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สรุ ปจุดทีเ่ ป็ น “วิธีปฏิบัติทเี่ ป็ นแบบอย่ างทีด่ ีเยีย่ ม”
1) การแก้ไ ขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ โดยการนําเทคโนโลยีที่มีการใช้งานอยูท่ วั่ ๆไปเช่น เทคโนโลยีการ
X-ray นํามาประยุกต์ใ ช้ใ นการตรวจสอบปัญหาภายในกระบวนการผลิตโดยที่ไ ม่ตอ้ งหยุดกระบวนการผลิต ทํา
ให้สามารถแก้ไ ขปัญหาได้อย่างตรงจุด
2) การปรับปรุ งวิธีการSpray นํ้าลงบนท่อเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนสู งสุ ดโดย
อาศัยความรู ้ความสามารถของบุคลากรภายในโรงงาน
3) การทํางานร่ วมกันเป็ นทีมเพื่อให้ไ ด้ประสิ ทธิผลสู งสุ ดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างตรงจุด
ประสิ ทธิผล
1) ผลทางตรง เมื่อเปรี ยบเทียบผลผลิต และกําไรที่ไ ด้รับ ก่อนและหลังการแก้ไ ขปั ญหาคอขวดของการ
ไหลของไฮโดรคาร์บอนในกระบวนการผลิตของโรงงานพบว่าโรงงานสามารถเพิ่มกําลังการผลิตของผลิตภัณฑ์
หลัก ได้แก่ พาราไซลีนและเบนซีนได้ประมาณ 8% หรื อคิดเป็ นผลกําไรของโรงงานประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี
2) ผลทางอ้อม การแก้ไ ขปัญหาอย่างเป็ นระบบ โดยการหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริ ง จึงทําให้ไ ม่ตอ้ ง
หยุดกระบวนการผลิตสามารถช่วยลดความเสี่ ยงของผูป้ ฎิบตั ิงานจากอุบตั ิเหตุใ นการปฎิบตั ิงานลงได้ เนื่องจาก
การหยุดกระบวนการผลิตแต่ละครั้ง จําเป็ นต้องใช้ผปู ้ ฎิบตั ิงานเข้ามาทํางาน ซึ่งมีโ อกาสเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ
จากการปฎิบตั ิงานได้
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1. บทสรุปของผู้บริหาร
ในปี พ.ศ. 2558ทางโรงงานAromatics Plant 2ภายใต้ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องมีโ ครงการขยายกําลังการผลิตของพาราไซลีนและเบนซีนซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หลักแต่หลัง
การจากการก่อสร้างส่ วนขยายเสร็ จสิ้ นและทําการเริ่ มต้นกระบวนการการผลิตพบว่ามีท่ออยู1่ เส้นในกระบวนการ
จากTatorayไปยังSulfolaneที่พบว่าวาล์วควบคุมอัตราการไหล (flow control valve) เปิ ด100%แล้วแต่ยงั ไม่
สามารถทําอัตราการไหลได้ตามที่ตอ้ งการจึงทําให้ไ ม่สามารถเพิ่มกําลังการผลิตตามที่ออกแบบไว้ไ ด้จากปัญหา
คอขวดดังกล่าวประสบการณ์ใ นกระบวนการผลิตมีความเป็ นไปได้ที่จะมีวสั ดุแปลกปลอมอุดตันในท่อเส้น
ดังกล่าวระหว่างช่วงทําการก่อสร้างส่ วนขยายวิธีการแก้ไ ขปัญหาสามารถทําได้โ ดยการหยุดกระบวนการผลิต
ทั้งหมดและนําสิ่ งอุดตันออกซึ่งวิธีการดังกล่าวจะทําให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสในการผลิตสู ญเสี ยกําไรและเพิ่ม
ความเสี่ ยงต่อผูผ้ ฎิบตั ิงานอันเกิดจากการหยุดกระบวนการผลิตและการซ่อมแซมดังกล่าว
เพื่อยืนยันข้อสมมติฐานดังกล่าวจึงได้นาํ เทคโนโลยีการX-ray เข้ามาใช้ใ นการตรวจสอบโดยไม่ตอ้ ง
หยุดกระบวนการผลิตผลการทดสอบไม่พบการอุดตันจากวัสดุแปลกปลอมในเส้นท่อแต่พบลักษณะของไหล2
สภาวะ (2 phases) คือก๊าซและของเหลวที่บริ เวณทางเข้าของอุปกรณ์ทาํ ความเย็น (Air cooler) ซึ่งมีความสู งจาก
พื้นประมาณ10 เมตรทางวิศวกรจึงได้นาํ ค่าความดันและอุณหภูมิแต่ละตําแหน่งของท่อดังกล่าวไปทําการคํานวณ
Hydraulic และผลการคํานวณสอดคล้องกับผลการX-ray คือไฮโดรคาร์บอนในท่อช่วงดังกล่าวเกิดลักษณะของ
ไหล2 phases จึงให้การไหลของไฮโดรคาร์บอนไม่เต็มท่อและส่ งผลให้อตั ราการไหลน้อยกว่าที่ควรสาเหตุหลัก
ของการเกิดของไหล2 phases คือการสู ญเสี ยความดันในท่อระหว่างที่ส่งไฮโดรคาร์บอนไปยังอุปกรณ์ทาํ ความ
เย็นที่สูงกว่า10 เมตร
แนวทางการแก้ไ ขปั ญหาของไฮโดรคาร์บอนที่มีลกั ษณะ2 phases ให้หมดไปอย่างถาวรสามารถทํา
ได้โ ดยการเพิม่ ความดันของการไหลหรื อการลดอุณหภูมิของไฮโดรคาร์บอนในท่อซึ่งทางโรงงานแบ่งวิธีการ
แก้ไ ขออกเป็ น2ระยะคือ (1) ระยะสั้นและ (2) ระยะยาวเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว
การแก้ไ ขระยะสั้นโดยใช้ความรู ้ความสามารถของบุคลากรภายในโรงงานด้วยการออกแบบและติดตั้งระบบท่อ
พ่นนํ้า (spray water) เพื่อลดอุณหภูมิของท่อโดยออกแบบหัวSpray water ที่ทาํ ให้น้ าํ ถูกฉีดออกมาเป็ นฝอยไหล
ผ่านผิวท่อในลักษณะfalling film เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดพร้อมติดตั้งรางนํ้า
สําหรับรองรับนํ้าเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ไ ฟฟ้าและบุคลากรที่ปฎิบตั ิงานอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงซึ่งใช้เงิน
ลงทุนจํานวน50,000 บาท
การแก้ไ ขระยะยาวสามารถทําได้หลายวิธีไ ด้แก่ (1) การขยายขนาดของท่อเพื่อลดความดันตกคร่ อม
(2) การติดตั้งปั้ มที่ดา้ นล่างStabilizer เพื่อเพิ่มความดันและ (3) การใช้อุปกรณ์ความลดอุณหภูมิมาช่วยลดอุณหภูมิ
ของท่อแต่เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของเงินลงทุนและระยะเวลาในการติดตั้งทางโรงงานจึงเลือกการขยาย
ขนาดของท่อซึ่งใช้เงินลงทุน200,000บาทและใช้เวลาติดตั้งเพียง5เดือน
หลังจากนําแนวทางการแก้ไ ขทั้ง2 ระยะมาใช้งานทางโรงงานสามารถเพิ่มกําลังการผลิตพาราไซลีน
และเบนซีนได้ถึง8% และสามารถตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องสามารถสร้าง
กําไรจากการขายผลิตภัณฑ์ไ ด้เพิ่มมากขึ้นประมาณ400 ล้านบาทต่อปี
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2. ข้ อมูลเกีกีย่ วกับบริษัทและหน่
แ
วยงาน
ประวัติและะความเป็ นมาาโดยย่ อ :
บริิ ษทั พีทีทีโ กลลบอลเคมิคอลจํากัด (มหาาชน) (PTT Global
G
Chemiccal Public Coompany Limiited) เกิดจาก
การควบรววมบริ ษทั ระหหว่างบริ ษทั ปตตท. เคมิคอลจจํากัด (มหาชชน) (PTTCH
H) และ บริ ษทั ปตท. อะโโรเมติกส์และะ
การกลัน่ จํากั
า ด (มหาชนน) (PTTAR)) โดยได้จดททะเบียนจัดตั้งบริ
ง ษทั ขึ้นเมื่อวั
อ นที่19 ตุลาาคม2554 เพืพื่อก้าวขึ้นเป็ น
แกนนําขอองธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ (Chemiical Flagshipp) ของกลุ่มปตท.
ป ด้วยกําลั
า งการผลิตผผลิตภัณฑ์ปิโตตรเคมีสายโอ
เลฟิ นส์และะอะโรเมติกส์สรวม 8.72 ล้านตันต่อปี และกํ
แ าลังการรผลิตผลิตภัณฑ์
ณ ปิโตรเลียมมรวม 228,000 บาร์เรลต่อ
วันนับเป็ นบริ
น ษทั ที่ดาํ เนินินธุรกิจปิ โตรรเคมีและการรกลัน่ ครบวงจจร (Integrateed Petrochem
mical and Refining)
R
ที่มีมี
ขนาดใหญ
ญ่ที่สุดในประเเทศไทยและเเป็ นบริ ษทั ชั้นนํ
น าในระดับภูมิภาคเอเซียนทั
น ้ งขนาดแลละความหลากกหลายของ
ผลิตภัณฑ์
ปั จจุบนั ได้ดาํ เนินินธุรกิจ
1. ธุรกิจการกลั
จ
น่ นํ้ามันและจัดหาผผลิตภัณฑ์ปิโตตรเลียมสําเร็ จรู
จป
2. ธุรกิจผลิ
จ ตและจําหน่
ห ายผลิตภัณฑ์
ฑอะโรเมติกส์สและผลิตภัณฑ์
ณ ต่อเนื่อง
3. ธุรกิจผลิ
จ ตโอเลฟิ นส์
น และสาธารรณูปการ
4. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์
ณ โ พลิเมอร์
5. ธุรกิจผลิ
จ ตภัณฑ์เอททิลีนออกไซดด์
6. ธุรกิจเคมี
จ ภณ
ั ฑ์จากกธรรมชาติ
โครงสร้ างขององค์ กร

รูปที่ 1 โครงสสร้างของบริ ษัษทพีทีทีโ กลบบอลเคมิคอลจจํากัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์ :เป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวติ
พันธกิจ :
1. ต่ อผู้ถือหุ้น: ส่ งมอบผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและยัง่ ยืนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ด้วยการบริ หารผลประกอบการที่
เป็ นเลิศอย่างน่าเชื่อถือ
2. ต่ อสั งคม ชุ มชน : ผสานความรับผิดชอบต่อสังคมและความใส่ ใ จสิ่ งแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจสู่ การ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
3. ต่ อพันธมิตรทางธุรกิจ: เป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่คู่คา้ ด้วยสิ นค้าและบริ การเชิงนวัตกรรม
4. ต่ อพนักงาน: สร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยบรรยากาศการทํางานที่เป็ นสุ ขควบคู่กบั การพัฒนาบุคลากร
ให้ทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กรเพื่อความเป็ นเลิศอย่างมืออาชีพ
ค่ านิยม :
1. Global Mindset ยึดถือมุมมองที่เป็ นสากล
2. Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้า
3. Synergy สร้างพลังร่ วมอันยิง่ ใหญ่
4. Performance Excellence มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ
5. Innovation สร้างนวัตกรรม
6. Responsibility for Society รับผิดชอบต่อสังคม
7. Integrity & Ethics สร้างพลังความดี
8. Trust & Respect เชื่อมัน่ และเคารพกันและกัน
ผลิตภัณฑ์ บริการทีส่ ํ าคัญคือ
กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ไ ด้แก่พาราไซลีนเบนซี
นออร์โ ธไซลีนมิกซ์ไ ซลีนส์โ ทลูอีนและไซโคลเฮกเซนโดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะใช้เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องต่างๆดังแสดงในแผนภาพที่ 2
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รูปที่ 2ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัษทั พีทีทีโ กลบบอลเคมิคอลจจํากัด (มหาชนน)
3. การเรียนรู
น ้ ความคาดหหวังของ "ลูกค้
ก าของกระบบวนการทีน่ ําเสสนอ"
โรรงงาน Arom
matics Plant 2 เป็ นโรงงาานผลิตผลิตภัณ
ั ฑ์อะโรมาติติกส์ ซึ่งใช้สาารตั้งต้นหลักเป็
ก นคอนเดทท
เสท (Conddensate)และสสารตั้งต้นรองง คือ พายก๊าซ (Pyrolysis gasoline) แลละมิกซ์ไ ซลีน (Mixed xyleene) เพื่อผ่าน
กระบวนกการผลิตโดยมีผลิ
ผ ตภัณฑ์หลัก ได้แก่ พารราไซลีน (Parra xylene), เบบนซีน (Benzzene), โทลูอีน (Toluene),
ออโทไซลีีน (Ortho xyylene) และอะะโรมาติกหนักั (Heavy aro
romatics) และะผลิตภัณฑ์พพลอยได้ ได้แก่ก ไฮโดรเจนน
(Hydrogenn), ก๊าซหุง้ ต้ม (LPG), ก๊าซ (Off-gas), แนฟทาเบา
แ
(LLight naphthha), รี ฟอร์มเมมท (Reformaate) และคอนน
เดนเสทหนนัก (Condenssate residue) ดัดงแสดงในรู ปที
ป ่3
ลูกค้
ก าของโรงงงาน มีท้ งั ภายยในกลุ่มบริ ษทั พีทีทีโ กลบออลเคมิคอลจํากั
า ด (มหาชนน) และภายใ นนอกบริ ษทั
ทั้งในประเเทศ และต่างประเทศ
ง
ความต้องการหลลักของลูกค้า คือความต่อเนื
เ ่องของการรส่ งผลิต และะคุณภาพที่ไ ด้
ตามมาตรฐฐานที่กาํ หนดดไว้ ซึ่งทางโรรงงานได้รับความเชื
ค
่อมัน่ ในแง่
ใ มุมดังกลล่าวจากลูกค้าในระดับสู งเสสมอมา และะ
จําเป็ นต้องรั
ง กษามาตรฐฐาน พร้อมทั้งปรับปรุ งให้ดีดีข้ ึนเพือ่ ตอบสสนองความต้อ้ งการของลูกกค้าอย่างต่อเนนื่อง

5

รูปที่ 3แผนผังสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ของโรงงาน Aromatics plant 2
4.กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต
ในปี พ.ศ. 2558 ทางโรงงาน Aromatics Plant 2 ภายใต้ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง มีโ ครงการขยายกําลังการผลิตของโรงงาน ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของโรงงาน คือ พาราไซลีนและ
เบนซีนแต่หลังการจากการก่อสร้างส่ วนขยายเสร็ จสิ้ นและทําการเริ่ มต้นกระบวนการการผลิตพบว่ามีท่ออยู่ 1 เส้น
ในกระบวนการจาก Tatorayไปยัง Sulfolaneไม่สามารถทําอัตราการไหลได้ตามต้องการ แผนผังกระบวนการผลิต
อย่างย่อแสดงไว้ใ นรู ปที่ 4
จากรู ปที่ 4 ไฮโดรคาร์บอนจาก Tatoray stabilizer จะถูกส่ งไปยัง Sulfolaneโดยผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน 2 ตัว ได้แก่ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยอากาศ (Air cooler)และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
ด้วยนํ้าหล่อเย็น(Heat exchanger) เพื่อลดอุณหภูมิจาก 143 เป็ น 36 องศาเซลเซียส ซึ่งอุปกรณ์ดงั กล่าวติดตั้งอยูส่ ู ง
จากพื้นประมาณ 10 เมตร โดยการส่ งไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด จะอาศัยความดันที่ดา้ นล่างของTatoray stabilizer
เอง ซึ่งมีค่าที่ 5.8bargไม่มีการติดตั้งปั้มเพื่อเพิ่มความดันให้กบั ระบบ แต่เราพบปัญหาว่าวาล์วควบคุมอัตราการ
ไหล (Flow control valve) เปิ ด 100% แล้วแต่ยงั อัตราการไหลได้เพียง 63 ตันต่อชัว่ โมง ซึ่งน้อยกว่าอัตราการไหล
ที่ตอ้ งการที่ 70 ตันต่อชัว่ โมงส่ งผลให้ไ ม่สามารถเพิ่มกําลังการผลิตของโรงงานได้
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รูปที่ 4แผนผังั กระบวนการรผลิตอย่างย่อจาก
อ Tatoray ไปยัง Sulfolaane
จาากปัญหาคอขขวดของอัตราาการไหลที่นอยกว่
อ้ าค่าที่ออกแบบไว้
อ
ส่วนใหญ่เกิดจากกมีวสั ดุแปลกกปลอมที่
เกิดขึ้นระหหว่างช่วงทําการก่
ก อสร้างส่ วนขยายไปอุ
ว
ด นในท่อเส้ส้นดังกล่าวซึ่งวิ
ดตั
ง ธีการแก้ไ ขปัญหาดังกล่าวสามารถ
า
ทําได้โ ดยกการหยุดกระบบวนการผลิตทัท้ งหมด ทําการกํ
ก าจัดสารรไฮโดรคาร์บอนที
อ ่อยูใ่ นท่อ ถอดท่อบริริ เวณดังกล่าว
ออก และททําการ Pigginng ท่อ หรื อการทําความสะะอาดท่อ เพือนํ
่อ าสิ่ งอุดตันออกลั
อ กษณะขของการทํา Piigging แสดงง
ดังรู ปที่ 5ซึ
5 ่ งการหยุดกระบวนการผ
ก
ผลิตจะทําให้บ้ ริ ษทั สูญเสี ยสู
ย ญเสี ยกําไรรมากกว่า 5 แสนเหรี ยญต่
ญ อวันลูกค้า
ได้รับผลกระทบจากผลิลิตภัณฑ์ของโโรงงานที่ขาดหหายไป และะเพิม่ ความเสีส่่ ยงในการเกิดดอุบตั ิเหตุต่อผูป้ ฎิบตั ิงานทีี่
น งกล่าว ทาางโรงงานจึงจําเป็ นต้องปรัับเปลี่ยนแนววความคิด เพื่ออตอบสนองคความต้องการร
ต้องทําการรแก้ไ ขท่อเส้นดั
ของลูกค้า

รูปที่ 5ลักษณ
ณะการทํา Piggging ท่อที่อุดตัตน
5. กระบวนนการและวิธีปฏิ
ป บัติทไี่ ด้ ปรับปรุงใหม่
เนืนื่องจากรู ปแบบบการปฏิบตั ิการแบบเดิม คือการหยยุดกระบวนกการผลิตของโ รงงาน จะะทําให้บริ ษทั
สู ญเสี ยกําไรเป็
ไ นจํานวนนมหาศาล และสู ญเสี ยความเชื
ค
่อมัน่ ของบริ
ข ษทั ต่อลูกค้า ทางงโรงงานจึงไดด้ปรับเปลี่ยน
แนวทางในนการแก้ไ ขปััญหาคอขวดจจากแบบเดิม เป็
เ นการวางแแผนการจัดการปัญหาอย่างงเป็ นระบบ ซึ่งแสดงไว้ใ น
รู ปที่ 6
จาากรู ปที่
6จากปัญหาที่อตั ราการไหหลของไฮโดรรคาร์บอนที่ไ ม่ไ ด้ตามต้องงการ
ซึ่งทางโรงงาน
ง
น
ตั้งสมมติฐานว่
ฐ า มีสิ่งอุดตันอยูภ่ ายใ นท่อเส้นดังกล่
ก าวโรงงานจึจึงจะทําการยืนยันการตั้งสสมมติฐานของงปัญหา โดยย
การใช้เทคคโนโลยี X-rayy เพื่อตรวจหหาสิ่ งอุดตันในนท่อ ซึ่งวิธีดงกล่
งั าวสามารถถทําได้อย่างปปลอดภัยในขณะที่โ รงงานน
7

ยังเดินเครื่ องอยู
อ ต่ ามปกติติและรู ้ผลลัพธ์
พ ไ ด้ทนั ทีถา้ หากผลการ
ห
X-ray
X พบสิ่ งอุ
ง ดตันในท่อ จึงตัดสิ นใจหยุดการผลิต
เพื่อทําควาามสะอาดท่อ แต่ถา้ หากไ ม่พบสิ่ งอุดตันั ใดๆ จึงจะะดําเนินการหหาสาเหตุและแแก้ไ ขปัญหาอือื่นๆ โดยใช้ช้
ความรู ้ทางงวิศวกรรมต่อไป
อ
ปัญหาอัตราการไหลไม่ไ ด้ต้ ามต้องการ
หาสาเเหตุ โดยใช้ X-ray
X
พ ่ งอุดตันในนท่อ
พบสิ

ไม่พบสิ่ งอุ
ง ดตันในท่อ

หยุยดกระบวนกาารผลิต

หาคํคําตอบ โดยใชช้ความรู ้ทางวิวิศวกรรม

Pigginng เพื่อนําสิ่ งอุดตันออก

แก้ไ ขปั
ข ญหา โดยใใช้ความรู ้ทางวิศวกรรม

รูปที่ 6 Flow charrt แสดงแนวททางคิดสําหรับการแก้
บ
ไ ขปัญหาอย่
ญ างเป็ นนระบบ
ผลลของการ X--ray ไม่พบกาารอุดตันจากวัวัสดุแปลกปลลอมในเส้นท่อเส้
อ นดังกล่าว แต่พบลักษณ
ณะของไหล22
สภาวะ (22 phases) คือของเหลวและก๊าซ ซึ่งเกิกิดขึ้นมากที่บริ
บ เวณทางเข้า้ ของอุปกรณ์
ณ์แลกเปลี่ยนคความร้อนด้วย
อากาศ (Aiir cooler)ที่ติดตั
ด ้ งสูงจากพื้นประมาณ10
น
เมตร การเกิดของไหล
ด
2 phases
p
จะเป็ นนลักษณะที่ของเหลวจะอยู
อ
ย่่
บริ เวณด้านล่
น างของท่อ ในขณะที่ก๊าซจะลอยขึ
า
ม ท่ ี่ดา้ นบนของท่อ ซึ่งก๊
ง าซดังกล่าว จะกีดขวางงการไหลของง
้ นมาอยู
ของเหลวใในท่อ ทําให้ข้ องเหลวไม่สามารถไหลไ
ส
ได้เต็มท่อ แลละอัตราการไหหลได้นอ้ ยกวว่าค่าที่ตอ้ งการ เราเรี ยกว่า
ปรากฎการรณ์ดงั กล่าวว่า “Vapor blocck” ซึ่งแสดงดดังรู ปที่ 7

รูปที่ 7ผลการ
7
X-rayy และลักษณะะการเกิด Vappor block
8

เพื่อยืนยันว่าท่อบริ เวณดังกล่าวเกิด 2 phases ขึ้นจริ งทางวิศวกรของโรงงานจึงได้นาํ ค่าความดันและ
อุณหภูมิแต่ละตําแหน่งของท่อเส้นไปทําการคํานวณHydraulic ดังแสดงไว้ใ นตารางที่ 1 และรู ปที่ 8
ตารางที่ 1แสดงผลการคํานวณ Hydraulic ในแต่ละตําแหน่งของท่อ
ความสู งจากพืน้
ความดัน
อุณหภูมิ
ตําแหน่ ง
(เมตร)
(บาร์ )
(องศาเซลเซียส)
ด้านล่างของ Stabilizer
0
5.8
143.0
ขาเข้า Air cooler
5
5.06
138.0
ขาเข้า Air cooler
12
3.66
127.0
ขาเข้า Air cooler
10
1.73
106.0
ขาเข้า Heat exchanger
5
0.65
46.0
ขาออก Heat exchanger
0
0.65
36.0

ลักษณะของไหล
ของเหลว
ของเหลว / ก๊าซ
ของเหลว / ก๊าซ
ของเหลว / ก๊าซ
ของเหลว
ของเหลว

ผลการคํานวณ Hydraulic แสดงให้เห็นว่า ไฮโดรคาร์บอนในท่อช่วงดังกล่าวเกิดลักษณะของไหล2
phasesซึ่งสอดคล้องกับผลที่ไ ด้จากการ X-ray สาเหตุหลักของการเกิดของไหล 2 phases นั้นเกิดขึ้นจาก
ไฮโดรคาร์บอนที่อยูใ่ น Stabilizer ซึ่งอยูใ่ นสภาวะเดือดที่ความดัน 5.8 บาร์ และอุณหภูมิ 143 องศาเซลเซียส ซึ่ง
ไฮโดรคาร์บอนที่สภาวะดังกล่าวนี้พร้อมที่จะแยกตัวเป็ น 2 phases อยูเ่ สมอ การส่ งผ่านไฮโดรคาร์บอนไปยัง
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่อยูส่ ู งกว่า 10 เมตร ทําให้เกิดการสู ญเสี ยความดันในท่อจึงทําให้ไ ฮโดรคาร์บอน
เกิดการแยกตัวเป็ น 2 phases จึงเป็ นสาเหตุทาํ ให้การไหลของไฮโดรคาร์บอนไม่เต็มท่อส่ งผลให้อตั ราการไหล
น้อยกว่าที่ควรและทําให้เกิดการคอขวดของกระบวนการผลิตในภาพรวม

รู ปที8่ ผลการคํานวณ Hydraulic เพื่อยืนยันผลการ X-ray
9

เพืพื่อแก้ไ ขปัญหาคอขวดของ
ห
งไฮโดรคาร์บอนที
บ ่มีลกั ษณ
ณะ2 phasesใให้หมดไปอยย่างถาวรสามาารถทําได้โ ดยย
ใช้ความรู ้ทางด้
ท านวิศวกกรรม โดยการเพิ่มความดัดันของการไหหลหรื อการลดดอุณหภูมิของงไฮโดรคาร์บอนที
บ ่ไ หลในน
ท่อซึ่งทางโโรงงานแบ่งวิธีการแก้ไ ขปัปั ญหาออกเป็ น2ระยะคื
น
อ (1)
( ระยะสั้นและ
แ (2) ระยยะยาวเพื่อตอบบสนองความม
ต้องการขอองลูกค้าได้อย่ยางรวดเร็ว ดังั สรุ ปใน Floww chart ที่ 9
ปัญหาไฮโดรคาร์
ห
ร์บอนแยกตัวเป็ น 2 Phases
ระยะะสั้น

ระยะยาว

ติดตั้ง Spaary water

ขยายขนาดทท่อ
ติดตั้งปั้ม
ติดตั้งอุปกรณ์
ก แลกเปลี่ยนความร้
ย
อน

รูปที่ 9Flow
9
chart แสดงแนวทา
แ
งแก้ไ ขปัญหาาคอขวด
กาารแก้ไ ขระยะะสั้น คือการติติดตั้งระบบท่อพ่
อ นนํ้า (Sprray water) เพืพื่อลดอุณหภูมมิิของท่อ ซึ่งจะช่
จ วยลดการร
เกิดการแยยก phase ของงไฮโดรคาร์บอนได้
บ
โดยมีมีการติดตั้ง Sppray water ทัท้ งในแนวตั้งแและแนวนอนน ดังรู ปที่ 100
แนวคิดแลละการออกแบบบ Spray waterใช้
w
ความรูรู ้ความสามารรถของบุคลากกรภายในโรงงงานซึ่งการอออกแบบSpray
waterจะคํานึ
า งถึงประสิ ทธิ
ท ภาพของการแลกเปลี่ยนความร้
น
อนที่สูงสุ ด เพื่อใหห้สามารถแก้ป้ ัญหาการไหหล 2 phasess
และใช้ปริ มาณนํ
ม ้ าที่นอ้ ยที
ย ่สุดโดยการรออกแบบจะะทําให้น้ าํ ถูกฉีดออกมาจากก Spray ring
ng มีลกั ษณะะเป็ นฝอยและะ
ไหลผ่านผิผิวท่อในลักษณ
ณะfalling fillm พร้อมติดตั
ด ้ งรางนํ้าสําหรับรองรับนํน้ าเพื่อความปปลอดภัยของอุอปกรณ์ไ ฟฟ้า
และบุคลากกรที่ปฎิบตั ิงานอยู
า บ่ ริ เวณใใกล้เคียง นอกกจากนั้น นํ้าที่ใ ช้สาํ หรับ Spray
S water ททางโรงงานไดด้นาํ Coolingg
water blowdown ซึ่งเกิกิดขึ้นอยูแ่ ล้วในกระบวนก
ว
การผลิต มาใใช้ใ หม่ เพื่อลดต้
ล นของการรดําเนินการ ซึ่งการแก้ไ ข
ปัญหาด้วยวิ
ย ธีน้ ี ใช้เงินลงทุ
ล นเพียง20,,000 บาท

(1)
100

(2)
รูปที10
1่ Spray wateer ที่ติดตั้งบริรเวณที่เกิดลักษณะ2
ษ phasess(1) แนวตั้งและ (2) แนวนนอน
หลังจากใช้งานน Spray waterr ในการลดอุณหภู
ณ มิของท่่อ ทําให้อุณหภู
ห มิที่ขาเข้าขออง Air coolerr ในตําแหน่ง
Spray watter แนวตั้ง จาก 127 เป็ น 117 องศาเซซลเซียส และตตําแหน่ง Spraay water แนวนอน จาก 123
1 เป็ น 1133
องศาเซลเซีซียสดังรู ปที่ 9อั
9 ตราการไหหลสามารถเพิ่มได้
ม ตามที่ตองการ
อ้
คือ 70 ตันต่อชัว่ โมงง โดยที่วาล์วควบคุ
ค มอัตรา
การไหลเปิปิ ดเพียง 44% จากการติดตั้ง Spray watter ทําให้สามมารถเพิ่มอัตราาการไหลได้สสูู งสุ ดถึง 90 ตัตนต่อชัว่ โมงง
ซึ่งการใช้งาน
ง Spray water
w สามารถถสร้างกําไรใ ห้กบั โรงงานจากการเพิ่มอัตราการไหลลของไฮโดรคาร์บอน และะ
กําลังการผผลิตโดยรวม จํานวน 122 ล้านบาท จากการใช้งานนเป็ นเวลา 5 เดือน ระหว่า่ งที่กาํ ลังดําเนนินการแก้ไ ข
ปัญหาในรระยะยาว

รูปที่ 11อุณหภูมิของท่
อ อหลังจากกใช้งาน Spraay water

11

การแก้ไ ขระยะยาวเพื่อลดปัญหาของไหล 2 Phases ตามหลักการทางวิศวกรรมสามารถทําได้หลายวิธี
ได้แก่ (1) การขยายขนาดของท่อจาก 4 เป็ น 6 นิ้วเพื่อลดความดันตกคร่ อม หรื อเป็ นการเพิม่ ความดันในท่อ
ดังกล่าว (2) การติดตั้มปั้มที่ดา้ นล่างStabilizer เพื่อเพิม่ ความดันของของไหล และ (3) การใช้อุปกรณ์ความลด
อุณหภูมิ(Heat exchanger) เพื่อลดอุณหภูมิของท่อ ซึ่งแต่ละแนวทางการแก้ไ ขล้วนสามารถออกแบบเพื่อให้แก้ไ ข
ปัญหาคอขวดได้อย่างยัง่ ยืนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามแต่ละวิธีจะใช้เงินลงทุนและระยะเวลาในการติดตั้งแตกต่าง
กัน ดังแสดงในตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมทางโรงงานจึงเลือกการขยายขนาดของท่อเพื่อลดความดัน
ตกคร่ อม ซึ่งใช้เงินลงทุนตํ่าที่สุดคือ200,000บาทและใช้เวลาติดตั้งน้อยที่สุดเพียง5เดือน โดยเปลี่ยนขนาดของท่อ
ตั้งแต่ดา้ นล่างของ Stabilizer ไปยังขาเข้าของ Air cooler ดังแสดงในรู ปที่ 12และลักษณะของการติดตั้งการขยาย
ขนาดของท่อในโรงงาน เป็ นดังรู ปที่ 13
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบแนวทางแก้ไ ขปั ญหาคอขวดในระยะยาว
วิธีการแก้ไขปัญหา
เงินลงทุน (ล้านบาท)
การขยายขนาดของท่อจาก 4 เป็ น 6 นิ้ว
0.2
การติดตั้มปั้มที่ดา้ นล่างStabilizer
10.0
การติดตั้งอุปกรณ์ลดอุณหภูมิ
5.0

ระยะเวลาติดตั้ง (เดือน)
5 เดือน
12 เดือน
10 เดือน

รู ปที่ 12 การแก้ไ ขปัญหาระยะยาว โดยการขยายขนาดของท่อจาก 4 เป็ น 6 นิ้ว
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รูปที่ 13ลักษณะการขยาย
ษ
ยขนาดของท่อจาก
อ 4 เป็ น 6 นิ้วในโรงงาาน
ท
งยกเลิ
ง กการใช้ช้งาน Spray wwater และเปลีลี่ยนมาใช้ท่อ
หลังจากติดตั้งท่ทอขนาด 6 นิ้วเสร็ จสิ้ น ทางโรงงานจึ
ค นตกครร่ อมลดลงจากก 3.3 เป็ น 0..7 บาร์ จึงทําให้
า ปัญหาขอองไหล 2 Phaases หมดไปป
ที่ติดตั้งใหม่ ซึ่งพบว่าความดั
ร
่ต้ตองการที่ 70
7 ตันต่อชัวโมง
ว่
วาล์วควบคุ
ค มอัตรากการไหลเปิ ดลลดลงจากการร
ด้วยการเดินเครื่ องที่อตั ราการไหลที
Spray watter จาก 44%เเป็ น 35% และสามารถเพิมอั
ม่ ตราการไหหลของไฮโดรรคาร์บอนได้สสูู งสุ ดที่ 100 ตัตนต่อชัว่ โมงง
ซึ่งการขยาายท่อดังกล่าวสามารถรองร
ว
รับโครงการขขยายกําลังการรผลิตของโรงงงานต่อไปในนอนาคต การรแก้ไ ขปัญหาา
ในระยะยาาวนี้สามารถสสร้างทําให้โ รงงงานสามารถถเพิ่มกําลังการรผลิต และสสร้างผลกําไรได้ 308 ล้า้ นบาท ในน
ระยะเวลา 7 เดือน ทางงโรงงานใช้ท่อที่ขยายใหม่ม่ต้ งั แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศศ. 2558 จนถึถึงปัจจุบนั ยังไม่พบปัญหาา
ไฮโดรคาร์ร์บอน 2 phasees เกิดขึ้นอีกเลย
เ
6. การวัดและวิ
ด เคราะห์ห์ คุณภาพของงผลการทํางานนและประโยชชน์ ทไี่ ด้ รับ
กาารนําแนวทางงการแก้ไ ขอยย่างเป็ นระบบมาใช้จดั สรรคความคิด
ทําให้โ้ รงงานไม่จาํ เป็
เ นต้องหยุด
กระบวนกการผลิต นอกกจากนั้นการแแก้ไ ขปัญหาอย่างรวดเร็ วโดดยแบ่งเป็ นกาารแก้ไ ขเป็ นททั้งระยะสั้น และระยะยาว
แ
ว
ทําให้โ รงงงานสามารถเพิพิ่มกําลังการผผลิตพาราไซลีลีนและเบนซีน ซึ่งเป็ นผลิ
ผ ตภัณฑ์หลักั ของโรงงานนได้ถึง 8%
สามารถสรร้างกําไรจากกการขายผลิตภัณฑ์ไ ด้เพิ่มมากขึ
ม ้ นประมาาณ 400 ล้านบาทต่
น
อปี และะสามารถตอบบสนองความม
ต้องการผลิลิตภัณฑ์ของลูลูกค้าได้อย่างต่
ง อเนื่อง สร้ร้างความมัน่ ใจจของลูกค้าที่มีมต่อบริ ษทั โครงการนี้ยงั ได้รับรางวัล
Best Practiice Sharing Contest
C
ระดับGold
บ ในเวทีPTT
P Group Operational
O
E
Excellence
ในนปี พ.ศ. 25611
จาากโครงการดัดังกล่าวมีขอ้ ปฎิ
ป บตั ิที่ดีเยีย่ มและมี
ม
ประโยยชน์สาํ หรับการนําไปประยยุกษ์ใ ช้ใ นโครงการอื่นๆ
ได้ดงั นี้
า กต้องและะมีประสิ ทธิภาพโดยมี
1. การแก้ไ ขปปัญหาอย่างเป็ป็ นระบบจะนํนําไปสู่ การแก้ไ้ ขปัญหาอย่างถู
แนวทางคววามคิดแสดงดดังรู ปที่ 14

133

ค้นหาปัญหา
ห
กการตั้งสมมติฐาน
ฐ
กาารหาแนวทางงแก้ไ ข โดยอาศัยความรู ้ความสามารถบ
ว
บนนวัตกรรมใใหม่
ดําเนินินการแก้ไ ขปัญหา
ติดตามผผลความสําเร็ร็ จของงาน
รูปที่ 14แนวทางงการแก้ไ ขปัญหาอย่
ญ างเป็ นระบบ
ก ใ ช้เทคโนโโลยีที่มีอยูใ่ ห้เกิ
เ ดประโยชนน์สูงสุ ดเช่นกาารนําเทคโนโโลยีการX-ray
มาา
2. การประยุกต์
ประยุกต์ใ ช้ชใ นงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานทั
จ
ว่ ๆไไปของทางโรรงงาน มาใชช้ตรวจสอบคความผิดปกติในโรงงานใน
ใ
น
รู ปแบบขอองการวิเคราะะห์ผลที่แตกต่่าง ทําให้สามมารถแก้ไ ขปัญหาได้
ญ อย่างตตรงจุด และไมม่ตอ้ งหยุดการรผลิต
3. ปัญหาของงไหลไม่เต็มท่ทอที่เกิดขึ้นจาากการเกิด 2 phases
p
สามารรถเกิดขึ้นได้ใในทุกอุตสาหหกรรมและจะะ
ก่อให้เกิดคอขวดกั
ค
บกระะบวนการผลิลิตซึ่งสามารถสังเกตได้จากกกระบวนการรที่มีการส่ งผ่าานของไหลที่มีสภาวะ
พร้อมเปลี่ยนรู
ย ปจากของเหลวเป็ นไออไปยังปลายททางที่อยูส่ ู งโดดยไม่มีป้ ัมส่ งผ่ผานซึ่งสามารรถประยุกต์แนวทางการ
น
แก้ไ ขปัญหาของทางโร
ห
งงานไปใช้งานได้
า โ ดยใช้เงินลงทุนไม่สูสูงและสามารรถทําได้เองภาายในโรงงาน
4. การปฎิบติตั ิงานร่ วมกันเปป็ นทีมโดยมีบุบุคลากรหลายยฝ่ ายที่มีความมรู ้ความสามาารถแตกต่างกันั มาช่วย
ทํางานเสริรมกันจะทําให้ห้งานที่ไ ด้ออกกมาอย่างมีประสิ
ร ทธิผลสู งสุสด
า
อไป
7. ความท้ าทายต่
กรระบวนการแกก้ไ ขปัญหาระะยะสั้น โดยกการติดตั้ง Sprray water สําหรั
า บการติดตตั้งในแนวนออนยังสามารถถ
ปรับปรุ งไ ด้อีก โดยในปัจจุบนั เป็ นการออกแบบท
ก
ท่อ Spray water
w ที่พน่ นํ้าจากเพี
า
ยงด้านนบน จึงทําใหห้ลดอุณหภูมิมิ
ของท่อได้ม้ ากแค่ดา้ นบบนเท่านั้น ซึ่งการออกแแบบสามารถปปรับปรุ งการแแลกเปลี่ยนความร้อนให้ดีดียงิ่ ขึ้นได้โ ดยย
ติดตั้ง Spraay water ในลลักษณะท่อวงง เช่นเดียวกัน Spray wateer ของท่อในแแนวตั้ง เพื่อใ ห้สามารถลดดอุณหภูมิของง
ท่อได้ท้ งั ด้านบนและด้านล่
า างของท่อ
สําหรับโครงกาารการแก้ไ ขปัปัญหาคอขวดดของ Hydraullic บริ เวณ Sttabilizer bottoom ถือว่าเป็ นโครงการที
น
่มีมี
วิธีการดําเนินินงานที่ดีเยียม
ย่ และประะสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดีดี จึงได้รับการเผยแพร่
ก
ใ ห้กบั หน่วยงาานอื่นๆ ทั้ง
ภายในบริ ษัษท และภายนนอกบริ ษทั เพืพื่อเป็ นแบบอยย่างในการแก้ก้ไ ขปัญหาในลลักษณะเดียวกกัน
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นอกจากนั้น การแก้ไ ขปั ญหาระยะยาวของทางโรงงานโดยการขยายขนาดของท่อ ซึ่งทําให้สามารถเพิ่ม
อัตราการไหลในท่อได้มากขึ้นกว่าเดิม ทําให้โ รงงานมีโ อกาสเพิ่มกําลังการผลิตได้อีก เพื่อรองรับความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่อาจจะมีเพิม่ ขึ้นในอนาคต
8. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
สําหรับการแก้ไ ขปั ญหาคอขวด ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ทางโรงงานและทีมงานประสบปั ญหา
หลายอย่าง แต่กส็ ามารถแก้ไ ข หรื อบรรเทาปั ญหาลงได้ ซึ่งรายละเอียด แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไ ขปัญหาของการทําโครงการ
ลําดับ
ปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ระยะสั้ น– การติดตั้ง Spray water
1 Spray water ที่พน่ ออกมาจากท่อ ไม่ไ หล ปรับการออกแบบให้น้ าํ cooling water ที่พน่ ออกมา
ผ่านผิวท่อในลักษณะ falling film ทําให้ สามารถปรับความแรงของนํ้าได้ เพื่อให้สามารถไหล
การแลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดีเท่าที่ควร
ผ่านผิวท่อในลักษณะที่ตอ้ งการ หรื อ falling film
2 นํ้าที่ใ ช้สาํ หรับ Spray water กระเด็นไป ทําการออกแบบ และติดตั้งรางนํ้าสําหรับรองรับนํ้า
โดนอุปกรณ์ไ ฟฟ้า และผูป้ ฏิบตั ิงานบริ เวณ พร้อมทั้งติดตั้งท่อจากรางนํ้า เพื่อส่ งนํ้าไปยังระบบ
ใกล้เคียง
บําบัดอย่างเป็ นระเบียบ
3 การพ่นนํ้าลงบนผิวท่อที่ร้อน อาจทําให้ท่อ ทางโรงงานมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพท่อทุก
เสี ยหาย
เดือน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัย
และป้ายระวังลื่น
4 เกิดตะไคร่ น้ าํ ที่พ้นื และผิวท่อ บริ เวณที่ โรงงานมีการติดตั้งขอบเขต
ติดตั้ง Spray water
นอกจากนั้น
ยังมีการทําความสะอาดบริ เวณที่เกิด
ตะไคร่ น้ าํ อยูเ่ สมอ
ระยะยาว – การขยายขนาดของท่ อจาก 4 เป็ น 6 นิว้
5 ระยะเวลาในการออกแบบ และติดตั้งท่อใช้ เปลี่ยนแนวทางการดําเนินการ ซึ่งปกติจะจ้างบุคลากร
เวลานาน
ภายนอกโรงงานให้ดาํ เนินงานดังกล่าว เป็ นใช้ความรู ้
ความสามารถของบุคลากรภายในโรงงานเอง ทําให้
สามารถดําเนินงานได้รวดเร็ วขึ้น จาก 1 ปี เป็ น 5 เดือน
6 ช่วงเริ่ มใช้งานท่อที่ติดตั้ง อาจเกิด vapor o ออกแบบท่อที่ขยายใหม่ ให้มีจุด high point vent
block ขึ้นในระบบ เนื่องจากกระบวนการ เพื่อกําจัด vapor ออกจากระบบ
o ช่วงที่เริ่ มใช้งาน จําเป็ นต้องดําเนิ นการเปิ ดวาล์วของ
ทํา air free และ leak test ของโรงงาน
ท่อใหม่ เพือ่ ให้ไ ฮโดรคาร์บอนไหลเข้าไปอย่างช้า
ที่สุด เพื่อป้องกันการเกิด vapor block เพิ่มเติม
7 ปัญหา vapor block ในท่อ หลังจากใช้ท่อที่ ทําการตรวจสอบด้วย X-ray อีกครั้งหนึ่ง
ขยาย
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9. ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จและความยัง่ ยืน
ปัจจัยที่ทาํ ให้โ ครงการนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี เกิดขึ้นจากหลายปั จจัย ดังนี้
1. ความกล้าคิด กล้าทํา เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าของบุคลากรในองค์กร เนื่องจากการแก้ไ ขปัญหา
โดยการติดตั้ง Spray water ถือว่าเป็ นแนวความคิดที่แตกต่างจากวิธีคิดเดิมๆ ของทางโรงงาน ซึ่งต้องอาศัยความรู ้
ทางวิศวกรรม ประกอบกับแนวคิดที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ความคิดอย่างรอบด้าน โดยต้องคํานึงถึงความปลอดภัย
และสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย
2. รู ้จกั พัฒนาตน ทํางานเป็ นทีม ความร่ วมมือร่ วมใจของบุคลากรภายในองค์กร เพราะโครงการ
แก้ไ ขปัญหาคอขวดนี้ ล้วนใช้ความรู ้ ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรเท่านั้น ซึ่งการติดตั้ง Spray water
เป็ นการทําครั้งแรกของทางโรงงาน ในระยะแรกจึงมีปัญหาและอุปสรรคที่ตอ้ งทําการปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้นหลาย
อย่าง ซึ่งได้รับความร่ วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ ายในโรงงานเป็ นอย่างดีและต่อเนื่อง
3. วัฒนธรรมขององค์กรในการทํางานเชิงรุ กเพื่อสนองตอบความต้องการลูกค้า ไม่ใ ห้ลูกค้าได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากปั ญหาภายในโรงงาน จึงมีการวางแผนการแก้ไ ขปัญหาคอขวดอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาว
4. ความเสี ยสละของบุคลากรภายในองค์กร ที่มุ่งปฎิบตั ิงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน
จึงทําให้การออกแบบ และติดตั้ง Spray water และการขยายขนาดของท่อ ดําเนินไปได้อย่างรวดเร็ ว
5. การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง ที่เชื่อมัน่ ในความรู ้ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร
จึงสนับสนุนให้ทางบุคลากรของโรงงานสามารถนําวิธีการปรับปรุ งแก้ไ ขปัญหาด้วยวิธีใ หม่ๆ ที่ไ ม่เคยทํามาก่อน
มาใช้ใ นโรงงาน
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