ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ประเภทการสมัคร
TQM-Best Practices (ต้องจัดทํา Abstract, Full Paper, Presentation Slide และการ
ทดลองนําเสนอผลงาน)
ประเภทองค์กร
หน่วยงานธุรกิจเอกชน
ชื่อเรื่องนําเสนอ
การแก้ไขปัญหา Hydraulic บริเวณ Stabilizer bottom
เป็น “วิธปี ฏิบตั ิที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการในหมวด 6.การจัดการกระบวนการ
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่
สํานักงานระยอง (RO) เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150
ชื่อผู้เขียน(ผู้นําเสนอ) น.ส.ภัทรพร ศรีเดชประสาท
ตําแหน่ง Senior Process Engineer
โทรศัพท์
038971000
โทรสาร 0-3899-4111
มือถือ
081 550 9098
อีเมล pattaraporn.s@pttgcgroup.com
สรุปจุดทีเ่ ป็น “วิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
2) การนําเทคโนโลยีที่มีการใช้งานอยู่ทั่วๆ ไปเช่นการ X-ray นํามาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบปัญหา
ภายในกระบวนการผลิตโดยที่ไม่ต้องหยุดกระบวนการผลิต
3) การปรับปรุงวิธีการ Spray น้ําลงบนท่อเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนสูงสุดโดย
อาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในโรงงาน
4) การทํางานร่วมกันเป็นทีมเพือ่ ให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลงต้นทุนต่อหน่วยลดลงรอบเวลาทํางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลงข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลงผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มขึ้นอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นวัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น
อัตราการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นต้น
1) ผลทางตรง เป็นการแก้ไขปัญหาคอขวดของการไหลของไฮโดรคาร์บอนในกระบวนการผลิตของโรงงานทําให้
สามารถเพิ่มกําลังการผลิตของผลิตภัณฑ์หลักพาราไซลีนและเบนซีนได้ประมาณ 8% คิดเป็นเงินประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี
2) ผลทางอ้อม การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทําให้ไม่ต้องหยุดกระบวนการผลิตและลดความเสี่ยงของผู้
ปฎิบัติงาน
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[] อนุญาต
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ [] อนุญาต
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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : การแก้ไขปัญหา Hydraulic บริเวณ Stabilizer Bottom
บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company Limited)
เกิดจากการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัทปตท. เคมิคอลจํากัด (มหาชน) (PTTCH) และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์
และการกลั่นจํากัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็น
แกนนําของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ด้วยกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอ
เลฟินส์และอะโรเมติกส์รวม 8.72 ล้านตันต่อปี และกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวม 228,000 บาร์เรลต่อวัน
นับเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ที่มี
ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทยและเป็นบริษัทชั้นนําในระดับภูมภิ าคเอเซียนทั้งขนาดและความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์
ปัจจุบันได้ดําเนินธุรกิจ
1. ธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสําเร็จรูป
2. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
3. ธุรกิจผลิตโอเลฟินส์และสาธารณูปการ
4. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์
5. ธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์
6. ธุรกิจเคมีภัณฑ์จากธรรมชาติ
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย :
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นําในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
พันธกิจ :
1. ต่อผู้ถือหุ้น: ส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการบริหารผลประกอบการที่
เป็นเลิศอย่างน่าเชื่อถือ
2. ต่อสังคม ชุมชน : ส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุน้ ด้วยการบริหารผล
ประกอบการที่เป็นเลิศอย่างน่าเชื่อถือ
3. ต่อพันธมิตรทางธุรกิจ: เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่คู่ค้าด้วยสินค้าและบริการเชิงนวัตกรรม
4. ต่อพนักงาน: สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยบรรยากาศการทํางานที่เป็นสุขควบคู่กบั การพัฒนา
บุคลากรให้ทมุ่ เทและผูกพันต่อองค์กรเพื่อความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ
ค่านิยม :
1. Global Mindset ยึดถือมุมมองที่เป็นสากล
2. Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้า
3. Synergy สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่
4. Performance Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
5. Innovation สร้างนวัตกรรม
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6. Responsibbility for Soociety รับผิดชอบต่
ช อสังคม
7. Integrity & Ethics สร้างพลั
า งความดี
8. Trust & Respect
R
เชือ่ มัม่นและเคารพพกันและกัน
รายละเอียดเพิ
ย ่มเติมของวิธปี ฏิบัติทเป็
เี่ นแบบอย่างที่ดีเยีย่ มทีสอดคล้
ส่
องกับค่คาประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
า
ในนปี พ.ศ. 25588 ทางโรงงานน Aromatics Plant 2 ภายยใต้ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อะโโรเมติกส์และ
ผลิตภัณฑ์ต่ตอเนื่อง มีโครรงการขยายกําลั
า งการผลิตของพาราไซลี
ข
นและเบนซี
น
นซึ่งเป็นผลิตภัณ
ณฑ์หลักของททางโรงงานแต่
หลังการจาากการก่อสร้างส่
ง วนขยายเสร็จสิน้ และทําการเริม่ ต้นกรระบวนการการผลิตพบว่ามีท่ออยู่ 1 เส้นใน
น
กระบวนกาารจาก Tatorray ไปยัง Sullfolane ที่พบว่
บ าวาล์วควบคคุมอัตราการไไหล (flow coontrol valvee) เปิด 100%
%
แล้วแต่ยังไม่
ไ สามารถทําอัอตราการไหลลได้ตามที่ต้องกการจึงทําให้ไม่มสามารถเพิ่มกํ
ม าลังการผลิตตตามที่ออกแแบบไว้ได้จาก
ปัญหาคอขขวดดังกล่าวซึ่งจากประสบก
ง
การณ์ในกระบบวนการผลิตมีความเป็นไปไได้ที่จะมีวัสดุแปลกปลอมออุดตันในท่อ
เส้นดังกล่าวระหว่างช่วงทํ
ง าการก่อสร้างส่
า วนขยายวิวิธีการแก้ไขปัญหาดั
ญ งกล่าวสสามารถทําได้ด้โดยการหยุดกระบวนการ
ก
ด นออกซึ่งวิธีธกี ารดังกล่าวจะทําให้บริษัษทั สูญเสียโอกาาสในการผลิตตสูญเสียกําไรแและเพิ่ม
ผลิตทั้งหมดและนําสิ่งอุดตั
ความเสี่ยงตต่อผู้ปฎิบัติงานเนื่องจากกาารหยุดกระบววนการผลิตแลละการซ่อมแซซมดังกล่าว
เพืพื่อยืนยันข้อสมมมติฐานดังกลล่าวทางโรงงาานได้นําเทคโนนโลยีการ X-raay เข้ามาใช้ในนการตรวจสออบโดยไม่ต้อง
หยุดกระบววนการผลิตผลลการทดสอบไไม่พบการอุดตัตนจากวัสดุแปลกปลอมใน
ป
เส้นท่อแต่พบบลักษณะของไไหล2 สภาวะ
(2 phasess) คือก๊าซและะของเหลวที่บริเวณทางเข้าของอุปกรณ์ทํทาความเย็น (Air cooler) ซึ่งมีความสูงจากพื
จ ้น
ประมาณ 10
1 เมตร ทางวิศิ วกรจึงได้นํนําค่าความดันและอุ
น
ณหภูมแต่
ิ ละตําแหน่น่งของท่อดังกลล่าวไปทําการรคํานวณ
Hydraulicc และผลการคคํานวณสอดคล้องกับผลการ X-ray คือไฮฮโดรคาร์บอนนในท่อช่วงดังกล่าวเกิดลักษณะของไหล
ษ
2 phases จึงให้การไหลลของไฮโดรคาาร์บอนไม่เต็มท่อและส่งผลใให้อัตราการไหลน้อยกว่าที่ควรสาเหตุหลัลกของการ
เกิดของไหลล 2 phases คือการสูญเสียความดันในทท่อระหว่างทีส่่สงไฮโดรคาร์บอนไปยั
บ
งอุปกกรณ์ทําความเเย็นที่สูงกว่า
10 เมตร รายละเอี
ร
ยดต่างๆ
า แสดงไว้ดัดงั รูปที่ 1

ด
รูปที่ 1 กรระบวนการผลิตบริเวณที่เกิดคอขวด
แนนวทางการแก้ก้ไขปัญหาของงไฮโดรคาร์บอนที
อ ่มีลักษณะะ 2 phases ให้หมดไปอยย่างถาวรสามารถทําได้โดยย
การเพิ่มคววามดันของการไหลหรือการรลดอุณหภูมของไฮโดรคาร์
ขิ
ร์บอนในท่อซึงทางโรงงานแ
ง่
แบ่งวิธีการแก้ไขออกเป็
ไ
น2
ระยะคือ (11) ระยะสั้นแลละ (2) ระยะยยาวเพื่อตอบสสนองความต้องการของลู
อ
กค้คาได้อย่างรวดดเร็ว
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กาารแก้ไขระยะสั้นโดยใช้ควาามรู้ความสามารถของบุคลาากรภายในโรงงงานด้วยการออกแบบและะติดตั้งระบบ
ท่อพ่นน้ํา (spray wateer) เพื่อลดอุณหภู
ณ มิของท่อโดยการออก
อ
แบบหัว Sprray water ที่ทําให้น้ําถูกฉีดออกมาเป็น
ฝอยไหลผ่านผิ
า วท่อในลักษณะ
ก
falling film เพื่อให้
ใ เกิดการแลกเปลี่ยนความมร้อนที่มปี ระสสิทธิภาพสูงสุดพร้อมติดตั้ง
รางน้ําสําหรั
ห บรองรับน้ําเพื
เ ่อความปลออดภัยของอุปกรณ์
ก ไฟฟ้าแลละบุคลากรทีปฎิ
ป่ บัติงานอยูบ่บริเวณใกล้เคียงซึ
ย ่งใช้เงิน
ลงทุนจํานววน 50,000 บาท
บ ลักษณะขของ spray water
w แสดงดังรู
ง ปที่ 2

รูปที่ 2 Spray water ที่ติดตั้งบริเวณที่เกิดลักษณะ2
ก
phasses
ไี แก่ (1) การรขยายขนาดขของท่อเพื่อลดดความดันตกคคร่อม (2)
กาารแก้ไขระยะยาวสามารถททําได้หลายวิธได้
การติดตั้มปั้มที่ด้านล่าง Stabilizer เพืพื่อเพิ่มความดดันและ (3) การใช้อุปกรณ์ความลดอุ
ค
ณหหภูมิมาช่วยลดดอุณหภูมิ
ของท่อแต่เมื
เ ่อพิจารณาคความเหมาะสมของเงินลงทุทุนและระยะเววลาในการติดตั
ด ้งทางโรงงานนจึงเลือกการขยายขนาด
ของท่อซึ่งใช้
ใ เงินลงทุน 200,000
2
บาททและใช้เวลาติติดตั้งเพียง 5 เดื
เ อน
หลลังจากนําแนววทางการแก้ไขทั
ข ้ง 2 ระยะมมาใช้งานทางโโรงงานสามารรถเพิ่มกําลังการผลิตพาราไไซลีนและเบนน
ซีนได้ถึง 8%
% และสามารรถตอบสนองคความต้องการรผลิตภัณฑ์ของลู
อ กค้าได้อย่างต่
า อเนื่องสามมารถสร้างกําไรจากการ
ไ
ขายผลิตภัณฑ์
ณ ได้เพิ่มมากกขึ้นประมาณ
ณ 400 ล้านบาาทต่อปี ได้รับรางวัล Best Practice Sharing Conteest ระดับ
Gold ในเววที PTT Grouup Operatioonal Excellence
จาากโครงการดังกล่
ง าวมีข้อปฎิฎิบัติที่ดีเยี่ยมแและเหมาะสําหรับการนําไปปประยุกต์ใช้ใในโครงการอืนๆได้
น่ ดังนี้
1. การแก้ไขปัปัญหาอย่างเป็นระบบนําไปสู่การแก้ไขอยย่างถูกต้องแลละมีประสิทธิภภาพโดยเริ่มจาากการค้นหา
ฐ
ไ
าเนินการแก้
ก ไขด้วยความรู้ความสสามารถบนนววัตกรรมใหม่
ปัญหากการตั้งสมมติฐานการห
าแนวทางแก้ไขดํ
ติดตามมผลความสําเร็ร็จ
2. การประยุกต์
ก ใช้เทคโนโลลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงสุ
งู ดเช่นการนํนําเทคโนโลยีกการ X-ray มาประยุ
ม
กต์ใช้
ในงานอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากงานทั
อ
่วๆ ไปของทางโรรงงาน
3. ปัญหาของไไหลไม่เต็มท่อที
อ ่เกิดขึ้นจากกการเกิด 2 phases
p
สามมารถเกิดขึ้นได้ด้ในทุกอุตสาหหกรรมและจะะ
ก่อให้เกิดคอขวดกั
ค
บกระะบวนการผลิตซึ
ต ่งสามารถสังเกตได้
ง
จากกรระบวนการที่มีมีการส่งผ่านขของไหลที่มสี ภาวะพร้
ภ
อม
เปลี่ยนรูปจากของเหลวเ
จ
เป็นไอไปยังปลายทางที่อยู่สูสงโดยไม่มีปมส่
ั้ม งผ่านซึง่ สามมารถประยุกตต์แนวทางการรแก้ไขปัญหา
ของทางโรงงงานไปใช้งานนได้โดยใช้เงินลงทุนไม่สูงแลละสามารถทําได้
า เองภายในนโรงงาน
4. การปฎิบัตงานร่
งิ วมกันเป็ป็นทีมโดยมีบุคลากรหลายฝ่
ค
ฝ่ายที่มีความรูรู้ความสามารถถแตกต่างกันมาช่
ม วย
ม นจะทําให้งานที
ง ่ได้ออกมมาอย่างมีประะสิทธิผลสูงสุด
ทํางานเสริมกั
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