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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสรางแนวทางในการปองกันอุบัติเหตุ ในกรณีศึกษาบริษัทตัวอยางโดย
ประเมิ น ความเสี่ ย งต อ อุ ป กรณ ที่ อ ยู ภ ายในสถานี ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว 3 ประเภทดั งนี้ คื อ 1) เครื่ อ งส ง
สัญญาณเสียงจับกลิ่นกาซรั่ว 2) กลอุปกรณระบายแรงดันนิรภัย 3) เครื่องชวยระเหย ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
เริ่มตนจากการวิเคราะหแขนงความบกพรองดวยเทคนิคแผนภูมิตนไม จากนั้นใชทฤษฎีการวิเคราะหขอบกพรอง
และผลกระทบเพื่อหาสาเหตุที่แทจริง และดําเนินการประเมินตัวเลขแสดงลําดับ ความเสี่ยงของอุปกรณทั้ง 3
ประเภท พบวามีสาเหตุที่มีคาความเสี่ยงที่สูงจํานวน 9 สาเหตุ จึงทําการปรับปรุงแกไขโดยกําหนดมาตรการและ
จัดทําแผนควบคุมความเสี่ยงดวยการบํารุงรักษาเชิงปองกันใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด วิธีการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
วิธีการตรวจสอบ และแผนระยะเวลาการดําเนินงานทดสอบแบงได คือ 1) ปจจัยภายนอก 2) ปจจัยภายใน นั้น
คิดเปนรอยละเทากับ 100 สัดสวนขอบกพรองที่ไดรับการแกไขลดลงจากเดิมเหลือรอยละ 77 โดยประยุกตใช
หลักการของ 3E มาดําเนินการปรับปรุง ผลแสดงใหเห็นวาสามารถนําไปใชเปนแนวทางบํารุงรักษาตออุปกรณใน
สถานีกาซได เพื่อยืดอายุการใชงานไดอยางเหมาะสม
คําสําคัญ : สถานีกาซปโตรเลียมเหลว การวิเคราะหแขนงความบกพรอง การวิเคราะหลักษณะขอบกพรอง
และผลกระทบ หลักการ 3E

Abstract
The purpose of this research was to create a guideline for accident prevention at Case
study company by using risk assessment of the equipment inside a Liquefied Petroleum Gas
(LPG) station The equipment includes 1) Gas Detector. 2) Safety Relief Valve. and 3) Vaporizer.
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The research methodology comprised of using a Fault Tree Analysis (FTA) and Failure Mode
and Effect Analysis (FMEA) to find out the real causes of equipment failure The Risk Priority
Number (RPN) showed 9 causes with high RPN. The risks control plan policy were issued along
with an preventive maintenance. The manual for initial checkup, testing standard and plan
were prepared. The result showed that RPN is decreased from 100% to 77% by applying
with 3E principle. It indicates that this method can be used as a guide of preventive maintenance
system in the gas station for extending a lifetime of equipment and tools appropriately.
Keywords: Gas Station, Liquefied Petroleum Gas : (LPG), Fault Tree Analysis : (FTA), Failure
Mode and Effect Analysis : (FMEA ), 3E Principle

1. บทนํา
โรงงานกรณีศึกษาเปนกลุมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอะไหลยานยนตประเภทวงลอยางนอก และยางใน มี
การขยายเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วจําเปนตองปรับตัวทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑคุณภาพสินคาและระบบของหลัก
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใหมากขึ้นในกระบวนการผลิตจําเปนตอง
ใชพลังงานจากความรอนของระบบไอน้ํา เพื่อนําไปใชในกระบวนการอบยางภายในแมพิมพ ซึ่งจะตองใชเวลา
และอุณหภูมิควบคุมในการอบยางพลังงานความรอนนั้นไดมาจากหมอตมไอน้ําความรอนที่ใชกาซ Liquefied
Petroleum Gas : (LPG) ดังแสดงในรูปที่ 1ถือวาเปนเชื้อเพลิงที่มีความสําคัญอยางยิ่งทางดานภาคอุตสาหกรรม
ในระบบการเผาไหมนั้นมีเขมาควันนอยกวาเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆเปนการประหยัดพลังงานและลดตนทุนการผลิตได
ซึ่งนิยมใชในอุตสาหกรรมตางๆความสําคัญในการปองกัน และแก ไขปญหาจึงจําเปนตองจัดทําแผนงานบริหาร
การจัดการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ปรับปรุงแกไขความเสี่ยง จัดเตรียมมาตรการปองกันในสวนของภายในโรงงาน
มาตรการปองกันผลกระทบตอประชาชน และชุมชนหมูบานรอบขางเคียง

รูปที่ 1 อุปกรณที่ไดคัดเลือกเพื่อทําการวิเคราะห
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 จําแนกประเภทความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของขอบกพรองโดยใชเทคนิคแผนภูมิตนไม Fault Tree
Analysis : (FTA)
2.2 วิเคราะหหาปจจั ยความเสี่ยงเพื่ อหาสาเหตุที่แท จริงโดยใชเทคนิค Failure Mode and Effect
Analysis : (FMEA)
2.3 กําหนดมาตรฐานแผนงานควบคุมความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงสภาพความปลอดภัย
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ศึกษาระบบการทํางานของอุปกรณ
นําแผนมาประยุกตใช
จัดตั้งทีมงานเพื่อทําการวิเคราะห

วิเคราะหหาขอบกพรองโดย FTA

วิเคราะหหาขอบกพรองโดย FMEA (ผล
RPN กอนปรับปรุง)

วิเคราะห FMEA เปรียบเทียบผล RPN
กอนและหลังปรับปรุงแกไข

สรุปผลการดําเนินงานวิจัย

รูปที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
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3. การทบทวนวรรณกรรม
ตารางที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม
ชื่อผูแตง

ชื่องานวิทยานิพนธ

1. นิพนธ ชวนปราณี

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑสายไฟฟา
การปรับปรุงและเฝาติดตามคุณภาพในกระบวนการ
กอสรางบาน
การชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงใน
กระบวนการปมโลหะ
การประเมินความเสี่ยงการผูกรัดยึดโยงวัสดุ
อุปกรณการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติเพื่อการ
ขนสงทางถนน
การประเมินความเสี่ยงดวยการวิเคราะหความ
ผิดพลาดแบบแผนภูมิตนไมสําหรับกระบวนการฉีด
ขึ้นรูปอลูมิเนียม
การประเมินความรุนแรงการรั่วไหลของกาซ
ปโตรเลียมเหลวภายในคลังเก็บ: กรณีศึกษาถังเก็บ
ทรงกระบอกแนวนอน.

2. หทัยรัตน สงวนไทร
3. อรอุรา วิเชียร
4. ณรงศักดิ์ ดับทุกข

5. วราพงษ มงคลแท

6. ทิพวรรณ อังศิริ

ทฤษฎีที่นําไปประยุกตใช
FTA FMEA 3E อื่นๆ
√
√
√
√

QFD
√
WhatIf

√

√
ALOHA
Marplot

√

Google Earth

3.1 วิเคราะหใชทฤษฎีความผิดพลาดโดยแผนภูมิตนไม Fault tree analysis : (FTA) [2, 4]
นําอุปกรณที่คัดเลือกนํามาเขียนโครงรางแสดงความสัมพันธโดยกําหนดใหสวนบนสุดของโครงราง
ความผิดพลาดและทําการวิเคราะหหาสาเหตุที่จะทําใหเกิดเหตุการณนั้นๆที่วิเคราะหเปนผลเนื่ องมาจากความ
บกพรองของอุปกรณหรือความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานจึงกําหนดใหใชสัญลักษณวิเคราะหขอบกพรองและ
ผลกระทบดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งเปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหหาขอขัดของที่เปนไปไดในการประเมิน
ความเสี่ยงของกระบวนการสาเหตุในการสังเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของ ความสามารถในการวิเคราะหปจจัย และ
ความสัมพันธของปจจัยดังแสดงในรูปที่ 3 – 8
3.2 การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ Failure Mode and Effects Analysis : (FMEA) [1, 3]
เพื่อประเมินเกณฑความรุนแรงและคาน้ําหนักของแตละปจจัย ซึ่งจะสอดคลองกับตารางที่ 3, 4 และ
5 โดยการประเมินคาตัวเลขแสดงลําดับความเสี่ยง Risk Priority Number : (RPN) คะแนนทั้งสามนํามาคูณกัน
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ดังแสดงสมการที่ 1เพื่อหาคาความเสี่ยงลําดับความสําคัญของขอบกพรองที่ควรไดรับการแกไขกอนวิเคราะห
ความสัมพันธ เพื่อให เห็นปจจัยของความสั มพันธจากสาเหตุ และสภาพการณที่ไมปลอดภัยโดยจัดตั้งทีมงาน
ระดมสมองวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 5 , 6 และ 7
RPN = S x O x D

(1)

ตารางที่ 2 สัญลักษณตรรกะที่ในการวิเคราะหดวยเทคนิค FTA
สัญลักษณ

ชื่อ
And Gate
สาเหตุหลายสาเหตุ
Or Gate
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง
Basic Event
เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยปกติ
Fault Tree Event
เหตุการณยอย
Undeveloped Event
เหตุการณที่วิเคราะหตอไมได
External Event
เหตุการณภายนอก

ความหมาย
เหตุการณจะเกิดขึ้นไดเนื่องจากสาเหตุของเหตุการณยอย
เหตุการณจะเกิดขึ้นไดเนื่องจาก
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งของสาเหตุยอย
เหตุการณยอยที่เกิดขึ้นไดตามปกติ ซึ่งทราบถึงสาเหตุได
ชัดเจนโดยไมตองทําการวิเคราะหหาสาเหตุตอไป
เหตุการณยอยที่สงผลใหเกิดเหตุการณตอเนื่องจนเปนเหตุ
ใหเกิดอุบัติภัย
เหตุการณยอยที่ไมตองทําการวิเคราะหหา
สาเหตุตอไปเนื่องจากไมมีขอมูลสนับสนุน
เหตุการณภายนอกหรือปจจัยภายนอก
ที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณตาง ๆ

ที่มา : คูมือการฝกอบรมหลักสูตรเจาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพ (2550)

รูปที่ 3 เครื่องชวยระเหย
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ตัวสัญญาณจับกาซไมทํางานอัตโนมัติ

สปริงแข็งตัว

สาร
หลอลื่น

หมดอายุ
การใชงาน

มีสนิมดานใน

ฝาปด
สูญหาย

น้ําเขา
ดานใน

รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวางสัญลักษณตรรกะและการจําแนกความสัมพันธสาเหตุของขอบกพรอง
เครื่องชวยระเหย
ดานในเปนสนิม

ทอน้ําลนดาน
ในผุกรอน

ทอบาง
เกินไป

รูปที่ 5 เครื่องชวยระเหย
อุณหภูมิน้ําสูง
เกินไป

ขาดการ
บํารุงรักษา

มีรูรั่วบริเวณ
ใตถังอุนกาซ

แผน
เหล็ก
บาง
น้ําไม
สะอาด
ผสมน้ํายา
ปองกันสนิม
นอยเกินไป

รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางสัญลักษณตรรกะและการ
จําแนกความสัมพันธสาเหตุของขอบกพรอง
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รูปที่ 7 ตัวสัญญาณจับกาซรั่วไหล
ตัวสัญญาณจับกาซไมทํางาน
อัตโนมัติ

ทางเชิงกล
หัวลูกบอล

ระบบไฟฟา

ฝาครอบ

ฝุนมาก
เกินไป

แตก, หัก
ผุกรอน

มีเศษ
สนิม

เปนสนิม
ที่ชองลม

น้ําเขา
ในเครื่อง

มีเศษขยะ
อุดตัน

น้ําเขา
อุปกรณ

สายไฟฉีกขาด
ไมแนน หลวม

ขี้เกลือขึ้น
ขั้วขอตอ

รูปที่ 8 ความสัมพันธระหวางสัญลักษณตรรกะและการจําแนกความสัมพันธสาเหตุของขอบกพรอง
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3.3 การวิเคราะหขอมูล
จากการเก็บขอมูลโดยทําการวิเคราะหความผิดพลาดแบบแผนภูมิตนไม หรือ การประเมินความ
เสี่ยงเพื่อจะไดหาแนวทางการแกไขปองกันของขอบกพรองที่เกิดขึ้นและมีแนวโนมวาจะเกิดการรั่วไหลของกาซที่
สามารถเกิดการระเบิดและอัคคีภัยขั้นรุนแรงไดจึงกําหนดเกณฑการตัดสินคัดเลือกอุปกรณที่มีความเสี่ยงโดยการ
จัดลําดับความสําคัญและขอบกพรองตามตัวเลขคาดัชนีความเสี่ยงที่สูงของคะแนนมากกวา 200 คะแนนขึ้นไปใน
3 ลําดับแรก เพื่อนํามาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขกอน

ตารางที่ 3 เกณฑการใหคะแนนความรุนแรงของขอบกพรอง (Severity : S)
อันตราย
ไมมีการเตือน
มีการเตือน
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
เล็กนอย
เกือบไมมี
ไมมีผลกระทบ
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ความรุนแรงของผลกระทบ

คะแนน

ใชงานไมได ไมมีการแจงเตือน

10

ใชงานไมได มีการแจงเตือน

9

ใชงานไดสมรรถนะลดลงสูงมาก

8

ใชงานไดสมรรถนะลดลงสูง

7

ใชงานไดสมรรถนะลดลงกลาง

6

ใชงานไดสมรรถนะลดลงต่ํา

5

ใชงานไดสมรรถนะลดลง (มากกวา 75%)
สังเกตเห็นขอบกพรองได
ใชงานไดสมรรถนะลดลง (คากลาง 50%)
สังเกตเห็นขอบกพรองได
ใชงานไดไมมีผลกระทบ (ต่ํากวา 25%)
สังเกตเห็นขอบกพรองได
ไมมีผลกระทบที่สังเกตเห็นได

4
3
2
1
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ตารางที่ 4 เกณฑการใหคะแนนโอกาสการเกิดขึ้น (Occurrence : O)
โอกาสการเกิดขึ้น
สูงมาก : เกิดเปนประจํา
สูง : เกิดนอย
ปานกลาง : เกิดเปนครั้งคราว
ต่ํา : เกิดคอนขางนอย
หางไกล : เกือบไมมีโอกาสจะเกิด

อัตราขอบกพรองที่เปนไปได ( PPM/รายการ)
มากกวาเทากับ 10%
ประมาณ 5%
ประมาณ 2%
ประมาณ 1%
ประมาณ 0.5%
ประมาณ 0.2%
ประมาณ 0.1%
ประมาณ 0.05%
ประมาณ 0.01%
0.001%

คะแนน
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ตารางที่ 5 เกณฑ การให ค ะแนนการตรวจจั บ ความเป นไปได ข องสาเหตุ / กลไกลั ก ษณะข อ บกพร อ ง
(Detection: D)
การตรวจจับ

ลักษณะของขอบกพรองชํารุด เสียหาย

คะแนน

ไมแนนอนทั้งหมด

ไมสามารถตรวจจับไดเลย

10

หางไกลมาก ๆ
หางไกลมาก

มีโอกาสนอยมาก ๆ
มีโอกาสนอยมาก

9
8

หางไกล

มีโอกาสนอย

7

ปานกลาง

มีโอกาสปานกลาง

6

ต่ํามากๆ

มีโอกาสต่ํามากๆ

4

ต่ํามาก
ต่ําเกินไป

มีโอกาสต่ํามาก
มีโอกาสต่ํา

3
2

ต่ํา

มีโอกาสต่ําที่จะตรวจจับความเสียหายได

1
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80
ปจจุบัน

ดํา เนินงานแผน

D RPN
เสนอแนะ

ปฏิบัติ การ
แกไขเสร็ จสิ้น

กําหนดให

วันที่

ผิด ปกติ

อาการ

-น้ําไมรอน
-อุณหภูมินา้ํ มีคา ที่
คลาดเคลื่อน
-กระบวนการผลิต

ผลรวมค า RPN

เสียหาย

ทําความร อน

3.อุปกรณตั ว

กอนปรั บปรุ ง

960

7 -ตะกรัน ขึ้นขั่วตอไฟ 8 -ตารางการตรวจพินจิ 5 280 -แผนลดความ
เสี่ยงที่ 6, 7
-สายไฟขาด, ชํารุด,
ดวยสายตา
-แผนควบคุม
มีรอยแตก, มีรอย
ความเสี่ยงที 8
ไหม

S O D RPN

186

-แผนลดความ 5 5 3 75
เสี่ยงที่ 6, 7
-แผนควบคุม
ความเสี่ยงที 8

-แผนลดความ 3 4 3 36
เสี่ยงที่ 1, 2
-แผนควบคุม
ความเสี่ยงที 9

-แผนลดความ 5 5 3 75
เสี่ยงที่ 1, 2
-แผนควบคุม
ความเสี่ยงที 9

ได ดํา เนินการ

ปฏิบัติ การที่

หลัง ปรั บปรุ ง

-กําหนด
พ.ศ.2556
-เสร็จสิน้
พ.ศ.2558

-กําหนด
พ.ศ.2556
-เสร็จสิน้
พ.ศ.2558

ขอบกพร อง

O

การควบคุ ม

(Vaporizer) 2. โครงสร าง -ผนังหมอตมมีรอยรั่ว 8 -ขาดการตรวจเช็ค 7 -ตารางการตรวจสอบ 6 360 -แผนลดความ
เสี่ยงที่ 1, 2
หมอต มน้ํา ภายในมีสนิม -ขารับหมอตม,แตก,หัก -ขาดการบํารุงรักษา ความสะอาดดานใน
-แผนควบคุม
-มีอายุการใชงานนอย
-ขาดทักษะการ
ของหมอตม 3 เดือน/
กาซ
ความเสี่ยงที 9
กวาปกติที่กาํ หนด
ทํางาน
ครั้ง
(Vaporizer)

ต มน้ํากาซ

ระเหยหมอ

เครื่ อง

เครื่ องชวย

S

สาเหตุ กลไกของ

-กําหนด
พ.ศ.2556
-เสร็จสิน้
พ.ศ.2558

-มีน้ํารั่วจากเครื่อง
-เสียเงินซื้อใหม
-ระดับน้ําลดลง

ขอบกพร อง

ผลกระทบของ

8 -ขาดการตรวจเช็ค 8 -การทดสอบและ
5 320 -แผนลดความ
-ขาดการบํารุงรักษา
ตรวจสอบประจํา ป
เสี่ยงที่ 1, 2
-ขาดทักษะการ
ของกระทรวงพลังงาน
-แผนควบคุม
ทํางาน
ความเสี่ยงที 9

1. มีรู รั่ วใต

ขอบกพร อง

ทํางาน

คน/วิธี การ

ลักษณะ

หนาที่การ

ตารางที่ 8 ประเมินคาความเสี่ยงชี้นํา (RPN) ตัวจับกลิ่นกาซรั่วไหลกอน และหลังปรับปรุง

การประชุมวิชาการระดับชาติดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3
3-4 พฤษภาคม 2560
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3.4 การประยุกตใชหลักการของ 3E [1, 4]
3.4.1 Engineering (วิศวกรรมศาสตร)
1. การออกแบบฟอรมการตรวจเช็คสภาพความพรอมใชงานของเครื่องชวยระเหย
2. การออกแบบแผนระยะเวลาในการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
3. การออกแบบเอกสารมาตรฐานวิธีการทํางาน (Work Instruction)
4. การออกแบบเอกสารมาตรฐานการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (Personal
Protective Equipment Standard)
3.4.2 Education (การศึกษา)
1. จัดใหมีการสอนวิธีการปฏิบัติงานการตรวจเช็คสภาพความพรอมใชงานใหถูกตอง
2. จัดใหมีการสอนวิธีการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
3. จัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของ
ก. การจัดส งอบรมบุ คลากรเฉพาะผูที่รั บผิ ด ชอบดูแลสถานที่ใ ชคือ ปโ ตรเลี ยมเหลว
Liquefied Petroleum Gas : (LPG)
ข. การฝกอบรมดับเพลิงสําหรับทีมดับเพลิงขั้นสูง (Training Course: Fire Drilled for
Fire Man)
ค. การจัดสงสงอบรมดับทีมดับเพลิงระดับขั้นสูง (Training Course: Advanced Fire
Fighting)
ง. การฝกอบรมการปฐมพยาบาล และชวยชีวิตเบื้องตน (Training Course : First Aid
and Basic Life Saving)
3.4.3 Enforcement (การออกกฎขอบังคับ)
1. กําหนดใหมีการประชุมความปลอดภัยกอนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน
2. จัดใหมีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณกอนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง
3. กําหนดใหมีแผนบํารุงรักษาเชิงปองกัน

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลขั้นตอนดําเนินการหลังปรับปรุงแกไข
จากการเก็บรวบรวมขอมูลการเปรียบเทียบกอนและหลังปรับปรุงของโรงงานกรณีศึกษาดังกลาว ตั้งแต
มกราคม 2557 - ธันวาคม 2559 พบปญหาของอุปกรณที่มีความชํารุด เสียหายที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาเก็บ
ขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 6 – 8 ดังนั้นจึงไดดําเนินการออกแบบขึ้นรูปใบถัง ใหมดวยวัสดุสแตนเลสเพิ่ มความ
หนา 5 mm. ของผนังดานขางและใตถังดังแสดงในรูปที่ 9 – 10 และตรวจสอบขอบกพรองตามแผนที่กําหนดไว
ในการบํารุงรักษาเชิงปองกันตามลําดับตอไป
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รูปที่ 9 เครื่องชวยระเหยกอนปรับปรุง

รูปที่ 10 เครื่องชวยระเหยหลังปรับปรุง

ดําเนินการตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณตามระยะเวลาแผนงานควบคุมความเสี่ยงที่ไดกําหนดไว เพื่อให
พนักงานปฏิบัติตามขอที่กําหนดมาตรฐานการทํางานไดอยางมีประสิทธิผล ดังแสดงในรูปที่ 11 – 12 ตอไปนี้

รูปที่ 11 การทดสอบอุปกรณจับกาซรั่ว

รูปที่ 12 ระดับความเข็มขนของกาซ (Graphic Display)

ดําเนินการปฏิบัติและติดตามผลการตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณตามระยะเวลาแผนงานควบคุมความ
เสี่ยงที่ไดกําหนดไว โดยพบวาสามารถชวยลดความผิดพลาดของอุปกรณที่มีความบกพรอง, เสียหายไดดังแสดง
ในรูปที่ 13 – 14 ตอไปนี้

รูปที่ 13 อุปกรณที่ไมผานคามาตรฐานทดสอบ

82

รูปที่ 14 เปลี่ยนอุปกรณใหมที่ไมผานการทดสอบ

บรรณาธิการ : ศ.ดร.มนตชัย เทียนทอง และ ดร.นัทธพงศ นันทสําเริง
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ผลรวมคา RPN

RPN

966

960
749

186
เครื่องชวยระเหย

111

102
วาลวระบายนิรภัย

กอนปรับปรุง
หลังปรังปรุง

ตัวสัญญาณจับกาซรั่ว

อุปกรณภายในสถานีกาซปโตเลียมเหลว

รูปที่ 15 ผลรวมคาตัวเลขดัชนีความเสี่ยง
สรุปคา RPN
3000
2500
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1500
1000
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0

RPN

2675

399
ผลการวิเคราะหคาความเสีย่ ง
กอนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

รูปที่ 16 อุปกรณที่ไมผานคามาตรฐานทดสอบ
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5. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
จากการดําเนินการวิจัยโดยประยุกตใชทฤษฎีการประเมินความเสี่ยงดวยการวิเคราะหแขนงความบกพรอง
และการวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบนั้นพบวาสามารถลดอัตรารอยละดัชนีความเสี่ยงของอุปกรณที่มี
โอกาสชํารุดเสียหายที่จะสงผลกระทบตอขอบกพรองจึงไดกําหนดวิธีการทํางานและตรวจสอบ และมาตรการ
กําหนดแผนควบคุมความเสี่ ยงเพื่อใหการใช งานที่ควบคูกับ เอกสารการตรวจเช็ คมีค วามตอเนื่องสัมพั นธกั บ
กระบวนการผลิต โดยทีมงานที่มีประสบการณและความรูทางดานเฉพาะทาง กําหนดแผนแนวทางแกไขปองกัน
สาเหตุของขอบกพรองไวลวงหนานั้นโดยใชหลักการของ 3E นํามาบริหารจัดการควบคุมในระบบความปลอดภัย
ซึ่งผลการวิจัยนี้ไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยที่ตั้งไวไดอยางเปนรูปธรรมใหกับโรงงานกรณีศึกษาอีก
ทั้งสามารถสรางความปลอดภัย และภาพลักษณที่ดีใหกับโรงงานกรณีศึกษาไดเปนอยางดี
ในการดําเนินการวิจัยนี้มีการคัดเลือกอุปกรณที่มีความเสี่ยงตอโอกาสชํารุดเสียหายบกพรองมาทําการหา
แนวทางแกไ ขปรับปรุงลว งหนาเพียง 3 ชนิด ซึ่งความเป นจริงแลวควรจะทํ าการหาแนวทางแก ไขให ครบทุ ก
อุปกรณที่อยูภายในสถานีกาซ เพื่อใหเกิดระบบความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสมบูรณไดมากที่สุดการศึกษาและ
การพัฒนาขบวนการประเมินความเสี่ยงทฤษฏีแบบใหมทีคลายคลึงกันนํามาปรับปรุงเพื่อหาแนวทางการปองกัน
หรืออกแบบขบวนการใหเหมาะสม เชน โปรแกรม ALOHA Marplot และ Google Earthจะทําการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไดมากยิ่งขึ้น
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