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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ มุ่ ง เน้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลัก การของการบ ารุ ง รั ก ษาโดยมุ่ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ เป็ น
ศูนย์กลางบนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติมูดา้ แปลง B-17 โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อแสดงให้เห็ นว่าแนวทางตาม
หลักการบารุ งรักษาโดยมุ่งความน่าเชื่อถือเป็ นศูนย์กลาง สามารถประยุกต์ใช้ในการปรับปรุ งความน่าเชื่ อถือ
ของเครื่ องจักรกรณี ศึกษาและเพื่อลดเวลาสู ญเสี ยที่ เกิ ดจากปั ญหาการขัดข้องและเสี ยหายของเครื่ องจักร
กรณี ศึกษาได้ ขั้นตอนตามหลักการบารุ งรักษานี้เริ่ มจาก ระบุระบบการทางานย่อยและหน้าที่การใช้งาน ระบุ
ความล้มเหลว และจัดลาดับความสาคัญของชิ้นส่ วนอุปกรณ์ วิเคราะห์คุณลักษณะความเสี ยหาย สาเหตุ และ
ผลกระทบที่เกิ ดขึ้น จากนั้นเลื อกเทคนิ คการบารุ งรักษาที่เหมาะสมกับระบบย่อย ปรับปรุ งระบบย่อย และ
สร้ างแผนการบารุ งรักษาและนาไปใช้งานต่อไป จากผลการดาเนิ นการวิจยั ในครั้งนี้ ระบบก๊าซตัวพาของ
เครื่ องวิเคราะห์คุณภาพก๊าซถูกเลือกมาใช้เป็ นระบบย่อยในกรณี ศึกษา และภายหลังการประยุกต์ใช้แผนการ
บารุ งรักษาพบว่า อัตราความพร้อมในการใช้งานของเครื่ องจักร (Machine Availability) โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก
เดิม 98.698% เป็ น 99.999% หรื อเพิ่มขึ้น 1.301% และเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสี ยหาย (MTBF) เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จาก 30.42 วัน เป็ น1,095 วัน
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ABSTRACT
This research aims to adapt Reliability-Centered Maintenance (RCM) in the Gas Production
Platform in order to show that RCM can improve reliability of the machine in the case study plant, and
reduce waste time due to damage of the machine during production in the case study plant. The process
begins with identification of sub-system, functions, and failures, analysis of damage, cause, and effect,
selection of appropriate maintenance techniques, improve sub-system including creation and
implementation of maintenance plan. From the research, carrier gas system of Gas chromatograph is
selected as a sub-system for the case study. After the adaptation of maintenance plan, it is found that the
average availability average value increases from 98.698% to 99.999% or increases 1.301% Mean Time
Between Repair (MTBF) increases from 30.42 days to 1,095 days

บทนา
ปั จจุบนั การ ซื้ อ-ขายก๊าซธรรมชาติผา่ นระบบท่อนั้นมีมูลค่าที่สูงมากในแต่ละวัน จึงทาให้ตอ้ งใช้
เครื่ องมือวัดที่มีความแม่นยาและคลาดเคลื่ อนให้น้อยที่สุดเท่าที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายจะยอมรับได้ท้ งั สองฝ่ าย ซึ่ ง
อุปกรณ์วดั การซื้ อขายจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ อุปกรณ์วดั ปริ มาณการไหลของก๊าซ กับอุปกรณ์วดั คุณภาพ
ของก๊าซ
จากการศึกษาของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ MUDA ของ Calligari PTTEPI Operating Company
Sdn Bhd ซึ่ งอยูใ่ นเขตพื้นที่ B-17 เขต JDA ระหว่างปี 2010-2015 นั้นอุปกรณ์วดั คุ ณภาพก๊าซนั้นมีการชารุ ด
บ่อยครั้ง จนถึงมีการชารุ ดทั้งเครื่ องหลัก และเครื่ องสารองทาให้ตอ้ งใช้ค่าคงที่มาใช้ในการคานวณคุ ณภาพ
ของก๊าซ ซึ่ งในส่ วนนี้ เองมีผลกระทบต่อมูลค่าการซื้ อ-ขายของก๊าซธรรมชาติซ่ ึ งมีมูลค่ามหาศาล ในบางครั้ง
ที่ไม่สามารถตกลงกันได้ทางผูซ้ ้ื อมีสิทธิ์ ในปฏิเสธการซื้ อก๊าซธรรมชาติน้ นั ๆได้ ทางผูว้ จิ ยั จึงมองถึงปั ญหานี้
และต้องการแก้ไขปั ญหานี้ ในระยะยาวเพื่อให้การซื้ อ-ขายก๊าซธรรมชาติเป็ นไปอย่างยุติธรรมกับผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ ายมากที่สุด โดยจากประวัติการซ่ อมบารุ งตั้งแต่ 2010-2015 แสดงถึงจานวนครั้งการเกิด ระยะรวมในแต่
ละสาเหตุดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปั ญหาทีเ่ กิดจนทาให้ อุปกรณ์ ต้องหยุดทางานข้ อมูลระหว่ างปี 2010-2015
ปั ญหาที่เกิด
จานวน(ครั้ง) ระยะเวลาที่เกิด(ชัว่ โมง) เปอร์เซ็นต์ (%)
Reading error (Discrepancy)
18
18.00
75.79
Replaced Helium
36
1.25
5.26
Carrier Gas Leak
2
2.00
8.42
Power Failure
4
2.50
10.53
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วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
เพื่อลดเวลาสู ญเสี ยที่เกิดจากปั ญหาการขัดข้องและเสี ยหายของเครื่ องจักรด้วยวิธีการบารุ งรักษา
โดยมุ่งสู่ ความน่าเชื่ อถือเป็ นศูนย์กลาง

ขอบเขตการศึกษา
1. การวิจยั นี้เก็บข้อมูลของอุปกรณ์วเิ คราะห์คุณภาพก๊าซ ยีห่ อ้ Daniel เท่านั้น
2. การวิจยั นี้จะทาการศึกษาจากแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ MUDA Block B-17 เท่านั้น
3. ใช้อตั ราความพร้อมในการใช้งานของเครื่ องจักร (Machine Availability) และเวลาเฉลี่ยการใช้
งานเครื่ องจักร (Mean Time between Failure: MTBF) เป็ นตัวชี้วดั
4. ระยะเวลาในการวิจยั โดยเก็บข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถลดจานวนและเวลาในการขัดข้องของอุปกรณ์ได้
2. สามารถลดต้นทุนจากค่าแรงในการซ่อมอุปกรณ์เนื่ องจากการขัดข้องลงได้
3. สามารถนาแนวคิดนี้ไปประยุกต์กบั อุปกรณ์อื่นๆได้ในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการดาเนินงานวิจัย
จากการศึ ก ษาอุ ป กรณ์ ก รณี ศึ ก ษาเบื้ อ งต้น พบว่า แท่ น ผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ MUDA ได้มี ก าร
ดาเนิ นงานด้านการบารุ งรักษาอุปกรณ์อยูแ่ ล้ว แต่การแผนงานบารุ งรักษาและบุคลากรยังขาดประสิ ทธิ ภาพ
ในการบารุ งรั ก ษายัง ไม่ ดีพ อ การติ ดตั้งระบบย่อยของอุ ปกรณ์ ไม่สมบู รณ์ ความถี่ ในการบารุ ง รั กษาเชิ ง
ป้ องกันยังไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ส่ งผลให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้อยูบ่ ่อยครั้ง โดยสาเหตุที่
เกิดมาจาก
1. อุปกรณ์ขาดการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง เนื่องจากทีมช่างซ่อมบารุ งไม่มีความรู ้เพียงพอ รวมทั้ง
พนักงานปฏิบตั ิงานไม่มีส่วนร่ วมในการบารุ งรักษา
2. มี อุป กรณ์ เสี ย หรื อช ารุ ด (Breakdown Maintenance) ที ม ช่ า งซ่ อมบ ารุ ง ไม่ ส ามารถแก้ไ ขได้
ทันที เนื่องจากขาดความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์ ทาให้ใช้เวลาในการแก้ไขมากเกินไป
3. การติดตั้งอุปกรณ์ มีการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์
วิเคราะห์ ความสาคัญของชิ้นส่ วนอุปกรณ์ ในแต่ ละระบบย่ อย
เพือ่ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการตรวจสอบและซ่อมบารุ งรักษา การจัดลาดับความสาคัญของ
ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ในแต่ละระบบย่อยของเครื่ องจักร โดยใช้วธิ ี การค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก จากเกณฑ์ท้ งั 4 ด้าน
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รายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนนที่ใช้ในการจัดลาดับความสาคัญของชิ้นส่ วนอุปกรณ์ในแต่ละระบบ
ย่อย ได้แก่
1. เกณฑ์ความมากน้อยในการใช้งานชิ้นส่ วนอุปกรณ์ เป็ นปัจจัยหนึ่งที่กาหนดภาระในการใช้
งานของแต่ละชิ้นส่ วนอุปกรณ์ โดยรายละเอียดของระดับคะแนน
4 คะแนน ถ้าการใช้งานชิ้นส่ วนอุปกรณ์น้ นั ๆ 100% เมื่อเครื่ องจักรทางาน
3 คะแนน ถ้าการใช้งานชิ้นส่ วนอุปกรณ์น้ นั ๆ 75%แต่ไม่ถึง 100%
2 คะแนน ถ้าการใช้งานชิ้นส่ วนอุปกรณ์น้ นั ๆ 50% แต่ไม่ถึง 75%
1 คะแนน ถ้าการใช้งานชิ้นส่ วนอุปกรณ์น้ นั ๆ ไม่เกิน50%
2. เกณฑ์ราคาของชิ้นส่ วนอุปกรณ์ เป็ นการกาหนดปั จจัยทางด้านราคาของแต่ละชิ้นส่ วนอุปกรณ์
โดยแสดงรายละเอียดของระดับคะแนน
4 คะแนน ถ้าราคามากกว่า 100,001
3 คะแนน ถ้าราคาตั้งแต่ 50,001 – 100,000
2 คะแนน ถ้าราคาตั้งแต่ 10,001 – 50,000
1 คะแนน ถ้าราคาน้อยกว่า 10,000
3. เกณฑ์ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนทดแทนชิ้นส่ วนอุปกรณ์ โดยพิจารณาจาก
ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่ อมแซมก่อน และถ้าซ่อมแซมไม่ได้จะพิจารณาระยะเวลาในการเปลี่ยนทดแทน
แสดงรายละเอียดของระดับคะแนน
4 คะแนน ถ้าใช้แวลาในการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนชิ้นส่ วน มากกว่า 120 นาที
3 คะแนน ถ้าใช้แวลาในการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนชิ้นส่ วนตั้งแต่ 61-120 นาที
2 คะแนน ถ้าใช้แวลาในการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนชิ้นส่ วนตั้งแต่ 31-60 นาที
1 คะแนน ถ้าใช้แวลาในการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนชิ้นส่ วนไม่เกิน 30 นาที
4. เกณฑ์ผลกระทบต่อชิ้นส่ วนอุปกรณ์อื่นๆ เมื่อชิ้นส่ วนที่พิจารณาเกิดความเสี ยหาย โดยแสดง
รายละเอียดของระดับคะแนน
4 คะแนน ถ้ากระทบต่อชิ้นส่ วนอื่น เครื่ องจักรไม่สามารถใช้งานต่อไปได้
3 คะแนน ถ้าไม่กระทบต่อชิ้นส่ วนอื่น เครื่ องจักรไม่สามารถใช้งานต่อไปได้
2 คะแนน ถ้ากระทบต่อชิ้นส่ วนอื่น เครื่ องจักรสามารถดาเนินการผลิตต่อไปได้
1 คะแนน ถ้าไม่กระทบต่อชิ้นอื่น เครื่ องจักรสามารถดาเนิ นการผลิตต่อไปได้
ทั้งนี้สามารถนาเอาผลการประเมินการจัดลาดับความสาคัญของชิ้นส่ วนอุปกรณ์ ในแต่ละระบบ
ย่อยของเครื่ องจักรโดยใช้วธิ ี การค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก มาจัดระดับความเสี่ ยงตามลาดับความสาคัญซึ่ งแบ่งได้
ดังนี้ สรุ ปผลได้ดงั แสดงในตารางที่ 2
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1. ความสาคัญลาดับ A ได้รับการเอาใจใส่ ในบารุ งรักษาเป็ นอย่างดี
2. ความสาคัญลาดับ B ได้รับการเอาใจใส่ ในบารุ งรักษาพอสมควร และ
3. ความสาคัญลาดับ C ได้รับการเอาใจใส่ ในบารุ งรักษาไม่มาก
ตารางที่ 2 เกณฑ์การแบ่งกลุ่มลาดับความสาคัญของชิ้นส่ วนอุปกรณ์
การแบ่งกลุ่มความสาคัญของชิ้นส่ วนอุปกรณ์
เอาใจใส่ ในการบารุ งรักษาสู ง (สาคัญมาก)
เอาใจใส่ ในการบารุ งรักษาพอสมควร (สาคัญปานกลาง)
เอาใจใส่ ในการบารุ งรักษาน้อย (สาคัญน้อย)

ค่าเฉลี่ย
≥ 2.75
2.01-2.74
≤ 2.00

ความสาคัญ
A
B
C

ส าหรั บ ผลคู ณ เชิ ง น้ า หนัก ของเกณฑ์ ใ นสมการข้า งต้น ทางผู ว้ ิ จ ัย ได้ท าการก าหนดโดยให้
ความสาคัญกับแต่ละเกณฑ์มีค่าที่เท่ากันกล่าวคือ กาหนดให้ผลคู ณเชิ งน้ าหนักของเกณฑ์ Wn=2.5 จากการ
ประเมินการจัดลาดับความสาคัญของชิ้นส่ วนอุปกรณ์ขา้ งต้น สามารถระบุความสาคัญของชิ้นส่ วนอุปกรณ์
ในแต่ละระบบย่อยของเครื่ อง OGC ได้แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ความสาคัญของชิ้นส่ วนอุปกรณ์ ในแต่ ละระบบย่ อยของเครื่ อง OGC
อุปกรณ์ยอ่ ย
เกณฑ์การตัดสิ นใจและคะแนนถ่วง ค่าเฉลี่ยแบบถ่วง
ลาดับ
น้ าหนัก (Wn=2.5)
น้ าหนัก
ความสาคัญ
W1
W2
W3
W4
Sampling system
1
4
1
4
2.5
B
Oven heat sink
2
3
1
3
2.25
B
Column
1
1
3
3
2
C
Carrier gas system
4
3
4
4
3.75
A
Controller
2
4
2
3
2.75
A
Solenoid valve
3
2
2
3
2.5
B
จากผลการสรุ ป การจัดล าดับ ความส าคัญของชิ้ นส่ วนอุ ป กรณ์ ใ นแต่ ล ะระบบย่อย ทางผูว้ ิจยั
กรณี ศึ ก ษา ได้เ ลื อ กชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ ที่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม ความเสี่ ย งวิ ก ฤตระดับ A คื อ carrier gas system และ
controller ไปวิเคราะห์คุณลักษะความเสี ยหายและสาเหตุ รวมทั้งวิเคราะห์ ผลกระทบของความเสี ย หายที่
เกิดขึ้นเพื่อกาหนดเทคนิคการบารุ งรักษาที่เหมาะสมดังนี้
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วิเคราะห์ คุณลักษณะและความเสี ยหายและสาเหตุ
หลังจากการจาแนกส่ วนประกอบของเครื่ องจักรออกเป็ นระบบย่อยพร้ อมทั้งระบุหน้าที่การใช้
งาน พร้อมทั้งกาหนดระดับความเสี่ ยงของแต่ละชิ้นส่ วนย่อยแล้ว ทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์เพื่อระบุความ
ล้มเหลว ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อชิ้นส่ วนอุปกรณ์ในระบบย่อยทางานตามหน้าที่ ที่ได้ออกแบบไว้โดยอ้างอิงจาก
ประวัติ เ ครื่ องจัก รหยุ ด สามารถสรุ ปผลได้ ดั ง นี้ ล าดั บ ความส าคัญ A ได้ แ ก่ อ าการ Reading error
(Discrepancy), Replaced Helium และ Carrier Gas Leak ลาดับความสาคัญ B ได้แก่ Power Failure
ทาการปรับปรุ งอุปกรณ์
1. จากประวัติการชารุ ดของของชิ้นส่ วนอุปกรณ์ ในแต่ละระบบย่อยของเครื่ องวิเคราะห์คุณภาพ
ก๊าซ ระหว่างปี ค.ศ. 2010-2015 เวลารวมของ Reading error (Discrepancy) นั้นสู งที่สุดรวมเวลาได้ 18 วัน
สาเหตุ น้ ี เกิ ด มาจากสอบเที ย บอุ ป กรณ์ โ ดยไม่ มี ก ารปรั บ วงจรบริ จ น์ ก่ อ นการสอบเที ย บ ซึ่ ง Thermal
Conductivity Detector นั้นใช้พ้นื ฐานของวงจรบริ จน์แสดงดังภาพที่ 1 ถ้าก่อนการสอบเทียบไม่มีการปรับค่า
ให้ได้ 0 mV. จะทาให้เครื่ องวิเคราะห์คุณภาพก๊าซ วิเคราะห์ค่าได้ไม่ถูกต้อง

ภาพที่ 1 วงจรบริ จน์ของเครื่ องวิเคราะห์คุณภาพก๊าซ (Manual GC Model 500,2010 : 1-8)
ทางผูว้ จิ ยั จึงทาการเขียนขั้นตอนการทางาน และเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจึงทาขั้นตอนการ
ทางาน และ Check list ให้อยูใ่ นใบเดียวกันเพื่อให้พนักงานได้ทาการสอบเทียบเครื่ องวิเคระห์คุณภาพก๊าซ
ได้ถูกต้องตามขั้นตอน และมีบนั ทึกเพื่อเก็บไว้เป็ นฐานข้อมูลอีกด้วย จากนั้นได้ทาการอบรมในการทางาน
จริ ง เพื่อให้พนักงานมีความรู ้พ้ืนฐานของเครื่ องจักรและได้ลงมือสอบเทียบเครื่ องวิเคราะห์คุ ณภาพก๊าซด้วย
ตนเอง เมื่อมีความเข้าใจและคุน้ เลยแล้วพนังงานจะสามารถแก้ปัญหาได้เร็ วขึ้น
2. carrier gas system จากประวัติการหยุด พบว่าจานวนครั้ งที่สูงที่สุดนั้นมาจากการเปลี่ ยนถัง
ก๊าซฮีเลี่ยม เนื่องด้วยในการเปลี่ยนแต่ละครั้งจะมีอากาศเข้าไปในท่อและปนเปื้ อนไปในสารตัวอย่างสามารถ
ตรวจสอบได้จาก Chromatogram ว่า อ่ า นค่ า ได้หรื อไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จาก Chromatogram ว่า
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ถูกต้องหรื อไม่ดงั แสดงในภาพที่ 2 ซึ่ งอากาศปนเปื้ อนกับระบบก๊าซนาพาเป็ นสาเหตุทาให้เกิดการหน่วงใน
คอลัมน์ทาให้ไม่สามารถอ่านค่าได้

ภาพที่ 2

ซ้าย) แสดง Chromatogram ที่มีอากาศเข้าไปในสารตัวอย่าง
ขวา) แสดง Chromatogram ที่ปกติไม่มีอากาศปนเปื้ อนในสารตัวอย่าง

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถังฮีเลียมจึงต้องมีการหยุดอุปกรณ์เพื่อทาการไล่อากาศที่ตกค้างในท่อออก
ให้หมดเสี ยก่อนจึงทาการใช้งานได้อีกครั้ง ด้วยสาเหตุน้ ี เองจึงมีการดัดแปลง เพิ่มระบบคู่ขนานเพื่อให้ทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนถังก๊าซฮีเลียมไม่ตอ้ งมีการหยุดเครื่ องจักรเนื่ องจากมีอากาศเข้าไปในระบบก๊าซนาพาโดย
ติดตั้งตามภาพหมายเลข 3 โดยหลังจากการปรับปรุ งระบบจะใช้ฮี เลียม 2 ถังพร้อมกันโดยปรับค่าแรงดันขา
ออกของฮี เลี ยมแต่ละถังให้ต่างกันประมาณ 5 psig แรงดันที่ แตกต่างกันทาให้ถงั ก๊าซที่มีแรงดันที่ สูงกว่า
ทางานก่ อนเสมอตามกฏการสมดุ ล แรงดันที่ ม ากกว่า นั้นจะไปท าให้ถ ัง ก๊ า ซที่ ป รั บ แรงดันไว้ต่ า กว่าไม่
สามารถไหลได้ จึ งทาให้ใช้งานถังฮี เลี ยมหมดได้ทีละถัง และเมื่ อถังก๊าซที่ ใช้งานเหลื อแรงดันน้อยกว่า
แรงดันขาออกของถังก๊าซอีกถังจะทาให้สลับการใช้งานถังก๊าซฮีเลียมแบบอัตโนมัติ โดยเวลาเปลี่ยนถังก๊าซ
ไม่จาเป็ นต้องหยุดเครื่ อง เนื่ องจากมีการติดวาล์วไว้แล้วดังภาพที่ 3 ตัวอย่างการเปลี่ยนถังฮีเลี่ยม ถ้าต้องการ
เปลี่ยนถังที่ 1 ทาการปิ ดวาล์วหัวถัง และปิ ดวาล์วหมายเลข 3 จากนั้นเปิ ดวาล์วหมายเลข 1 เพื่อทาการลด
ความดันคงค้างให้เท่ากับความดันบรรยากาศ จากนั้นทาการเปลี่ยนถังฮีเลียมให้เรี ยบร้อย และทาการเปิ ดหัว
ถัง 10-20 วินาที จากนั้นปิ ดวาล์วหมายเลข 1 จะเห็ นว่า ไม่ มี อากาศที่ ค งค้า งในท่ อ ถัง ฮี เลี ย มจนถึ ง วาล์ว
หมายเลข 3 นั้นเนื่ องจากเราใช้แรงดันของกาซฮีเลียมเป็ นตัวไล่อากาศออกไปตรงทางออกวาล์หมายเลข 3
แล้ว เป็ นการแก้ปัญหาในการหยุดเครื่ องจักรเพื่อเปลี่ยนถังก๊าซฮีเลี่ยมได้อย่างถาวรโดยลดจานวนการหยุด
เครื่ องจักร 36 ครั้ง เวลารวม 1.25 วัน
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดจานวนครั้งการซ่อมบารุ ง ตามแผนบารุ งรักษาประจาปี
ลาดับที่
ชิ้นส่ วน
การบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
รู ปแบบ
1
6 port valve
ล้างทาความสะอาด
TBM(Yearly)
2
diaphragm
เปลี่ยนแผ่นใหม่
TBM(Yearly)
3
Filter element
เปลี่ยนไส้กรอง
TBM(6M)
4
Genie membrane เปลี่ยนแผ่นกรอง
TBM(6M)
5
tubing
ตรวจดูสภาพ
TBM (monthly)
6
solenoid
ตรวจสอบการทางาน
TBM(6M)
7
controller
validation
TBM (monthly)

ความถี่
1 ครั้ง / ปี
1 ครั้ง / ปี
2 ครั้ง / ปี
2 ครั้ง / ปี
12 ครั้ง / ปี
2 ครั้ง / ปี
12 ครั้ง / ปี

จากปั ญหาระบบก๊าซนาพารั่วเนื่ องมากจากการรั่วที่ท่อ พบว่าท่อที่ใช้งานอยูเ่ ดิมมีคราบสนิ มอยู่
หลายจุด เกิ ดจากสภาวะแวดล้อม หรื อวัสดุที่ใช้ตอนติ ดตั้งไม่มีคุณภาพทางผูว้ ิจยั จึ งทาการเปลี่ ยนท่อของ
ระบบก๊าซนาพาใหม่ท้ งั หมดและตรวจสอบข้อต่อทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่พร้ อมใช้งาน โดยหลังจากการ
เปลี่ยนยังมีการตรวจเช็คตามรอบเวลาเพื่อตรวจสอบว่ามีรอยรั่วหรื อไม่ ซึ่ งหลังจากการปรับปรุ งแล้วไม่พบ
ปัญหาข้างต้นซ้ าอีก ระยะการเก็บข้อมูล 3 ปี โดยสามารถลดลงทั้งสิ้ น 3 ครั้ง ระยะเวลารวม 1.5 วัน

3
1

4
2

ภาพที่ 3 ภาพแสดงระบบก๊าซนาพาหลังการปรับปรุ ง
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3. จัดทาแผนบารุ งรักษาตามรอบเวลา จากปั ญหาที่มาจากแผ่นกระบังลมแตก เมื่อนามาวิเคราะห์
จากการทางานของเครื่ องจักรแล้วพบว่าแผ่นกระบังลมได้รับแรงกระแทกจากลูกสู บเล็กของ 6-port valve ซึ่ง
ในเครื่ องจักรมีท้ งั หมด 3 วาล์วด้วยกัน จากข้อมูลพบว่าปั ญหาที่เกิดมาทั้งหมด 15 ครั้งนั้น ทุกๆครั้งที่เกิดแผ่น
กระบังลม ของวาล์ว 1,2,3 จะแตกในเวลาไล่เลี่ยกันเสมอ ซึ่ งระยะห่างจะห่างกันมากกว่า 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี ทุก
ครั้งทางผูว้ จิ ยั จึงสังเกตุวา่ ชิ้นส่ วนนี้อาจจะมีอายุการทางานได้ไม่เกิน 2 ปี ซึ่งสาเหตุการเสื่ อมสภาพของแผ่น
กระบังลมอันเนื่องมาจาก 6-port valve นั้นมีการเคลื่อนที่ของลูกสู บตลอดเวลาที่โซลินอยด์ทางาน ลูกสู บจะ
เคลื่อนที่มากระแทกแผ่นกระบังลม ทาให้มีการเสื่ อมของแผ่นและทาให้เกิดการรั่วของแผ่นเกิดขึ้น สิ่ งที่
ตามมาหลังจากนั้น คือ อัตราการไหลของก๊าซตัวพาลดลง ทาให้ Retention time เปลี่ยนไป เมื่อเวลาการเปิ ดปิ ดวาล์วไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว และ Retention Time ที่เปลี่ยนไปเนื่องจากอัตราการไหลของก๊าซที่ลดลง ทา
ให้การแยกก๊าซตัวอย่างนั้น คลาดเคลื่อนไป ทาให้การอ่านค่านั้นไม่ถูกต้อง ทางผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาแผนการ
เปลี่ยนชิ้นส่ วนตามรอบเวลารายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 หลังจากนาแผนการเปลี่ยนชิ้นส่ วนตามรอบเวลา
มาใช้ พบว่าไม่มีการหยุดเครื่ องเนื่องจากความเสื่ อมของแผ่นกระบังลมอีก โดยลดจานวนความขัดข้อง 15
ครั้ง ระยะเวลารวม 16.5 วัน
4. จัดทาคู่มือ ขั้นตอนการทางาน (procedure) ซึ่ งเป็ นครื่ องมื อในการทางานเพื่ อให้พ นัก งาน
ทางานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง และเช็คลิส (Check List) เพื่อให้มีการตรวจเช็คและทาเครื่ องหมายว่าทา
เสร็ จแล้วในแต่ละขั้นตอนเพื่อป้ องกันการผิดพลาดและทาผิดขั้นตอน
ตารางที่ 5 สรุ ปผลการวิจยั
ดัชนี วัดผล

ค่าเฉลี่ยที่ได้
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
98.698%
99.999%
30.42 วัน
1,095 วัน
60
1

อัตราความพร้อมในการใช้งานของเครื่ อง
เวลาเฉลี่ยระหว่างการเสี ยหาย (MTBF)
ความถี่เครื่ องจักรชารุ ด(ครั้ง)

ภายหลังจากการนาแผนการบารุ งรักษาดังกล่าวไปใช้งานจริ งและทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เปรี ยบเทียบผลการดาเนิ นงาน ซึ่ งแยกตามการวิเคราะห์ค่าดัชนี วดั ผลการดาเนิ นงาน ก่อนและหลังการนา
หลักการบารุ งรักษาโดยมุ่งความน่ าเชื่ อถือเป็ นศูนย์กลางมาประยุกต์ใช้ โดยก่อนการดาเนิ นการเครื่ องจักร
หยุดฉุ กเฉิ นหรื อ ไม่พร้ อมใช้งานจานวน 60 ครั้ง ค่าอัตราความพร้ อมในการใช้งานของเครื่ องจักรเท่ากับ
98.698% และค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสี ยหาย (MTBF) เท่ากับ 30.42 วันตารางที่ 5แสดงถึงผลลัพธ์ภายหลัง
การดาเนิ นการประยุกต์ใช้หลักการบารุ งรักษาดังกล่าวเปรี ยบเทียบก่อนการปรับปรุ งรายละเอียดหลังการ
ปรับปรุ งสรุ ปได้ดงั นี้
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1. จานวนครั้งการหยุดฉุ กเฉิ นของเครื่ องวิเคราะห์คุณภาพก๊าซลดลงเหลือ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 3
ปี อันเนื่ องมาจากการวิเคราะห์ หาสาเหตุ ที่แท้จริ ง พร้ อมทั้งการปรั บปรุ งระบบ และกาหนดแนวทางการ
บารุ งรักษาที่เหมาะสมกับเครื่ องจักร
2. อัตราความพร้ อมของเครื่ องวิเคราะห์ คุณภาพก๊าซเพิ่มขึ้ น 1.301% ซึ่ งเวลาสู ญเสี ยส่ วนใหญ่
ของเครื่ อง คือเวลาที่เครื่ องจักรเกิดความเสี ยหาย เมื่อเวลาดังกล่าวลดลง จึงส่ งผลให้อตั ราความพร้อมในการ
ใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่ องจักรเพิ่มขึ้นตาม
3. เวลาเฉลี่ยระหว่างการเสี ยหาย (MTBF) เพิ่มขึ้นจาก 30.42 วัน เป็ น 1,095 วัน
การนาหลักการบารุ ง รั กษาโดยมุ่ งความน่ า เชื่ อถื อเป็ นศู นย์กลางมาประยุก ต์ใ ช้ปรับปรุ ง และ
พัฒ นา แผนการบ ารุ ง รั ก ษา และปรั บ ปรุ ง ระบบ พบว่า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ ที่ มี
ความสาคัญต่อระบบย่อย ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ประยุกต์ใช้เทคนิ คการบารุ งรักษา
หลายๆ เทคนิ คเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ส่ งผลให้เวลาสู ญเสี ยเนื่ องจากเครื่ องจักรขัดข้อง
เสี ยหายลดลงอย่างชัดเจน

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการฝึ กอบรมพนักงานถึงการใช้งาน การบารุ งรักษา รวมไปถึงวิธีการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
ของเครื่ องจักร และแนวทางการป้ องกัน เพื่อรักษาสภาพการใช้งานของเครื่ องจักรให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
และอายุยาวนานขึ้นด้วย
2. ควรมี ก ารเก็ บ อะไหล่ ส ารองให้เพี ย งพอต่ อการใช้ง านโดยเฉพาะ อะไหล่ วิก ฤต เพื่ อที่ จะ
สามารถซ่อมบารุ งได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลารอคอยอะไหล่สารอง
3. ควรนาแนวทางการบารุ งรักษาบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือนี้ไปประยุกต์ใช้ กับเครื่ องจักร
อุปกรณ์อื่นๆ บนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติต่อไป
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