
บทที่ 11 

การซ่อมบ ารุงและความปลอดภยัในการผลติ 
 

  การซ่อมบ ารุงจึงเป็นการรักษาสมรรถนะและ
ความสามารถในการท างานของเคร่ืองจักรให้เป็นไป
ตามที่ฝ่ายผลิตต้องการ เพื่อให้การผลิตสินค้าและ
บริการสามารถด า เ นินไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
นอกจากนี้การซ่อมบ า รุง เค ร่ืองจักรอุปกรณ์ยัง
เกีย่วข้องกบัความปลอดภยัของผู้ปฏิบัตงิาน  



ความหมายของการซ่อมบ ารุง 
 

  การซ่อมบ ารุง หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อ
ท าให้เคร่ืองจักรอุปกรณ์ ตลอดจนส่ิงต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง
กับการผลิตสินค้าและบริการอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
งานได้ทนัทตีามทีต้่องการ 



วตัถุประสงค์ของการซ่อมบ ารุง 

1. เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึง
จะก่อให้เกดิรายได้กบัองค์การ 

2. เพื่อให้สามารถใช้บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
แผนการผลติและตารางการด าเนินงานทีก่ าหนดไว้  

3. เพือ่ให้สามารถสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ทีเ่กีย่วข้อง  



ลกัษณะของงานซ่อมบ ารุง 
 

1. งานซ่อมบ ารุงเกีย่วกบัเคร่ืองจักรกล  

2. งานซ่อมบ ารุงเกีย่วกบัไฟฟ้า  

3. งานซ่อมบ ารุงเกีย่วกบัอุปกรณ์ควบคุมและเคร่ืองวดั  

4. งานซ่อมบ ารุงเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละสาธารณูปโภค  



แนวทางการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

• การสร้างระบบเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่ไว้วางใจได้  

   1.1 การปรับปรุงส่วนประกอบของเคร่ืองจักรแต่ละ
ส่วน ส่วนประกอบแต่ละส่วนของเคร่ืองจักรต้องสามารถ
ไว้วางใจได้ จึงจะท าให้ระบบเคร่ืองจักรทั้งเคร่ืองท างานได้
โดยสมบูรณ์  ถ้าส่วนประกอบใดช ารุดเสียหายย่อมส่งผลต่อ
การท างานโดยรวมของเคร่ืองจักร ซ่ึงสามารถค านวณได้จาก
สูตรต่อไปนี ้(Heizer & Render, 2005) 

       Rs = R1 × R2  × R3  × … × Rn  



การสร้างระบบเคร่ืองจักรอุปกรณ์ทีไ่ว้วางใจได้ (ต่อ) 

           1.2 การเสริมส ารองส่วนประกอบ  เป็นการเผื่อส ารองไว้ถ้าเกิด
การช ารุด  ก็สามารถน าเอาส่วนประกอบที่เสริมส ารองไว้มาใช้แทนได้
ทนัท ีเพือ่ไม่ให้กระบวนการผลติหยุดชะงักขาดความต่อเน่ือง  

          การเสริมส ารองมีผลท าให้ความไว้วางใจได้ของเคร่ืองจักร
อุปกรณ์เพิม่สูงขึน้ ซ่ึงสามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปนี ้ 

 Rs   = [R1+R1(1- R1)]×[R2+R2 (1 -  R2)]×…[Rn+ Rn (1 -  Rn)] 

    โดยที ่ 1 -  Rn   =  โอกาสทีเ่คร่ืองจักรอุปกรณ์ส ารองจะถูกใช้ 



ตัวอย่างการค านวณ 

  ตัวอย่างที ่12.1 โรงงานผลติน า้ดืม่แห่งหนึ่ง มีเคร่ืองจกัร
ใช้งานอยู่ 3 เคร่ือง แต่ละเคร่ืองมีความไว้วางใจได้เท่ากับ 
0.80 0.95 0.99 ตามล าดับ แต่ผู้จัดการโรงงานเกรงว่า
เคร่ืองจักรจะช ารุดขณะเร่งผลิต จึงส่ังให้เสริมส ารอง
เคร่ืองจักรที่มีความไว้วางใจต ่าสุด จากโจทย์สามารถแสดง
 การค านวณหาความไว้วางใจของระบบเคร่ืองจักรก่อน 
และหลงัการเสริมส ารองได้ดงันี.้................... 



วธีิท าของตวัอย่างที ่12.1 

 เดมิ Rs            =   R1  × R2  × R3    
                  =   0.80  ×  0.95  ×  0.99 
            =   0.7524 หรือ 75.24 % 
หลงัเสริมส ารองRs  =   [R1  + R1 (1 -  R1)]  ×  R2  ×  R3   
               =  [0.80 + 0.80 (1 – 0.80)] × 0.95 × 0.99 
               =  0.96 × 0.95 × 0.99  
           =  0.9028 หรือ 90.28 % 



2. การค านวณหาอตัราการขดัข้องของเคร่ืองจักร  

  ถ้ามีการค านวณหาอัตราการขัดข้องไว้ล่วงหน้า
แล้ว ก็ท าให้สามารถวางแผนการซ่อมบ ารุงได้อย่างม ี     
ประสิทธิภาพ โดยสามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปนี ้
(Heizer & Render, 2005) 

 



สูตรการค านวณหาอตัราการขดัข้อง 

2.1   อตัราร้อยละของเคร่ืองจักรขัดข้อง หรือ FR (%) ค านวณจาก 
  FR (%)  =   จ านวนของเคร่ืองจักรขัดข้อง   100 % 
                                     จ านวนเคร่ืองจักรทั้งหมด 
2.2   อตัราการขัดข้องของเคร่ืองจักรต่อช่ัวโมงการท างานหรือFR (N) ค านวณ

จาก FR (N) =        จ านวนของเคร่ืองจักรขัดข้อง 
    จ านวนช่ัวโมงการท างานของเคร่ืองจักร 
2.3    ค่าเฉลีย่ของเวลาระหว่างการขัดข้องของเคร่ืองจักรแต่ละคร้ัง (mean time 

between failureหรือMTBF)  ค านวณได้จากสูตร 
       MTBF  =   1 / FR (N) 
 



ตัวอย่าง12.2 

  ตัวอ ย่ างที่  1 0 . 2  โรงงานแห่งหนึ่ ง ไ ด้ทดลองใ ช้
เคร่ืองปรับอากาศจ านวน 50 เคร่ือง ในโรงงานเป็นเวลา 
1,000 ช่ัวโมง ได้มีเคร่ืองปรับอากาศขัดข้อง 2 เคร่ือง เคร่ือง
แรกขัดข้องหลังจากการใช้งานไปแล้ว 400 ช่ัวโมง เคร่ืองที่
สองขัดข้องหลังจากการใช้งานไปแล้ว 700 ช่ัวโมง สามารถ
แสดงการค านวณหา FR (%)  FR (N) และMTBF ได้ดงันี ้



วธีิท าตามตวัอย่างที ่12.2 

1.  ค านวณหาอตัราร้อยละของเคร่ืองจักรขดัข้อง หรือFR (%) …. 

 

2.   ค านวณหาอตัราการขดัข้องของเคร่ืองจักรต่อช่ัวโมงการท างาน 
หรือFR (N) ..... 

 

3.   ค านวณหาค่าเฉลีย่ของเวลาระหว่างการขัดข้องของเคร่ืองจักร
แต่ละคร้ังหรือ MTBF….. 

 



ประเภทของการซ่อมบ ารุง 

1. การซ่อมบ ารุงเมือ่ขดัข้อง (breakdown maintenance) 

2.  การซ่อมบ ารุงเพือ่ป้องกนั (preventive maintenance)  

3. การซ่อมบ ารุงเพือ่แก้ไข (corrective maintenance)  

4. การป้องกนัการซ่อมบ ารุง (maintenance prevention)  



การบ ารุงรักษาทวผีลทีทุ่กคนมส่ีวนร่วม  
 

  การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (total productive 
maintenanceหรือTPM)   เป็นการบ ารุงรักษาเพื่อให้เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีต้นทุนการบ ารุงรักษาต ่าสุดตลอด
ช่ัวอายุการใช้งาน และมคีวามพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา  

1. เพือ่บ ารุงรักษาและพฒันาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ ให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด   
2. เพื่อพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่ผู้ใช้เคร่ืองจักรอุปกรณ์ ที่สามารถบ ารุงรักษา

ได้ด้วยตนเอง  
3. เพือ่การพฒันาองค์การ ซ่ึงการบ ารุงรักษาแบบทวผีลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 

ท าให้สามารถเพิม่ปริมาณและคุณภาพของผลผลติ 



ต้นทุนของการซ่อมบ ารุง 
 1. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ได้แก่ ค่าแรงช่างซ่อม ค่าอะไหล่ ค่าโสหุ้ยในการซ่อม 

2.  ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาป้องกนั ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเคร่ืองจักร 
3.  ความเสียหายทีเ่กดิจากการช ารุด ได้แก่ 
 3.1 ค่าใช้จ่ายในการหยุดเคร่ืองจักรที่ท าการผลติหรือการให้บริการ เป็นค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นเน่ืองจากเคร่ืองจักรใช้งานไม่ได้ เช่น ค่าแรงของคนงานที่ต้องหยุด
ท างาน  

 3.2 ค่าใช้จ่ายส าหรับเวลาที่สูญเสีย เป็นค่าเสียโอกาสในการผลิตสินค้าและขาย 
สินค้าหรือการให้บริการ  

 3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินเคร่ืองใหม่ เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ในการเดินเคร่ืองใหม่แต่ละ
คร้ังเพือ่ปรับเคร่ืองให้พร้อมใช้งาน  



ความปลอดภยัในการผลติ 
 

  ความปลอดภัย หมายถึง การด าเนินงานโดยมีการ
ป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 
อนัเน่ืองมาจากการเกดิอุบัติเหตุ เพือ่ให้การผลติเป็นไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ 



ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากความปลอดภยั 
 

1. ท าให้ผลผลติเพิม่ขึน้   

2. ท าให้ต้นทุนการผลติลดลง   

3.  ท าให้ก าไรมากขึน้  

4. ท าให้สามารถสงวนบุคลากรทีม่ค่ีาแก่ประเทศชาต ิ  



สาเหตุของการเกดิความไม่ปลอดภยั 
 

 สาเหตุทีเ่กดิจากการกระท าทีไ่ม่ปลอดภยั  
      (unsafe acts) 85 % 

สาเหตุทีเ่กดิจากสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยั  

      (unsafe conditions) 15 % 



ทฤษฎโีดมโินของอุบัตเิหตุ 
 
  ทฤษฎีโดมิโนกล่าวว่าการบาดเจ็บและความเสียหายต่าง ๆ เป็น

ผลที่สืบเน่ืองโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุเป็นผลมาจาก
การกระท าที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซ่ึงเปรียบ
ได้เหมือนกบัโดมิโนทีเ่รียงกนัอยู่ 5 ตัวใกล้กนั  

  ส าหรับการป้องกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโนหรือลูกโซ่ของ
อุบัติเหตุ เมื่อโดมิโนตัวที่ 1 ล้ม ตัวถัดไปก็ล้มตาม ดังน้ันหากไม่ให้
โดมิโนตัวที ่4 ล้ม คอืจะไม่ให้เกดิอุบัติเหตุน้ัน กต้็องเอาโดมิโนตัวที ่3 
ออก คือ การก าจัดการกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยน่ันเอง 
กจ็ะท าให้การบาดเจ็บหรือความเสียหายไม่เกดิขึน้ 



การด าเนินงานการจัดการความปลอดภยั 
 

1. การจัดองค์การและบริหารงานด้านความปลอดภยั 

2. การควบคุมอนัตรายทัว่ ๆ ไป 

3.  การควบคุมอนัตรายในกระบวนการผลติ 

4. การสร้างความตระหนักและแรงจูงใจด้านความ
ปลอดภยั 



การป้องกนัอนัตรายด้านต่าง ๆ 

• การป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 

• การป้องกนัอนัตรายจากเสียง 

• การป้องกนัอนัตรายจากมลพษิทางอากาศ 

• การป้องกนัอุบัตเิหตุทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากการซ่อมบ ารุง  



จิตส านึกแห่งความปลอดภัย 
 

 

   ม/ีไม่มี  ? 

 



แนวข้อสอบ Final : 40 คะแนน 
• ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ (ค านวณมีสูตรให้) 

• สอบบทที ่6-7-9-10-11-12 

• บทที ่6  เนือ้หา + ค านวณ Assembly line balancing 

• บทที ่7 เนือ้หา + ค านวณ EOQ+ค านวณ ROP 

• บทที ่9 เนือ้หา + ค านวณเส้นวกิฤต, ES, EF, LF, LS, TF 

• บทที ่10 เนือ้หา 

• บทที ่11 เนือ้หา + ค านวณ Job assignment และSequencing 

• บทที ่12 เนือ้หา + ค านวณ Rs, FR(%), FR(N), MTBF 



ส่ิงที่ต้องใช้ในการสอบ 

• บัตรนักศึกษา 
• ดนิสอ ปากกา ยางลบ เคร่ืองคดิเลข 
• ความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาวชิา 

  *** ตรวจสอบตารางสอบให้ถูกต้อง*** 
   *** สอบแล้วไม่ต้องโทรมาถามเกรด ให้รอจากสนว.*** 
***ขอให้โชคดใีนการสอบ***Good Luck For You**** 

+++ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา+++ 


