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ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ท่ า น

สมาชิก และผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ ประเด็นเรื่อง
TPM ทีเ่ ราคุยค้างกันไว้ในตอนทีแ่ ล้ว คือ การลงมือท�ำ
TPM กันตามขั้นตอนพื้นฐาน 12 ขั้นตอน มาจบลงที่ขั้นตอนที่ 9 คือการ
ท�ำโปรแกรมหรือแผนการบ�ำรุงรักษาป้องกัน ซึ่งจะสามารถลดการ
ขัดข้องแบบฉุกเฉินหรือแบบปัจจุบนั ทันด่วนลงได้เกือบ 100% เรามาคุย
กันต่อในอีกสามขั้นตอนที่เหลือเลยนะครับ
ขั้นตอนที่สิบ คือ การฝึกฝนอบรมเพื่อยกระดับทักษะการ
ปฏิบตั กิ าร และการบ�ำรุงรักษา โดยพนักงานในส่วนงานช่างบ�ำรุงรักษา
จะท�ำหน้าที่เป็นครู และผู้ให้ค�ำแนะน�ำ ตลอดจนเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ของเครื่องจักรอุปกรณ์ให้กับทีมงาน
ในขัน้ ตอนนีจ้ ะเป็นหัวใจส�ำคัญในการทีจ่ ะเพิม่ ขีดความสามารถ
ของพนักงานสายงานปฏิบัติการในการเดินเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ถูกวิธี
และการบ�ำรุงรักษาเบื้องต้นหรือเทียบได้กับการดูแลสุขลักษณะ และ
การปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของร่างกายไม่ให้เกิดการ
ป่วยไข้โดยง่าย

35

วิถีซามูไร วิถี ไทย วิถีโลก

TPA news
วิถีซามูไร วิถี ไทย วิถีโลก

ขั้นตอนนี้ต้องการความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในสองฝ่าย
หลัก คือ ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายบ�ำรุงรักษา
ประการส�ำคัญที่สุด คือ ทั้งสองฝ่ายจะต้องเข้าใจบทบาท และ
ภาระหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์
กล่าวคือ พนักงานในสายงานปฏิบัติการที่เป็นผู้ใช้เครื่อง ต้อง
เข้าใจว่า ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบหลักส�ำหรับสถานภาพของเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่ตนเองใช้งานอยู่
ในส่วนของพนักงานในสายช่างบ�ำรุงรักษา ต้องเข้าใจว่าตนเอง
เป็นผู้สนับสนุนพนักงานในสายปฏิบัติการ โดยท�ำหน้าที่เป็นครู และผู้
ให้ค�ำแนะน�ำ
ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวข้างต้นจะผิดแผกแตกต่างจากความ
เข้าใจทั่วไปที่ว่า “ฉันเป็นฝ่ายผลิต เธอเป็นฝ่ายซ่อม” หรือ “ฉันเป็นฝ่าย
ท�ำเสีย เธอเป็นฝ่ายคืนสภาพ”
ในฐานะของครู และผู้ให้ค�ำแนะน�ำนั้น พนักงานในสายช่าง
บ�ำรุงรักษาจะต้องจัดท�ำแผนการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะของ
พนักงานในสายปฏิบตั กิ าร โดยคัดเลือกเครือ่ งจักรอุปกรณ์ตามล�ำดับ
ความส�ำคัญ
พนักงานในสายช่างบ�ำรุงรักษา จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
เครื่องจักรอุปกรณ์เป้าหมายอย่างทะลุปรุโปร่ง สามารถที่จะท�ำสื่อ
การสอนให้ พ นั ก งานในสายปฏิ บั ติ ก ารได้ เ ข้ า ใจรายละเอี ย ดของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งในส่วนประกอบหลัก หลักการท�ำงาน จุดที่ต้อง
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สังเกตุ ตรวจสอบ และบ�ำรุงรักษาเบื้องต้น ฯลฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดของกิจกรรมการบ�ำรุงรักษา
เบื้องต้นที่จะต้องท�ำโดยพนักงานในสายการปฏิบัติการซึ่งได้แก่ การ
ท�ำความสะอาด การตรวจเติมน�้ำมันหล่อลื่น (ถ้ามี) การขันน้อตให้แน่น
การปรับแต่งเบื้องต้น และการเดินเครื่องให้ถูกวิธี
การท� ำ สื่ อ การสอนโดยพนั ก งานในสายช่ างบ� ำ รุ ง รั ก ษาที่ มี
ประสิทธิผล คือ การผ่าส่วนประกอบหลักๆ ของเครื่องจักรอุปกรณ์
เช่น มอเตอร์ สวิทช์ ห้องเกียร์ กระบอกสูบ ฯลฯ ออกให้เห็นส่วนประกอบ
ภายใน แล้วติดตัง้ ไว้บนแป้นไม้ เพือ่ ให้สามารถท�ำความเข้าใจหลักการ
ท�ำงานได้โดยง่าย
ในส่วนของการท�ำเป็นเอกสารหรือลายลักษณ์อักษรนั้น ตาม
“วิถซี ามูไร” มักท�ำเป็นสิง่ ทีเ่ รียกว่า “แบบเรียนหนึง่ จุด” หรือ One Point
Lesson โดยใช้กระดาษขนาดโปสเตอร์ หรือ Flip Chart หนึ่งเรื่องต่อ
หนึ่งแผ่น พยายามใช้ภาพประกอบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
เพราะสุภาษิตจีนว่าไว้ว่า ภาพ 1 ภาพ เท่ากับตัวอักษรถึงหนึ่ง
พันค�ำครับ... แปลว่ามองภาพแล้วจะเข้าใจง่ายกว่าตัวอักษรที่มักต้อง
ตีความครับ
เมื่อสื่อการสอนทั้งในรูปของชิ้นส่วนอุปกรณ์ และ/หรือเอกสาร
พร้อมแล้ว ก็จัดท�ำตารางการฝึกอบรมตามล�ำดับขั้น ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้
ช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือเปลี่ยนกะ ครั้งละ 30-45 นาที เพื่อไม่ให้เกิด
การเบื่อหน่ายหรือความล้ามากเกินไปหลังช่วงเลิกงาน
ในแผนการพัฒนาทักษะนัน้ ควรจัดท�ำผังความสามารถทีต่ อ้ ง
มีของพนักงานในสายปฏิบัติการไว้ด้วยเพื่อให้สามารถติดตามการ
พัฒนาได้ตามล�ำดับขั้นที่ควรจะเป็น
จากนั้นจึงด�ำเนินการในขั้นตอนที่สิบเอ็ดต่อไป
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ขั้ น ตอนที่ สิ บ เอ็ ด คื อ การพั ฒ นาโปรแกรมการจั ด การ
เครื่องจักรอุปกรณ์ในระยะเริ่มต้น โดยการประยุกต์หลักการของการ
บ�ำรุงรักษาป้องกันในระหว่างขั้นตอนการออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์
ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นขัน้ ตอนทีจ่ ำ� เป็นต้องอาศัยทักษะขัน้ สูง เพราะต้อง
มีความรู้ความสามารถในด้านเทคนิคจนถึงขั้นการออกแบบเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่ตนเองต้องการใช้ได้เอง
แนวปฏิบัติหนึ่งที่ท�ำได้ โดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาความสามารถ
ไปถึงขั้นการออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ด้วยตนเอง คือ การร่วมมือกับ
บริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรอุปกรณ์ในการออกแบบเครือ่ งจักรอุปกรณ์ใหม่
ที่จะน�ำมาใช้งานในสายการผลิตในอนาคต
เป้าหมายของการออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์โดยใช้หลักการ
ของการบ�ำรุงรักษาป้องกัน คือ การมุ่งสู่เทคนิคการบ�ำรุงรักษาขั้นสูง
ทีเ่ รียกว่า “การป้องกันการบ�ำรุงรักษา” หรือ Maintenance Prevention
ซึ่งจะเป็นการออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ไม่ต้องบ�ำรุงรักษาอีกต่อไป
ซึ่งก็หมายความว่าต้นทุนวงจรอายุของเครื่องจักรอุปกรณ์
หรือ Life Cycle Cost จะต�่ำที่สุด
นี่คือเป้าหมายขั้นสูงสุดของกิจกรรมการบ�ำรุงรักษาและการ
บริหารจัดการเครื่องจักรอุปกรณ์ครับ
ขั้นตอนที่สิบสอง คือ การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป็นการหมุนวนวงจรสองวงจรของการบริหารจัดการคือ SDCA และ
PDCA ซึ่งท�ำให้เกิดการพัฒนาแบบต่อเนื่องเป็นขั้นบันไดครับ
เรามาว่ารายละเอียด และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับ TPM ทั้งหมด
ในฉบับหน้านะครับ

อ่าน ต่อฉบับหน้า

