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การบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
 

โดย นางสาววราภรณ์ ข าสนิท* 
 

โดยทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้วิธีการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรไปตามสถานการณ์ 
กล่าวคือจะบ ารุงรักษาเฉพาะระยะที่มีการประกันหรือซ่อมฟรี เนื่องจากมีช่างเทคนิคมาดูแลให้ เมื่อหมด
ระยะการประกันก็จะบ ารุงรักษาหรือซ่อมไปตามอาการที่เสียเช่น เมื่อมีการซ่อมใหญ่ก็จะท าการดูแลเปลี่ยน
อะไหล่ที่เกี่ยวข้อง การท างานเช่นนี้จะท าให้เครื่องจักรกลมีอายุการใช้งานสั้นลง  และมีค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมสูงมากและท าให้เครื่องจักรขัดข้องต้องหยุดงานกลางคันประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักรจะ
ลดลงมาก ในภาพรวมจะท าให้เกิดผลเสียตามมา หนึ่งในผลเสียคือมูลค่าของเครื่องจักร ซึ่งเครื่องจักรเป็น
สังหาริมทรัพย์ที่สามารถน าไปจ านองกับธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งจะต้องมีการประเมินราคาว่า
เครื่องจักรมีมูลค่าประมาณเท่าไรเพื่อจะได้อนุมัติวงเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการจ านองเครื่องจักรไว้
และน าเงินที่ได้อนุมัติจากธนาคารหรือสถาบันการเงินมาใช้จ่ายในกิจการ   จะเห็นได้ว่าสภาพเครื่องจักรมีผล
โดยตรงกับวงเงินที่จะได้รับ ทั้งนี้การบ ารุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดียังส่งผลต่อสถานประกอบการ 

 

ค าว่าเครื่องจักร ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติจด
ทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 ระบวุ่า เครื่องจักร หมายความว่า  

1) สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายช้ิน  
2) ส าหรับใช้ก่อก าเนิดพลังงาน 
3) ทั้งนี้ด้วยก าลังน้ า ไอน้ า เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใดย่างหนึ่ง หรือ

หลายอย่างรวมกัน 
4) และหมายความรวมถึง อุปกรณ์ ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ท างาน

สนองกัน 
 

จากนิยามหรือความหมายที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหลักที่ส านักงานทะเบียนเครื่องจัก รกลาง  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม น ามาตีความก่อนจะด าเนินการจดทะเบียนเครื่องจักรให้กับผู้ประกอบการ ด้วยผล
จากการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรแล้ว ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.  2514  
มาตรา 5  ท าให้เป็นสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชย์ มาตรา 703 (4) 

ดังนั้นการบ ารุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีจึงส่งผลต่อสถานประกอบการ ด้วยเครื่องจักรที่
ช ารุดหรือถูกท าลายจนไม่สามารถใช้งานได้ นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนหนังสือส าคัญฯ ได้ ถ้าเครื่องจักร
ติดจ านอง นายทะเบียนต้องแจ้งให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้รับจ านองทราบ  และหากจะเพิกถอนหนังสือ
ส าคัญก็ต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้รับจ านองทราบก่อน  กรณีเครื่องจักรช ารุด
หรือถูกท าลายไม่สามารถใช้งานต่อไปได้และไม่แจ้งนายทะเบียน จะถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท แต่ถ้าช ารุด
จนใช้การไม่ได้ ถ้าเครือ่งจักรติดภาระจ านอง หากไม่แจ้งนายทะเบียน และอาจเกิดความเสียหายแก่ผูร้ับ
จ านอง จะต้องรับโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ป ีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตาม
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 มาตรา 16 

 
 
 
 

* วิศวกรช านาญการ ส านักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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นอกจากนีก้ารละเลยการบ ารุงรักษาเครื่องจักร ยังส่งผลเสียอีกมากมาย ได้แก ่ 
1. การเกิดเวลาสูญเปล่าในการรอการซ่อม ท าให้ผลผลิตลดลง   
2.  เกิดการเดินเครื่องสูญเปล่าของเครื่องจักรที่ไม่เสีย แต่ต้องรอการซ่อมเครื่องที่เสีย   
3. ขณะที่รอการซ่อมยังก่อให้เกิดการสูญเปล่าของค่าจ้างพนักงานที่ต้องว่างงาน  
4. สูญเสียรายได้จากการผลิต   เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกละเลย ไม่มีการบ ารุงรักษาเป็น

ประจ าต้องท างานเกินก าลังตลอดเวลา  
5. อาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ไม่มีการหยอดน้ ามันหล่อลื่น

ในจุดที่ควรจะท า  เครื่องจักรมีการเสียดสีกันมากเกิดความร้อนสูงเป็นแหล่งที่จะท าให้ติดไฟได้  หรือมีน้ ามัน
จากเครื่องจักรหกบนพื้น   เมื่อมีประกายไฟออกมาท าให้เกิดอัคคีภัยได ้เป็นต้น 

 

การบ ารุงรักษาเครื่องจักรจึงเป็นสิ่งส าคัญจ าเป็นที่ทุกโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการวางแผน
หรือโครงการเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ต้องมีการน าวิธีการ
บ ารุงรักษารูปแบบต่างๆมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงงาน เช่น การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งเป็น
ระบบที่ญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมาใช้ตั้งแต่ป ีค.ศ.1970  เป็นต้น   

 

ในงานการบ ารุงรักษานั้นวิศวกรโรงงานจะต้องประสานงานกับผู้ดูแลความปลอดภัย   ในการ
ท าการบ ารุงรักษาต้องหมั่นตรวจตราและซ่อมบ ารุงระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า  เตาความร้อน ท่อไอน้ า 
ปล่องไฟ เครื่องจักร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง เช่น เครื่องสูบน้ า  เครื่ องดับเพลิงเคมี หัว
ท่อน้ าดับเพลิง เส้นท่อส่งน้ า เป็นต้น ว่าอยู่ในสภาพที่ยังใช้การได้ดีหรือไม่  หรือถึงวาระที่จะต้องเปลี่ยน 
ปรับปรุง หรือซ่อมบ ารุงเมื่อใด  แล้วจัดการท าให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อมิให้เกิดอัคคีภัยจากการช ารุด
บกพร่องของสิ่งนั้น หรือเพ่ือจะได้ดับเพลิงเสียแต่เริ่มเกิด 

เทคโนโลยีและพัฒนาการของการบ ารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานได้ด าเนินกันมาอย่างต่อเนื่อง
ในหลายยุค ดังนี้  

ยุคที่  1 ยุคของการบ ารุงรักษาหลังเครื่องเสียหรือเครื่องขัดข้อง (Breakdown maintenance) 
การบ ารุงรักษาจะท าต่อเมือ่เครื่องจักรเกดิปัญหาขึ้นแล้ว 

ยุคที่ 2  ยุคของการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) มีการวางแผนและ
ด าเนินงานเพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องจักรก่อนที่เครื่องจักรจะเสียหาย    

ยุคที่ 3  ยุคของการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective maintenance) เป็นการต่อยอดของ
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน โดยมีการน าเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ ารูป
แบบเดิม  

ยุคที่  4  ยุคของการหลีกเลี่ยงหรือลดการบ ารุงรักษาให้ใช้เวลาน้อยลง (Maintenance 
prevention) โดยการมองสถานการณ์ไปข้างหน้าแล้วหาวิธีการที่จะท าให้เครื่องจักรสามารถท างานได้โดย
ใช้เวลาการซ่อมบ ารุงให้เหลือน้อยที่สุด  

ยุคที่  5  ยุคของการบ ารุงรักษาทวีผล (Productive maintenance)    จนมาถึง ยุคการ
บ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total productive maintenance) หรือ TPM ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ของการบริหารการบ ารุงรักษาที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ
ชั้นในโรงงาน  
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ส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น คือ เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง 
(Self maintenance) เป็น เทคนิคการลดต้นทุนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรที่สามารถน าไปใช้ได้ทันทีส าหรับ
ผู้ประกอบการซึ่งเน้นการบ ารุงรักษาเครื่องจักรด้วยตัวของพนักงานผู้ควบคุมเครื่องจักรนั่นเอง ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในโรงงานได้ทุกประเภทในทุกระดับของการผลิต เป็นเทคนิคการลดต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจาก
เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง  

 

พื้นฐานที่จ าเป็นในการใช้เทคนิคการบ ารุงรักษาด้วยตัวเอง มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่  
1) ความสามารถค้นหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร  
2) ความสามารถในการแก้ไขสิ่งผิดปกติเบื้องต้น  
3) ความสามารถปรับแต่งการเดินเครื่องจักรให้มีสภาวะที่เหมาะสม  
4) ความสามารถในการรักษาสภาวะที่เหมาะสมในการเดินเครื่องจักรให้สม่ าเสมอและคงที่  
 

เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องจักรด้วยตัวเอง จ าเป็นต้องฝึกฝนพนักงานประจ าเครื่องจักรให้มี
ความสามารถในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและการปรับแต่งเครื่องจักรในเบื้องต้นเพื่อให้เครื่องจักรสามารถ
เดินได้อย่างไม่ติดขัดในระหว่างช่วงเวลาการท างานตามปกติ  โดยเริ่มที่การวางแผน การประเมินหาวิธี
ปรับปรุงการท างาน  และแนวทางการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง   วิธีนี้เป็นการส่งเสริมให้พนักงานควบคุม
เครื่องจักรมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายซ่อมบ ารุงแต่
เพียงอย่างเดียว จะท าให้พนักงานมีความรักและความผูกพันกับเครื่องจักร ในหลายๆ กรณี พนักงานที่คุม
เครื่องจักรมานานพอสมควร จะรู้จักเครื่องจักรในรายละเอียดได้ดีกว่าพนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุง ที่จะมาสัมผัส
กับเครื่องจักรก็ต่อเมื่อถึงรอบเวลาตรวจสอบหรือเมื่อเครื่องจักรเสียเท่านั้น เพียงแต่ว่าไม่ได้รับโอกาสในมี
ส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา เพราะไม่ใช่หน้าที่เท่านั้นเอง  

 

การใช้เทคนิคนี้ พนักงานจะได้รับการฝึกเพื่อให้สามารถค้นหาสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรโดยการ
ใช้ประสาทสัมผัสเบื้องต้น เช่น เสียง ความร้อน การสั่นสะเทือน กลิ่น ฯลฯ ที่ผิดไปจากปกติ หากเป็นความ
ผิดปกติที่ไม่มากนัก พนักงานก็จะได้รับการฝึกหัดให้สามารถแก้ไขเบื้องต้น หรือ สามารถรายงานความ
ผิดปกติที่มีรายละเอียดถูกต้องและมากพอที่จะท าให้ฝ่ายซ่อมบ ารุงสามารถท างานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  นอกจากนี้ พนักงานประจ าเครื่องควรจะได้รับการฝึกฝนให้รู้จักวิธีการบันทึกเพื่อติดตามการท างาน
ของเครื่องจักรในความดูแลของตนเอง ตลอดจนการรักษาความสะอาดภายนอก การหล่อลื่นที่ถูกต้องและ
พอเพียง ไปจนถึงการดูแลเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ติดต้ังเครื่องจักรและ
บริเวณที่ท างานโดยทั่วไป  

 

โรงงานอุตสาหกรรมควรมีการจัดท าแผนบ ารุงรักษาอย่างมีขั้นตอนดังน้ี 
1. การ จัดท าทะเบียนของเครื่องจักรและชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรที่ต้องการบ ารุงรักษา  

(Equipment & Component Register) 
2.  การจัดท ารายการ (Job List) ของงานบ ารุงรักษาที่ต้องการ ส าหรับส่วนต่างๆ ของ

เครื่องจักร ซึ่งต้องศึกษาจากคู่มือและประสบการณ์และจัดท าขึ้นใช้งานเป็นเบื้องต้นก่อน  และจัดให้มีการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมและถูกต้องยิ่งๆขึ้นไป การจัดท ารายการ ประกอบด้วย 

- ส่วนของเครือ่งจักร เช่น เครื่องยนต์ ระบบไฮดรอลิค เป็นต้น 
                    -  งานที่ต้องท า เช่น ปรับแต่ง วัดความดัน Overhaul เป็นต้น 
                    -  ก าลังคนและเวลา ที่ต้องใช้ส าหรับงานนั้นๆ 
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3.  การจัดท ารายการอะไหล่ที่ต้องใช้ส าหรับแต่ละงาน  (Bill of Material/Service Kits)  
เช่น อะไหล่ส าหรับงานซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ อะไหล่ส าหรับตรวจเช็คและบริการเครื่องยนต์ทุกๆช่วงเวลาที่
ก าหนด เป็นต้น 

4.  การจัดท ารายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนในการท างาน (Work Specification) และ
ประกอบด้วยรายละเอียดของก าลังคน เครื่องมือ อะไหล่ที่ต้องใช้ โดยควรจะจัดไว้ส าหรับงานที่ต้องปฏิบัติ
ซ้ าๆ หรือ เป็นงานที่มคีวามยุ่งยาก/ซับซ้อน เช่น การ Turn-Up เครื่องยนต ์เป็นต้น 

5. การจัดท าตารางการบ ารุ งรักษาของงาน  (Preventive Maintenance Schedule)  
ท าตารางตามความถี่ในงานนั้นๆ โดยเป็นการเรียบเรียงการจัดท ารายการทั้งหมดไว้เป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มที่
ต้องท าทุก 300 ชั่วโมง 600 ชั่วโมง เป็นต้น 

6. การจัดระบบของการจัดท าโปรแกรมของการบ ารุงรักษา (Maintenance Program)   
เพื่อแสดงงานบ ารุงรักษาต่างๆ ที่จะมีในช่วงเวลาข้างหน้า โดยจัดท าโปรแกรมตาม ตารางการบ ารุงรักษา
ของ งานแต่ละเครื่องจักร และต้องจัดส่งโปรแกรมให้แต่ละหน่วยงานผู้ใช้งานเครื่องจักรและพัสดุทราบด้วย 
เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

7.  การจัดระบบเพ่ือการควบคุมและติดตามงาน ( Job Control)โดยก าหนด 
                    - รหสัของกลุ่มช่าง/หน่วยงาน (ต้องสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร) เช่น Machine Shop, 
Machine Welder เป็นต้น 
                    - รหสัเครื่องจักรแต่ละตัว เช่น เครื่องจักร No.62-0031 เป็นต้น 
                    - รหสัของกลุ่มงาน Maintenance เช่น Preventive Maintenance ,Corrective 
Maintenance 
                    - จัดให้มีการเขียนรายงานการซ่อมบ ารุงรักษาประจ าวันของแต่ละคน เพื่อการควบคมุ/
ติดตามงาน และเก็บประวัติบ ารุงรักษา 

8. การจัดให้มีการรายงานในรูปแบบต่างๆ  (Performance Monitoring) เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของการบ ารุงรักษา 

9.  การจัดให้มีการวิเคราะห์ประวิติการบ ารุงรักษา (History Analysis) เพื่อใช้ปรับปรุงงาน
บ ารุงรักษาในด้านต่างๆ 

 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าการท าให้เครื่องจักรท างานได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งๆ 
ขึ้น มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการบ ารุงรักษาเครื่องจักร อันเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต เป็นสิ่งที่ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยส านักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางให้ความส าคัญและจัดโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญ กับ
การบ ารุงรักษาเครื่องจักร 

ก้าวต่อไป เพื่อสร้างสมรรถนะการบ ารุงรักษาเครื่องจักรให้กับผู้ประกอบการ คือ การ
เตรียมพร้อมด้านความรู้ ทักษะการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ในส านักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
และเจ้าหน้าที่ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยเริ่มจากการส ารวจความรู้/ทักษะ ด้านเทคโนโลยีการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรของ   เพื่อจะได้มีข้อมูลในการวางแผนพัฒนาศักยภาพ/สมรรถนะด้านเทคโนโลยีการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักร อันจะก่อประโยชน์ในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการ 
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  นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการในการให้ความส าคัญในการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและลดต้นทุนการผลิต เพื่อผู้บริโภคจะได้รับสินค้าราคาต่ าลง 
ตลอดจนจัดให้มีเวทีวิชาการหรือการประกวดนวัตกรรมการบ ารุงรักษาเครื่องจักร เพื่อกระตุ้น และดึง
ความรู้ ความสามารถในการคิดค้นของบุคคล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผู้ประกอบการด้วยกันและบุคลากรของส านักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง และเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 

 


