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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท  าให้มาตรวัดซ้ือขายของสถานีบริการกา๊ซ LPG มี

ผลการตรวจสอบไม่ผ่านโดยใช้เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC tools)มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

สาเหตุก่อนที่จะมีการแก้ไขให้เข้าสู่ค่าที่ถูกต้อง โดยได้ศึกษาปัจจัยที่ส าคัญได้แก่ สถานที่ต้ังของสถานี

บริการกา๊ซ LPG, การวางต าแหน่งของตู้จ าหน่ายกา๊ซ LPG, การอุดตันของตัวกรอง 

 จากผลการศึกษาพบว่า สถานที่ต้ังของสถานีบริการกา๊ซ LPG ที่ต้ังบริเวณด้านข้างทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 340 และ 311 มีผลต่อการตรวจสอบไม่ผ่านถึงร้อยละ 91.14 ของตู้ที่ไม่ผ่าน, การวาง

ต าแหน่งของตู้จ าหน่ายกา๊ซ LPG มีผลต่อการตรวจสอบไม่ผ่านถึงร้อยละ 46.81 ของตู้ที่ไม่ผ่าน, การอุด

ตันของตัวกรองมีผลต่อการตรวจสอบไม่ผ่านเป็นอย่างมากโดยส่วนใหญ่เคร่ืองที่ไม่ผ่านจะมีการอุดตันของ

ตัวกรองมากกว่าเคร่ืองที่ผ่าน หากปล่อยให้สถานีบริการก๊าซ LPG ที่มีผลการตรวจสอบไม่ผ่าน มีการ

จ าหน่ายกา๊ซ LPG โดยไม่มีการปรับปรุงให้มาตรวัดมีค่าที่ถูกต้องแล้วพบว่าภายใน 10 ปีความเสียหายที่

เกดิจากเคร่ืองที่ตรวจสอบไม่ผ่านในจังหวัดสพุรรณบุรีน้ันมีมูลค่าประมาณ 11,080,626 บาท และหากใช้

รูปแบบการคิดมูลค่าที่เสียหายโดยใช้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแม่แบบแล้ว ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับ

ประเทศภายใน 10 ปีจะมีมูลค่าสงูถึง1,179,112,957 บาท 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to study the factors related to failed inspection of LPG 

dispensers. 7QC tools are implemented to analyze causes that originated this issue related to several 

factors such as the location of LPG station, the position of LPG dispenser, and the clogging of 

filter. The research results show that the locations of the LPG station which are on the highway 

340 and 311 affect the failed inspection to 91.14percentages of LPG dispensers which do not 

pass. The positioning placements of LPG dispenser affect the failed inspection to 46.81 percentages 

of LPG dispensers which do not pass. The clogging of filter mostly affects the failed inspection. In 

conclusion, the main reason which affect the failed inspection is the clogging of filter. 

If the LPG gas stations still use the LPG dispensers which do not pass the inspection 

without modifying the LPG dispensers to be accurate, it is found that within 10 years, the damage 

caused by using the LPG dispensers which do not pass the inspection in Suphanburi province is 

estimated at 11,080,626 baht.  With using Suphanburi-damaged patterns as a template, the 

damage caused to the country within 10 years will be worth up to 1,179,112,957 baht. 

 

บทน า 

การจ าหน่ายกา๊ซ LPG ของสถานีบริการทั่วประเทศและจ านวนรถที่เช้ือเพลิงเป็นกา๊ซ LPG ใน

แต่ละปีพบว่ามีปริมาณเพ่ิมมากขึ้ นอย่างต่อเน่ืองท าให้ส านักงานสาขาช่ังตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี มี

ความห่วงใยต่อผู้จ าหน่ายและผู้ซ้ือกา๊ซ LPG เกรงว่าจะไม่ได้ปริมาณกา๊ซ LPG ครบถ้วนตามจ านวนที่ซ้ือ

ขาย ซ่ึงสาเหตุเกิดจากมาตรวัดซ้ือขายก๊าซ LPGที่ ใช้ ซ้ือขายของสถานีบริการ จะถูกก าหนดโดย 

“กฎกระทรวงก าหนดเคร่ืองวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ.2542 ชนิด 

ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาดและค ารับรองของเคร่ืองช่ังตวงวัด และ

หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546” ให้ถูกตรวจสอบความ

ถูกต้องของปริมาณเทียบกับมาตรวัดมาตรฐาน เพียงคร้ังแรก หรือ “การให้ค ารับรองช้ันแรก”และไม่มี

อายุค ารับรองภายหลัง หรือ “การให้ค ารับรองช้ันหลัง” ซ่ึงการตรวจสอบให้ค ารับรองช้ันแรกจะเกิดขึ้ น

หลังจากมาตรวัดซ้ือขายกา๊ซ LPGถูกติดต้ังที่สถานีบริการกา๊ซ LPG แล้วเสรจ็ก่อนที่จะท าการซ้ือขายกา๊ซ 

LPGภายหลังจากน้ันจะไม่มีการตรวจสอบให้ค ารับรองอกี ซ่ึงการที่ไม่มีการให้ค ารับรองช้ันหลังน้ันจะท าให้

ไม่ทราบว่ามาตรวัดซ้ือขายกา๊ซ LPG มีความผิดเพ้ียนเกดิขึ้นหรือไม่ 

เน่ืองด้วยมาตรวัดซ้ือขายก๊าซ LPG ไม่มีการตรวจสอบภายหลังจากตรวจสอบคร้ังแรก

ส านักงานสาขาช่ังตวงวัดเขต 0-1 สพุรรณบุรี จึงเลง็เหน็ว่าการตรวจสอบสถานีบริการกา๊ซ LPG ซ า้เป็นสิ่ง

ที่จ าเป็นทางส านักงานสาขาช่ังตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี ได้ท าการตรวจสอบสถานีบริการกา๊ซ LPG 

ทั้งหมดภายในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงผลการตรวจสอบมาตรวัดซ้ือขายของสถานีบริการกา๊ซ LPG ใน

จังหวัดสุพรรณบุรีพบว่ามาตรวัดซ้ือขายของสถานีบริการกา๊ซ LPG ส่วนมากมีผลการตรวจสอบไม่ผ่านถึง 
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79 เคร่ืองจากทั้งหมด125 เคร่ือง ดังน้ันการหาปัจจัยที่ท  าให้ผลการตรวจสอบมาตรวัดซ้ือขายของสถานี

บริการกา๊ซ LPG ไม่ผ่านจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพ่ือเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ซ้ือและผู้ให้บริการ 

รวมถึงภาครัฐ และถ้าหากประมาณการจากการที่ภาครัฐต้องเสียหายด้านการจัดเกบ็ภาษีจากการที่สถานี

บริการกา๊ซ LPG มีผลการตรวจสอบที่ไม่ผ่าน โดยมีการจ าหน่ายกา๊ซเกินอัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาดประมาณ

การล่วงหน้าในระยะเวลา 10 ปี พบว่าภาครัฐต้องเสยีหายด้านการจัดเกบ็ภาษีถึง 1,000 ล้านบาท 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ท  าให้มาตรวัดกา๊ซ LPG ของสถานีบริการมีผลการตรวจสอบที่ไม่ผ่านด้วย

มาตรวัดมาตรฐาน (Master meter) 

 

ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยน้ี ก าหนดขอบเขตเฉพาะมาตรวัดกา๊ซ LPG ในทุกสถานีบริการกา๊ซ LPG ภายในเขต

รับผิดชอบของส านักงานสาขาช่ังตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วง

ปีงบประมาณ 2557 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. ทราบถึงปัจจัยที่ท  าให้มาตรวัดกา๊ซ LPG ของสถานีบริการมีผลการตรวจสอบไม่ผ่าน 

2. ผู้บริโภคได้รับปริมาณกา๊ซ LPG ที่ถูกต้อง 

3. ผู้ประกอบการท าการแก้ไขปรับปรุงมาตรวัดกา๊ซ LPG ที่มีผลการตรวจสอบไม่ผ่านให้

ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542 

4. ส านักงานสาขาช่ังตวงวัดเขต 0-1 สพุรรณบุรี ทราบจ านวนผู้ประกอบการ สถานีบริการและ

มาตรวัดกา๊ซ LPG ในเขตรับผิดชอบ 

 

ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราเผือ่เหลือเผือ่ขาด 

ตามกฎกระทรวงจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและให้ค ารับรองมาตรวัดปริมาตรก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตามสถานีบริการ ให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดมีดังน้ี (กฎกระทรวงก าหนด

เคร่ืองวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ.2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของ

วัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและค ารับรองของเคร่ืองช่ังตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546,2546,น.6) 
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ตารางที ่1 อตัราเผื่อเหลือเผื่อขาดของมาตรวัดปริมาตรกา๊ซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  

ตามสถานีบริการ 

 
 

การสอบเทียบ (Calibration) 

การสอบเทียบ (Calibration) คือกระบวนการท างาน (ภายใต้สภาวะที่ควบคุม) ซ่ึงสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่วัดได้จากเคร่ืองมือวัดกับค่าที่แท้จริงจากมาตรฐานอ้างอิงที่มีการสอบกลับได้ 

(Traceability ) กล่าวคือการสอบเทยีบ(Calibration) คือการเทยีบผลการวัดกับค่ามาตรฐานที่รู้ค่าอย่าง

แท้จริงการสอบเทียบเน้นการวัดเพ่ือสอบทางมาตรวิทยาโดยรายงานผลหรือค่าที่ได้จากเคร่ืองมือภายใต้

การควบคุมกระบวนการและสภาวะอย่างเคร่งครัดทั้งน้ีเพ่ือให้แน่ใจว่าค่าที่วัดจากเคร่ืองมือน้ันสามารถ

เปรียบเทยีบค่าของมันกบัค่าที่แท้จริงได้ 

ซ่ึงการสอบเทียบจะท าการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากเคร่ืองมือกับค่ามาตรฐานที่ใส่ให้เคร่ืองมือ

น้ันๆหรือปรับแต่งเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดเพ่ือท าให้เคร่ืองมืออุปกรณ์น้ันสามารถที่จะแสดงค่าได้

ตรงกบัขนาดหรือปริมาณของสิ่งที่เคร่ืองมืออุปกรณ์น้ันด าเนินการอยู่ซ่ึงโดยทั่วไปจะนิยามรวมไปถึงวิธีที่ใช้

ในการแบ่งมาตราส่วนในการวัดด้วยค่าที่ได้จากเคร่ืองมืออาจเป็นค่าแสดงผลหรือค่าสัญญาณที่ส่งออกจาก

เคร่ืองมือค่าที่ได้จากเคร่ืองมืออาจน ามาใช้เพ่ือ 

1. ก าหนดต าแหน่งของสเกล (Scale) หรือค่าแสดงผลของเคร่ืองมือ 

2. หาค่าความผิดพลาดของเคร่ืองมือเพ่ือเทยีบกบัค่ามาตรฐาน 

3. ปรับแต่งเคร่ืองมือเพ่ือให้ค่าที่ได้จากเคร่ืองมืออยู่ในขอบเขตของความผิดพลาดที่ก  าหนด 

สาเหตุที่ต้องท าการสอบเทยีบเคร่ืองมือเป็นระยะๆเน่ืองจากในระหว่างการใช้งานเคร่ืองมือน้ัน

อาจเกิดการเสื่อมคุณภาพได้ความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือจะเสื่อมลงไปตามจ านวนคร้ังและระยะเวลาที่ใช้

งานการเสื่อมอันเน่ืองจากสภาพแวดล้อมวิธีการใช้งานช่วงการวัดที่ต่างกันมากการเกบ็รักษาไม่ดีกท็  าให้

เคร่ืองมือเสื่อมคุณภาพลงวิธกีารติดตั้งเคร่ืองมือวัดหรือการติดตั้งเคร่ืองมือโดยการขาดความระมัดระวังก็

อาจท าให้เกดิความเสื่อมในคุณภาพของเคร่ืองมือวัดได้เช่นกนัโดยทั่วไปการสอบเทยีบท าได้ 2 วิธคีือ 

1. สอบเทียบเคร่ืองมือวัดภายในบริษัทคือการปฏิบัติการสอบเทียบปรับเทียบเคร่ืองมือใน

ห้องปฏิบัติการของบริษัทเองโดยห้องปฏิบัติการที่ว่าจะต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน (โดยมี
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เง่ือนไขและข้อก าหนดของห้องปฏิบัติการมาตรฐาน) เคร่ืองมือมาตรฐานทั่วไปภายในห้องปฏบัิติการจะ

แบ่งเป็น 2 ระดับคือ 

1.1 Reference Standard (Primary Standard) ใช้ส าหรับสอบเทยีบ Working Standardของ

ห้องปฏบัิติการหรือเคร่ืองมือซ่ึงมีค่าความถูกต้อง (Accuracy) สูงโดยเฉพาะดังน้ัน Reference Standard 

จะต้องมีค่าความถูกต้อง (Accuracy) สูงมากพอและ Reference Standard จะถูกส่งไปสอบเทยีบกับ 

National Standard ตามระยะเวลาที่ก  าหนด 

1.2 Working Standard (Secondary Standard) ใช้ส าหรับสอบเทยีบเคร่ืองมือทั่วไปที่ใช้ใน

โรงงานทั้งหมดดังน้ัน Working Standard จะถูกใช้งานอยู่เป็นประจ า วิธีการสอบเทยีบวิธีน้ีเหมาะส าหรับ

โรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆซ่ึงมีเคร่ืองมือวัดจ านวนมาก 

2. ส่งเคร่ืองมือวัดไปสอบเทยีบที่ศูนย์สอบเทียบภายนอกบริษัทวิธีน้ีบริษัทไม่ต้องลงทุน ไม่

ต้องดูแลรักษาเคร่ืองมือมาตรฐานไม่ต้องเตรียมห้องปฏบัิติการและบุคลากรเพียงแต่ส่งเคร่ืองมือออกไป

สอบเทยีบที่ศูนย์สอบเทยีบที่ต้ังข้ึนเพ่ือให้บริการสอบเทยีบ 

การสอบเทียบมาตรวดัซ้ือขาย (Meter) ดว้ยมาตรวดัมาตรฐาน (Master Meter) 

วีระศักด์ิ  วิสุทธาธรรม, สาธิต  ชูสุวรรณ,และเมตตา  เนียมเปรม(ม.ป.ป., น187-204)       

ในการสอบเทียบมาตรวัดซ้ือขายทั่วไป ควรกระท าการสอบเทียบภายใต้สภาวะเง่ือนไขการท างานที่

เหมือนกับสภาวะเง่ือนไขการท างานจริงๆ หมายถึงต้องท าการสอบเทียบด้วยของเหลวตัวกลางซ่ึงปกติใช้

มาตรวัดซ้ือขายดังกล่าววัดปริมาณที่อัตราการไหลส่งจ่าย รวมทั้งความดันและอุณหภมิูโดยปกติที่มาตรวัด

ซ้ือขายท างานจริงๆ  

 

ผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

มาลิน จ าแม่น (2557) ปัจจัยที่มีผลต่อ การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน (ISO 14001 : 

2004) ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ IP5 ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ พนักงานของโรงงานใน

เขตพ้ืนที่ของ IP5 ซ่ึงเป็นพนักงานที่ได้มีการรับรองจากการอบรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐาน (ISO 14001:2004) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 118 คน ในการวิจัยน้ันเคร่ืองมือที่ใช้คือ 

แบบสอบถาม และโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ค านวณสถิติ และค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ค่าเฉล่ียเลขคณิตค่าร้อยละ โดยการวิเคราะห์น้ัน ใช้การถอดเชิงเส้นแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การ

จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน (ISO 14001:2004) ในเขตพ้ืนที่ IP5 อยู่ในระดับดีมากและการ

ฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการสื่อสารมีผลต่อ การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน (ISO 

14001 : 2004)  

 อภิวัชร์ มากบุญ(2553)ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล้มเหลวของการบริหารโครงการ

ก่อสร้างอาคารปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยเลือกจากระดับผลกระทบ, วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย, 

ทดสอบสมมติฐานโดยผลการวิเคราะห์ผู้ตอบเลือกปัจจัยไม่แตกต่างกันซ่ึงจัดปัจจัยได้ 5 กลุ่มพร้อม

น า้หนักความส าคัญดังน้ี 
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1 การจัดการโครงการ 24% 

2 การก่อสร้าง 24% 

3 การบัญชีและการเงิน18% 

4 วิศวกรรม 17% 

5 การจัดซ้ือ/สโตร์ 17% 

ซ่ึงโครงสร้างของปัจจัยในที่น้ีจะช่วยให้ผู้รับเหมาหลีกเล่ียงความล้มเหลวที่อาจจะเกิดข้ึนกับ

โครงการก่อสร้างอาคารอื่นในอนาคต 

ณัฐพงษ์อนิทรโสภา(2556)ศึกษาระบบของการสอบเทยีบ โดยการมุ่งเน้นที่ระบบของการสอบ

เทียบโหลดเซลล์แบบต่าง ๆ ของไซโลที่ใช้ส าหรับบรรจุอาหารสัตว์ โดยปัญหาที่ใช้ศึกษาเกิดจาก โหลด

เซลล์ถูกติดตรึงกับฐานอย่างแน่นหนา และรับน า้หนักของไซโลทั้งหมด ซ่ึงยากที่จะถอดโหลดเซลล์ออก

มาแล้วน าไปสอบเทยีบ จึงท าให้มีการออกแบบอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการสอบเทยีบโหลดเซลล์เพ่ือแก้ปัญหา 

แนวคิดของการออกแบบคือ แรงของระบบกระบอกไฮดรอลิค ถูกน ามาประยุกต์เพ่ิมในโหลดเซลล์แต่ละ

ตัว ซ่ึงผลของการช่ังน า้หนักจะถูกอ่านและบันทกึไว้ ความคลาดเคล่ือนจากการอ่านข้อมูลจะแสดงให้เหน็

ถึงความแม่นย าของโหลดเซลล์ โดยพบว่าอุปกรณ์สอบเทยีบท างานได้อย่างดีและสามารถสอบเทยีบได้  

ชัชวาลพรพัฒน์กุล (2554)ศึกษาการน าเสนอเทคนิคและวิธีการสอบเทยีบและการค านวณหา

ค่าความไม่แน่นอนซ่ึงเกิดจากการน าเคร่ืองวัดแรงเคล่ือนไฟฟ้ากระแสสลับแบบดิจิตอลไปใช้งานโดยไม่

ทราบถึงค่าความผิดพลาดของเคร่ืองมือวัดที่เกิดข้ึนรวมถึงค่าความไม่แน่นอนของเคร่ืองมือ ซ่ึงมีผลต่อ

คุณภาพของสินค้าการสอบเทียบกับเคร่ืองมือจ่ายแรงเคล่ือนไฟฟ้ากระแสสลับมาตรฐานด้วยวิธีการตาม 

EA-10/15 และค านวณหาค่าความไม่แน่นอนจาก Guide to the expression of uncertainty in 

measurement ซ่ึงผลที่ได้คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองมือวัดแรงเคล่ือนไฟฟ้ากระแสสลับแบบ

ดิจิตอลในช่วงการวัด 600 mV โดยที่จ่ายค่ามาตรฐานที่ 540.00 mV 100.00 Hz ค่าที่อ่านได้เฉล่ีย 

540.066 mV ค่าความไม่แน่นอนขยายไม่เกนิ ± 0.2 mV 

สริิศรมิตรานนท ์(2553)  การศึกษาความไม่แน่นอนของการขยายตัวในระบบการวัดของเวอร์

เนียร์คาลิปเปอร์แบบสเกลที่มีค่าความละเอียด ± 0.05 มิลลิเมตร โดยใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศ

ญ่ีปุ่น (JIS B7507 : 1997) โดยการสอบเทียบใช้แท่งความยาวมาตรฐาน เกรด 0 ที่มีค่าความ

คลาดเคล่ือนสูงสุดที่ขนาด 100.00 มิลลิเมตร + 1.4 ไมโครเมตรน้ันจะมี 3 ช่วงในการวัดค่าตั้งแต่ 5.00 

มิลลิเมตร ถึง150.00 มิลลิเมตรผลการสอบเทยีบปรากฏว่าไม่สามารถหาค่าความคลาดเคล่ือนแบบสเกล

ได้แต่สามารถหาค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานที่เกดิจากระบบการวัดตามแนวทางมาตรฐาน EA-4/02 ได้

ซ่ึงพบว่าที่ย่านการวัดสูงสุด 150.00 มิลลิเมตร มีความไม่แน่นอนของการขยายตัวเท่ากับ ± 0.06 

มิลลิเมตร ที่ระดับความเช่ือม่ันประมาณ 95 % 
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วิธีการด าเนนิการศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบติัโครงงาน 

1. ก าหนดหัวข้อปัญหา 

พิจารณาปัจจัยที่ท  าให้มาตรวัดซ้ือขายของสถานีบริการกา๊ซLPG มีผลการตรวจสอบไม่ผ่าน 

โดยในมาตรวัดซ้ือขายกา๊ซ LPG ต้องมีอตัราเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เกนิร้อยละ 2 ถึงจะผ่าน 

2. วางแผนการท างาน  

มีการวางแผนการท างาน การใช้บุคลากรอย่างมีประสทิธภิาพ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สงูสดุ 

3. ท าการตรวจสอบมาตรวัดกา๊ซ LPG 

    1. ตรวจสอบมาตรวัดกา๊ซ LPG โดยใช้ มาตรวัดมาตรฐาน (Master meter) 

    2. เตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน 

    3. การใช้งาน 

    4. การเกบ็อุปกรณ์ 

    5. การสร้างไฟล์ตรวจสอบมาตรวัด LPG 

    6. การพิมพ์รายงาน 

4. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จากผลการตรวจสอบมาตรวัดกา๊ซ LPG 

5. สรุปผล 

6. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการศึกษา 

ส ารวจข้อมูลจากฐานข้อมูลการตรวจสอบนอกสถานที่ จ านวนสถานีบริการกา๊ซ LPG ที่มีในเขต

พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดสพุรรณบุรี มีดังน้ี 

จังหวัดสพุรรณบุรี จ านวนสถานีบริการรวมทั้งสิ้น 27 สถานี 

 อ าเภอ ดอนเจดีย์  จ านวน 2 สถานี 

 อ าเภอ หนองหญ้าไซ จ านวน 1 สถานี 

 อ าเภอ เดิมบางนางบวช จ านวน 2 สถานี 

 อ าเภอ บางปลาม้า  จ านวน 2 สถานี 

 อ าเภอ เมือง  จ านวน 7 สถานี 

 อ าเภอ ศรีประจันต์  จ านวน 2 สถานี 

 อ าเภอ สองพ่ีน้อง  จ านวน 4 สถานี 

 อ าเภอ อู่ทอง  จ านวน 4 สถานี 

 อ าเภอ สามชุก  จ านวน 3 สถานี 

ช่วงด าเนินงานเป็นช่วงที่จะต้องน าผลของมาตรวัดกา๊ซ LPG มาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของ

เคร่ืองที่ไม่ผ่านซ่ึงจ าเป็นต้องตรวจสอบมาตรวัดกา๊ซ LPG ทุกสถานีโดยปรากฏผลการตรวจสอบดังน้ี 
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ตารางที ่2 แสดงผลการด าเนินงาน ผลช่วงติดตามและตรวจสอบ 

 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจัยที่ท  าให้มาตรวัดซ้ือขายของสถานีบริการกา๊ซ LPG มีผลการตรวจสอบไม่

ผ่านพบว่ามีปัจจัยดังน้ี 

1. สถานทีต่ั้งของสถานบีริการกา๊ซ LPG 

เน่ืองด้วยมีผู้ใช้บริการเติมกา๊ซ LPG ณ สถานีบริการกา๊ซ LPG ที่ต้ังบริเวณด้านข้างทางหลวง

แผ่นดินสายหลักของจังหวัดสุพรรณบุรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข340 และหมายเลข 321 เป็นจ านวน

มากอันเน่ืองมาจากเป็นเส้นทางสายหลักของการคมนาคม ส่งผลกระทบต่อการท างานของมาตรวัดกา๊ซ 

LPG   ท าให้มาตรวัดกา๊ซ LPG ท างานต่อเน่ืองตลอดทั้งวัน มีความถี่ในการใช้งานที่มากกว่าถนนสายรอง

เป็นอย่างมาก 

ซ่ึงพบว่าสถานีบริการกา๊ซ LPG ที่ต้ังบริเวณด้านข้างทางหลวงแผ่นดินสายหลัก มีการจ าหน่าย

กา๊ซ LPG โดยเฉล่ียถึง 13,390,041 ลิตร/ปี หรือร้อยละ 80.62  และมีจ านวนมาตรวัดที่ไม่ผ่านถึง 72 

ตัวหรือร้อยละ 91.14ของมาตรวัดที่ไม่ผ่าน 

 

ตารางที ่3 ปริมาณการขายและจ านวนมาตรวัดที่ไม่ผ่านต่อสถานที่ต้ัง 

ทางหลวงแผ่นดิน ปริมาณการขาย

โดยเฉล่ีย 

(ลิตร/ปี) 

ร้อยละของ

ปริมาณการ

ขาย 

จ านวนมาตวัดที่

ไม่ผ่าน (เคร่ือง) 

ร้อยละของมาตร

วัดที่ไม่ผ่าน 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

340 

9,149,861 55.09 43 54.43 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

321 

4,240,180 25.53 29 36.71 

ทางหลวงแผ่นดิน สายรอง 3,218,760 19.38 7 8.86 

รวม 16,608,801 100.00 79 100.00 
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2. การวางต าแหน่งของตูจ้ าหน่ายกา๊ซ LPG 

หากน าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบนอกสถานที่มาวิเคราะห์พบว่าการวางต าแหน่งของตู้

จ าหน่ายกา๊ซ LPG มีผลต่อการตรวจสอบไม่ผ่าน โดยพบว่าตู้ จ่ายกา๊ซ LPG ต าแหน่งตู้ที่ 1 (มาตรวัดที่ 1, 

2ต าแหน่งขวาสุดด้านหน้า)จะเป็นต าแหน่งที่มีการพบมาตรวัดก๊าซLPG ที่มีผลการตรวจสอบไม่ผ่าน

มากกว่าต าแหน่งอื่นของตู้ จ่ายกา๊ซ LPG ที่อยู่ในสถานีบริการกา๊ซ LPG เดียวกัน เน่ืองจากผู้ใช้บริการ

มักจะเติมกา๊ซ LPG ตู้ที่ 1 เพราะใกล้ทางออกและไม่เป็นการกดีขวางรถของผู้ใช้บริการท่านอื่นท าให้มาตร

วัดกา๊ซ LPG ท างานต่อเน่ืองตลอดทั้งวัน มีความถี่ในการใช้งานที่สงูกว่าตู้ที่ 2, 3, 4 

ซ่ึงพบว่าตู้ที่ 1 (มาตรวัดที่ 1, 2ต าแหน่งขวาสุดด้านหน้า) มีผลการตรวจสอบไม่ผ่านมากที่สุด 

โดยพบว่ามีการจ าหน่ายกา๊ซ LPG โดยเฉล่ียถึง 9,566,813 ลิตร/ปี หรือร้อยละ 57.60 และมีจ านวน

มาตรวัดที่ไม่ผ่านถึง 37 ตัวหรือร้อยละ 46.84ของมาตรวัดที่ไม่ผ่าน 

 

ตารางที ่4 ปริมาณการขายและจ านวนมาตรวัดที่ไม่ผ่านต่อต าแหน่งตู้ 

ตู้ที่ ปริมาณการจ าหน่าย

กา๊ซ LPG (ลิตร) 

ร้อยละปริมาณการ

จ าหน่ายกา๊ซ LPG 

จ านวนมาตรวัดกา๊ซ 

LPG ที่ไม่ผ่าน

(เคร่ือง) 

ร้อยละจ านวนมาตร

วัดกา๊ซ LPG ที่ไม่

ผ่าน 

1 9,566,813 57.60 37 46.84 

2 4,932,286 29.70 31 39.24 

3 1,385,145 8.34 9 11.39 

4 724,557 4.36 2 2.53 

รวม 16,608,801 100.00 79 100.00 

 

3. การอุดตนัของตวักรอง (Strainer) 

การอุดตันของตัวกรองเป็นเหตุผลที่ส าคัญอีกประการหน่ึงของปัจจัยที่ท  าให้มาตรวัดซ้ือขาย

ของสถานีบริการกา๊ซ LPG มีผลการตรวจสอบไม่ผ่านอันเน่ืองมาจากท่อส่งกา๊ซ LPG น้ันมีแนวโน้มที่จะ

เกดิการกดักร่อนภายในท าให้มีตะกรันและสิ่งสกปรกปะปนและหลุดเข้าไปภายในตัวถ้วยตวงมาตรวัดกา๊ซ 

LPG  ท าให้มาตรวัดกา๊ซ LPG ท างานผิดพลาดย่ิงมาตรวัดกา๊ซ LPG มีปริมาณความสกปรกสูงมากเท่าใด 

ย่ิงท าให้ปริมาณกา๊ซ LPG ที่ปล่อยออกมามีค่าที่ผิดมากย่ิงข้ึน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1.ท าการส ารวจข้อมูลที่จ าเป็นในการตรวจสอบ เพ่ือเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้ครบถ้วน เช่น 

ระยะจากตู้ จ่ายถึงถังเกบ็ก๊าซเหลว การติดตั้งท่อวนกลับใต้ตู้ จ่าย เพ่ือจัดเตรียมสายส่งกา๊ซ ขนาดยาว 5 

เมตร 30 เมตร และ 50 เมตร  
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2.ช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการตรวจสอบแบบเดิม (วิธีการช่ังน า้หนัก) และ

แบบใหม่ (วิธี Master meter) ว่าทั้งสองวิธีมีผลการตรวจสอบไม่ผ่านที่เหมือนกัน เพียงแต่เพ่ิมความ

สะดวกและสามารถวิเคราะห์ผลได้ละเอยีดย่ิงขึ้น 

3.ให้ความรู้แก่ผู้ถือหนังสือประกอบธุรกิจซ่อมเคร่ืองวัด เพ่ือท าความเข้าใจและเตรียมพร้อม

เม่ือต้องมีการน ามาตรวัดแบบใหม่มาใช้ และจัดหามาตรวัดที่มีสมรรถนะเช่นเดียวกันเพ่ือใช้ในการ

ตรวจสอบให้ค ารับรองของตนเอง 

4.ควรจัดแผนการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเป็นการคุ้มครอง

ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง เน่ืองจากมาตรวัดกา๊ซ LPG ไม่มีอายุค ารับรอง จึงไม่สามารถทราบว่าเมื่อใดจะ

เกนิอตัราที่กฎหมายก าหนด 

5.เสนอให้การตรวจสอบด้วยวิธ ีMaster meter เป็นแบบเดียวกนัทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้

เกดิความเข้าใจและยอมรับ รวมทั้งจัดหามาตรวัดให้ครบทุกพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและ

ให้การคุ้มครองผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

6.ปรับปรุงฐานข้อมูลสถานีบริการกา๊ซ LPG ทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือวางแผนการ

ตรวจสอบให้มีประสทิธภิาพ 

7.เสนอให้มีการปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยอายุการตรวจสอบให้ค ารับรองเคร่ืองช่ังตวงวัด

ของมาตรวัดกา๊ซ LPG ให้มีอายุ 2 ปี 
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