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บทคัดย่อ
เนื่องจากเครื่ องวัดแบบ 3 มิ ติ (Coordinate Measuring Machine:
CMM) เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย และได้รับความนิยมเรื่ องการใช้งานใน
ด้านการวัดชิ้นส่ วนหรื อชิ้นงานทางอุตสาหกรรม เพราะเครื่ องวัดแบบ 3
มิ ติน้ ี มี ค วามสามารถในการวัดสู งถึ ง 0.0001 มิ ล ลิ เมตร และเนื่ องจาก
ความสามารถในการวัดที่ ละเอี ยดสู ง จึ งไม่ แปลกที่ ตัวเครื่ องจะมี ราคา
ค่ อ นข้า งแพง และเป็ นผลท าให้ค่ าใช้จ่ า ยในการซ่ อ มแซมนั้น มี ร าคา
ค่ อ นข้า งสู ง จึ งจ าเป็ นอย่ างยิ่ง ที่ ต้อ งมี ก ารดูแ ลเครื่ องวัด แบบ 3 มิ ติ น้ ี
มากกว่าปกติ ทางภาควิชาวิศวกรรมอุ ตสาหการและสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิ ตทางอุ ตสาหกรรมเล็ง เห็นถึ งปั ญ หาดัง กล่ า ว
ด้วยเหตุ น้ ี จึง นาเครื่ อ งวัด แบบ 3 มิ ติมาทาการวิ เคราะห์สาเหตุ ลักษณะ
ข้อบกพร่ องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA)
เพื่ อ ท าการศึ ก ษาชิ้ น ส่ ว นหลัก ว่ า น่ า จะมี ลัก ษณะข้ อ บกพร่ องอะไร
ผลกระทบเป็ นอย่างไร และแนวโน้มสาเหตุ ที่ใดที่ เป็ นไปได้ มาประเมิ น
ตัวเลขแสดงลาดับของความเสี่ ยง (Risk Priority Number: RPN) แล้วนา
ชิ้ น ส่ ว นหลัก ที่ มี ค ะแนนสู ง เป็ นล าดับ ต้น ๆ ไปจัด ท า การซ่ อ มบ ารุ ง
ป้ องกัน (Preventive Maintenance) ว่าชิ้นส่ วนหลักที่ ถูกเลื อกนั้น ควรทา
กิจกรรมอะไร แต่ละกิจกรรมมีความถี่บ่อยแค่ไหน และใช้เครื่ องมื อหรื อ
อุ ป กรณ์ ชิ้ น ใดในการท า เพื่ อ สามารถน าไปเป็ นมาตรฐานการซ่ อ ม
บารุ งรักษาของเครื่ องวัดแบบ 3 มิติ ได้อย่างถูกวิธี
คาสาคัญ : เครื่ องวัดแบบ 3 มิติ, การวิเคราะห์สาเหตุ ลักษณะข้อบกพร่ อง
และผลกระทบ, ตัวเลขแสดงลาดับของความเสี่ ยง, การซ่ อมบารุ งป้ องกัน

Abstract
Coordinate Measuring Machine (CMM) well-know measuring
machine and usually used in part or industrial material major measure
because its capacity measure is highly to 0.0001 millimeter. So, it is the
reason while. Coordinate Measuring Machine is so expensive which
consequently the cost of maintenance is also expensive. Thus, it is
necessary to take care it more than usual. Department of industrial and

Research and development institute of production technology appreciate
such problem. Hence, I took it to analyze its Failure Mode and Effect
Analysis (FMEA). Purposes are researching that what failures in the
main part are, what it effects are and which potential causes are possible
and then bring to evaluate the Risk priority number (RPN). Then the
main part which have high results are brought to make Preventive
maintenance about activities which such main part should be brought to
do, sequentially in each activities and tools or equipments which will be
used to do for being preventive maintenance standard of coordinate.
measuring machine in the right method
Keywords: Coordinate Measuring Machine, Failure Mode and Effect
Analysis, Risk Priority Number, Preventive Maintenance

1.บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของโครงงาน
เนื่ อ งจากเครื่ อ งวัด แบบ 3 มิ ติ หรื อ Coordinate Measuring
Machine (CMM) เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย และได้รับความนิยมเรื่ องการ
ใช้ง านในด้ า นการวัด ชิ้ น ส่ ว นหรื อ ชิ้ น งานทางอุ ต สาหกรรม เพราะ
เครื่ องวัดนี้ มีความสามารถในการวัดสูงถึง 0.0001 มิลลิเมตร ทาให้ผผู้ ลิ ต
มัน่ ใจได้ว่า ในการส่ งชิ้นส่ วนก่อนทาการประกอบ หรื อก่อนถึ งมื อลูกค้า
จะได้ตรงตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ และจากความสามารถดังกล่าว จึ งไม่
แปลกที่ตวั เครื่ องจะมีราคาค่อนข้างแพง และเป็ นผลทาให้ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่ อมแซมนั้นค่อนข้างสู ง จึ งจาเป็ นต้องมี การดูแลเครื่ องวัดแบบ 3 มิ ติน้ ี
มากกว่าปกติ ด้วยเหตุ น้ ี ท างภาควิ ชาวิศวกรรมอุ ตสาหการและสถาบัน
ค้นคว้า และพัฒ นาเทคโนโลยีการผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรม อาจมี การน า
เครื่ องวัดแบบ 3 มิติ มาใช้ในการเรี ยนการสอนจริ ง แต่ในขณะนี้ เครื่ องวัด
แบบ 3 มิ ติ อยู่ในช่ วงการซ่ อมแซมและการปรั บ ตั้งเครื่ อง ซึ่ งหลังจาก
ซ่ อ มแซมและปรั บ ตั้ง เครื่ อ งให้เ สร็ จสมบู รณ์ พ ร้ อมใช้งานได้จ ริ งนั้น
อาจจะมี ปัจ จัยหรื อ สาเหตุ ที่ท าให้เ ครื่ อ งวัดแบบ 3 มิ ติ อ าจเกิดอาการ
ขัดข้อง จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องมี การท าระบบที่ เรี ยกว่า การวิเคราะห์

สาเหตุ ลักษณะข้อ บกพร่ องและผลกระทบ มาประยุก ต์ ใช้กบั เครื่ องวัด
แบบ 3 มิติ และเมื่อเราทาการวิเคราะห์หาสาเหตุลกั ษณะข้อบกพร่ องและ
ผลกระทบ เพื่อประเมิ นว่าน่ าจะมี ชิ้นส่ วนไหน และอุ ปกรณ์ใดที่ พบว่า
อาจจะเกิดการชารุ ดเสี ยหายหรื อมี อันตรายกับผูใ้ ช้ จากนั้นเราจะท าการ
ซ่ อมบารุ งป้ องกัน เพื่อเป็ นแนวทางการป้ องกันปั ญหาที่อ าจจะเกิดขึ้ น ท า
ให้ผใู้ ช้หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานจะมั่นใจได้ว่า เวลาปฏิบัติงานร่ วมกับ เครื่ องวัด
แบบ 3 มิติน้ ี จะไม่เกิดอาการขัดข้อง ด้วยเหตุ ผลดังกล่ าว จึ งเป็ นมูลเหตุ
ในการทาโครงงานนี้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุลกั ษณะข้อบกพร่ องและผลกระทบ
2) เพือ่ ศึกษากระบวนการซ่ อมบารุ งป้ องกัน

1.3 ขอบเขตของโครงงาน
ทาการศึ กษาชิ้ น ส่ วนหลัก ของเครื่ องวัดแบบ 3 มิ ติ ว่ าน่ าจะมี
ส่ ว นใดที่ มี โ อกาสช ารุ ด หรื อ เสื่ อ มสภาพก่อ นก าหนด และสามารถ
วิเ คราะห์ชิ้ น ส่ ว นหลัก ดัง กล่ า วไปหาสาเหตุ ลัก ษณะข้อบกพร่ อ งและ
ผลกระทบ พร้อมวิธีการป้ องกันปั ญหาดังกล่ าว โดยจัดทามาตรฐานการ
ซ่ อมบารุ งป้ องกัน และ จัดทามาตรฐานการดูแลรักษาเครื่ องวัดแบบ 3 มิ ติ
อย่างถูกวิธี

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1 การซ่ อมบารุงป้องกัน
กิจ กรรมที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ เพื่ อ ก าจั ด สาเหตุ ต่ า งๆที่ ท าให้
อุ ปกรณ์เกิด ความเสี ยหาย และหยุ ดทางานโดยที่ ไม่ ได้มีก ารกาหนดไว้
ล่ วงหน้า ซึ่ งในการซ่ อ มบ ารุ ง ป้ องกัน นี้ จะมี ก ารก าหนดระยะเวลาไว้
อาจจะเป็ นประจาทุกสัปดาห์ ประจาทุ กเดื อน หรื อ ประจาทุ กสามเดื อน
เป็ นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ รักษาสภาพของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมทางานอยู่เสมอ ป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเป็ นแนวทาง
สาหรับการปรับปรุ งอุปกรณ์ หรื อ เครื่ องจักรโดยการซ่ อมบารุ งป้ องกันมี
ขั้นตอนการทา คือ ฐานข้อมูลการบารุ งรั กษา ทาการวางแผนบารุ งรั กษา
และทาการปฏิบตั ิตามแผนซ่ อมบารุ ง

2.2 การวิเคราะห์ สาเหตุลักษณะข้ อบกพร่ องและผลกระทบ
การวิเคราะห์สาเหตุลกั ษณะข้อบกพร่ องและผลกระทบ เป็ น
กลุ่มของกิจกรรมเชิงระบบประการหนึ่ง ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อที่ สามารถชี้ บ่ ง
และช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากเหตุ การณ์ที่อาจจะเกิดขึ้ น
ซึ่ งอาจจะใช่หรื อไม่ใช่ ข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น โดยทัว่ ไปมีมกั แบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คื อ การวิ เคราะห์สาเหตุ ลักษณะข้อ บกพร่ องและผลกระทบ
สาหรั บ การออกแบบผลิ ต ภัณฑ์ (Design Potential FMEA) และ การ

วิเคราะห์สาเหตุลกั ษณะข้อบกพร่ องและผลกระทบสาหรั บกระบวนการ
(Process Potential FMEA) ซึ่ งทั้ง 2 ประเภทนั้น มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ
รั บรู้ และประเมิ น ถึ งแนวโน้มที่ จะเกิดข้อบกพร่ อ งของผลิ ตภัณ ฑ์หรื อ
กระบวนการ จากผลกระทบข้อบกพร่ องดังกล่ าว การบ่ งชี้ ถึงกิจกรรม
ต่ างๆที่ จะสามารถกาจัดหรื อลดโอกาสที่ จะเกิดข้อบกพร่ อง และจัดทา
เอกสารของกิจกรรมนั้นๆ

2.3 เครื่องวัดแบบ 3 มิติ
คือเครื่ องวัดที่มีความละเอียดสูง โดยส่ วนใหญ่มีความ
ละเอียดประมาณ 0.0001 มิลลิเมตร สามารถวัดได้ 3 แกน คือ แกนใน
แนวระนาบ 2 แกน และ แกนในแนวดิ่ง 1แกนซึ่ งเคลื่อนที่ดว้ ยระบบ
แรงดันลมในการควบคุมการทรงตัวของโต๊ะงานลดแรงสั่นสะเทือนจาก
ภายนอกได้ ซึ่ งลมที่อดั เข้ามาจะมาพร้อมกับไอน้ า ทาให้เกิดความชื้น จึง
ทาให้ระบบภายในอาจเป็ นสนิมได้ เครื่ องวัดแบบ 3 มิติทุกรุ่ นจึงมีตวั
กรอง (Filter) ซึ่ งช่วยในการกรองให้เป็ นอากาศแห้ง ใช้ในการขับเคลื่อน
ทั้ง 3 แกน โดยในการเคลื่อนที่แกนทั้ง 3 นี้ สามารถเคลื่อนที่ได้ดว้ ยระบบ
อัตโนมัติ (Automatic) และจอยสติก (Joystick)

3. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
3.1 สรุปผล
หลังจากที่ทาการวิเคราะห์สาเหตุลกั ษณะข้อบกพร่ องและ
ผลกระทบแล้ว เราสามารถแบ่งแนวโน้มสาเหตุได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1) ความชื้น โดยทาการวางแผนการซ่ อมบ ารุ งป้ องกัน โดยมอง
ย้อ นกระบวนการก่อ นหน้า แทนการแก้ไ ขปั ญ หาที่ ว ัส ดุ ซ่ ึ งเป็ นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
2) ฝุ่ นโดยทาการวางแผนการซ่ อมบารุ งป้ องกันในรูปแบบทัว่ ไป
โดยทั้ง 2 สาเหตุดงั กล่าวจะถูกทาไปจัดทาแผนการซ่ อมบารุ ง
และข้อควรปฏิบตั ิกอ่ นการใช้งาน

3.2 ข้ อเสนอแนะ
1) ควรมีการต่อสายดินเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุไฟรั่ว ซึ่ งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่ อผูป้ ฏิบัติง าน โดยอ้างอิ งจากการประเมิ น ความ
รุ นแรงของผลกระทบ (เกิดอันตรายโดยไม่มีการเตือน)
2) ควรเพิ่มชุดสารองจ่ายไฟเพื่อป้ องกันกรณี ไฟตก ซึ่ งนาไปสู่ การ
เสี ยหายหรื อชารุ ดของเครื่ องวัดแบบ 3 มิติ
3) ควรเพิ่มชุ ดกรองอากาศอี กจุ ดเพื่อป้ องกันปั ญหาความชื้ นเข้า
ระบบเป็ นเหตุ ให้เครื่ องวัดแบบ 3 มิ ติขัดข้องในการใช้งาน
หรื อทาการซ่ อมบารุ งป้ องกันชุดปั๊ มลมอย่างจริ งจัง
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ณ ที่น้ ี
ขอขอบคุณ คุณประธาน ฐานุตดม และ คุณพงษ์ศกั ดิ์ รุ จิพืช ที่
ได้ให้ความรู้ คาแนะนา และการสนับสนุนทางด้านข้อมูล ซึ่ งสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการทาโครงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการให้
คาปรึ กษา และอานวยความสะดวกในการทาโครงงานนี้
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