของซองทั้งหมดโดยอยูใ่ นแนวเดียวกันดังแสดงใน
รู ป 3.12

รู ปที่ 3.12 การทํางานโดยทําการเขย่าซอง
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ขั้นตอนต่อไปเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของการทํางาน โดยระบบการทํางานขั้นตอนนี้ จะทําการ
ปิ ดผนึ กปากถุ งด้วยการซี ลปากถุ งโดยใช้ความร้ อนจากอุปกรณ์ Heater เข้ามาช่ วย ซึ่ งรู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์จะออกมาสวยงามหรื อไม่จะอยูใ่ นขั้นตอนนี้ท้ งั หมด ดังแสดงในรู ป 3.13

รู ปที่ 3.13 การทํางานโดยการปิ ดผนึกปากถุง
3.7.3 ตรวจเช็ คสภาพชิ้นส่ วนและอุปกรณ์เครื่องจักร
ตรวจเช็คสภาพชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่ องจักรตามระยะเวลาการใช้งาน
หรื อมีการเกิดเหตุขดั ข้อง ในระหว่างการทํางานของเครื่ องจักรว่ามีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
หรื อมีคุณภาพที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานต่อไปภาพดังต่อไปนี้ จะเป็ นสภาพของเครื่ องจัก รใน
บางส่ วนของการตรวจเช็คก่อนทําการลงมือซ่อมบํารุ งดังแสดงในภาพ

รู ปที่ 3.14 เซ็นเซอร์ ตรวจนับการทํางานของเครื่ องเกิดการชํารุ ด
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รู ปที่ 3.15 คราบผงกาแฟที่เข้าไปอุดตันภายใต้เครื่ องทําให้เกิดการทํางานที่ล่าช้า
และทําให้อุปกรณ์บางส่ วนเกิดการอุดตันของคราบผงกาแฟ

รูปที่ 3.16 การเสี ยหายของ Heater (ชุดซีลร้อน)
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ตารางที่ 3.2 เปลี่ยนเซนเซอร์
รายการตรวจสอบ
เวลา
( นาที )
-ขั้ นตอนประเมิ น
30
งานซ่อม/ติดตั้ง
-ขั้นตอนเตรี ยมงาน/
เ ต รี ย ม เ ค รื่ อ ง มื อ
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการ
ซ่อม

15

-เปลี่ ย นเซ็ น เซอร์
ตรวจนับ

15

ขอบเขตงาน
- รั บ งานใบส่ งซ่ อ มและประสานงานกั บ
หน่วยงานเพื่อรับรายละเอียดของงาน
- ซ่อม/ส่ งเบิกของ
- กล่องเครื่ องมือชุดใหญ่2ชุด
- หกเหลี่ยม1ชุด
- ไขควง(หัวแบน/แฉก)
- จารบี
- มิตเตอร์วดั ไฟ
- น็อตเกลียวปล่อยขนาดต่าง ๆ
- คีม/ตลับเมตร
- สายไฟ
-เซ็ นเซอร์ รุ่น 4DN เบอร์ x127 ใช้คนจํานวน1
คนเปลี่ยน
-ใช้ประแจเบอร์ 14
-ใช้บนั ได1ตัว
-ปี นขึ้นไปบนเครื่ องถอดชุดเซ็นเซอร์ เก่าออก
-วัดตําแหน่งที่จะติดเซ็นเซอร์ตวั ใหม่
-ประกอบชุดเซ็นเซอร์ตวั ใหม่เข้าไป
-ทํา การทํา สอบตํา แหน่ ง ของเซ็ น เซอร์ ว่า ได้
ตามที่ตอ้ งการหรื อไม่
-แจ้งหน่วยงานให้รับทราบว่าการทํางานซ่ อม/
ติดตั้งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
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ตารางที่ 3.3 ซ่อม Slip Ring
รายการตรวจสอบ
-ซ่ อม Slip Ring รหั ส PSRT38c-18

เวลา
( นาที )
120

ขอบเขตงาน
- ทํ า ก ารตรวจส อ บ จุ ด ที่
ต้องการนําSlip Ring ออก
- ถอดสายลมออกให้หมด
- ทําการเปิ ดฝาบนเครื่ องจักร
โ ด ย ใ ช้ ป ร ะ แ จ เ บ อ ร์ 1 0
ขันน็อตทั้งหมด 12 ตัว
- หาจุ ด ที่ ส ายไฟของSlip
Ring เชื่อมต่ออยู่
- ทําการเปิ ดกล่องสายไฟแล้ว
ใช้ ไ ขควง(แฉก)ไขสายไฟ
ร หั ส y080 - y089 อ อ ก
ทั้งหมด
- ทํ า ก า ร เ ปิ ด ฝ า ข้ า ง ใ ต้
เครื่ องจักรทั้งหมด8บาน
-ใช้ประแจเบอร์ 14,17
- มุดไปใต้เครื่ องจัก รทํา การ
ถอด Slip Ring ออกมาโดย
ต้องระวังไม่ให้สายไฟติดกับ
เครื่ องจักร
- ตรวจเช็ ค สายไฟพบว่ า มี
สายไฟเบอร์ y082,p24vขาด
-ทําการรื้ อและเปลี่ยนสายไฟ
ใหม่หมดทั้งสองเส้น
-ทําการประกอบกลับ
-ทําการทดสอบเครื่ อง
-แจ้ง หน่ ว ยงานให้ รั บ ทราบ
ว่ า การทํ า งานซ่ อ ม/ติ ด ตั้ ง
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
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ตารางที่ 3.4 ติดตั้งเซ็นเซอร์ Safety
รายการตรวจสอบ
-ขั้น ตอนประเมิ น งานซ่ อ ม/
ติดตั้ง

-ติดตั้งเซ็นเซอร์ Safety

เวลา
( นาที )
30

60

ขอบเขตงาน
- รั บงานใ บส่ งซ่ อมและ
ประสานงานกับ หน่ ว ยงาน
เพื่อรับรายละเอียดของงาน
- ซ่อม/ส่ งเบิกของ
- ทํ า ก า ร วั ด แ ล ะ เ จ า ะ จุ ด
ตํ า แหน่ ง ที่ ต้ อ งการติ ด ตั้ ง
เซ็ นเซอร์ โดยเซนเซอร์ จะอยู่
ด้านในประตูของเครื่ องจักร
4 บาน
- ติ ด เ ซ็ น เ ซ อ ร์ แ ล้ ว จึ ง นํ า
สายไฟที่ เตรี ยมมาต่ อเข้า กับ
ตูค้ วบคุ มไฟฟ้ าและต่อ เข้า ที่
เซ็นเซอร์
-ทํา การเดิ นสายไฟโดยต้อ ง
เดิ น ให้ห ลบจุ ด ที่ เ ครื่ อ งจัก ร
ทํางาน
-ทํ า ความสะอาดคราบผง
กาแฟที่ ติดอยู่บ ริ เวณภายใน
เครื่ องจักร
-ทาจารบี ล งในจุ ดที่มีลูกปื น
และในที่ที่มีการเสี ยดสี
-เมื่ อ ติ ด ตั้ ง เสร็ จจึ ง ทํา การ
ทดสอบเซ็ นเซอร์ ซ่ ึ งเมื่อเปิ ด
ประตู จ ะทํา ให้ เ ครื่ องจั ก ร
หยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ
-แจ้ง หน่ ว ยงานให้ รั บ ทราบ
ว่ า การทํ า งานซ่ อ ม/ติ ด ตั้ ง
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
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ตารางที่ 3.5 เปลี่ยนลูกปื นหล่อลื่น
รายการตรวจสอบ
-ขั้น ตอนประเมิ น งานซ่ อ ม/
ติดตั้ง

-เปลี่ ย นลู ก ปื น/สปริ ง ขาดยึด
Gripper /ทําความสะอาดคราบ
ผงกาแฟที่ติดอย่างแน่นหนา

เวลา
( นาที )
45

180 นาที / วัน
ทั้งหมด3วัน
(รอเบิกอะไหล่1วัน)

ขอบเขตงาน
- รั บ ง า น ใ บ ส่ ง ซ่ อ ม แ ล ะ
ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อ
รับรายละเอียดของงาน
- ซ่อม/ส่ งเบิกของ
-ทําความสะอาดบริ เวณใต้ข า
หนี บ ถุ ง (Gripper)ใช้ ป ระแจ
เบอร์ 17ถอดสปริ งออกมา
ทั้งหมด32ตัวซึ่ งก่อนถอดออก
จะต้องทํามาร์ คไว้ดว้ ย
-ทํา การถอดลู ก ปื นโดยใช้
ประแจเบอร์ 1 7,19ลู ก ปื นเสี ย
ทั้งหมด4ตัว
- นํ า ข า ส ป ริ ง แ ล ะ ลู ก ปื น
กลับไปเทียบเพื่อหาขนาดและ
จํานวนสปริ ง,ลูกปื นที่ตอ้ งการ
-เมื่ อ ได้ ข องครบแล้ ว จึ ง นํ า
กลับมาประกอบโดยประกอบ
ให้ตรงมาร์ คเดิมที่ทาํ ไว้
-นํา จารบี ท าที่ ลู ก ปื นให้ค รบ
ทุกตัว
-ประกอบปิ ดฝาเครื่ องจักรและ
ทําความสะอาดคราบผงกาแฟ
ให้สะอาดทั้งเครื่ อง
-ทํ า การทดสอบเครื่ องซึ่ ง
เครื่ องทํางานได้ปกติ
-แจ้งหน่วยงานให้รับทราบว่า
การทํางานซ่อม/ติดตั้งเสร็ จ
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ตารางที่ 3.6 เปลี่ยน Heater
รายการตรวจสอบ
-ขั้น ตอนประเมิ น งานซ่ อ ม/
ติดตั้ง

-เปลี่ยน Heater (ชุดซี ลร้อน)

เวลา
(นาที)
30

105
(รอเบิกอะไหล่3วัน)

ขอบเขตงาน
- รั บ ง า น ใ บ ส่ ง ซ่ อ ม แ ล ะ
ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อ
รับรายละเอียดของงาน
- ซ่อม/ส่ งเบิกของ
-ทํา การถอดชุ ด Heater ออก
โดยใช้ ป ระแจเบอร์ 1 0ถอด
ออกจากชุดซีล
-ใช้ไขควง(แบน)ถอดสายไฟ
ที่ต่ออยูก่ บั ตูค้ วบคุมทั้งหมด
-นําชุ ดซี ลร้อนออกมาทําความ
สะอาดโดยใช้แ ปรงขัด แล้ว
ล้างด้วยนํ้ายาเฉพาะทาง
- นํ า Heater ร หั ส D09W0
กลั บ มาเพื่ อ ดํ า เนิ นการสั่ ง
อุปกรณ์
-เมื่อได้ของแล้วจึงนํากลับมา
ประกอบโดยต่อยึดสายไฟเข้า
กับตูค้ วบคุม
-นํ า Heater ต่ อ เข้ า กั บ ชุ ดซี
ลร้อน
-ตั้งค่าการหมุนของเครื่ องจักร
จากจอควบคุม LCD
-ทํ า การเปิ ดเครื่ องทํ า สอบ
กระบวนการผลิตทั้งหมด
-แจ้งหน่ วยงานให้รับทราบว่า
การทํา งานซ่ อ ม/ติ ด ตั้ง เสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว
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ตารางที่ 3.7 รายการตรวจซ่อมบํารุ ง
ลําดับ
รายการตรวจซ่ อมบํารุ ง
1

ตรวจสอบเซ็นเซอร์ ตรวจนับ

2

ตรวจสอบ Slip Ring

3

ติดตั้งเซ็นเซอร์ Safety

4

ตรวจสอบระบบลูกปื น

5

ตรวจสอบ Heater

ข้ อตรวจพบ/พิจารณา

หมายเหตุ

ปกติ ซ่ อม เปลีย่ น
- มีคราบผงกาแฟติดอยู่
แ น่ น จึ ง ทํ า ใ ห้
เซนเซอร์เสี ยหาย
- ทํา การตั้ง ค่ า จอ PLC
ใหม่ซ่ ึ งเกิ ดการชํา รุ ด
เนื่ องจาก ช่ างผู้ ไ ม่
ชํา นาญตั้ง โปรแกรม
ผิดพลาดจึงทําให้การ
ห มุ น ข อ ง เ ค รื่ อ ง
ขัดข้อง
- ทํา การติ ดตั้ง เพิ่ม เติม
เพื่อความปลอดภัยใน
ขณะที่ ท ํ า การซ่ อม
บํารุ ง
- พบว่ามีคราบผงกาแฟ
ติดอยู่แน่ นหนาจึงทํา
ใ ห้ ลู ก ปื น เ กิ ด ก า ร
ขัดข้อง
- พบว่า เกิ ดการใช้งาน
ข อ ง เ ค รื่ อ ง ห นั ก
เ กิ น ไ ป จึ ง ทํ า ใ ห้
Heater เกิ ดความร้ อน
มากเกินไป
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ตารางที่ 3.8 รายงานการซ่อม/บํารุ งรักษา เครื่ อง Rotary Packing
รายการบํารุงรักษา
ปกติ ผิดปกติ
หมายเหตุ
1.ตรวจสอบระบบหล่อลื่น
ตรวจสอบทุกครั้งหลังการใช้งาน
1.1 เช็คปริ มาณระดับนํ้ามัน
.......... ..........
1.2 เช็คบริ เวณรอยรั่ว/ซึ ม
.......... ..........
1.3 เช็คตัวกรองนํ้ามัน
.......... ..........
2.ตรวจสอบจุดลมรั่วในเครื่ องจักร
ตรวจสอบระบบทุกครั้ งหลังการใช้
2.1 เช็คหัวลม
.......... .......... งาน
2.2 เช็คสายลม(ทั้งระบบ)
.......... ..........
2.3 ตรวจสภาพถังลม
.......... ..........
3.ตรวจสอบระบบปิ ดผนึกซอง
ใช้ Heater ให้ตรงกับ ประสิ ท ธิ ภาพ
3.1 เช็คระบบสายไฟที่ป้อนเข้า
.......... .......... เครื่ องจักร
3.2 เช็ค Heater (ชุดซี ลร้อน)
.......... ..........
3.3 เช็คตัวผนึกปากซอง
.......... ..........
4.ตรวจสอบระบบเซ็นเซอร์
ควรตรวจเช็คอยูส่ มํ่าเสมอ
4.1 เช็คเซ็นเซอร์ ตรวจนับ(ตัวล่าง) .......... ..........
4.2 เช็คเซ็นเซอร์ ตรวจนับ(ตัวบน) .......... ..........
4.3 เช็คเซ็นเซอร์ (เช็คระยะ)
.......... ..........
5.ตรวจสอบหัวดูดลม (Vaccum)
.......... .......... ควรเปลี่ยนทุก ๆ 1 เดือน
ตรวจเช็คสภาพทัว่ ไปทางกายภาพ ปกติ
ผิดปกติ หมายเหตุ
1.การเชื่อมต่อระบบ
.......... .......... 2.ระบบ Mechanic
.......... .......... - ควรหมัน่ ทําความสะอาด
3.ระบบ Conveyor
.......... .......... - เช็คระบบมอเตอร์ สมํ่าเสมอ
4.ระบบส่ งกําลัง
.......... .......... - เติมจารบีทุกครั้งหลังเลิกงาน
5.สภาพโดยทัว่ ไปของอุปกรณ์
.......... .......... - ควรทําความสะอาดสมํ่าเสมอ
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3.7.4 ดําเนินการติดตั้ง ซ่ อมแซม และการบํารุงรักษาเครื่องจักร
ทั้งนี้ ทางผูจ้ ดั ทําได้มองเห็นถึงปั ญหาของการทํางานของเครื่ องจักรภายในสถาน
ประกอบการ เนื่ องจากการทํางานที่สัมพันธ์และต่อเนื่ องกันระหว่าง เครื่ องบรรจุซองตั้งแบบสติ๊ก
และเครื่ องบรรจุโรตารี่ แบบหมุน ซึ่ งระยะทางของสายพานขับเคลื่อนและจุดที่ต้ งั ระหว่างเครื่ องมี
ระยะทางที่ห่างกันมาก เมื่อการทํางานของเครื่ องบรรจุแบบสติ๊กเกิดปั ญหาขัดข้องหรื อไม่สามารถ
ทํา งานต่ อ ไปได้ แต่ เ ครื่ อ งบรรจุ โ รตารี่ ย งั คงทํา งานอยู่ ซึ่ งอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การ
สิ้ นเปลื องของพลังงานไฟฟ้ าและการสู ญเสี ยเวลาในขณะการทํางาน ซึ่ งการหยุดการทํางานของ
เครื่ องบรรจุโรตารี่ แบบหมุนจะต้องปิ ดปุ่ มควบคุมการทํางานที่เครื่ องเท่านั้น ซึ่ งเป็ นการสิ้ นเปลือง
พลังงานและสู ญเสี ยเวลาเป็ นอย่างมาก ทางผูจ้ ดั ทําได้คิดค้นและทําการติดตั้งสวิทช์ไว้ภายในห้อง
ที่ต้ งั การทํางานของเครื่ องบรรจุแบบสติ๊ก เพื่อสามารถหยุดการควบคุมการทํางานของเครื่ องบรรจุ
โรตารี่ ได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการทํางานของพนักงานซ่ อมบํารุ ง โดยวิธีการดําเนิ นการติดตั้งมี
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.9 Check list
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ตารางที่ 3.10 Preventive Maintenance
แก้ ไขครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
รายละเอียดการแก้ ไข
1
31 พ.ค. 61 ตรวจเช็ดระบบนํ้าหล่อลื่นโดยทําการเติมจารบีในช่องบรรจุสาร
หล่อลื่น
2
3 มิ.ย. 61 ทําการเปลี่ยนหัวดูดซอง(Vaccum)เกิดการชํารุ ด
3
10 มิ.ย. 61 ตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน(เพลา)ทําการตั้งศูนย์กลางให้ได้
มาตรฐาน
4
13 มิ.ย. 61 เปลี่ยนระบบสายพาน (Conveyor) ตามระยะเวลาการใช้งาน
5
18 มิ.ย. 61 ตั้งศูนย์ Hopper (ถังกรวย) เมื่อเกิดการกระแทกเป็ นระยะ
เวลานาน
6
25 มิ.ย. 61 ตรวจมอเตอร์ กาํ ลังส่ งขับสายพานตั้งค่าปรับ เร็ ว-ช้า ให้มีค่าที่
ต้องการมากที่สุด(ขององค์กร)
7
4 ก.ค. 61 จัดกิจกรรม 5 ส ก่อนวันที่ตอ้ งการเข้าซ่อมบํารุ ง
8
18 ก.ค. 61 เช็ค-ตรวจ-เปลี่ยน ชุดระบบลูกปื น และระบบหล่อลื่นทั้งระบบ
9
24 ก.ค. 61 ตรวจ-เช็ค ระบบสายพาน, หัวลม, ถังปั๊มลม
10
6 ส.ค. 61 ทําการตั้งศูนย์ระบบส่ งกําลัง (ช่วงล่าง) เพื่อป้ องกันการคลาด
เคลื่อนการทํางานของเครื่ องจักร
11
16 ส.ค. 61 เปลี่ยน Heater (ชุดซีลร้อน) เพื่อการปิ ดหมึกปากถุงไม่สนิท
(ไม่เกิดความสวยงาม)
12
22 ส.ค. 61 ตั้งค่า Spring ขายึด Gripper เมื่อเกิดการถ่วงซองช้าเกิดไป
13
27 ส.ค. 61 ติดตั้งเซนเซอร์ safety เมื่อป้ องกันอันตรายระหว่างการซ่อมบํารุ ง
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3.7.4.1 การเตรียมอุปกรณ์ Emergency Stop Push Buttons
ระบบการทํางาน Emergency Stop Push Buttons สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิ นหรื อ
ที่เรี ยกทัว่ ไปว่าสวิตช์หัวเห็ ดเป็ นสวิตช์ที่มีขนาดใหญ่กว่าสวิตช์แบบธรรมดา นิ ยมใช้กบั ปุ่ มหยุด
เครื่ องจักรกลต่าง ๆ เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิ นที่อาจเกิดขึ้นและเมื่อถึงเวลาใช้งาน ทันทีที่เรากด
ปุ่ ม Emergency Switch เครื่ องจักรกลทุกอย่างที่มีปุ่ม Emergency Switch จะหยุดการทํางานในทันที
เพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ดังแสดงในรู ปที่ 3.13

รู ปที่ 3.17 Emergency Stop Push Buttons
3.7.4.2 สายไฟ
การเลื อกใช้สายไฟจะใช้สายไฟขนาด 0.5 mm. ทําการวัดระยะทางจาก
เครื่ องโรตารี่ ถึงจุดที่ตอ้ งการติดตั้งสวิตซ์โดยจะใช้ในระยะ 15 เมตร จํานวน 2 เส้น

รู ปที่ 3.18 สายไฟขนาด 0.5 mm. จํานวน 2 เส้น
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3.7.4.3 กล่ องสวิตช์ ไฟฟ้า
โดยทําการเจาะรู และทําการตกแต่งเพื่อป้ องกันนํ้าหรื อเศษผงไม่ให้เข้าไป
อุดตันภายในสวิตช์ได้

รูปที่ 3.19 กล่องสวิตช์ไฟฟ้ า
3.7.4.4 อุปกรณ์ ความปลอดภัย
การเข้าปฏิบตั ิงานในโรงงานผลิ ตที่จาํ เป็ นต้องสวมใส่ ทุกครั้งคือ หมวก
คลุมผมใยสังเคราะห์เพื่อป้ องกันฝุ่ นละอองจากผงกาแฟ ถุงมือ รองเท้าเซฟตี้ เพื่อความปลอดภัยและ
ตามกฎระเบียบของบริ ษทั

รู ปที่ 3.20 อุปกรณ์ความปลอดภัย
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3.4.4.5 การติดตั้ง Emergency Stop Push buttons
วิธีการติดตั้ง Emergency Switch เพื่อควบการทํางานของเครื่ องจักรเริ่ มต้น
ด้วยการวัดระยะห่ างจากจุดที่ตอ้ งการติดตั้งสวิตช์ซ่ ึ งมีระยะที่ตอ้ งการประมาณ 15 เมตร ทําการ
เจาะกล่องสวิตช์ไฟฟ้ าแล้วนํา emergency switch ประกอบเข้าไป และทําการตัดสายไฟเป็ นสอง
เส้นแล้วนํามาต่อเข้ากับวงจรในตูค้ วบคุมไฟฟ้ าระบบคอนโทล ส่ วนปลายสายไฟอีกด้านหนึ่ งนําไป
ต่อเข้ากับ Emergency Switch

รู ปที่ 3.21 การติดตั้ง Emergency switch และการเดินสายไฟจากตูค้ วบคุม
จากนั้นทําการเดิ นสายไฟไปยังจุดที่ตอ้ งการติดตั้งซึ่ งการเดิ นสายไฟจะต้องเดิ นลอดใต้
สายพานลําเลียงซึ่ งจะต้องเก็บให้เรี ยบร้อย เพื่อป้ องกันการเกิ ดอันตรายแล้วจึงนําสายไฟต่อเข้ากับ
สวิตช์ควบคุม จากนั้นจึงทําการติดตั้งสวิตช์ให้แน่หนาเพื่อป้ องกันการหลุดหรื อเคลื่อนที่จึงเป็ นการ
เสร็ จสิ้ นของการติ ด ตั้ง เมื่ อเครื่ องเกิ ดเหตุ ปั ญ หาขัดข้องสามารถกดหยุด เครื่ องทั้ง หมดได้โ ดย
อัตโนมัติ
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รู ปที่ 3.22 ติดตั้ง Emergency Stop Push Buttons เรี ยบร้อย
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3.8 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 3.11 ขั้นตอนการดําเนินงาน
พ.ค. 61

ขั้นตอนการดําเนินงาน

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.ศึ ก ษาคู่ มื อ และหลั ก การ
ทํางานของเครื่ องบรรจุ
2.ทฤษฎีและหลักการ
3.วิ เ คราะห์ ปั ญหาในการ
ทํางาน
4.ดําเนินการแก้ไขปั ญหา
5.ผลการดําเนินงาน
6.สรุ ปผลการดําเนินงาน
3.9 การวัดประสิ ทธิผลของการบํารุงรักษา
การบํารุ งรักษาเชิงป้ องกันจะทําให้เครื่ องจักรสามารถทํางานได้ดีตลอดเวลาและเมื่อเกิ ดการ
เสี ยหายก็จะกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว ดังนั้น การวัดประสิ ทธิ ภาพของการบํา รุ ง รัก ษาเชิ ง
ป้ องกันสามารถทําได้โดยวัดอัตราการใช้งานของเครื่ องจักร อันเนื่องมาจากการเสี ยหายและเวลาที่
ใช้ในการซ่อมแซม โดยการวัดประสิ ทธิ ภาพของการบํารุ งรักษาเชิงป้ องกันนี้ได้เลือกวิธีผล 3 วิธี คือ
3.9.1 การวัดผลโดยใช้ค่าระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสี ยหายแต่ละครั้ง ของเครื่ องจักร MTBF
(Mean Time Between Failure) เป็ นการวัดสมรรถนะความเชื่อถือได้เป็ นเวลาเฉลี่ยที่เครื่ องจักร
สามารถทํางานได้ตามปกติระหว่างจุดการทํางาน ซึ่ งหาได้จากสู ตร
ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสี ยหายแต่ละครั้ง (MTBF) =
Between Failure : BF = ระยะเวลาก่อนการเสี ยหายแต่ละครั้ง
Repair : R = ระยะเวลาแก้ไขแต่ละครั้ง
n = จํานวนครั้ง
MTBF =
=

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

เวลาที่เครื่ องจักรทําการผลิต
จํานวนครั้งที่เครื่ องจักรหยุดทํางาน

𝑛𝑛
𝐵𝐵𝐵𝐵 1+𝐵𝐵𝐵𝐵 2+𝐵𝐵𝐵𝐵 3+𝐵𝐵𝐵𝐵 4
4

(3.2)

(3.1)
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การวัดผลโดยใช้ค่า MTBF ถ้าปรับปรุ งแล้วคํานวณได้ค่า MTBF มีมากขึ้นกว่าช่วงก่อนการ
ปรับปรุ ง หมายความว่า การปรับปรุ งทําให้ได้ผลที่ดีข้ ึน
3.9.2 การวัดผลโดยใช้ค่าระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เสี ยหายจนใช้งานได้แต่ละครั้ง (Mean Time
To Repair) ซึ่งค่า MTTR หาได้จากสู ตร
ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เสี ยหายจนใช้งานได้แต่ละครั้ง (MTTR) =
MTTR =
=

∑𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏 𝑹𝑹𝑹𝑹

เวลาที่เครื่ องจักหยุดทํางาน
จํานวนครั้งที่เครื่ องจักรหยุด

(.)

𝒏𝒏
𝑹𝑹𝑹𝑹+𝑹𝑹𝑹𝑹+𝑹𝑹𝑹𝑹
𝟑𝟑

ซึ่ งการวัดผลโดยใช้ค่า MTTR (Mean Time To Repair) มีความหมายว่า ถ้าทําการปรับปรุ ง
แล้วคํานวณได้ค่า MTTR มีค่าลดลงกว่าช่วงก่อนการปรับปรุ ง หมายถึง การปรับปรุ งทําให้ได้ผลดี
ขึ้น
3.9.3 การวัด ผลโดยใช้ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามพร้ อ มการใช้ ง านเครื่ องจัก ร (% Machine
Avallabillty) ซึ่งค่า(% Machine Avallabillty) หาได้จากสู ตร
(% Machine Avallabillty) =

เวลาที่เครื่ องจักรทําการผลิต
เวลาที่เครื่ องจักรทําการผลิต + เวลาที่เครื่ องจักรเสี ย

𝑥𝑥 100% (.)

การวัดผลโดยใช้ค่า (% Machine Avallabillty) มีความหมายว่า หลังจากการทําการปรับปรุ ง
แล้วคํานวณได้ค่า (% Machine Avallabillty) มีค่าเพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนการปรับปรุ ง หมายถึงการ
ปรับปรุ งนี้ได้ให้ผลดีข้ ึน
การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของการขัดข้องจะต้องมีการดําเนิ นการอย่างเป็ นขั้นตอนและ
เป็ นไปอย่า งมี ระบบ อันจะนํา มาซึ่ ง ข้อมูล ที่ ไ ด้ไ ปสู่ ก ารกํา หนดแนวทางในการจัดทํา แผนการ
บํารุ งรักษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1.1 ก่อนปรับปรุ ง
จากการได้ปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั กาแฟเขาช่อง ในตําแหน่งผูช้ ่วยวิศวกรเครื่ องกล ได้
ปฏิ บตั ิหน้าที่ซ่อมบํารุ ง และ ติดตั้งเครื่ องบรรจุ โรตารี่ แบบหมุน จึงค้นพบปั ญหาในการทํางาน
ของเครื่ องจักรระหว่างเครื่ องบรรจุโรตารี่ แบบหมุน กับเครื่ องบรรจุสติ๊ก (แนวตั้ง) ซึ่งปัญหาที่พบก็
คือเครื่ องจักรทั้ง 2 ตัว ต้องทํางานสอดคล้องกัน หากเครื่ องใดเครื่ องหนึ่ งเกิดปั ญหาขัดข้อง จะต้อง
ทํา การหยุ ด การทํา งานทั้ง สองเครื่ อ ง แต่ ไ ม่ ส ามารถหยุ ด การทํา งานพร้ อ มกัน ได้ใ นทัน ที โ ดย
พนักงานจะต้องกดหยุดการทํางานเครื่ องใดเครื่ องหนึ่ งก่อนแล้วจึงเดินไปหยุดการทํางานอีกเครื่ อง
หนึ่งตามลําดับ ซึ่ งทําให้สูญเสี ยเวลาและเกิดปั ญหาชิ้นงานตกค้าง ทําให้เกิดความสู ญเสี ยที่ไม่จาํ เป็ น
จึ ง ได้นํา ปั ญ หาดัง กล่ า วไปปรึ กษากับ พนัก งานที่ ป รึ กษา และวิ เ คราะห์ ก าร
แก้ปัญหาซึ่ งวิธีแก้ปัญหาคือ การติดตั้งสวิตช์ Emergency Stop Push Buttons เพื่อหยุดการทํางาน
ของเครื่ องจักรทั้งสองเครื่ องพร้อมกันในทันที เพื่อแก้ปัญหาการสู ญเสี ยเวลา และชิ้นงานตกค้าง
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ตารางที่ 4.1 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต
แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต
METHOD
(Process Chart)
หัวข้ อแผนภูมิ : กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ OPERATION
แผนก : ฝ่ ายการผลิต
TRANSPORT
ผู้รับผิดชอบ :
DELAYS
SUMMART
HOLD
DISTANCE (m)
INSPECTION
TIME (min)
TOTAL
ขั้นตอนการผลิต

SUMMART
IMPROVED
19
20
1
1
5
46
สั ญลักษณ์

1. ตรวจรับผลิตภัณฑ์(ซองบรรจุ)
2. เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ดว้ ยสายพานลําเลียง
3. การบรรจุผลิตภัณฑ์ดว้ ยเครื่ องโยตารี่
4. การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ (ใส่ กล่อง) ด้วยสายพานลําเลียง
5. การตรวจดูวา่ ไม่มีคราบผงกาแฟติดอยูท่ ี่ผลิตภัณฑ์
6. ตรวจสอบสิ นค้าว่าไม่เกิดการชํารุ ด, รั่ว, ซึม
7. ตรวจนับสิ นค้า
8. ทําการ Pack สิ นค้า
9. เคลื่อนย้ายด้วยเครน
หมายเหตุ เนื่องจากไม่ได้ปฏิบตั ิงานเฉพาะทางจึงไม่สามารถทราบเวลาในกระบวนการผลิตได้
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ตารางที่ 4.2 สัดส่ วนการหยุดฉุ กเฉิ นของเครื่ องจักรก่อนปรับปรุ งในช่วงเดือน พ.ค.– มิ.ย. พ.ศ.2561
เดือน/ปี
จํานวนครั้งที่
ระยะเวลาในการซ่ อม
มูลค่ าการผลิตที่
เครื่องจักรขัดข้ อง
บํารุง (ชม.)
เสี ยหาย (บาท)
พ.ค.2561
2
6
280,800
มิ.ย.2561
2
8
374,400
จากการวิเคราะห์การทํางานของเครื่ องจักร จะเห็นได้ว่า ใน 1 วัน เครื่ องจักรมีการทํางาน
เป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 8 ชม./วัน โดยเครื่ องจักรมีกาํ ลังการผลิตอยูท่ ี่ 10 ซอง / 1 นาที (450กรัม)
ซึ่ งเท่ากับ 600 ซอง / 1 ชม.
ซึ่ ง ในเดื อน พ.ค. 2561 มี ก ารหยุดซ่ อมบํา รุ ง เครื่ อ งจัก รเป็ นเวลาทั้ง หมด 6 ชม. ทํา ให้
กระบวนการผลิ ต สู ญเสี ยไป 6 (ชม.) x 600 (ซอง) = 3600 ซอง ในเดือน พ.ค. 2561 ซึ่ งมูลค่าราคา
ขายสิ นค้า 78 บาท/ซอง
รวมเป็ นเงิน 3,600 x 78 = 280,800 บาท สําหรับเดือน พ.ค. 2561
ในเดือน พ.ค. 2561 เครื่ องจักรทํางานงานเป็ นเวลาทั้งหมด 184 ชัว่ โมง เครื่ องจักรหยุดการ
ทํางาน 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้เวลาซ่อม 180 นาที ครั้งที่ 2 ใช้เวลา 180 นาที
BF = 184, R1 = 180, R2 = 180
n=2
MTBF =
=

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑛𝑛

𝑛𝑛
184

MTBF =
2
= 92 นาที ในเดือน พ.ค. 2561
MTTR =
=

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑛𝑛
𝑅𝑅1+𝑅𝑅2

2
180+180

=
2
= 180 นาที ในเดือน พ.ค. 2561
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ในเดื อ น มิ . ย. 2561 มี ก ารหยุ ด ซ่ อ มบํา รุ งเครื่ องจัก รเป็ นเวลาทั้ง หมด 8 ชม. ทํา ให้
กระบวนการผลิต สู ญเสี ยไป 8 (ชม.) x 600 (ซอง) = 4,800 ซอง ในเดือน มิ.ย. 2561 ซึ่ งมูลค่าราคา
ขายสิ นค้า 78 บาท/ซอง
รวมเป็ นเงิน 4,800 x 78 = 374400 บาท สําหรับเดือน มิ.ย. 2561
ในเดื อน มิ.ย. 2561 เครื่ องจัก รทํางานเป็ นเวลาทั้ง หมด 176 ชั่วโมงเครื่ องจัก รหยุดการ
ทํางาน 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้เวลาซ่อม 120 นาที ครั้งที่ 2 ใช้เวลา 360 นาที
BF= 176, R1 = 120, R2 = 360
n=2
MTBF =
=

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑛𝑛

𝑛𝑛
176

MTBF =
2
= 88 นาที ในเดือน มิ.ย. 2561
MTTR =
=

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑛𝑛
𝑅𝑅1+𝑅𝑅2

2
120+360

=
2
= 240 นาที ในเดือน มิ.ย. 2561
4.1.2 หลังปรับปรุง
หลังจากการแก้ไขปั ญหาโดยการติ ดตั้งสวิตช์ Emergency Stop Push Buttons ทํา
ให้สามารถหยุดการทํางานของเครื่ องจักรทั้งสองเครื่ องได้ในเวลาเดียวกัน จึงทําให้ประหยัดเวลาใน
การเดินไปปิ ดการทํางานทีละเครื่ อง และไม่ทาํ ให้สินค้าตกค้างระหว่างรอหยุดการทํางาน
ซึ่ ง จากการแก้ไ ขปั ญหาดัง กล่า วได้จดั ทํา แบบสํารวจเพื่อสอบถามพนัก งานถึ ง
ผลลัพธ์จากการแก้ปัญหา
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ตารางที่ 4.3 สัดส่ วนการหยุดฉุ กเฉิ นของเครื่ องจักรหลังปรับปรุ ง ก.ค. - ส.ค. พ.ศ. 2561
เดือน/ปี
จํานวนครั้งที่
ระยะเวลาในการซ่ อม
มูลค่ าการผลิตที่
เครื่องจักรขัดข้ อง
บํารุง (ชม.)
เสี ยหาย (บาท)
ก.ค.2561
3
4
187,200
ส.ค.2561
1
1 ชม. 30 นาที
85,800
ในเดื อ น ก.ค. 2561 มี ก ารหยุ ด ซ่ อ มบํา รุ งเครื่ องจัก รเป็ นเวลาทั้ง หมด 4 ชม. ทํา ให้
กระบวนการผลิต สู ญเสี ยไป 4 (ชม.) x 600 (ซอง) = 2,400 ซอง ในเดือน ก.ค. 2561 ซึ่ งมูลค่าราคา
ขายสิ นค้า 78 บาท/ซอง
รวมเป็ นเงิน 2,400 x 78 = 187,200 บาท สําหรับเดือน ก.ค. 2561
ในเดื อน ก.ค. 2561 เครื่ องจักรทํางานเป็ นเวลาทั้งหมด 184 ชั่วโมง เครื่ องจักรหยุดการ
ทํางาน 3 ครั้ง ครั้งแรกใช้เวลาซ่ อม 45 นาที ครั้งที่ 2 ใช้เวลาซ่อม 95 นาที ครั้งที่ 3 ใช้เวลาซ่อม 100
นาที
BF = 184, R1 = 45, R2 = 95, R3 = 100
n =3
MTBF =
=

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑛𝑛

𝑛𝑛
184

MTBF =
3
= 61 นาที ในเดือน ก.ค. 2561
MTTR =
=

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑛𝑛
𝑅𝑅1+𝑅𝑅2+𝑅𝑅3

32
45+95+100

=
3
= 80 นาที ในเดือน ก.ค. 2561
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ในเดือน ส.ค. 2561 มีการหยุดซ่ อมบํารุ งเครื่ องจักรเป็ นเวลาทั้งหมด 1 ชม. 30 นาที ทําให้
กระบวนการผลิต สู ญเสี ยไป 1.5 (ชม.) x 600 (ซอง) = 1,100 ซอง ในเดือน พ.ค. 2561 ซึ่ งมูลค่าราคา
ขายสิ นค้า 78 บาท/ซอง
รวมเป็ นเงิน 1,100 x 78 = 85,800 บาท สําหรับเดือน ส.ค. 2561
ในเดื อน ส.ค. 2561 เครื่ องจักรทํางานเป็ นเวลาทั้งหมด 184 ชั่วโมง เครื่ องจักรหยุดการ
ทํางาน 1 ครั้ง ใช้เวลาซ่อม 90 นาที
BF = 184, R1 = 90
n=1
MTBF =
=

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑛𝑛

𝑛𝑛
184

MTBF =
1
= 184 นาทีในเดือน ส.ค. 2561
MTTR =
=

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅1

1
90

𝑛𝑛

=
1
= 90 นาทีในเดือน ส.ค. 2561
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4.1.3 ผลดําเนินงาน
จากการปฏิบตั ิงานโดยการนําระบบการซ่ อมบํารุ งรักษาเชิ งป้ องกันมาดําเนิ นการ
ในการทํา งานของแผนกซ่ อมบํา รุ ง ที่ จดั ทํา เป็ นเอกสารตรวจสอบ แผนการเปลี่ ย นอะไหล่ ข อง
เครื่ องจักรไปใช้ในบริ ษทั เพื่อเป็ นกรณี ศึกษา โดยทําการวัดผลด้วยค่า MTBF ( Mean Time Between
Failures ) และค่ า MTTR ( Mean Time To Repair ) โดยแสดงค่ า MTBF และ MTTR ก่ อ นการ
ดําเนิ นงานระหว่างเดื อน พฤษภาคม 2561 ถึง เดือน มิถุนายน 2561 และหลังดําเนิ นงานระหว่าง
เดื อน กรกฎาคม 2561 ถึ งเดื อนสิ งหาคม 2561ซึ่ งเป็ นเครื่ องจักรที่ใช้ผลิ ตสิ นค้า ซองกาแฟ ของ
เครื่ อง Rotary Packing
ตารางที่ 4.4 ค่า MTBF และ MTTR ของเครื่ อง Rotary Packing
ค่ าทีท่ าํ การวัด
ก่ อนดําเนินงาน
หลังดําเนินงาน
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
MTBF (นาที)
90
122.5
MTTR (นาที)
210
85
สรุ ป

อัตราเปอร์ เซ็นต์
อัตราเพิม่ ขึน้
อัตราลดลง
69.4
42.8
92.4
58.3

ตั้งแต่เดื อน พ.ค. – ส.ค. 2561 เครื่ องจักรทํางานเป็ นเวลาทั้งหมด 728 ชัว่ โมง เครื่ องจักร
หยุดการทํางานทั้งหมด 8 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใช้เวลา 180 นาที ครั้งที่ 2 ใช้เวลา 180 นาที ครั้งที่ 3 ใช้เวลา
120 นาที ครั้งที่ 4 ใช้เวลา 360 นาที ครั้งที่ 5 ใช้เวลา 45 นาที ครั้งที่ 6 ใช้เวลา 95 นาที ครั้งที่ 7 ใช้
เวลา 100 นาที ครั้งที่8 ใช้เวลา 90 นาที ตามลําดับ
BF = 728, R1 = 180, R2 = 180, R3 = 120, R4 = 360, R5 = 45, R6 = 95, R7 = 100,
R8 = 90
n=8
MTBF =
=

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑛𝑛

𝑛𝑛
728

MTBF =
8
= 91 นาที ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ส.ค. 2561
MTTR =

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑛𝑛
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=

𝑅𝑅1+𝑅𝑅2+𝑅𝑅3+𝑅𝑅4+𝑅𝑅5+𝑅𝑅6+𝑅𝑅7+𝑅𝑅8

8
180+180+120+360+45+95+100+90

=
8
= 146.25 นาที ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ส.ค. 2561

ชั่วโมงในการซ่ อมบํารุ ง

กราฟแสดงระยะเวลาในการซ่ อมบํารุงเครื่องจักรในแต่ ละเดือน
ก่ อนปรั บปรุ งและหลังปรั บปรุ ง
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
6
4
1.5

พ.ค.

ก่อนปรับปรุ ง

มิ.ย.

ก.ค.
เดือน/ปี 2561

หลังปรับปรุ ง

ส.ค.

รูปที่ 4.1 กราฟแสดงระยะเวลาในการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรในแต่ละเดือนก่อนปรับปรุ ง
และหลังปรับปรุ ง
กราฟแสดงมูลค่ าของสินค้ าที่สูญเสีย ก่ อนและหลังปรับปรุ ง
374,400

400000
350000

จํานวนเงิน (บาท)

300000

280,800

250000
187,200

200000
150000

85,800

100000
50000
0
พ.ค.-61

ก่อนปรับปรุ ง
655,200

มิ.ย.-61

ก.ค.-61
เดือน/ปี 2561

หลังปรับปรุ ง
273,000

ส.ค.-61

รู ปที่ 4.2 กราฟแสดงมูลค่าของสิ นค้าที่สูญเสี ย ก่อนและหลังปรับปรุ ง
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สรุป

1. จากกราฟแสดงการใช้เวลาในการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรจะเห็นได้วา่ หลังจากติดตั้งสวิตช์
Emergency Stop Push Buttons ทําให้ระยะเวลาในการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรลดลง
2. จากกราฟแสดงการใช้เวลาในการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรจะเห็นได้วา่ หลังจากติดตั้งสวิตช์
Emergency Stop Push Buttons ทําให้มูลค่าการสู ญเสี ยของสิ นค้าลดลงอย่างเห็นได้ชดั

ตารางที่ 4.5 ผลสํารวจและสอบถามพนักงานที่ควบคุมเครื่ องจักร
รายการ
ระดับการประเมินคุณภาพ
แย่ ลง ไม่ เห็นผลต่ าง ดีขนึ้

1. สามารถประหยัดเวลาในการหยุดการ
ทํางานของเครื่ องจักรทั้งสองเครื่ อง

2. สามารถแก้ปัญหาสิ นค้าตกค้าง

3. สร้างความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน
และใช้งานได้ง่าย

4. ลดความเสี ยหายของเครื่ องจักรที่เกิด
เหตุขดั ข้อง

5. มีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
รวม
ตารางที่ 4.6 ผลค่า MTBF และ MTTR ของเครื่ อง Rotary Packing
เดือน
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
เวลาผลิต(นาที)
11,040
10,560
11,040
เวลาหยุดซ่อม(นาที)
360
480
240
จํานวนครั้งซ่อม
2
2
3
MTBF (min)
92
88
61
MTTR (min)
180
240
80

ส.ค.
11,040
90
1
184
90

เฉลีย่
10,920
292
7.25
106.25
147.5

ตารางที่ 4.7 สรุ ป เงินลงทุน/เวลาติดตั้ง/ระยะเวลาคืนทุน
Emergency Switch สายไฟ กล่อง switch กระดาษกาว สายรัด รวม เวลาติดตั้ง คืนทุน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
(นาที)
(วัน)
190
360
125
110
95
880
35
3
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4.2 ผลการประเมิน
1. สามารถประหยัดเวลาในการหยุดการทํางานของเครื่ องจักรทั้งสองเครื่ อง อยูใ่ นเกณฑ์ดี
ขึ้นจากเดิม
2. สามารถแก้ไขปั ญหาสิ นค้าตกค้าง อยูใ่ นเกณฑ์ดีข้ ึนจากเดิม
3. สร้างความสะดวกในการปฏิบตั ิงานและใช้งานได้ง่าย อยูใ่ นเกณฑ์ดีข้ ึนจากเดิม
4. ลดความเสี ยหายของเครื่ องจักรที่เกิดเหตุขดั ข้อง อยูใ่ นเกณฑ์ดีข้ ึนจากเดิม
5. มีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นเกณฑ์ดีข้ ึนจากเดิม
ผลการประเมินจากช่างผูด้ ูแลและควบคุมเครื่ องจักรทางลูกค้าจะเห็นได้วา่ ผลการประเมิน
ในแต่ละรายการอยูใ่ นเกณฑ์ดีข้ ึนจากเดิม บ่งบางถึงประโยชน์และความสําคัญของการติดตั้งสวิตช์
Emergency Stop Push Buttons

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
ผลการสรุ ปโครงงานการติดตั้งสวิตช์ Emergency Stop Push Buttonsและการศึกษาซ่ อม
บํา รุ ง เครื่ อ งจัก ร ได้สํ า เร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ก ํา หนดไว้ โดยผู้จ ัด ทํา ได้ท ํา การติ ด ตั้ง สวิ ต ช์
Emergency Stop Push Buttons ให้กบั ทางบริ ษทั และช่างผูด้ ูแลควบคุมเครื่ องจักรทางลูกค้าสามารถ
นําไปปฏิบตั ิงานได้จริ ง ลดเวลาในการหยุดการทํางานของเครื่ องจักรทั้งสองเครื่ องและแก้ไขปั ญหา
สิ นค้าตกค้าง
5.1.1 ก่ อนปรับปรุ ง
จากการได้ปฏิ บตั ิงานที่ บริ ษทั สมาร์ ทแพค ออโตเมชัน่ จํากัด ในตําแหน่ งผูช้ ่ วย
วิศวกรเครื่ องกล ได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ซ่อมบํารุ ง และ ติดตั้งเครื่ องบรรจุโรตารี่ แบบหมุน จึงค้นพบ
ปั ญหาในการทํางาน ของเครื่ องจักรระหว่างเครื่ องบรรจุโรตารี่ แบบหมุน กับเครื่ องบรรจุสติ๊ก
(แนวตั้ง) ซึ่ งปั ญหาที่พบก็คือเครื่ องจักรทั้ง 2 ตัว ต้องทํางานสอดคล้องกัน หากเครื่ องใดเครื่ องหนึ่ ง
เกิดปั ญหาขัดข้อง จะต้องทําการหยุดการทํางานทั้งสองเครื่ อง แต่ไม่สามารถหยุดการทํางานพร้อม
กันได้ในทันทีโดยพนักงานจะต้องกดหยุดการทํางานเครื่ องใดเครื่ องหนึ่ งก่อนแล้วจึงเดินไปหยุด
การทํางานอีกเครื่ องหนึ่ งตามลําดับ ซึ่ งทําให้สูญเสี ยเวลาและเกิดปั ญหาชิ้นงานตกค้าง ทําให้เกิ ด
ความสู ญเสี ยที่ไม่จาํ เป็ น
จึ ง ได้ นํา ปั ญ หาดัง กล่ า วไปปรึ กษากับ พนัก งานที่ ป รึ กษา และวิ เ คราะห์ ก าร
แก้ปัญหาซึ่งวิธีแก้ปัญหาคือ การติดตั้งสวิตช์Emergency Stop Push Buttonsเพื่อหยุดการทํางานของ
เครื่ องจักรทั้งสองเครื่ องพร้อมกันในทันที เพื่อแก้ปัญหาการสู ญเสี ยเวลา และชิ้นงานตกค้าง
5.1.2 หลังจากการแก้ ไขปัญหา
โดยการติดตั้งสวิตช์ Emergency Stop Push Buttons ทําให้สามารถหยุดการทํางาน
ของเครื่ องจักรทั้งสองเครื่ องได้ในเวลาเดียวกัน จึงทําให้ประหยัดเวลาในการเดินไปปิ ดการทํางานที
ละเครื่ อง และไม่ทาํ ให้สินค้าตกค้างระหว่างรอหยุดการทํางาน
ซึ่ ง จากการแก้ไ ขปั ญหาดัง กล่า วได้จดั ทํา แบบสํารวจเพื่อสอบถามพนัก งานถึ ง
ผลลัพธ์จากการแก้ปัญหา
ตั้ง แต่เดื อน พ.ค. – ส.ค. 2561 เครื่ องจัก รทํา งานเป็ นเวลาทั้ง หมด 728 ชั่วโมง
เครื่ องจักรหยุดการทํางานทั้งหมด 8 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใช้เวลา 180 นาที ครั้งที่ 2 ใช้เวลา 180 นาที ครั้งที่

61
3 ใช้เวลา 120 นาที ครั้งที่ 4 ใช้เวลา 360 นาที ครั้งที่ 5 ใช้เวลา 45 นาที ครั้งที่ 6 ใช้เวลา 95 นาที ครั้ง
ที่ 7 ใช้เวลา 100 นาที ครั้งที่8 ใช้เวลา 90 นาที ตามลําดับ
ผลดําเนินงาน
จากการปฏิบตั ิงานโดยการนําระบบการซ่ อมบํารุ งรักษาเชิ งป้ องกันมาดําเนิ นการ
ในการทํา งานของแผนกซ่ อมบํา รุ ง ที่ จดั ทํา เป็ นเอกสารตรวจสอบ แผนการเปลี่ ย นอะไหล่ ข อง
เครื่ องจักรไปใช้ในบริ ษทั เพื่อเป็ นกรณี ศึกษา โดยทําการวัดผลด้วยค่า MTBF ( Mean Time Between
Failures ) และค่ า MTTR ( Mean Time To Repair ) โดยแสดงค่ า MTBF และ MTTR ก่ อ นการ
ดําเนิ นงานระหว่างเดื อน พฤษภาคม 2561 ถึง เดือน มิถุนายน 2561 และหลังดําเนิ นงานระหว่าง
เดื อน กรกฎาคม 2561 ถึ งเดื อนสิ งหาคม 2561ซึ่ งเป็ นเครื่ องจักรที่ใช้ผลิ ตสิ นค้า ซองกาแฟ ของ
เครื่ อง Rotary Packing
ตั้ง แต่ เดื อน พ.ค. – ส.ค. 2561 เครื่ องจัก รทํา งานเป็ นเวลาทั้ง หมด 728 ชั่วโมง
เครื่ องจักรหยุดการทํางานทั้งหมด 8 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใช้เวลา 180 นาที ครั้งที่ 2 ใช้เวลา 180 นาที ครั้งที่
3 ใช้เวลา 120 นาที ครั้งที่ 4 ใช้เวลา 360 นาที ครั้งที่ 5 ใช้เวลา 45 นาที ครั้งที่ 6 ใช้เวลา 95 นาที ครั้ง
ที่ 7 ใช้เวลา 100 นาที ครั้งที่8 ใช้เวลา 90 นาที ตามลําดับ
ผลลดการสู ญเสี ยสิ นค้ า
ในช่วงก่อนการปฏิบตั ิงานระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2561 มีการสู ญเสี ยของสิ นค้า
เป็ นมูลค่า 655,200 บาท
หลังจากการปฏิบตั ิงานระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. 2561 มีการมีการสู ญเสี ยของสิ นค้า
เป็ นมูลค่า 273,000 บาท
ซึ่ งสามารถลดการสู ญเสี ยของสิ นค้าเป็ นมูลค่า รวม 382,200 บาท คิดเป็ น 41.6%
สรุป

1. จากกราฟแสดงการใช้เวลาในการซ่ อมบํารุ งเครื่ องจักรจะเห็ นได้ว่าหลังจาก
ติดตั้งสวิตช์ Emergency Stop Push Buttons ทําให้ระยะเวลาในการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรลดลง
2. จากกราฟแสดงการใช้เวลาในการซ่ อมบํารุ งเครื่ องจักรจะเห็ นได้ว่าหลังจาก
ติดตั้งสวิตช์ Emergency Stop Push Buttons ทําให้มูลค่าการสู ญเสี ยของสิ นค้าลดลงอย่างเห็นได้ชดั
ผลการประเมิน
1. สามารถประหยัดเวลาในการหยุดการทํางานของเครื่ องจักรทั้งสองเครื่ อง อยูใ่ น
เกณฑ์ดีข้ ึนจากเดิม
2. สามารถแก้ไขปั ญหาสิ นค้าตกค้าง อยูใ่ นเกณฑ์ดีข้ ึนจากเดิม
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3. สร้างความสะดวกในการปฏิบตั ิงานและใช้งานได้ง่าย อยูใ่ นเกณฑ์ดีข้ ึนจากเดิม
4. ลดความเสี ยหายของเครื่ องจักรที่เกิดเหตุขดั ข้อง อยูใ่ นเกณฑ์ดีข้ ึนจากเดิม
5. มีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นเกณฑ์ดีข้ ึนจากเดิม
ผลการประเมินจากช่างผูด้ ูแลและควบคุมเครื่ องจักรทางลูกค้าจะเห็นได้วา่ ผลการ
ประเมินในแต่ละรายการอยูใ่ นเกณฑ์ดีข้ ึนจากเดิม บอกถึงประโยชน์และความสําคัญของการติดตั้ง
สวิตช์ Emergency Stop Push Buttons
5.2 ปัญหาของโครงงาน
ทางผูด้ ู แ ลและควบคุ ม เครื่ อ งจัก รไม่ป ฏิ บ ัติก ารบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจัก รตามระยะเวลาที่
กํา หนดไว้ ชิ้ น ส่ ว นบางส่ ว นมี ค วามจํา เป็ นอย่า งมากที่ ต้อ งบํา รุ ง รั ก ษาเป็ นประจํา อาจทํา ให้
เครื่ องจัก รเกิ ดความเสี ย หายก่ อนระยะเวลาอันควร และเมื่ อมี การซ่ อมแซมเครื่ องจัก ร ชิ้ นส่ วน
บางส่ วนจําเป็ นที่ตอ้ งนําเข้าจากต่างประเทศ ทําให้เสี ยเวลาในการซ่อมแซมเครื่ องจักร
5.3 ข้ อเสนอแนะ
หลัง จากได้ฝึ กสหกิ จ กับ ทางบริ ษ ัท สมาร์ ท แพค ออโต เมชั่น จํา กัด จะเห็ น ได้ว่า ยัง มี
เครื่ องจักรอีกหลายไลน์การผลิ ต ที่ยงั ไม่ได้รับการติดตั้งสวิตช์ Emergency Stop Push Buttons ซึ่ ง
หากติ ดตั้ง สวิตช์ Emergency Stop Push Buttons ให้ก ับ ทุ ก ไลน์ก ารผลิ ตจะส่ งผลดี กบั ทางบริ ษทั
ลูกค้ามากยิง่ ขึ้นในอนาคต
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