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Source: Large Property Damage Losses in the Hydrocarbon – Chemical Industries, A Thirty Year Review,
Fourteenth Edition, M & M Protection Consultants.
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รูปแบบการซอมบํารุง 
/ ความพรอมของการผลิต

ซอมเมื่อมีปญหา

< 85% ฮูบัติเหตุ อุบัติเหตุ อุบัติเหตุPM PM

>
 

98%
ซอมบํารุงเชิงรุก PM PM

PM PMอุบัติเหตุ91-95%
ซอมเชิงพยากรณ

อุบัติเหตุPM PM86-90%
ซอมตามระยะเวลา

พัฒนาการของแนวคิดการซอมบํารุง
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เครื่องจักร/สวนประกอบ/ความเสียหาย/สาเหตุ

ความเสียหาย

Stator หลวม

 ตัว rotor สกึหรือแตก

Rotor ไมสมดุล

rotor bar แตก

Stator ไมไดศูนย

ทํางานไมราบเรียบ

การหลวมคลอนเชิงกล

สาเหตุความเสียหาย

การหมุนที่ไมสมดุล

เกิด Rotor Bar Pass Freq.

Harmonics of Line Freq.

Stator ไมไดศูนย

ตลับูกปนนั่งไมฉากกับเพลา

ปญหาการหลอลื่นขั้นตน

สวนประกอบ

Rotor

Stator

ตลับลูกปน

มอเตอรไฟฟา

เครื่องจักร
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แนวคดิการซอมบํารุงในอนาคต 

ตรวจสอบใหพบ
(Condition Monitoring)

วิเคราะหวาเกิดอะไรขึ้น?
(Condition Analysis)

แกไขสาเหตุปญหา
(Root Cause Failure Analysis)

Close the loop!

วงจรการแกปญหา
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การวิเคราะหความ

สั่นสะเทือน

เทคนิควิทยา

ในการตรวจสอบ

สภาพเครื่องจักร
การวิเคราะห

คลื่นเหนือเสียง

การวิเคราะห

อุณหภูมิ
การวิเคราะห

กระแสไฟฟา

การปรับสมดุลย

เครื่องจักร

การวิเคราะห

แนวเพลา

การวิเคราะห

สารหลอลื่น
การวิเคราะห

ทั้งโครงสราง
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ระยะเวลาเตรียมตัว

ความสั่น

สะเทือน ไดยินเสียงและ

สัมผัสการสั่นสะเทือน

ตรวจสอบโดย

หนวยความเร็ว (velocity)

ความเสียหาย 

เริ่มตน ตรวจสอบโดย 

หนวยความเรง

(Acceleration)

 ตรวจสอบโดย

เทคโนโลยขีอง

SKF

เครื่องจักรหยุด

การทํางาน

ตรวจวัดอุณหภูมิที่เพิม่ขึ้นได

ลําดับความเสียหายของเครื่องจักร
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ระยะเวลาเตรียมตัว เครื่องจักรหยุด

 
ทํางาน

ความเสียหาย

 
เริ่มตน

ตรวจสอบโดยหนวยความเร็ว

ตรวจสอบโดยประสาทสัมผัส

TIME

ระดับความสั่นสะเทือน
ตรวจสอบโดยหนวยความเรง

ประโยชนของการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอประโยชนของการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอ

 ทราบถึงปญหาของเครื่องจักรกอนที่จะเกิดความเสียหายจริง  สามารถวางแผนงานซอมบํารุงเชิงระวังปองกัน   
เพื่อหลกีเลี่ยงไมใหเกิดความเสียหายที่รุนแรงโดยไมทราบมากอน และสามารถยืดอายุของเครื่องจักรและชิน้สวนได  

 สามารถวางแผนการเตรียมจัดหาอะไหลและทีมงานซอมบํารุงทีเ่กี่ยวของได   สามารถ
กําหนดแผนการซอมไดในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม โดยไมมีผลกระทบตอสายการผลิต     

 สามารถกําหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนอะไหลเปนไปอยางเหมาะสม หลงัจากถอดตลับลกูปนออกมา
กอนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรง  สามารถวิเคราะหถงึตนตอของสาเหตุของความเสียหาย (RCFA) และหาวิธีปองกัน
ไมใหเกิดความเสยีหายที่จะเกิดขึ้นซ้ําอีก 
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บริการดาน

วิศวกรรม

การอบรม

เครื่องมือสําหรับ

งานบํารุงรักษา

อุปกรณตรวจ

สภาพเครื่องจักร

บริการตรวจ

สภาพเครื่องจักร

วางแผนระบบ

งานบํารุงรักษา

การอบรม

- ความรูเกี่ยวกับตลับลูกปนและการ

 บํารุงรักษา

- ระบบงานบํารุงรักษาแบบเฝา

 ระวัง

-

 
ASNT

 

certification course
บริการดานวิศวกรรม

- การติดตั้งตลับลกูปน

- การคํานวณออกแบบ

 เลือก

ตลับลกูปนสําหรับ

 เครื่องจักร

- การวิเคราะหสาเหต

 
ุ

ความ

เสียหายของเครื่องจักร
 เครื่องมือสาํหรับการบํารุงรักษา

–

 
 เครื่องมือถอด ประกอบ

–

 
 อุปกรณตั้งศูนยเพลา

–

 
 ระบบหลอลื่นและบํารุงรักษา

ตลับลกูปน

อุปกรณตรวจสอบ

สภาพเครื่องจักร
-

 
Vibration Data Collector and                         FFT 

Analyzer

-

 
On-line Protection and Analysis System

-

 
Wireless System

บริการตรวจสภาพเครื่องจักร

•

 
วิเคราะหปญหาการทํางาน

ของเครื่องจักรดวยอุปกรณ

และเทคโนโลยีของ SKF 

•

 
ติดตั้งระบบ CBM

•

 
Field Balancing/Alignment

•

 
ตรวจสอบสารหลอลืน่

ที่ปรึกษาระบบงานบํารุงรักษา

•

 
 ศึกษาและกําหนดแผนงาน

 บํารุงรักษา

•

 
 ประยุกต CMMS ในโรงงาน

•

 
 กําหนด KPI และอะไหลคงคลงั 

ที่เหมาะสมตอธุรกิจ
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Reliability
Issues

(Design)

PM PRM ODR RTF

Plant Asset Management & 
Maintenance Program

(Living Program)

Maintenance
Strategy
Project

Pre-Defined
Priorities

Business Goals

St
ra

te
gy

RCFA

กําหนดแผนงานบาํรุงรักษาที่

เหมาะสมกับความสําคัญของ

เครื่องจักรที่มีผลตอเปาหมาย

ของโรงงาน

PM+PRM

PM+PRM

RFT ??
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เปนกระบวนการปรับปรุงการทํางานอยางต่ําเนื่อง

 โดยมี 4 ขั้นตอนหลักดังตอไปนี้

การซอมบํารุงเชิงรุกอยางอยางครบวงจร

การซอมบํารุงเชิงพยากรณ - SKF และฮั่งเส็งฮวด
สามารถเสนอเทคนิควิธีการ ซอฟทแวร และ/หรือระบบตาง ๆ 
ที่จําเปนสําหรับการปรับปรุงพัฒนาที่สําคัญของลูกคาแตละราย

 การวิเคราะหหาสาเหตุรากฐานของความเสียหาย (RCFA)
เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายลักษณะเดิมเกิดขึ้นอีก 

 รวมกันกําหนดมาตรฐานการทํางานใหม (KPI)
ทีเ่ห็นตรงกันระหวางทีมงานกับลูกคา

 การทบทวนและควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด

เพื่อประเมินพัฒนาการของการซอมบํารุง
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การวิเคราะหความเสียหายตลับลูกปนเพื่อระบุสาเหตุปญหา
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กระบวนการจัดซื้อจัดจางอยางเปนระบบ

การทําสัญญาซื้อขาย (contract pricing) 
สัญญาราคา (sales contract) หรือการตัดทอน

 งานบางสวนใหแกผูใหบริการ (outsourcing) จะ
 สามารถลดตนทุนของการจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลัง

 และบุคลากร เพิ่มความไววางใจไดและประสิทธิภาพของ
 กระบวนการผลิต  ซึง่สามารถเริ่มตนไดอยางงาย ๆ จาก
 การชําระรายการลูกปน

• ลดตนทุนตอหนวยของการจัดซื้อ

(transaction cost)
• ลดจํานวนเงินทุนที่ถูกเก็บอยูในรูปสินคาคงคลัง

• เพิ่มความไววางใจไดในแงการบริหารสินคาคงคลังและ

 การผลิต
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การวางแนวเพลาและการถวงสมดุลหนางาน
การบริหารระบบการหลอลื่นทั้งหมด

การทดสอบเพื่อตรวจรับ ประเมินสภาพ         
และมูลคาเครื่องจักร และอะไหล

การติดตั้งและถอดตลับลูกปน

 การแนะนําผลิตภัณฑซอมบํารุงที่
เหมาะสมสําหรับงานที่แตกตางกัน

แนวคิดหลักคือ “ทําใหถูกตองตั้งแตแรกเริ่ม”
(Do It Right First Time)

บริการและผลิตภัณฑซอมบํารุง 
Maintenance Product & Service (Mapro)
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การปรับปรุงเครื่องจกัรที่มีอยูแลว

• Machine Upgrade
• Technology Upgrades/Component Systems
• Design Service

การปรับปรงุ (improvement & 
redesign) ทําไปเพอืตอบรับกับนวัตกรรมทาง

 วัสดุ ชิ้นสวน หรอืกระบวนการผลิตใหม ๆ ที่เกิดขึ้น 
โดยที่มีจุดประสงคหลักในการลดตนทุน ผลิตไดเร็วและ

 มากขึ้น เพิ่มความนาเชื่อถือ หรือยืดอายุการใชงานของ
 เครื่องจักร

การปรับปรงุนี้สามารถทําไดดวยความรวมมือระหวาง

 ทีมงานลูกคา ทีมงานวิศวกรรมการใชงานของ SKF 
และฮั่งเส็งอวด ในฐานะตัวแทนจําหนาย
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การถายทอดความรูผานการฝกอบรม

- เทคโนโลยีการเลือกใชและบํารุงรักษาตลับลูกปน
 การวิเคราะหความเสียหายตลับลูกปน
- เทคโนโลยีการเลือกใชและบํารุงรักษาผลิตภัณฑสงกําลัง
- การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรขั้นพื้นฐาน 

(entry level Non Destructive Test)

- การตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ระดับที่ 1 
(Machinery Diagnosis I)

-การตรวจสอบสภาพเครื่องจกัร ระดับที่ 2 
(Machinery Diagnosis II)

- การตั้งศนูยเพลาดวยไดอัลเกจ (dial gauge alignment)

- การถวงสมดุลย (Balancing)
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มูลคาการซอมบาํรุงในปจจุบันแพงเกินไปมูลคาการซอมบาํรุงในปจจุบันแพงเกินไป  !!

•
 

มากกวารอยละ 50 เปนงานเชิงแกไข (Corrective)

•
 

นอยกวารอยละ 40 เปนงานซอมตามเวลา (PM) 

–
 

ซึ่งมากกวาครึ่งไมจําเปนตองทําเลย !

•
 

นอยกวารอยละ 5 เปนการซอมบํารุงเชิงรุก เชน ตรวจสอบสภาพ  
เครื่องจักร หรือวิเคราะหหาสาเหตุรากฐานของความเสียหาย

0

5

10

Corrective PM Predictive

คาใชจายเชิงเปรียบเทียบ
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