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วิถีไทย วิถีโลก

สมาชิก และผูอ้ า่ นทีร่ กั ทุกท่านครับ ประเด็นเรือ่ ง TPM
ที่เราคุยกันในตอนที่แล้ว คือ เรื่องของ “การพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” หรือไคเซ็น และทิ้งท้ายไว้ว่า เราจะคุยกันด้วย
เรื่องเป้าหมาย 4 ประการของ TPM ซึ่งได้แก่ ลดเวลาหยุดงานที่ไม่ได้
วางแผนให้หยุดให้เป็น 0 ลดการสูญเสียความเร็วของเครือ่ งจักรอุปกรณ์
ให้เป็น 0 ลดของเสียหรืองานผิดพลาดให้เป็น 0 และลดต้นทุนวงจรอายุ
(Life Cycle Cost- LCC) ให้ต�่ำที่สุด
เรามาว่ากันไปทีละเป้าหมายนะครับ
ก่อนอืน่ พวกเราทีส่ นใจในเรือ่ งของการประยุกต์การบ�ำรุงรักษา
ทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมหรือ TPM ไปใช้ในองค์กรมักได้ยินเสมอๆ ว่า
เป้าหมายสุดยอดของ TPM คือ เหตุขัดข้อง (ของเครื่องจักรอุปกรณ์)
เป็น 0 ซึ่งต้องท�ำความเข้าใจกัน ณ ที่นี้ว่า เหตุขัดข้องเป็น 0 มิได้
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หมายความว่าเครือ่ งจักรอุปกรณ์จะไม่ขดั ข้องหรือเดินได้ไม่มหี ยุดสะดุด
ชะงักเลยนะครับ
ความหมายทีแ่ ท้จริง คือ เครือ่ งจักรอุปกรณ์จะไม่ขดั ข้องอย่าง
ทีเ่ ราไม่คาดหมายหรือไม่ทราบล่วงหน้า แต่จะหยุดตามแผนทีเ่ ราวาง
ไว้
เพราะทีมงานที่ท�ำ TPM ได้ขุดค้นจนพบ “เหตุขัดข้อง (ของ
เครื่องจักรอุปกรณ์)” ตั้งแต่เหตุขัดข้องที่พบได้ง่าย ไปจนถึงเหตุขัดข้อง
เรื้อรังที่ฝังลึกค้นพบได้ยาก
เมือ่ พบแล้วก็ขจัดให้หมดไปทีละสาเหตุ ... และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ
จัดท�ำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตลอดจนการดูแลบ�ำรุงรักษาปรับแต่ง
แล้วฝึกฝนอบรมพนักงานทั้งผู้ปฏิบัติงาน และช่างบ�ำรุงรักษาให้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
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เมือ่ เป็นอย่างนีก้ จ็ ะไม่มเี หตุขดั ข้องไม่คาดฝันเหลืออยูอ่ กี ต่อไป

ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายแรกได้ คือ การลด
เวลาหยุดงานที่ไม่ได้วางแผนให้หยุดให้เป็น 0
ก่อนทีจ่ ะคุยกันต่อไป ผมขอทบทวน และท�ำความเข้าใจร่วมกัน
ตรงนี้ก่อนว่า เมื่อใดก็ตามที่มีการก�ำหนดเป้าหมาย เมื่อนั้นเราจะต้องมี
ข้อมูลสถานภาพปัจจุบันก่อนเพื่อให้ทราบได้ว่าในขณะปัจจุบันเราห่าง
จากค่าเป้าหมายเท่าใด? มาตรการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่วางแผน และ
ปฏิบตั ไิ ปนัน้ เมือ่ เวลาผ่านไประยะหนึง่ จะสามารถทราบได้วา่ เราไปถูก
ทางหรือไม่? โดยดูวา่ เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึน้ หรือห่างจากเป้าหมาย
มากขึ้น?
ดังนั้น เมื่อจะเริ่มท�ำ TPM กันอย่างเอาจริงเอาจัง ก็จะต้องมี
ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่
 ระยะเวลาหยุดงานที่ไม่ได้วางแผนให้หยุด
 ความเร็วสูงสุดของเครื่องจักรอุปกรณ์ปัจจุบันเทียบกับ
ความเร็วที่ออกแบบไว้
 อัตราของเสียหรืองานที่ผิดพลาด
 ต้นทุนวงจรอายุของเครื่องจักรอุปกรณ์
ข้อมูลที่น่าจะหาได้ยากหน่อยน่าจะเป็นข้อมูลประการสุดท้าย
นี่แหละนะครับ เพราะค�ำว่าต้นทุนวงจรอายุอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตา
ส�ำหรับบางท่าน ขอขยายความไว้ตรงจุดนี้ว่า ต้นทุนวงจรอายุของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ คือ ต้นทุนรวมนับตั้งแต่เงินลงทุนในการจัดซื้อ
เครือ่ งจักรอุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยในการติดตัง้ ค่าเดินเครือ่ ง ค่าบ�ำรุงรักษา
จนถึงเมือ่ สิน้ สุดอายุเครือ่ งจักรอุปกรณ์ ก็คดิ ค่าใช้จา่ ยในการก�ำจัดซาก
หักด้วยรายได้หากขายเครื่องนี้ไปได้
เราจะพบว่า ค่าใช้จ่ายที่จะผันแปรมากหรือน้อยที่ขึ้นกับการ
บ�ำรุงรักษานั้น คือ ค่าเดินเครื่อง ค่าบ�ำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการ
ก�ำจัดซาก
เพราะหากบ�ำรุงรักษาได้ดี และถูกต้อง การเดินเครื่องผลิตก็จะ
คล่องตัว และใช้เวลาสัน้ เพราะผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นของเสียน้อยหรือไม่เกิด
ของเสีย ซึ่งเป็นผลมาจากค่าระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการขัดข้องหรือ
Mean-Time-Between-Failure-MTBF ยาว
ในขณะเดียวกันค่าบ�ำรุงรักษาก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ โดย
เป็นผลลัพธ์จากการที่พนักงานผู้ใช้เครื่อง ท�ำหน้าที่ดูแลปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลท�ำความสะอาด การตรวจเติมน�้ำมัน
หล่อลื่น การขันกวดน้อตให้แน่น การปรับแต่งเล็กๆ น้อยๆ ตามความ
จ�ำเป็น หรือการเดินเครื่องให้ถูกวิธี
และยังมีผลลัพธ์จากการที่พนักงานบ�ำรุงรักษาท�ำหน้าที่อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นการท�ำแผนการ
บ�ำรุงรักษา และท�ำตามแผน การจัดท�ำคู่มือการบ�ำรุงรักษาแล้วฝึกฝน
อบรมพนักงานผู้ใช้เครื่องให้เดินเครื่อง และดูแลเครื่องอย่างถูกวิธี
การยกเครื่องหรือ Overhaul ตามความจ�ำเป็น การฝึกฝนทักษะการ
บ�ำรุงรักษาทีถ่ กู ต้อง ฯลฯ ซึง่ การท�ำสิง่ ต่างๆ เหล่านีจ้ ะส่งผลให้ระยะเวลา
เฉลลี่ยในการบ�ำรุงรักษาหรือ Mean-Time-To-Repair-MTTR สั้นลง
และแน่นอนว่า เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีการใช้งานอย่างถูกต้อง
บ�ำรุงรักษาได้ดนี นั้ อายุการใช้งานก็จะยืนยาว และสามารถจะจ�ำหน่าย
ต่อได้ในราคาสูง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดซากเอง

ที่จริงแล้วยังมีผลพลอยได้ไปสู่การลดรายจ่ายรวมขององค์กร
ด้วย นั่นคือ ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่งในทางบัญชี
จะน�ำเอาค่าใช้จ่ายลงทุนซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ มาหารด้วยระยะเวลา
ที่ก�ำหนดกันในมาตรฐานทางบัญชี เพื่อน�ำมาคิดเป็นตัวเลขค่าใช้จ่าย
รายปีจากการแปลงเงินลงทุนด้วยระยะเวลา ซึ่งมาตรฐานการคิดระยะ
เวลาของเครื่องจักรอุปกรณ์ทั่วไปก็จะใช้ 10 ปีครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเครื่องจักรอุปกรณ์ได้รับการดูแลบ�ำรุงรักษาได้
ดีจนอายุเกิน 10 ปีแล้ว ค่าเสื่อมราคาที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
ส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อุ ต สาหกรรม
กระบวนการ ก็จะกลายเป็น 0 ไป ส่งผลให้กำ� ไรเพิม่ ขึน้ ได้มากอย่างมาก
ครับ
เอาละครับ คราวนี้เมื่อเรามีข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ถึงเวลาที่จะ
ลงมือท�ำ TPM กันได้แล้วละครับ
แล้วมาคุยกันในรายละเอียดต่อไปนะครับ
									
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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