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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้การบ ารุงรักษาด้วยตนเองในโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวภาพ และ
ปรับปรุงค่าค่าเวลาเฉลี่ยก่อนเคร่ืองจักรจะช ารุด (MTBF) รวมถึงเวลาเฉลี่ยที่ใชใ้นการซ่อมเคร่ืองจักร (MTTR) โดยมี
กลุ่มเคร่ืองจักรตวัอย่างในการประยุกต์ใช้ ได้แก่ เคร่ือง Generator เคร่ือง Blower pump และเคร่ือง Chiller ซ่ึงใน
งานวิจัยน้ีจะด าเนินการตามหลกั 7 ขั้นตอน ของการบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง เร่ิมจากการท าความสะอาดเบ้ืองตน้ การก าจัด
แหล่งของปัญหาและจุดยากล าบากต่อการตรวจสอบดว้ยการติดป้าย (Tag) การสร้างมาตรฐานการท าความสะอาดและ    
หล่อลื่น การตรวจสอบโดยรวมด้วยการสร้างบทเรียนเฉพาะจุด (OPL) การควบคุมความเป็นระเบียบ การตรวจสอบ       
ดว้ยตนเอง การบ ารุงรักษาดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง ผลการประยกุต์ใชก้ารบ ารุงรักษาดว้ยตนเองพบว่า พนกังานในฝ่ายผลิต
และซ่อมบ ารุง สามารถแกไ้ขจุดบกพร่องที่ยากล าบาก ดว้ยการปลดป้าย (Tag) ไดท้ั้งส้ิน 14 จุด จาก 19 จุด คิดเป็น 74 
เปอร์เซ็นต์ และพนักงานฝ่ายผลิตสามารถเขียน OPL ไดท้ั้งส้ิน 10 เร่ือง ส่วนผลจากการประเมินค่า MTBF ก่อนการ
ประยกุตใ์ช ้ในปี พ.ศ. 2557 อยูท่ี่ 1,653.33 นาที และค่า MTBF หลงัการประยุกต์ใช ้ในปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่ 1,802.83 

นาที เพิ่มข้ึน 149.50 นาท ีส่วนผลการประเมินค่า MTTR ก่อนการประยกุตใ์ช ้ในปี พ.ศ. 2557 อยูท่ี่ 120.80 นาที และ
ค่า MTTR หลงัการประยกุตใ์ช ้ในปี พ.ศ. 2558 อยูท่ี่ 105.80 นาที ลดลง 15.00 นาที  
ค าส าคญั:  การบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง โรงไฟฟ้า  เช่ือเพลิงชีวภาพ  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study is implement autonomous maintenance in biofuel power plant and 
improve the Mean Time Between to Failure (MTBF) with Mean Time to Repair (MTTR). The 
implemented machine were generator, blower pump and chiller. Seven steps of the autonomous 
maintenance were conducted by initial cleaning, eliminating the source of problem and checking 
difficulty point by Tag, created standard of cleaning and lubrication, overall inspection by created a One 
Point Lesson (OPL), controlled the disorder, self-inspection and the continues autonomous maintenance. 
The implementation of autonomous maintenance was found that employees in production and 
maintenance could corrected the difficulty point with detachment Tag was 14 of 19 points accounted 
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ABSTRACT 
 The purpose of this study is implement autonomous maintenance in biofuel power plant and 
improve the Mean Time Between to Failure (MTBF) with Mean Time to Repair (MTTR). The 
implemented machine were generator, blower pump and chiller. Seven steps of the autonomous 
maintenance were conducted by initial cleaning, eliminating the source of problem and checking 
difficulty point by Tag, created standard of cleaning and lubrication, overall inspection by created a One 
Point Lesson (OPL), controlled the disorder, self-inspection and the continues autonomous maintenance. 
The implementation of autonomous maintenance was found that employees in production and 
maintenance could corrected the difficulty point with detachment Tag was 14 of 19 points accounted 

for 74 percent and production staff could write OPL has a total of 10 case. The results of the MTBF 
valuation before implemented in the year 2557 was the MTBF of 1653.33 minutes and after 
implemented in the year 2558 was 1802.83 minutes, which increased 149.50 minutes. The result of 
MTTR before application in the year 2557 was 120.80 minutes and MTTR after application in the year 
2558 was 105.80 minutes, which decreased 15.00 minutes. 
Keyword:  Autonomous maintenance, Power Plant, Biofuel 
 
1. บทน า 

โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวภาพทัว่โลกส่วนใหญ่ มีวตัถุดิบ
ที่ใชใ้นการผลิตมาจากส่ิงปฏิกูลและของเสียจากสัตว์ รวม
ไปถึงเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร  [1] อย่างไรก็ตาม
ในช่วงกว่า 10 ปี ท่ีผ่านนั้นจ านวนของโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิง
ชีวภาพ มีจ านวนท่ีเพิ่มมากข้ึน เน่ืองดว้ยการเพิ่มข้ึนของ
จ านวนของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคการเกษตร  โดยเฉพาะ
กลุ่มพืชพลังงานทดแทน ซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางดา้นพลงังานที่ส าคญัต่อกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ
เศรษฐกิจโลก [2] ก๊าซชีวภาพจึงจัดอยู่ในพลังงาน
หมุนเวียนและเป็นพลงังานทางเลือกหน่ึงที่สามารถใช้ลด
ปัญหาพลังงานท่ีก  าลังจะเกิดข้ึนได้ ประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตด้านชีวมวลที่สามารถ
น ามาใชเ้ป็นแหล่งวตัถุดิบเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพได ้ปัจจุบนั
ประเทศไทยสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้จากน ้ าเสียของ
โรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร ขยะมูลฝอย และฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ [3] และมีการผลกัดนัใหมี้การศึกษาเพื่อวางแผน
พฒันาแหล่งพลงังานทางเลือกในประเทศไทย ใหมี้การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่ สุด เ น่ืองจากเป็น
พลังงานที่หาได้ง่ายในประเทศ ราคาไม่แพงและมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย [4] จึงท าให้ก๊าซชีวภาพ 
เ ป็นพลัง ง านที่ ได้ รั บคว า มนิ ยม เ ป็นอย่ า งมา ก ใน
ภาคอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท เน่ืองจากมีของเหลือท้ิง
ในขั้นตอนกระบวนการผลิต แลว้น าของเสียเหล่านั้นมา
แปลงเป็นกระแสไฟฟ้าหรือแก๊สชีวภาพ โดยน าไปใชใ้น
ครัวเรือน ชุมชนฟาร์มปศุสัตว์ การขนส่ง และโรงงาน
อุตสาหกรรม ซ่ึงมีประโยชน์ในดา้นตน้ทุนการผลิตที่ต  ่า
กว่าเช้ือเพลิงชนิดอื่น ๆ และสามารถใชท้ดแทนเช้ือเพลิง
ความร้อนเพื่อผลิตพลงังานกลหรือไฟฟ้าพลังงานความ

ร้อนร่วมได้ ยิ่งไปกว่านั้นยงัเป็นการจัดการของเสียและ   
น ้าเสียอยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

ปัจ จุบัน โรงง านกร ณีศึกษ า เ ป็น โรงง านผลิ ต
กระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ มีกระบวนการผลิต
ทีต่อ้งใชเ้คร่ืองจักรในการท างานเป็นหลกั เช่น เคร่ืองป่ัน
ไฟฟ้า เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า เคร่ืองลดความช้ืน ฯลฯ ทั้ง
แบบธรรมดาและแบบที่ควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์มาใชใ้น
การท างาน ดงันั้นการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรไม่ใหเ้กิดความ
เสียหายหรือขดัขอ้งอยา่งกะทนัหนั จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ ขอ้มูลโดยทัว่ไปของโรงงานกรณีศึกษา มีช่างซ่อมบ ารุง 
10 คน ต้องรับผิดชอบต่อเคร่ืองจักรโดยเฉลี่ย 3 เคร่ือง    
เม่ือเคร่ืองจกัรเกิดการขดัขอ้งท าใหต้อ้งเสียเวลารอช่างซ่อม
บ ารุงเป็นเวลานาน โดยผูว้ิจยัไดศ้ึกษาค่าเวลาเฉลี่ยก่อนที่
เคร่ืองจักรช ารุด  (Mean Time between to Failures : 

MTBF) ในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 1,653.33 นาที และค่า
เวลาเฉลี่ยในการซ่อมบ ารุง  (Mean Time to Repair : 

MTTR)  ในปี พ.ศ. 2557 อยูท่ี่ 120.80 นาที โดยสาเหตุ
ที่ส าคญัเน่ืองจากช่างในฝ่ายซ่อมบ ารุงเป็นผูด้  าเนินแกไ้ข
ปัญหาเคร่ืองจกัรขดัขอ้งเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น จึงท าให้เกิด
แนวคิด หากเคร่ืองจักรมีอาการขดัขอ้งและสามารถแกไ้ข
ได้โดยวิธีการง่าย  ๆ ด้วยพนักงานฝ่ายผลิตเองสามารถ
ด าเนินการแกไ้ขและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรดว้ยตนเองไดใ้น
เ บ้ืองต้น  หรือที่ เ รียกว่าการบ า รุง รักษาด้ว ยตนเอง 
(Autonomous Maintenance : AM) ซ่ึงการบ ารุงรักษา
ดังกล่ าวได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ใน อุตสาหกรรมที่
หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุ
ภณัฑก์ล่องกระดาษ [5] อุตสาหกรรมผลิตอาหาร [6] และ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร [7] เป็นตน้ 
และมีผลการด าเนินงานท่ีเป็นตวัช้ีวดัในการบ ารุงรักษาใน
ด้านต่า งๆ  ท่ี ดี ข้ึน  จึ ง เ ป็นที่ มาของการน าหลักการ
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บ ารุงรักษาดว้ยตนเองมาประยุกต์ใชใ้นโรงงานกรณีศึกษา 
เพื่อเป็นการพฒันาทกัษะในการบ ารุงรักษาใหก้บัพนักงาน
ในฝ่ายผลิตและปรับปรุงค่า MTBF และ MTTR ให้มี
แนวโนม้ที่ดีข้ึนต่อไปในอนาคต        

   
2. ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

ส าหรับทฤษฏีท่ีใชใ้นการวิจัยในคร้ังน้ีประกอบดว้ย
ทฤษฎีการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง (AM) การหาค่าเวลา
เฉลี่ยก่อนที่เคร่ืองจักรช ารุด (MTBF) และเวลาเฉลี่ยใน
การซ่อมบ ารุง (MTTR) 

2.1 ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า ด้ ว ย ต น เ อ ง  (Autonomous 
Maintenance: AM) 

เป็นกิจกรรมที่ มีว ัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงาน
ผูใ้ชเ้คร่ืองจักรแต่ละคนสามารถดูแลรักษาเคร่ืองจักรดว้ย
ตนเอง โดยการด าเนินการตรวจเช็คเคร่ืองจักรของตนเอง
เป็นประจ าทุกวนั ผูใ้ชเ้คร่ืองจักรแต่ละคนสามารถท าการ
ตรวจสอบประจ าวัน หล่อลื่น เปลี่ยนช้ินส่วนอะไหล่  
ซ่อมแซมเบ้ืองต้น สังเกตความผิดปกติ และตรวจสอบ
อุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรที่ตนเองเป็นผูใ้ชไ้ดอ้ย่างละเอียด มี
ขั้นตอนในการด าเนินการ 7 ขั้นตอน [8] อา้งถึง [9] ดงัน้ี  

(1) การท าความสะอาดเบ้ืองต้น โดยการก าจัดส่ิง
สกปรก ฝุ่ น คราบน ้ ามนั ตรวจสอบช้ินส่วนท่ีช ารุด การสึก
หรอ หลวม คลอน ตรวจสอบการร่ัวซึม ตรวจสอบคราบ
สนิม  

(2) ก าจัดแหล่งของปัญหา และจุดยากล าบาก จาก
การท าความสะอาดโดยทัว่ถึง และเปิดเผยใหเ้ห็นปัญหาที่
ซ่อนเร้น ดว้ยการแขวนป้าย (Tag) ทุกปัญหาที่พบ จัดท า
แผนการปรับปรุงปัญหาที่พบเม่ือท าการปรับปรุง และ
แกไ้ขปัญหา เสร็จแลว้จึงปลดป้ายออก  

(3) สร้างมาตรฐานการท าความสะอาดและหล่อลื่น 
โดยศึกษาขอ้มูลดา้นเทคนิค และมาตรฐานของเคร่ืองจักร 
ก  าหนดต าแหน่งต่างๆของเคร่ืองจักร และเวลาในการท า
ความสะอาด และหล่อล่ืน จัดท ามาตรฐานการท าความ
สะอาด และหล่อลื่นโดยพนกังานประจ าเคร่ือง 

(4) การตรวจสอบโดยรวม ศึกษาโครงสร้าง และ 
หน้าที่การท างานของเคร่ืองจกัร เพิ่มความรู้ความช านาญ
ในการตรวจสอบเคร่ืองจักรในด้านต่างๆ เช่น ระบบ         
นิวเมติกส์ ไฮดรอลิก ระบบไฟฟ้า  ระบบส่งก าลงั ระบบ
หล่อลื่น นัตและโบลท์  เพื่อให้กิจกรรมกลุ่มย่อยของการ
บ า รุ ง รักษา ด้ว ยตน เอง  สามารถด า เ นิ นได้อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือที่ช่วยสนับสนุน ดว้ย
บทเรียนเฉพาะเร่ือง (One Point Lesson : OPL)  

(5) การควบคุมสภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
รักษามาตรฐานและควบคุมการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ 
และทั่วถึง  จัดบริ เวณสถานท่ีท างานให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  เน้นการตรวจสอบเบ้ืองต้นโดยใช้ประสาท
สัมผสัทั้ง 5 ของร่างกาย  

(6) การตรวจสอบดว้ยตนเอง เป็นการปรับปรุงแกไ้ข
มาตรฐานท่ีท าข้ึนในขั้นตอนที่ (3) และ (5) ให้เหมาะสม
โดยเน้นดูแลเค ร่ืองจักร อุปกรณ์ด้วยตนเองให้เ ป็น
มาตรฐานจริงในการท างาน 

(7 )  การบ า รุ งรักษาด้ว ยตน เองอย่า งต่อ เ น่ื อง             
โดยติดตามผลการด าเ นินการในด้านต่างๆ การปรับ
เป้าหมายการปรับปรุงให้สูงข้ึน ขยายผลการปรับปรุง      
ในทุกพื้นท่ีและประเมินบทบาทของพนักงานฝ่ายผลิต 
และฝ่ายซ่อมบ ารุงในการมีส่วนร่วมในงานซ่อมบ ารุง  
2.2 เวลาเดิน เคร่ืองจักรเฉ ล่ียก่อนที่ เค ร่ืองจักรช ารุด 
(MTBF)   

เป็นตัวบอกความน่าเช่ือถือได้ของเคร่ืองจักรโดย
หมายถึง เคร่ืองจักรสามารถท างานไดน้านเท่าไรโดยไม่
หยดุซ่อม ดงัสมการที่ 1 [10] อา้งถึง [11] 

MTBF = มท่ีหยุดซ่อจ านวนคร้ัง
วมร่ืองจกัรรเวลาเดินเค

                     (1) 

ถา้มีการปรับปรุงและไดค้่า MTBF เพิ่มข้ึนกว่าช่วง
ก่อนการปรับปรุง แสดงว่าใหผ้ลการปรับปรุงดีข้ึน 
2 . 3  เ วลา เฉ ล่ียในการหยุด ซ่อม  (Mean Time to 
Repair : MTTR) 

ช่วยในการวัดความสามารถในการดูแลเคร่ืองจักร
ของหน่วยงานซ่อมบ ารุง ซ่ึงหมายถึง หากเคร่ืองจักรหยุด



633

108 109

บ ารุงรักษาดว้ยตนเองมาประยุกต์ใชใ้นโรงงานกรณีศึกษา 
เพื่อเป็นการพฒันาทกัษะในการบ ารุงรักษาใหก้บัพนักงาน
ในฝ่ายผลิตและปรับปรุงค่า MTBF และ MTTR ให้มี
แนวโนม้ที่ดีข้ึนต่อไปในอนาคต        

   
2. ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

ส าหรับทฤษฏีท่ีใชใ้นการวิจัยในคร้ังน้ีประกอบดว้ย
ทฤษฎีการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง (AM) การหาค่าเวลา
เฉลี่ยก่อนที่เคร่ืองจักรช ารุด (MTBF) และเวลาเฉลี่ยใน
การซ่อมบ ารุง (MTTR) 

2.1 ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า ด้ ว ย ต น เ อ ง  (Autonomous 
Maintenance: AM) 

เป็นกิจกรรมที่ มีว ัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงาน
ผูใ้ชเ้คร่ืองจักรแต่ละคนสามารถดูแลรักษาเคร่ืองจักรดว้ย
ตนเอง โดยการด าเนินการตรวจเช็คเคร่ืองจักรของตนเอง
เป็นประจ าทุกวนั ผูใ้ชเ้คร่ืองจักรแต่ละคนสามารถท าการ
ตรวจสอบประจ าวัน หล่อลื่น เปลี่ยนช้ินส่วนอะไหล่  
ซ่อมแซมเบ้ืองต้น สังเกตความผิดปกติ และตรวจสอบ
อุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรที่ตนเองเป็นผูใ้ชไ้ดอ้ย่างละเอียด มี
ขั้นตอนในการด าเนินการ 7 ขั้นตอน [8] อา้งถึง [9] ดงัน้ี  

(1) การท าความสะอาดเบ้ืองต้น โดยการก าจัดส่ิง
สกปรก ฝุ่ น คราบน ้ ามนั ตรวจสอบช้ินส่วนท่ีช ารุด การสึก
หรอ หลวม คลอน ตรวจสอบการร่ัวซึม ตรวจสอบคราบ
สนิม  

(2) ก าจัดแหล่งของปัญหา และจุดยากล าบาก จาก
การท าความสะอาดโดยทัว่ถึง และเปิดเผยใหเ้ห็นปัญหาที่
ซ่อนเร้น ดว้ยการแขวนป้าย (Tag) ทุกปัญหาที่พบ จัดท า
แผนการปรับปรุงปัญหาที่พบเม่ือท าการปรับปรุง และ
แกไ้ขปัญหา เสร็จแลว้จึงปลดป้ายออก  

(3) สร้างมาตรฐานการท าความสะอาดและหล่อลื่น 
โดยศึกษาขอ้มูลดา้นเทคนิค และมาตรฐานของเคร่ืองจักร 
ก  าหนดต าแหน่งต่างๆของเคร่ืองจักร และเวลาในการท า
ความสะอาด และหล่อลื่น จัดท ามาตรฐานการท าความ
สะอาด และหล่อลื่นโดยพนกังานประจ าเคร่ือง 

(4) การตรวจสอบโดยรวม ศึกษาโครงสร้าง และ 
หน้าที่การท างานของเคร่ืองจกัร เพิ่มความรู้ความช านาญ
ในการตรวจสอบเคร่ืองจักรในด้านต่างๆ เช่น ระบบ         
นิวเมติกส์ ไฮดรอลิก ระบบไฟฟ้า  ระบบส่งก าลงั ระบบ
หล่อลื่น นัตและโบลท์  เพื่อให้กิจกรรมกลุ่มย่อยของการ
บ า รุ ง รักษา ด้ว ยตน เอง  สามารถด า เ นิ นได้อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือที่ช่วยสนับสนุน ดว้ย
บทเรียนเฉพาะเร่ือง (One Point Lesson : OPL)  

(5) การควบคุมสภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
รักษามาตรฐานและควบคุมการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ 
และทั่วถึง  จัดบริ เวณสถานท่ีท างานให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  เน้นการตรวจสอบเบ้ืองต้นโดยใช้ประสาท
สัมผสัทั้ง 5 ของร่างกาย  

(6) การตรวจสอบดว้ยตนเอง เป็นการปรับปรุงแกไ้ข
มาตรฐานท่ีท าข้ึนในขั้นตอนที่ (3) และ (5) ให้เหมาะสม
โดยเน้นดูแลเค ร่ืองจักร อุปกรณ์ด้วยตนเองให้เ ป็น
มาตรฐานจริงในการท างาน 

(7 )  การบ า รุ งรักษาด้ว ยตน เองอย่า งต่อ เ น่ื อง             
โดยติดตามผลการด าเ นินการในด้านต่างๆ การปรับ
เป้าหมายการปรับปรุงให้สูงข้ึน ขยายผลการปรับปรุง      
ในทุกพื้นท่ีและประเมินบทบาทของพนักงานฝ่ายผลิต 
และฝ่ายซ่อมบ ารุงในการมีส่วนร่วมในงานซ่อมบ ารุง  
2.2 เวลาเดิน เคร่ืองจักรเฉ ล่ียก่อนที่ เค ร่ืองจักรช ารุด 
(MTBF)   

เป็นตัวบอกความน่าเช่ือถือได้ของเคร่ืองจักรโดย
หมายถึง เคร่ืองจักรสามารถท างานไดน้านเท่าไรโดยไม่
หยดุซ่อม ดงัสมการที่ 1 [10] อา้งถึง [11] 

MTBF = มท่ีหยุดซ่อจ านวนคร้ัง
วมร่ืองจกัรรเวลาเดินเค

                     (1) 

ถา้มีการปรับปรุงและไดค้่า MTBF เพิ่มข้ึนกว่าช่วง
ก่อนการปรับปรุง แสดงว่าใหผ้ลการปรับปรุงดีข้ึน 
2 . 3  เ วลา เฉ ล่ียในการหยุด ซ่อม  (Mean Time to 
Repair : MTTR) 

ช่วยในการวัดความสามารถในการดูแลเคร่ืองจักร
ของหน่วยงานซ่อมบ ารุง ซ่ึงหมายถึง หากเคร่ืองจักรหยุด

ท างาน จะต้องใชเ้วลาซ่อมโดยเฉลี่ยนานเท่าไรต่อเคร่ือง 
ดงัสมการที่ 2 [12] อา้งถึง [13] 

MTTR = มท่ีหยุดซ่อจ านวนคร้ัง
กรรวมมเคร่ืองจัเวลาการซ่อ

               (2) 

ถา้มีการปรับปรุงแลว้ไดค้่า MTTR ลดลงกว่าช่วง
ก่อนปรับปรุงแสดงว่าไดผ้ลการปรับปรุงดีข้ึน  

 
3.  วธิีด าเนนิการวจิยั 

การบ ารุงรักษาด้วยตนเองในโรงไฟฟ้าเ ช้ือเพลิง
ชีวภาพ มีขั้นตอนการด าเนินการ ทั้งส้ิน 7 ขั้นตอน และมี
การประเมินผลการด าเนินการด้วยค่า MTBF และค่า 
MTTR โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจยั ดงัรูปท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 วิธีการด าเนินการวิจยั 
 
 

4. ผลการด าเนินการวจิยั 
การบ ารุงรักษาด้วยตนเองในโรงไฟฟ้าเ ช้ือเพลิง

ชีวภาพ มีรายละเอียดและผลการด าเนินการ ดงัน้ี   
4.1 การท าความสะอาดเบ้ืองต้น 

พนักงานกลุ่มย่อยฝ่ายผลิตประจ าเคร่ืองร่วมกันท า
ความสะอาดเค ร่ืองจักร  ทั้ ง  3  เค ร่ือง ได้แก่  เค ร่ือง 
Generator เคร่ือง Blower pump และเคร่ือง Chiller

โดยต าแหน่งที่เลือกท าความสะอาดเป็นที่ต  าแหน่งมองเห็น
ได้ชัดเจน ไม่มีความซับซ้อน และง่ายต่อการก าจัดส่ิง
สกปรก ฝุ่ น คราบน ้ามนั รวมไปถึงการตรวจสอบช้ินส่วน
ท่ีช ารุด การร่ัวซึมของน ้ามนั เป็นตน้ จากนั้นจึงบนัทึกผลท่ี
ได้ลงในรายงานการตรวจสอบการท าความสะอาด
เคร่ืองจกัรเบ้ืองตน้ ดงัตารางที่ 1 

4.2 การก าจัดแหล่งของปัญหาและจุดยากล าบาก 

เป็นการตรวจสอบเพิ่มเติมหลังจากการท าความ
สะอาดเบ้ืองตน้ เพื่อการคน้หาจุดท่ีมีปัญหาการช ารุด หรือ
เส่ือมสภาพ และจุดที่ยากล าบากต่อการตรวจสอบที่ยงัไม่
พบในขั้นตอนการท าความสะอาดเบ้ืองต้น โดยก าหนด
มาตรการในการก าจัดแหล่งของปัญหา และจุดยากล าบาก 
ดงัตารางที่ 2 การติดป้าย (Tag) เพื่อท าให้จุดยากล าบาก
หรือจุดที่มีปัญหาแสดงออกมาไดอ้ย่างชดัเจนที่สุด ดงัรูป   
ที่ 2 และตวัอย่างการติดป้าย (Tag) ดงัรูปที่ 3 โดยแบ่งจุด
ท่ีพบปัญหาตามระบบการท างานพื้นฐานของเคร่ืองจักร
เป็น 5 กลุ่ม คือ ระบบนิวเมติกส์ ไฮดรอลิก ระบบส่งก าลงั 
ระบบหล่อลื่น ระบบไฟฟ้า นัตส์และโบลท ์โดยมีพนกังาน
ฝ่ายซ่อมบ ารุงประจ ากลุ่มแต่ละกลุ่มช่วยจ าแนกประเภท
ของระบบพื้นฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้
พนักงานประจ าเคร่ืองจักรในฝ่ายผลิตมีความรู้เกี่ยวกับ
พื้นฐานเคร่ืองจกัรของตนเอง  
 
 
 
 
 

 
 

1. การท าความสะอาดเบ้ืองตน้ 

2. การก าจดัแหล่งของปัญหาและจุดยากล าบาก 

3. การสร้างมาตรฐานการท าความสะอาดและหล่อลื่น 

4. การตรวจสอบโดยรวม 

5. การควบคุมการเป็นระเบียบ 

6. การตรวจสอบดว้ยตนเอง 

7. การบ ารุงรักษาดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

8. การประเมินค่า MTBF 

9. การประเมินค่า MTTR 
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ตารางที่ 1 สรุปรายงานตรวจสอบการท าความสะอาดเคร่ืองจกัรเบ้ืองตน้ 

เคร่ือง ปัญหาที่พบ การปรับปรุงแก้ไข 
G

en
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1. แผงรังผึ้ง radiator สกปรก 1. ฉีดน ้าและเป่าดว้ยลม 
2.ไส้กรองอากาศอุดตนั 2. ใชเ้คร่ืองเป่าลม 
3. วาวน ้าร่ัว 3. เปลี่ยนซีลวาวน ้าใหม่ 
4. กระแสพดัลมเกินค่าท่ีตั้งไว  ้ 4. ใชมิ้เตอร์วดัหา้มเกิน 21 amp 

5. มีเศษสกปรกท่ีถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง 5. ถ่ายน ้าและเศษสกปรกออกจากถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง 
6. หวัเทียนไม่จุดระเบิด 6. เชด็ดว้ยผา้สะอาด 
7. เคร่ืองยนตส์ตาร์ทไม่ติดเน่ืองจากประสิทธิภาพ
เชิงเพลิงต ่า 

7. ปรับเช้ือเพลิงใหอ้ยูใ่นค่ามาตรฐาน 

8. ฝุ่ นเกาะท่ีเคร่ืองป่ันไฟ 8.  เป่าฝุ่ นออกจากเคร่ืองป่ันไฟ 

B
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er
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p 

1. คราบฝุ่ นเกาะที่มอเตอร์ 1. ใชเ้คร่ืองเป่าลม/เชด็ดว้ยผา้ 
2. มีฝุ่ นติดท่ีป๊ัม 2. ใชเ้คร่ืองเป่าลม/เชด็ดว้ยผา้ 
3. สายพานหยอ่น 3. ปรับตั้งสายพานใหม่ 
4. มีคราบน ้ามนัท่ีป๊ัม Blower 4. เชด็ดว้ยผา้สะอาด 
5. ชุดคอนโทรนลดัวงจร 5. เปลี่ยน Magneticใหม่ 

C
hi

lle
r 

1. ท่อสารท าความเยน็ R22 ร่ัว  1. เช่ือมอุดรอยร่ัวแลว้เติมสารท าความเยน็ R22 ใหม่ 
2. Condensing สกปรก 2. เป่าท าความสะอาด Condensing 

3. ภายในชุคอมเพรสเซอร์มีฝุ่ น 3. ใชเ้คร่ืองเป่าลม/เชด็ดว้ยผา้ 
4. ท่อน ้ายาสกปรก 4. เปิดฝาใชแ้ปลงท าความสะอาด 
5. น ้า circulate เส่ือมสภาพ 5. เปลี่ยนน ้า circulate ใหม่  
6. แผงยดึ Condensing สกปรก 6.ใชเ้คร่ืองเป่าลม 

 
ตารางที่ 2 ตวัอยา่งมาตรการก าจดัจุดยากล าบากในส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองจกัร 

ระบบ รายละเอียดปัญหา มาตรการในการแกไ้ข จ านวน 

นิวเมติกส์ ไฮดรอลิก วาวลมคา้ง ท าความความสะอาดวาวใหม่ 1 
ส่งก าลงั สายพานเส่ือมสภาพตามอายกุารใชง้าน เปล่ียนสายพานใหม่ 4 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าลดัวงจร เปล่ียนอุปกรณ์ท่ีท าใหเ้กิดการลดัวงจรใหม่ 5 
หล่อล่ืน สารหล่อล่ืนหมดสภาพตามอายกุารใชง้าน เปล่ียนสารหล่อล่ืนใหม่ 2 

นตัส์และโบลท์ น็อตหลวม ท าการขนัแน่นใหม่ 3 
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รูปที่ 2 ตวัอยา่งป้าย (Tag) ของเคร่ืองจกัร 

 

 
ก่อนแก้ไข           หลังแก้ไข 

รูปที่  3 การปรับปรุงจุดยากล าบากต่อการตรวจสอบ
ขอ้บกพร่องบริเวณแผงควบคุมของเคร่ือง Chiller 

 
4.3 การสร้างมาตรฐานการท าความสะอาดและหล่อล่ืน 

การสร้างมาตรฐานในการท าความสะอาดและ       
การหล่อลื่น ของเคร่ืองจักรตัวอย่าง ทั้ ง 3 เคร่ือง โดย
ต าแหน่งมาตรฐานการท าความสะอาดและการหล่อลื่น 
แสดงดงัรูป  4 และ 5 ส่วนมาตรฐานการท าความสะอาด
และการหล่อลื่น จะมีการระบุต  าแหน่ง วิธีการตรวจสอบ
ความสะอาด วิธีการแกไ้ขเม่ือพบปัญหา สัญลักษณ์ของ
เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าความสะอาดซ่ึงเ ป็นอุปกรณ์
พื้นฐาน ความถี่ในการท าความสะอาด เวลาที่ใชใ้นการท า
ความสะอาดในแต่ละต าแหน่ง และเกณฑท์ี่ยอมรับ ดงัรูปท่ี 
6 และ 7 โดยเป็นขอ้มูลที่พนักงานประจ าเคร่ืองในฝ่าย

ผลิตสามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงขอ้มูลการจัดท า
มาตรฐานดงักล่าวไดน้ ามาจากพนกังานในฝ่ายซ่อมบ ารุงที่
มีประสบการณ์ในการบ ารุงรักษาประจ าเคร่ืองตวัอยา่งเป็น
ผูใ้หข้อ้มูล  
 

 
รูปที่ 4 ตวัอยา่งต าแหน่งมาตรฐานท าความสะอาด 

เคร่ือง Generator 
 

 
รูปที่ 5 ตวัอยา่งต าแหน่งมาตรฐานการหล่อลื่นเคร่ือง 

Generator 
 
4.4 การตรวจสอบโดยรวม 

เ ป็นขั้ นตอน เพิ่ มพูนความ รู้และทักษะในการ
ตรวจสอบเคร่ืองจกัรและแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ท่ีเกิดข้ึนกบั
เคร่ืองจักรใหก้บัพนักงานฝ่ายผลิต โดยการใหพ้นักงานใน
ฝ่ายผลิตเป็นผู ้เขียนแนวทางปฏิบติัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ
เค ร่ื องจั กร ซ่ึ งอา จมา จากคว า ม รู้พื้ นฐานหรื อจา ก
ประสบการณ์ในการท างาน ผ่านทางแบบฟอร์มบทเรียน
เฉพาะจุด (OPL) ดงัรูปที่ 8 
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รูปที่ 6 ตวัอยา่งจุดท าความสะอาดเคร่ือง Generator 

 

 
รูปที่ 7 ตวัอยา่งมาตรฐานการหล่อลื่นเคร่ืองจกัร 

 

 
รูปที่ 8 ตวัอยา่งแบบฟอร์มบทเรียนเฉพาะจุด (OPL)      

ของเคร่ืองจกัร 

4.5 การควบคุมสภาพความเป็นระเบียบร้อย  
เป็นการรักษามาตรฐานและควบคุมความเรียบร้อย

บริเวณเคร่ืองจกัร ที่เนน้ไปที่การตรวจสอบโดยใชป้ระสาท
สัมผสัทั้ง 5 ของร่างกายตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง
ก่อนท างาน และขณะท างานเพื่อสังเกตส่ิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึน
ถา้พบส่ิงผิดปกติท่ีพนักงานฝ่ายผลิตไม่สามารถแก้ไขได้ 
ต้องแจ้งให้พนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงเป็นผู ้เข้ามาแก้ไข     
ขอ้มูลส่วนน้ีน ามาจากมาตรฐานการตรวจสอบประจ าวนั
ของโรงไฟฟ้าเช่ือเพลิงชีวภาพ ดงัรูปท่ี 9 

4.6 การตรวจสอบด้วยตนเอง  
เป็นการปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐานท่ีท าข้ึนในขั้นตอน

ที่ 4.3  และ 4.5  ให้เหมาะสมโดยเน้นดูแลเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ด้วยตนเองให้เป็นมาตรฐานจริงในการท างาน 
ผูว้ิจัยจึงร่วมกับฝ่ายซ่อมบ ารุงและฝ่ายผลิตออกแบบใบ
ตรวจสอบการบ า รุงรักษาด้วยตนเอง โดยหลักการ
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ขอ้มูลส่วนน้ีน ามาจากมาตรฐานการตรวจสอบประจ าวนั
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4.6 การตรวจสอบด้วยตนเอง  
เป็นการปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐานท่ีท าข้ึนในขั้นตอน

ที่ 4.3  และ 4.5  ให้เหมาะสมโดยเน้นดูแลเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ด้วยตนเองให้เป็นมาตรฐานจริงในการท างาน 
ผูว้ิจัยจึงร่วมกับฝ่ายซ่อมบ ารุงและฝ่ายผลิตออกแบบใบ
ตรวจสอบการบ า รุงรักษาด้วยตนเอง โดยหลักการ

ออกแบบใบตรวจสอบจะล าดับต าแหน่งจากด้านหน้ า
เคร่ืองไปยงัทา้ยเคร่ือง ดงัรูปที่ 10 

4.7 การบ ารุงรักษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

โดยการประเมินผลของการด าเนินกิจกรรม จาก
จ านวนของการปลดป้าย (Tag) และจ านวนของบทเรียน
เฉพาะจุด (OPL) ดังตารางที่ 3 ที่สามารถสร้างได้ ซ่ึง
มุ่งเนน้ใหพ้นักงานประจ าเคร่ืองในฝ่ายผลิตมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนวคิด เพื่อการสร้างความรู้ในการตรวจสอบ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ดว้ยบทเรียนเฉพาะจุด (OPL) ที่ไดจ้าก
การท างานจริง 

4.8 การประเมินค่า MTBF  

ผลการประเมินค่า MTBF ในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 
1,653.33 นาที ส่วนค่า MTBF ในปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่  
1,802.83 นาที ส่วนแนวโนม้ของ MTBF ในแต่ละเดือน
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2558 แสดงดงัรูปท่ี 11 

4.9 การประเมินค่า MTTR  

ผลการประเมินค่า MTTR ในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 
120.80 นาที  ส่วนค่า  MTTR ในปี พ .ศ . 2558 อยู่ที่      
105.80 นาที ส่วนแนวโน้มของ MTTR ในแต่ละเดือน
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2558 แสดงดงัรูปท่ี12

 

รูปที่ 9 ตวัอยา่งมาตรฐานการตรวจสอบประจ าวนัเคร่ืองจกัร 

 

รูปที่ 10 ตวัอยา่งแบบฟอร์มการบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง 
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รูปที่ 12 ขอ้มูลเปรียบเทียบการวดัค่า MTTR ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2558 
 

5. สรุปผลการวจิยั 

การบ ารุงรักษาดว้ยตนเองในโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง
ชีวภาพ  โดยมีเคร่ือง Generator เคร่ือง Blower pump 

และเคร่ือง Chiller เป็นเคร่ืองตวัอย่าง การด าเนินการเร่ิม
จากการท าความสะอาดเบ้ืองตน้ในจุดที่มีความสกปรกจาก
คราบฝุ่ นและน ้ า มันหล่อลื่น   พร้อมด้ว ยการค้นหา
แหล่งที่มาของปัญหาและจุดยากล าบากต่อการตรวจสอบ
ดว้ยการติดป้าย (Tag) การสร้างมาตรฐานการท าความ
สะอาดและหล่อลื่นดว้ยการระบุต  าแหน่งของเคร่ืองจักร 

วิธีการตรวจสอบความสะอาด วิธีการแกไ้ขเม่ือพบปัญหา 
สัญลกัษณ์ของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการท าความสะอาด ซ่ึงเป็น
อุปกรณ์พื้นฐาน ความถี่ในการท าความสะอาด เวลาที่ใชใ้น
การท าความสะอาดในแต่ละต าแหน่ง และเกณฑ์ที่ยอมรับ  
การตรวจสอบโดยรวม เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทกัษะ
ในการตรวจสอบเคร่ืองจักร ด้วยการสร้างบทเรียน      
เฉพาะจุด (OPL) การควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย        
ด้วยการสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบเคร่ืองจักร
ประจ าวนั ที่อาศยัประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของร่างกายในการ

เคร่ือง ป้ายที่ติดได ้ ป้ายที่ปลดออก OPL ที่เขียนได ้
Generator 7 5 4 

Blower  pump 7 5 4 
Chiller 5 4 2 
รวม 19 14 10 

นา
ท ี

นา
ท ี
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นา
ท ี

นา
ท ี

ตรวจสอบ  ส่วนการตรวจสอบด้วยตนเอง  สามารถ
ด าเนินการได้จากการสร้างแบบฟอร์มเพื่อน าไปใช้จริง     
ซ่ึงรวบรวมจากมาตรฐานการท าความสะอาด การหล่อลื่น 
และตรวจสอบประจ าวนั ส าหรับการบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง ไดจ้ากการติดผลการด าเนินกิจกรรม ในส่วน
ของฝ่ายผลิตและซ่อมบ ารุง ที่สามารถแกไ้ขจุดบกพร่อง
ยากล าบากด้วยการปลดป้าย  (Tag) ได้ทั้ งส้ิน  14 จุด      
จาก 19 จุด  คิดเป็น 74 เปอร์เซ็นต์ และพนกังานฝ่ายผลิต
สามารถเขียนบทเรียนเฉพาะจุด (OPL) ไดท้ั้งส้ิน 10 เร่ือง 
ส่วนผลจากการประเมินค่า MTBF ก่อนการประยุกต์ใช ้
ในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 1,653.33 นาที ส่วนค่า MTBF     

หลงัการประยกุตใ์ช ้ในปี พ.ศ. 2558 อยูท่ี่ 1,802.83 นาที 
เพิ่มข้ึน 149.50 นาที ส่วนผลการประเมินค่า MTTR 

ก่อนการประยกุต์ใช ้ในปี พ.ศ. 2557 อยูท่ี่ 120.80 นาที 
ส่วนค่า MTTR หลงัการประยกุตใ์ช ้ในปี พ.ศ. 2558 อยู่
ที่  105.80 นาที ลดลง 15.00 นาท ี
 
6.  กติตกิรรมประกาศ 
 ผู ้วิ จั ยขอขอบคุณ โรงไฟ ฟ้า เ ช้ือ เ พลิ ง ชีว ภาพ
กรณีศึกษา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ทั้ งด้านข้อมูลและเวลา   
ในการศึกษาวิจยัในคร้ังเป็นอยา่งยิง่   
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