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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท ่ า น
สมาชิก และผู้อ่านท่ีรักทุกท่านครับ ประเด็นเรื่อง 
TPM ท่ีเราคยุกันในตอนท่ีแล้ว คอื ความมุง่มัน่อย่าง

ต่อเนื่องของฝ่ายจัดการ ซึ่งเป็นก้าวแรก และก้าวส�าคัญที่สุดในการ
เดินหน้าสู่การท�า TPM สู่ผลส�าเร็จในหน่วยงานใดๆ 

ในฉบับนี้เรามาคุยกันเรื่ององค์ประกอบต่อไปนะครับ
นัน่คอื การยกระดบัความรบัผดิชอบของพนักงาน ทีมงานข้าม

สายงาน การแก้ปัญหาทีต้่นราก วนิยั การท�าให้เป็นมาตรฐาน และการ
ท�าให้ง่ายขึ้น สุดท้ำยคือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ทีเ่รยีกว่ำ “การยกระดบัความรบัผดิชอบของพนกังาน” นัน้ กต่็อ
เนื่องจำกกำรบริหำรแบบ Top Down to Create Bottom Up นั่นคือ การ
มอบหมายงานท่ีนอกเหนอืจากหน้าทีป่รกตเิพือ่การพฒันาพนกังานให้
เก่ง แกร่ง และกล้ามากขึ้น

กำรจะท�ำเช่นนี้ต้องอำศัยศรัทธำต่อควำมเป็นมนุษย์ของ
พนักงำนอย่ำงที่กล่ำวไว้ในตอนที่แล้ว โดยเชื่อว่ำพนักงานมีศักยภาพที่
พัฒนาได้ไม่สิ้นสุด

ในที่นี้จะต้องเริ่มต้นด้วยพนักงานในสายการผลิต ซึ่งมีบทบำท
หลักในกำรท�ำ TPM ในทุกๆ องค์กรเลยละครับ เพรำะพนักงำนในสำย
กำรผลิตคือผู้ที่ใช้งำนเครื่องจักรอุปกรณ์ในกำรผลิตท�ำหน้ำที่แปรรูป
วัตถุดิบ หรืองำนระหว่ำงท�ำ ให้ออกมำเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปในที่สุด

ในกรณีของงำนบริกำร เช่น โรงพยำบำล ธนำคำร ร้ำนสะดวก

ซื้อ ห้ำงสรรพสินค้ำ โรงภำพยนต์ หน่วยงำนให้บริกำรต่ำงๆ ในภำครัฐ 
และภำคเอกชน พนักงานหน้างานที่ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ให้บริการก็จะมีบทบำทหลักเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้เพรำะผู้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์เป็นประจ�ำทุกเมื่อเช่ือวัน จะ
เป็นผู้ที่รู้สภาพของเครื่องมืออุปกรณ์นั้นๆ ได้ดีที่สุด ว่ำ “ปรกติ” หรือ 
“ไม่ปรกติ” เมื่อเทียบกับที่เคยใช้มำ 

ที่บอกว่า “ปรกติ” หรือ “ไม่ปรกติ” ไม่ได้แปลว่า “เสีย/ขัดข้อง” 
หรอื “ไม่เสยี/ไม่ขดัข้อง” นะครบั เพียงแต่ผูใ้ช้ประจ�าจะบอกได้ว่าสภาพ
ของเครื่องจักรอุปกรณ์นั้น “เหมือนเดิม” ที่เคยใช้มาหรือไม่?

ส่วนผู้ที่จะบอกได้ว่ำ “เสีย/ขัดข้อง” หรือ “ไม่เสีย/ไม่ขัดข้อง” 
ตลอดจนควรจัดกำรอย่ำงไรต่อไปนั้น คือ ช่ำงหรือพนักงำนบ�ำรุงรักษำ
ครับ

ผมมักอธิบำยเปรียบเทียบกับร่ำงกำยของคนว่ำ ท่ำนคือผู้ที่รู้ดี
ทีส่ดุว่ำสขุภำพร่ำงกำยของท่ำนในแต่ละวัน แต่ละขณะนัน้ “ปรกต”ิ หรอื 
“ไม่ปรกติ” โดยหมอนั้นไม่รู้อะไรเท่ำท่ำนหรอกครับ

เพรำะประโยคแรกทีห่มอถำมท่ำนเมือ่พบหน้ำกนั คอื “เป็นอะไร
มา ?”

ซึ่งหำกว่ำท่ำนปวดศีรษะ แต่กลับบอกหมอ (โดยเจตนำหรือไม่
ก็ตำม) ว่ำ “ปวดท้องจ้ะหมอ”  หมอก็จะถำมเพ่ือหำสมมติฐำนของ 
โรคภัยไข้เจ็บของท่ำนต่อไปว่ำ “ทานอะไรมาบ้าง”
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ครำวนี้หำกท่ำนสำนต่อไปว่ำ ทำนส้มต�ำแซ่บ หอยแครงลวก 
หอยนำงรมดบิ ฯลฯ แล้วละก็ หมอก็จะวนิจิฉยัต่อไปเลยว่ำ “น่าจะอาหาร
เป็นพิษ”  แล้วท่ำนก็จะได้รับยำแก้ปวดท้อง เกลือแร่ หรือยำผสม
คำร์บอน มำรับประทำนเพื่อให้บรรเทำ... แต่ท่านจะไม่หายปวดหัว
หรอกนะครับ

หมอก็จะเปรียบเสมือนช่ำง ร่ำงกำยของท่ำนเปรียบเสมือน
เครือ่งจกัรอปุกรณ์ และท่ำนเองเป็นเหมือนพนกังำนในสำยกำรผลติ หำก
ท่ำนกับช่ำงร่วมมือกันเต็มร้อย เหมือนคนไข้กับหมอร่วมมือกันแล้ว 
อำกำรเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะรักษำให้หำยได้ในเวลำอันรวดเร็ว

กำรยกระดับควำมรับผิดชอบของพนักงำนในสำยกำรผลิต คือ 
การมอบความรบัผดิชอบต่อ “สขุภาพ” ของเครือ่งจกัรอปุกรณ์ให้ผูใ้ช้
เป็นผูด้แูล และปฐมพยาบาลในเบือ้งต้น การท�าเช่นนีจ้ะท�าให้เบาแรง
ช่าง ลดเวลาการซ่อมบ�ารงุ และท�าให้ช่างสามารถวางแผน และปฏบิตัิ
ตามแผนการบ�ารุงรักษาได้

ไม่ใช่กำรรับผิดชอบแบบเดิมๆ คือ พนักงำนในสำยกำรผลิต
มีหน้ำที่ใช้เคร่ือง เสียหรือขัดข้องเมื่อไหร่ก็เรียกช่ำงมำซ่อม แล้วก็รอ
จนกว่ำจะซ่อมเสร็จค่อยมำใช้งำนต่อ

กำรรับผิดชอบแบบใหม่นี้จะมอบให้พนักงำนเป็น “เจ้ำของ” 
เครือ่งจกัรอปุกรณ์ทีต่นเองใช้งำน และท�ำหน้ำทีด่แูลปฐมพยำบำลเบือ้ง
ต้นให้ดีที่สุด

กำรปฐมพยำบำลทีว่่ำนีป้ระกอบด้วยกจิกรรมหลกั คอื ท�าความ
สะอาด ตรวจเติมน�้ามันหล่อลื่น ขันน็อต ปรับแต่งเล็กๆ น้อยๆ และ
ส่วนเสริมแต่ก็มีควำมส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกัน คือ การเดินเครื่องให้
ถูกวิธี

หำกพนักงำนผู้ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ท�ำได้ครบถ้วนสมบูรณ์
อย่ำงในย่อหน้ำบนแล้ว จะสามารถลดเหตุขัดข้องของเครื่องจักร
อุปกรณ์ลงจากเดิมได้ระหว่าง 90-95%

จำกที่เคยขัดข้องทุกเมื่อเชื่อวันก็จะเหลือเพียงสัปดำห์ละครั้ง 
เดือนละครั้ง หรือแม้แต่ปีละครั้ง ซึ่งทำงฝ่ำยช่ำงสำมำรถวำงแผน และ
ท�ำตำมแผนจนท�ำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ำ “เครื่องจักรขัดข้องเป็น 0” ได้

เครือ่งจกัรขดัข้องเป็น 0 ไม่ได้แปลว่ำเครือ่งจกัรไม่เคยหยดุเดนิ
นะครบั แต่หมำยควำมว่ำ เครือ่งจกัรอปุกรณ์จะไม่เกดิเหตขุดัข้องหยดุ
เดนิอย่างท่ีเราไม่ได้คาดการณ์ไว้ แปลว่า หยดุตามแผนหรือก�าหนดการ
ที่เราตั้งใจให้หยุดเพื่อการบ�ารุงรักษาครับ

ยกตัวอย่ำงเช่น โรงงำนผลิตสินค้ำชนิดหนึ่งต้องกำรเดินเครื่อง
ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงตลอดระยะเวลำสองเดือนโดยไม่หยุดเลย ในกรณีนี้ 
หำกเรำสำมำรถดแูลให้เครือ่งจกัรอปุกรณ์เดนิเป็นปรกตไิด้ตลอด 60 วนั 
x 24 ชัว่โมง หรอื 1440 ชัว่โมงได้ หรอืถ้ำจะให้ดกีว่ำนัน้ คอื 1,500 ช่ัวโมง
ก่อนกำรบ�ำรงุรกัษำได้ เรำกก็ล่ำวได้ว่ำเครือ่งจกัรอปุกรณ์นีม้เีหตขัุดข้อง
เป็น 0 ครับ

อำนิสงส์ของกิจกรรมกำรปฐมพยำบำลจำกสถิติของโรงงำน
ต่ำงๆ ที่ท�ำ TPM ประสบควำมส�ำเร็จพบว่ำ การท�าความสะอาด
เครื่องจักรอุปกรณ์จะลดการขัดข้องลง 60-65% การตรวจเติมน�้ามัน
หล่อลื่น การขันน็อต การปรับแต่งเล็กๆ น้อยๆ การเดินเครื่องให้ถูก
วิธี แต่ละกิจกรรมลดการขัดข้องลงได้ 5-10% ครับ 

ดังนั้น ที่ส�ำคัญที่สุดคือกำรท�ำควำมสะอำด ที่กล่ำวกันใน
กิจกรรม 5ส เสมอๆ ว่ำ “การท�าความสะอาด คือ การตรวจสอบ” และ
เป็นเครื่องมือส�าคัญของการเริ่มต้นการบ�ารุงรักษาที่ถูกวิธีครับ 

 

 


