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บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบนักระบวนการเคล่ือนยา้ยต าแหน่งระบบสายพานล าเลียงถ่านหินลิกไนต์เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ดงันั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการดงักล่าวจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท า
ใหค้วามสามารถในการล าเลียงถ่านหินลิกไนตใ์ห้กบัโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพียงพอต่อความตอ้งการ แต่เน่ืองจากการด าเนินการ
ท่ีผ่านมามีการใช้ระยะเวลาในการด าเนินการของกระบวนการดังกล่าวในแต่ละคร้ังไม่เท่ากัน จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โลในการประมาณเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกระบวนการดงักล่าว 
โดยเร่ิมจากการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบลกัษณะการกระจายตวัของขอ้มูล เพ่ือน ามาใชใ้นการ
สร้างแผนงาน และประมาณการระยะเวลาทั้งหมดของกระบวนการดงักล่าว ผลการศึกษาท่ีความเช่ือมัน่ 95% ระยะเวลา
เฉล่ียในการด าเนินโครงการฯ อยูร่ะหวา่ง  172.51 ถึง 175.25 ชัว่โมง ซ่ึงจากการพิจารณาพบวา่การด าเนินการดว้ยวิธีการ
เดิมจะล่าชา้ จึงมีการน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดงักล่าว 2 วิธี คือ ปรับลดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานของกิจกรรมท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานไม่คงท่ีและน าบางกิจกรรมออกไปด าเนินการนอกแผนงานเฉพาะใน
ส่วนของงานยา้ยและติดตั้งเคร่ืองโม่ถ่าน กบัการซ้ือเคร่ืองโม่ถ่านหินเพิ่ม ซ่ึงแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดไดแ้ก่การลดระยะเวลา
ในการด าเนินงานของกิจกรรมท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานไม่คงท่ีและน าบางกิจกรรมออกไปด าเนินงานนอกแผนงาน 
เน่ืองจากไม่ตอ้งใชง้บประมาณในการลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเพิ่ม ทั้ งน้ีท่ีความเช่ือมัน่ 95% ระยะเวลาเฉล่ียท่ีตอ้งใชใ้นการ
ด าเนินโครงการฯ คือ 134 ชัว่โมง และมีโอกาสท่ีจะใชร้ะยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ อยูร่ะหว่าง 132.32 ถึง 135.60 
ชัว่โมง 
ค าส าคัญ: ระบบสายพานล าเลียงถ่านหินลิกไนต,์ เทคนิคการจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โล แม่เมาะ 
 

ABSTRACT 
 Procedure of Lignite Belt Conveyor Relocation and Installation Project is important for 
electricity generation currently in Mae Moh Power Plant. Then, we have to increase the efficiency to 
reduce the procedure time of Lignite Belt Conveyor Relocation and Installation Project. According to 
the previous recorded data of the relocation and installation time of Lignite Belt Conveyor System, the 
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ABSTRACT 
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electricity generation currently in Mae Moh Power Plant. Then, we have to increase the efficiency to 
reduce the procedure time of Lignite Belt Conveyor Relocation and Installation Project. According to 
the previous recorded data of the relocation and installation time of Lignite Belt Conveyor System, the 

operating time of each process is not inconstant. Then, we applied the Monte Carlo simulation to 
determine the operating time and work diagram in relocating and installing the Lignite Belt Conveyor 
System by collecting the data to estimate the average, standard deviation, characteristic of the 
information distribution. The result showed that the operating time of the whole process at 95% 
confidence was between 172.51 hours to 175.25 hours. We offered two ways to reduce time; reducing 
the operating time of the inconstant works and eliminating the unimportant works or buying new 
crusher machine to reduce the operating time of crusher machine procedure in Lignite Belt Conveyor 
Relocation and Installation Project. The suitable offer was that reduced the operating time of the 
inconstant works and eliminates the unimportant works because there was no requirement about the 
budget. Anyhow, the average at 95% confidence operating time was 134 hours and the operating time 
of the whole process was between 132.32 hours to 135.60 hours. 
Keywords: Lignite Belt Conveyor Relocation and Installation Project, Monte Carlo simulation, Mae 
Moh                                                                                       
 
1. ความส าคญัและทีม่าของงานวจิัย 

โครงการยา้ย และติดตั้งระบบสายพานล าเลียงถ่าน
หินของเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เป็นโครงการท่ีใช้ในการขยบัระบบสายพานล าเลียงถ่าน
หินให้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีการท าเหมือง 
เน่ืองจากการท าเห มืองจะท าให้พื้ น ท่ีหน้างานมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเหมืองแม่เมาะผลิตถ่านหิน
จาก 2 พื้นท่ีท าเหมืองดว้ยระบบสายพานล าเลียงถ่านหิน 3 
และ 2 ระบบตามล าดบั ทั้ งน้ีดว้ยขอ้จ ากดัของโรงไฟฟ้า 
แม่เมาะท าใหต้อ้งก าหนดคุณภาพของถ่านหินให้เหมาะสม 
ส่งผลให้เหมืองแม่เมาะตอ้งน าถ่านหินจากทั้งสองพื้นท่ีท า
เหมืองมาผสมกันก่อนท่ีจะส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
ดงันั้นการจะส่งถ่านหินตอ้งใชร้ะบบสายพานล าเลียงถ่าน
หินเป็นคู่ 

ในอดีตโครงการฯ ดงักล่าวจะมีข้ึนโดยเฉล่ียปีละคร้ัง 
แต่เน่ืองจากปัจจุบันมีข้อจ ากัดของพื้นท่ีท าให้ต้องขยบั
ระบบสายพานล าเลียงถ่านหินเพื่อเปิดหนา้ดิน ขุดถ่านหิน 
และการขยบัเคร่ืองจักรให้เข้าใกล้พื้นท่ีขุดถ่านหินมาก
ท่ีสุดท าให้จ านวนโครงการฯ เพิ่มข้ึนเป็นปีละ 4 ถึง 5 คร้ัง 
ซ่ึงในระหว่างการด าเนินงานของโครงการฯ ต้องหยุด
ระบบสายพานล าเลียงถ่านหินเพื่อด าเนินการส่งผลให้
กระบวนการส่งถ่านหินท่ีตอ้งผสมถ่านหินจาก 2 พื้นท่ีท า
เหมืองตอ้งหยดุลงอีกทั้งยงัส่งผลกระทบในดา้นอ่ืนๆ ดงัน้ี  

1.   ส่งผลกระทบต่อการขนถ่านหินข้ึนจากพื้นท่ีท า
เหมือง และส่งผลกระทบต่อการผสมถ่านฯ ให้ได้ตาม

คุณภาพ ในช่วงเวลาท่ีมีการยา้ยระบบสายพานล าเลียงถ่าน
หิน 

2.   ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการใชง้านและการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 

3.   ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนในงานยา้ย
ระบบสายพานล าเลียงถ่านหิน 

ดังนั้ น เพื่ อ เป็นการลดผลกระทบ ท่ี เกิด ข้ึน  จึ ง
จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาวิธีการท างานของโครงการยา้ยและ
ติดตั้งระบบสายพานล าเลียงถ่านหินอย่างละเอียด เพื่อหา
สายงานวิกฤตและแนวทางในการลดระยะเวลาการ
ด าเนินงานของโครงการฯ ซ่ึงท่ีผ่านมาในการด าเนินงานมี
กิจกรรมในโครงการฯ ทั้งท่ีใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงาน
เท่ากนัทุกคร้ัง (คงท่ี) และไม่เท่ากนัในแต่ละคร้ัง (ไม่คงท่ี) 
ท าให้ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการฯ  แต่ละ
คร้ังไม่ เท่ากัน  หลังจากนั้ นจะใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนและควบคุมโครงการยา้ยและติดตั้งระบบสายพาน
ล าเลียงถ่านหินในอนาคต  

ทั้ งน้ีสาเหตุท่ีเลือกใช้การจ าลองสถานการณ์แบบ
มอนติคาร์โลนั้น เน่ืองจากการด าเนินการท่ีผา่นมามีการใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการของกระบวนการดงักล่าวใน 
แต่ละคร้ังไม่เท่ากัน  จึงต้องการสุ่มตัวเลขเพื่อใช้แทน
ระยะเวลาของงานท่ีใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงานไม่คงท่ี 
ภายใตข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจริง เพื่อจ าลองว่าหาก
ด าเนินโครงการฯ ซ ้ าๆ หลายๆ คร้ัง จะมีผลออกมาอยา่งไร 
มีสายงานใดบา้งท่ีเป็นสายงานวิกฤต เพ่ือใชห้าแนวทางใน
การลดระยะเวลาของโครงการฯ ต่อไป  

178 179

85



2. ความเป็นมาของการจ าลองสถานการณ์แบบ
มอนติคาร์โล 

เทคนิควิธีมอนติคาร์โลมีการน ามาใชง้านตั้งแต่ช่วง 
คริสศตวรรษท่ี  17 แต่ถูกพัฒนาอย่างจริงจังในปี  ค .ศ . 

1944 เพื่อใชห้าผลของการแพร่อย่างสุ่มของนิวตรอนใน
วสัดุท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงของโครงการแมนฮัตตัน ซ่ึงเป็น
โครงการวิจยัและสร้างระเบิดปรมาณู  ส่งผลให้ประหยดั
ค่าใช้จ่ายและลดอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนในระหว่างการวิจัย  
โดยอาศยัการสร้างแบบจ าลอง และสร้างตวัแปรจากตวัเลข
สุ่ ม  (Random Number)  ให้ มี ค ว าม ค ล้ ายค ลึ งกับ
สถานการณ์จริงและด าเนินการทดลองซ ้ าหลายๆ คร้ังท า
ให้ไดค้่าท่ีแน่นอน น ามาใชเ้ป็นตวัแทนเพื่ออธิบายขอ้สรุป
หรือปรากฎการณ์ต่างๆ ท่ีผลลพัธ์ท่ีไดมี้ความไม่แน่นอน 
ซ่ึงในปัจจุบันสามารถใช้งานไดง่้ายเน่ืองดว้ยสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการทดลองซ ้ าหลายๆ คร้ังได  ้การใชก้าร
จ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลมาสร้างแบบจ าลอง
จะท าให้แบบจ าลองท่ีไดเ้ป็นแบบจ าลองสถานการณ์ความ
น่าจะเป็น ซ่ึงเป็นวิธีพยากรณ์เชิงปริมาณท่ีมีการแจกแจง
แบบไม่ต่อเน่ือง  เหมาะส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ใน
โค รงก ารห รือ ระบบ งาน ท่ี มี ลักษณ ะไ ม่ แ น่ น อน 
Hammersley, J.M.  & Handcomd, D.C.  ( 1964) 
[1] 

ศศิพร (2559) [2] ท าการศึกษาการก าหนดนโยบาย
วัตถุดิบคงคลังท่ี เหมาะสมโดยใช้เทคนิคการจ าลอง
สถานการณ์มอนติคาร์โล กรณีศึกษา บริษทัเคมีภณัฑ์ท า
ความสะอาดและเคมีภณัฑ์ส าหรับระบบบ าบดัน ้ า เพื่อหา
นโยบายการจดัการวตัถุดิบคงคลงัท่ีท าใหเ้กิดตน้ทุนรวมต ่า
ท่ีสุด ซ่ึงจากการจ าลองสถานการณ์และประมวลผลพบว่า
นโยบายแบบใหม่ท่ีปรับปรุงจากการจ าลองสถานการณ์ 
โดยใชข้อ้มูลจากนโยบายแบบเก่าสามารถลดตน้ทุนรวมได้
ถึง 11.04% โดยไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ 
 

3.  การประมาณการระยะเวลาการย้ายและติดตั้ง
ระบบสายพานล าเลียงถ่านหินด้วยเทคนิคการ
จ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โล  
 ด าเนินการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปรวมทั้ งเก็บขอ้มูลของ
โครงการฯ ท่ีผ่านมา สามารถจดัเรียงกิจกรรมรวมทั้งเขียน
แผนงานของโครงการฯ ไดด้งัรูปท่ี 1 
 

 
รูปที่ 1 รูปแบบแผนงานของโครงการฯ ท่ีไดห้ลงัจาก

จดัเรียงกิจกรรมตามเง่ือนไขของแต่ละกิจกรรม 
 

จากแผนงานของโครงการฯ ท่ีได้พบว่าแบ่งเป็น 2 
ส่วนคือ 

1. ส่วนของงานยา้ยและติดตั้งระบบสายพาน (สาย
งานเส้นบนในรูปท่ี 1) 

2. ส่วนของงานงานยา้ยและติดตั้ งเคร่ืองโม่ถ่าน 
(สายงานเส้นล่างในรูปท่ี 1) 
 หลงัจากนั้นน าเทคนิคการจ าลองสถานการณ์มอนติ
คาร์โลมาใชป้ระมวลผลระยะเวลาของโครงการฯ  โดยหา
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมของกิจกรรมท่ีใชร้ะยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรมไม่คงท่ีในแต่ละคร้ัง  รวมทั้ งตรวจสอบการ
กระจายตวัของขอ้มูลและน าค่าท่ีไดไ้ปใชใ้นแบบจ าลองท่ี
สร้างข้ึนซ่ึงในท่ีน้ีใชโ้ปรแกรม @risk ในการประมวลผล
ขอ้มูล ซ่ึงจะไดล้กัษณะของขอ้มูลตามรูปท่ี 2 
 

 

ส.สังข์เจริญ และ อ.สมุทคุปติ์
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2. ความเป็นมาของการจ าลองสถานการณ์แบบ
มอนติคาร์โล 

เทคนิควิธีมอนติคาร์โลมีการน ามาใชง้านตั้งแต่ช่วง 
คริสศตวรรษท่ี  17 แต่ถูกพัฒนาอย่างจริงจังในปี  ค .ศ . 

1944 เพื่อใชห้าผลของการแพร่อย่างสุ่มของนิวตรอนใน
วสัดุท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงของโครงการแมนฮัตตัน ซ่ึงเป็น
โครงการวิจยัและสร้างระเบิดปรมาณู  ส่งผลให้ประหยดั
ค่าใช้จ่ายและลดอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนในระหว่างการวิจัย  
โดยอาศยัการสร้างแบบจ าลอง และสร้างตวัแปรจากตวัเลข
สุ่ ม  (Random Number)  ให้ มี ค ว าม ค ล้ ายค ลึ งกับ
สถานการณ์จริงและด าเนินการทดลองซ ้ าหลายๆ คร้ังท า
ให้ไดค้่าท่ีแน่นอน น ามาใชเ้ป็นตวัแทนเพื่ออธิบายขอ้สรุป
หรือปรากฎการณ์ต่างๆ ท่ีผลลพัธ์ท่ีไดมี้ความไม่แน่นอน 
ซ่ึงในปัจจุบันสามารถใช้งานไดง่้ายเน่ืองดว้ยสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการทดลองซ ้ าหลายๆ คร้ังได  ้การใชก้าร
จ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลมาสร้างแบบจ าลอง
จะท าให้แบบจ าลองท่ีไดเ้ป็นแบบจ าลองสถานการณ์ความ
น่าจะเป็น ซ่ึงเป็นวิธีพยากรณ์เชิงปริมาณท่ีมีการแจกแจง
แบบไม่ต่อเน่ือง  เหมาะส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ใน
โค รงก ารห รือ ระบบ งาน ท่ี มี ลักษณ ะไ ม่ แ น่ น อน 
Hammersley, J.M.  & Handcomd, D.C.  ( 1964) 
[1] 

ศศิพร (2559) [2] ท าการศึกษาการก าหนดนโยบาย
วัตถุดิบคงคลังท่ี เหมาะสมโดยใช้เทคนิคการจ าลอง
สถานการณ์มอนติคาร์โล กรณีศึกษา บริษทัเคมีภณัฑ์ท า
ความสะอาดและเคมีภณัฑ์ส าหรับระบบบ าบดัน ้ า เพื่อหา
นโยบายการจดัการวตัถุดิบคงคลงัท่ีท าใหเ้กิดตน้ทุนรวมต ่า
ท่ีสุด ซ่ึงจากการจ าลองสถานการณ์และประมวลผลพบว่า
นโยบายแบบใหม่ท่ีปรับปรุงจากการจ าลองสถานการณ์ 
โดยใชข้อ้มูลจากนโยบายแบบเก่าสามารถลดตน้ทุนรวมได้
ถึง 11.04% โดยไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ 
 

3.  การประมาณการระยะเวลาการย้ายและติดตั้ง
ระบบสายพานล าเลียงถ่านหินด้วยเทคนิคการ
จ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โล  
 ด าเนินการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปรวมทั้ งเก็บขอ้มูลของ
โครงการฯ ท่ีผ่านมา สามารถจดัเรียงกิจกรรมรวมทั้งเขียน
แผนงานของโครงการฯ ไดด้งัรูปท่ี 1 
 

 
รูปที ่1 รูปแบบแผนงานของโครงการฯ ท่ีไดห้ลงัจาก

จดัเรียงกิจกรรมตามเง่ือนไขของแต่ละกิจกรรม 
 

จากแผนงานของโครงการฯ ท่ีได้พบว่าแบ่งเป็น 2 
ส่วนคือ 

1. ส่วนของงานยา้ยและติดตั้งระบบสายพาน (สาย
งานเส้นบนในรูปท่ี 1) 

2. ส่วนของงานงานยา้ยและติดตั้ งเคร่ืองโม่ถ่าน 
(สายงานเส้นล่างในรูปท่ี 1) 
 หลงัจากนั้นน าเทคนิคการจ าลองสถานการณ์มอนติ
คาร์โลมาใชป้ระมวลผลระยะเวลาของโครงการฯ  โดยหา
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมของกิจกรรมท่ีใชร้ะยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรมไม่คงท่ีในแต่ละคร้ัง  รวมทั้ งตรวจสอบการ
กระจายตวัของขอ้มูลและน าค่าท่ีไดไ้ปใชใ้นแบบจ าลองท่ี
สร้างข้ึนซ่ึงในท่ีน้ีใชโ้ปรแกรม @risk ในการประมวลผล
ขอ้มูล ซ่ึงจะไดล้กัษณะของขอ้มูลตามรูปท่ี 2 
 

 

 
รูปที่ 2 ตวัอยา่งลกัษณะการจดัเกบ็ขอ้มูลในแบบจ าลองก่อนท่ีจะประมวลผลระยะเวลาของแผนงานของโครงการฯ 

 
หลงัจากให้โปรแกรมท าการประมวลผลระยะเวลา

ในการด าเนินงานของแผนงานของโครงการยา้ย และติดตั้ง
ระบบสายพานล าเลียงถ่านหินแล้ว ใน 1 รอบ ของการ
ประมวลผล โปรแกรมจะท าการจ าลองแผนงานฯ โดยใน
ส่วนของกิจกรรมท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมท่ีไม่
คงท่ี โปรแกรมจะท าการสุ่มเลือกระยะเวลาให้โดยอา้งอิง
กับค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการกระจายตัว
ของข้อมูลนั้ นๆ แล้วสรุปออกมาเป็นระยะเวลาท่ีใช้ใน
แผนงานของโครงการฯ  ดังนั้ นในข้างต้นท่ีก าหนดให้
ประมวลผลจ านวน  100 รอบ  ก็จะได้ระยะเวลาของ
แผนงานของโครงการฯ 100 คร้ัง ซ่ึงโปรแกรมก็จะสรุป
ออกมาไดต้ามรูปท่ี 3 
  
 

 
รูปที่ 3 กราฟท่ีไดจ้ากการประมวลผลระยะเวลาของ

โครงการฯ 
 

ซ่ึ งจากกราฟส รุปได้ว่าระยะเวลาท่ี ใช้ส าห รับ
แผนงานของโครงการยา้ย และติดตั้งระบบสายพานล าเลียง
ถ่านหินท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุดคือ  189 ชั่วโมง (27 วนั), 
นอ้ยท่ีสุด 154 ชัว่โมง (22 วนั) และระยะเวลาเฉล่ียท่ีตอ้ง
ใชคื้อ 174 ชัว่โมง (25 วนั) มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 
6.87 นอกจากกราฟท่ีไดใ้นรูปท่ี 3 แลว้ โปรแกรมยงัระบุ
กิจกรรมวกิฤตท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการฯ ตามรูปท่ี 4 

รหัส Mean SD Curve T@risk 1 RiskSimtable

A - 14 14 14.01 Node 1 0 0

B A 4.67 1.69 Lognormal 4.67 4.67 Node 2 14 14.01

C B 7 7 7 Node 3 4 4

D C 4.5 2.49 Lognormal 4.5 4.5 Node 4 14 14

E A 8.94 3.41 Lognormal 8.94 8.94 Node 5 7 7

F A 15.3 7.36 Weibull 7.111689 7.111689 Node 6 15.6 15.6

G E, D, F 35 35 35 Node 7 29.6 29.61

H E, D, F 7 7 7 Node 8 4.67 4.67

I E, D, F 9.13 3.77 Lognormal 9.13 9.13 Node 9 7 7

J E, D, F 18.7 19.9 Weibull 19.33942 19.33942 Node 10 4.5 4.5

K E, D, F 11.7 9.26 Lognormal 11.7 11.7 Node 11 8.94 8.94

L E, D, F 7 7 7 Node 12 30.17 30.18

M E, D, F 8.17 3.5 Lognormal 8.17 8.17 Node 13 7 7

N G, H, I, J, K, L, M 14 14 14 Node 14 14 14

O G, H, I, J, K, L, M 14 14 14 Node 15 14 14

งานก่อนหน้า
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รูปที่ 4 กิจกรรมวกิฤตท่ีไดจ้ากการประมวลผล 

โดยใชโ้ปรแกรม 
 
 ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลองจากรูปท่ี  3 
กราฟท่ีได้นั้ น  ท่ีความเช่ือมั่น  95%  พบว่า จากการสุ่ม
ระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการฯ จ านวน 100 คร้ัง 
มีระยะเวลาเฉล่ียในการด าเนินโครงการฯ  อยู่ ท่ี  174 
ชัว่โมง (25 วนั) มีโอกาสท่ีจะใชร้ะยะเวลาในการด าเนิน
โครงการอยูร่ะหวา่ง 154 ชัว่โมง (22 วนั) ถึง 182 ชัว่โมง 
(26 วนั) อยูท่ี่ 95% และมีโอกาสท่ีจะใชร้ะยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการมากกว่าน้ี (182 ชั่วโมง) เพียง 5% และ
จากแบบจ าลองสถานการณ์ท่ีสร้างข้ึนท่ีความเช่ือมัน่ 95% 
สามารถค านวณหาช่วงของระยะเวลาด าเนินการของ
โครงการไดจ้าก 
 
      Half Width = t(α/2,n-1)s/n1/2 
 
โดย t(α/2,n-1) = 1.98 (ค ำนวณจำก Excel) 

s = 6.87 (จำกกำรประมวลผล) 
n = 99 

จะได ้ Half Width = 1.37 
 

จากค่ า  Half Width ท่ี ค  านวนได้มีค่ าน้อยมาก 
แสดงว่าการสุ่มจ านวน 100 คร้ังมีความเหมาะสม ดงันั้น 
จากการค านวณจะได้ช่วงของระยะเวลาด าเนินการของ
โครงการมีค่าเป็น 173.88 ± 1.37 หรือมีค่าอยู่ระหว่าง 

172.51 ถึ ง  175.25 ชั่วโมง  ซ่ึ งหมายความว่า  ถ้าใน
กระบวนการท างานของโครงการฯ มีความผิดปกติเกิดข้ึน
ค่าเฉล่ียของระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการฯ 
มากท่ีสุดไม่เกิน 175.25 ชัว่โมง และขณะเดียวกนัค่าเฉล่ีย
ของระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการฯ น้อยท่ีสุด
ไม่เกิน 172.51 ชัว่โมง 
 เม่ือน ากิจกรรมวิกฤตท่ีไดจ้ากการประมวลผลโดย
โปรแกรมมาเขียนลงในแผนงานจะได้ลักษณะของ 
แผนงานตามรูปท่ี 5 
 

 
รูปที่ 5 รูปแบบสายงานวิกฤตของโครงการฯ 

 
 จากรูปท่ี 5 ท าให้ทราบไดว้า่กิจกรรมวิกฤตนั้นอยูใ่น
ส่วนของงานยา้ยและติดตั้งเคร่ืองโม่ถ่าน ดงันั้นในเบ้ืองตน้
หากต้องการท่ีจะลดระยะเวลาในการด าเนินงานของ
โครงการฯ  ต้องปรับระยะเวลาในการด าเนินงานของ
กิจกรรมวิกฤตท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานไม่คงท่ี ให้
ใช้ระยะเวลาในการด าเนิน กิจกรรมลดลง  เร่ิมจาก
ด าเนินการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ในส่วนของงานยา้ย
และติดตั้งเคร่ืองโม่ถ่านซ่ึงมีทั้ งหมดจ านวน 13 กิจกรรม 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีใชร้ะยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคงท่ี
จ านวน 9 กิจกรรม และเป็นกิจกรรมท่ีใชร้ะยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมไม่คงท่ีจ านวน 4 กิจกรรม ซ่ึงจะเห็นไดว้่า
ในโครงการท่ีมีกิจกรรมท่ีใช้ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรมไม่คงท่ีนั้น สามารถเกิดกิจกรรมวิกฤตและสาย
งานวิกฤตได้มาก  เพราะสายงานวิกฤตจะขยบัไปตาม
กิจกรรมท่ีใชร้ะยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมากท่ีสุดของ
โครงการนั้นๆ ดงันั้นหากเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่และ
มีกิจกรรมท่ีใช้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่คงท่ี
จ านวนมากๆ การหาสายงานวิกฤตก็จะท าไดย้าก และสาย
งานวิกฤตท่ีได ้กไ็ม่สามารถใชใ้นการอา้งอิงระยะเวลาของ
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รูปที ่4 กิจกรรมวกิฤตท่ีไดจ้ากการประมวลผล 

โดยใชโ้ปรแกรม 
 
 ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลองจากรูปท่ี  3 
กราฟท่ีได้นั้ น  ท่ีความเช่ือมั่น  95%  พบว่า จากการสุ่ม
ระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการฯ จ านวน 100 คร้ัง 
มีระยะเวลาเฉล่ียในการด าเนินโครงการฯ  อยู่ ท่ี  174 
ชัว่โมง (25 วนั) มีโอกาสท่ีจะใชร้ะยะเวลาในการด าเนิน
โครงการอยูร่ะหวา่ง 154 ชัว่โมง (22 วนั) ถึง 182 ชัว่โมง 
(26 วนั) อยูท่ี่ 95% และมีโอกาสท่ีจะใชร้ะยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการมากกว่าน้ี (182 ชั่วโมง) เพียง 5% และ
จากแบบจ าลองสถานการณ์ท่ีสร้างข้ึนท่ีความเช่ือมัน่ 95% 
สามารถค านวณหาช่วงของระยะเวลาด าเนินการของ
โครงการไดจ้าก 
 
      Half Width = t(α/2,n-1)s/n1/2 
 
โดย t(α/2,n-1) = 1.98 (ค ำนวณจำก Excel) 

s = 6.87 (จำกกำรประมวลผล) 
n = 99 

จะได ้ Half Width = 1.37 
 

จากค่ า  Half Width ท่ี ค  านวนได้มีค่ าน้อยมาก 
แสดงว่าการสุ่มจ านวน 100 คร้ังมีความเหมาะสม ดงันั้น 
จากการค านวณจะได้ช่วงของระยะเวลาด าเนินการของ
โครงการมีค่าเป็น 173.88 ± 1.37 หรือมีค่าอยู่ระหว่าง 

172.51 ถึ ง  175.25 ชั่วโมง  ซ่ึ งหมายความว่า  ถ้าใน
กระบวนการท างานของโครงการฯ มีความผิดปกติเกิดข้ึน
ค่าเฉล่ียของระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการฯ 
มากท่ีสุดไม่เกิน 175.25 ชัว่โมง และขณะเดียวกนัค่าเฉล่ีย
ของระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการฯ น้อยท่ีสุด
ไม่เกิน 172.51 ชัว่โมง 
 เม่ือน ากิจกรรมวิกฤตท่ีไดจ้ากการประมวลผลโดย
โปรแกรมมาเขียนลงในแผนงานจะได้ลักษณะของ 
แผนงานตามรูปท่ี 5 
 

 
รูปที ่5 รูปแบบสายงานวิกฤตของโครงการฯ 

 
 จากรูปท่ี 5 ท าให้ทราบไดว้า่กิจกรรมวิกฤตนั้นอยูใ่น
ส่วนของงานยา้ยและติดตั้งเคร่ืองโม่ถ่าน ดงันั้นในเบ้ืองตน้
หากต้องการท่ีจะลดระยะเวลาในการด าเนินงานของ
โครงการฯ  ต้องปรับระยะเวลาในการด าเนินงานของ
กิจกรรมวิกฤตท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานไม่คงท่ี ให้
ใช้ระยะเวลาในการด าเนิน กิจกรรมลดลง  เร่ิมจาก
ด าเนินการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ในส่วนของงานยา้ย
และติดตั้งเคร่ืองโม่ถ่านซ่ึงมีทั้ งหมดจ านวน 13 กิจกรรม 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีใชร้ะยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคงท่ี
จ านวน 9 กิจกรรม และเป็นกิจกรรมท่ีใชร้ะยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมไม่คงท่ีจ านวน 4 กิจกรรม ซ่ึงจะเห็นไดว้่า
ในโครงการท่ีมีกิจกรรมท่ีใช้ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรมไม่คงท่ีนั้น สามารถเกิดกิจกรรมวิกฤตและสาย
งานวิกฤตได้มาก  เพราะสายงานวิกฤตจะขยบัไปตาม
กิจกรรมท่ีใชร้ะยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมากท่ีสุดของ
โครงการนั้นๆ ดงันั้นหากเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่และ
มีกิจกรรมท่ีใช้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่คงท่ี
จ านวนมากๆ การหาสายงานวิกฤตก็จะท าไดย้าก และสาย
งานวิกฤตท่ีได ้กไ็ม่สามารถใชใ้นการอา้งอิงระยะเวลาของ

โครงการนั้ นๆ ในคร้ังต่อไปได้อีก ทั้ งน้ีจ านวนกิจกรรม
วิกฤต ท่ีห าได้ในแต่ละค ร้ังอาจมีความแตกต่างกัน 
เม่ือน าไปใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานของโครงการ 
จะท าใหเ้กิดความผดิพลาดข้ึน  

การใช้แบบจ าลองท่ีอ้างอิงเทคนิคการจ าลอง
สถานการณ์มอนติคาร์โลกบัโครงการฯ ผลท่ีไดคื้อสายงาน
วิกฤตอยู่ในส่วนของงานยา้ยและติดตั้ งเคร่ืองโม่ถ่าน มี
กิจกรรมวิกฤตจ านวน  13 กิจกรรม  มี  4 กิจกรรมท่ีใช้
ระยะเวลาในการด าเนิน กิจกรรมไม่คงท่ี  และจาก  4 

กิจกรรมดงักล่าว มี 2 กิจกรรมท่ีใชร้ะยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรมซ่อนกับกิจกรรมอ่ืน ซ่ึงมีผลต่อสายงานวิกฤต
สามารถท าใหส้ายงานวกิฤตเกิดข้ึนไดถึ้ง 4 รูปแบบดงัน้ี 

 

 
รูปที่ 6 รูปแบบสายงานวิกฤตแบบท่ี 1 

 

 
รูปที่ 7 รูปแบบสายงานวิกฤตแบบท่ี 2 

 

 
รูปที่ 8 รูปแบบสายงานวิกฤตแบบท่ี 3 

 
 

 
รูปที่ 9 รูปแบบสายงานวิกฤตแบบท่ี 4 

 
 ดังนั้ นหากต้องการลดระยะเวลาด าเนินงานของ
โครงการฯ จะตอ้งปรับปรุงสายงานวิกฤตทั้ง 4 สายงานใน
ขา้งตน้ให้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมน้อยท่ีสุด โดย
เบ้ืองต้นควรเร่ิมจากปรับปรุงในส่วนของกิจกรรมท่ีใช้
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่คงท่ี ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท า
ใหก้ารด าเนินงานของโครงการฯ แต่ละคร้ังใชร้ะยะเวลาไม่
เท่ากนั 
  
4. การปรับปรุงประสิทธิภาพการย้ายและติดตั้ ง
ระบบสายพานล าเลียงถ่านหินลิกไนต์  (เฉพาะใน
ส่วนของงานย้ายและติดตั้งเคร่ืองโม่ถ่าน) 
 จากแบบจ าลองท าให้ได้ระยะเวลาการท างานของ
โครงการท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุดคือ  189 ชั่วโมง (27 วนั) 
และมีระยะเวลาเฉล่ียท่ี  174 ชั่วโมง (25 วัน) ซ่ึงเป็น
ระยะเวลาท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดของการด าเนินโครงการฯ 
โดยท่ีไม่ได้ด าเนินการปรับเปล่ียนวิธีการใดๆ อีกทั้ งยงั
สามารถลดระยะเวลาของโครงการฯ  ได้อีกหากมีการ
ปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม เน่ืองจาก
แบบจ าลองท่ีสร้างท าให้ทราบถึงเวลาท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีเป็นไป
ไดคื้อ 154 ชัว่โมง (22 วนั) 
 เน่ืองจากโครงการฯ น้ีมีงานอยู่ 2 ส่วนคือ ส่วนของ
งานยา้ยและติดตั้งระบบสายพาน และส่วนของงานยา้ยและ
ติดตั้งเคร่ืองโม่ถ่าน และจากขอ้มูลกิจกรรมหลายกิจกรรม
ในโครงการฯ มีระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่คงท่ีจึง
มีโอกาสท่ีสายงานวิกฤตจะมีการเปล่ียนแปลงเม่ือมีการ
ด าเนินโครงการฯ แต่ละคร้ัง  
 ในส่วนของงานวิจัยน้ีจะขอเสนอการลดระยะเวลา
ของโครงการฯ ในส่วนของงานยา้ยและติดตั้ งเคร่ืองโม่
ถ่าน เน่ืองจากเป็นสายงานวิกฤตท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนัซ่ึง
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จะใช ้3 วิธีในการปรับปรุงระยะเวลาในการด าเนินงานของ
โครงการฯ ประกอบดว้ย 
 1. ปรับปรุงระยะเวลาในการด าเนินงานของกิจกรรม
ท่ีเป็นกิจกรรมวิกฤตท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
ไม่คงท่ี 
 2. ยา้ยบางกิจกรรมท่ีอยู่ในสายงานวิกฤตท่ีสามารถ
ด าเนินงานก่อนหรือหลังการด าเนินงานของโครงการฯ 
ออกจากแผนงานของโครงการฯ 
 3. ปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการฯ  โดยการ
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อระยะเวลาใน
การด าเนินงานของโครงการฯ  เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานโดยใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่เดิมและมีความคุม้ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ 
4.1 ลดระยะเวลาในการด า เนินกิจกรรมวิกฤตที่ ใช้
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่คงที่ซ่ึงประกอบด้วย 4 
กิจกรรม (ข้อมูลได้จากการประมวลผลของแบบจ าลอง) 
โดยจะด าเนินการปรับระยะเวลาในการด าเนินกจิกรรมของ 
4 กจิกรรม 

- ปรับพื้นท่ีบริเวณท่ีติดตั้ง Crusher เดิม  
- ยก Truck Ramp ติดตั้ง  
- ติดตั้ง CR ใหม่ พร้อมอุปกรณ์  
- ปูพื้นคอนกรีตใต ้CR 

 จากการศึกษาและเก็บขอ้มูลพบว่าสามารถปรับบาง
กิจกรรมให้ใชร้ะยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมน้อยลงได ้
ซ่ึงเม่ือไดร้ะยะเวลาของกิจกรรมท่ีปรับแลว้ จะน าไปใชใ้น
แบบจ าลองอีกคร้ัง  และเม่ือประมวลผลข้อมูลจะได้
ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการฯ เป็นดงัรูปท่ี 10 
 

 
 

รูปที่ 10 ขอ้มูลการลดระยะเวลาของโครงการฯ โดยปรับ
เวลาเฉพาะกิจกรรมวกิฤตจ านวน 4 กิจกรรม 

 
พบว่าระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ มากท่ีสุด

คือ 171 ชั่วโมง (25 วนั), น้อยท่ีสุด 147 ชั่วโมง (21 

วนั) และระยะเวลาเฉล่ียท่ีตอ้งใชคื้อ 152 ชัว่โมง (22 วนั) 
มีค่ าเบ่ี ยงเบนมาตรฐานอยู่ ท่ี  4.725 ซ่ึ งจะเห็นได้ว่า 
เม่ือปรับเปล่ียนระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมตาม
ขา้งตน้แลว้ท าให้ช่วงของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม
เปล่ียนไป โดยมีแนวโนม้ท่ีจะใชร้ะยะเวลานอ้ยลง ซ่ึงจาก
การจ าลอง 100 คร้ัง มีการใช้เวลา 147 ชั่วโมง (21 วนั) 

มากคร้ังท่ีสุด 
4.2 ลดระยะเวลาในการด า เนินกิจกรรมวิกฤตที่ ใช้
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่คงที่ในส่วนของงาน
ย้ายเคร่ืองโม่ถ่านซ่ึงประกอบด้วย 6 กจิกรรม 

- ถอดร้ือระบบไฟฟ้าผสมถ่าน 
- ปรับพื้นท่ีบริเวณท่ีติดตั้ง Crusher เดิม 
- ยก Truck Ramp ติดตั้ง 
- ติดตั้ง CR ใหม่ พร้อมอุปกรณ์ 
- ปูพื้นคอนกรีตใต ้CR 
- Function Route Controller Test 
โดยจะมีการปรับระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม

เพิ่มจากท่ีเดิมอีก 2 กิจกรรม (ซ่ึงทั้ งหมดเป็นกิจกรรมท่ีมี
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่คงท่ี ) ซ่ึ งเม่ือได้
ระยะ เวลาของกิจกรรม ท่ี ป รับแล้วจะน าไป ใช้ใน
แบบจ าลอง และเม่ือประมวลผลขอ้มูลจะไดร้ะยะเวลาใน
การด าเนินงานของโครงการฯ เป็นดงัรูปท่ี 11 
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จะใช ้3 วิธีในการปรับปรุงระยะเวลาในการด าเนินงานของ
โครงการฯ ประกอบดว้ย 
 1. ปรับปรุงระยะเวลาในการด าเนินงานของกิจกรรม
ท่ีเป็นกิจกรรมวิกฤตท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
ไม่คงท่ี 
 2. ยา้ยบางกิจกรรมท่ีอยู่ในสายงานวิกฤตท่ีสามารถ
ด าเนินงานก่อนหรือหลังการด าเนินงานของโครงการฯ 
ออกจากแผนงานของโครงการฯ 
 3. ปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการฯ  โดยการ
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อระยะเวลาใน
การด าเนินงานของโครงการฯ  เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานโดยใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่เดิมและมีความคุม้ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ 
4.1 ลดระยะเวลาในการด า เนินกิจกรรมวิกฤตที่ ใช้
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่คงที่ซ่ึงประกอบด้วย 4 
กิจกรรม (ข้อมูลได้จากการประมวลผลของแบบจ าลอง) 
โดยจะด าเนินการปรับระยะเวลาในการด าเนินกจิกรรมของ 
4 กจิกรรม 

- ปรับพื้นท่ีบริเวณท่ีติดตั้ง Crusher เดิม  
- ยก Truck Ramp ติดตั้ง  
- ติดตั้ง CR ใหม่ พร้อมอุปกรณ์  
- ปูพื้นคอนกรีตใต ้CR 

 จากการศึกษาและเก็บขอ้มูลพบว่าสามารถปรับบาง
กิจกรรมให้ใชร้ะยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมน้อยลงได ้
ซ่ึงเม่ือไดร้ะยะเวลาของกิจกรรมท่ีปรับแลว้ จะน าไปใชใ้น
แบบจ าลองอีกคร้ัง  และเม่ือประมวลผลข้อมูลจะได้
ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการฯ เป็นดงัรูปท่ี 10 
 

 
 

รูปที ่10 ขอ้มูลการลดระยะเวลาของโครงการฯ โดยปรับ
เวลาเฉพาะกิจกรรมวกิฤตจ านวน 4 กิจกรรม 

 
พบว่าระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ มากท่ีสุด

คือ 171 ชั่วโมง (25 วนั), น้อยท่ีสุด 147 ชั่วโมง (21 

วนั) และระยะเวลาเฉล่ียท่ีตอ้งใชคื้อ 152 ชัว่โมง (22 วนั) 
มีค่ าเบ่ี ยงเบนมาตรฐานอยู่ ท่ี  4.725 ซ่ึ งจะเห็นได้ว่า 
เม่ือปรับเปล่ียนระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมตาม
ขา้งตน้แลว้ท าให้ช่วงของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม
เปล่ียนไป โดยมีแนวโนม้ท่ีจะใชร้ะยะเวลานอ้ยลง ซ่ึงจาก
การจ าลอง 100 คร้ัง มีการใช้เวลา 147 ชั่วโมง (21 วนั) 

มากคร้ังท่ีสุด 
4.2 ลดระยะเวลาในการด า เนินกิจกรรมวิกฤตที่ ใช้
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่คงที่ในส่วนของงาน
ย้ายเคร่ืองโม่ถ่านซ่ึงประกอบด้วย 6 กจิกรรม 

- ถอดร้ือระบบไฟฟ้าผสมถ่าน 
- ปรับพื้นท่ีบริเวณท่ีติดตั้ง Crusher เดิม 
- ยก Truck Ramp ติดตั้ง 
- ติดตั้ง CR ใหม่ พร้อมอุปกรณ์ 
- ปูพื้นคอนกรีตใต ้CR 
- Function Route Controller Test 
โดยจะมีการปรับระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม

เพิ่มจากท่ีเดิมอีก 2 กิจกรรม (ซ่ึงทั้ งหมดเป็นกิจกรรมท่ีมี
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่คงท่ี ) ซ่ึ งเม่ือได้
ระยะ เวลาของกิจกรรม ท่ี ป รับแล้วจะน าไป ใช้ใน
แบบจ าลอง และเม่ือประมวลผลขอ้มูลจะไดร้ะยะเวลาใน
การด าเนินงานของโครงการฯ เป็นดงัรูปท่ี 11 

 
 

รูปที่ 11 ขอ้มูลการลดระยะเวลาของโครงการฯ โดยปรับ
เวลาเฉพาะกิจกรรมวกิฤตจ านวน 6 กิจกรรม 

 
พบว่าระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ มากท่ีสุด

คือ 175 ชัว่โมง (25 วนั), นอ้ยท่ีสุด 147 ชัว่โมง (21 วนั) 
และระยะเวลาเฉล่ียท่ีตอ้งใชคื้อ 153 ชัว่โมง (22 วนั) มีค่า
เบ่ี ยงเบนมาตรฐานอยู่ ท่ี  5.931 ซ่ึ งจะเห็นได้ว่า  เม่ือ
ปรับเปล่ียนระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมตามขา้งตน้
แล้วท าให้ ช่วงของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม
เปล่ียนไป โดยมีแนวโนม้ท่ีจะใชร้ะยะเวลานอ้ยลง ซ่ึงจาก
การจ าลอง 100 คร้ัง มีการใช้เวลา 147 ชั่วโมง (21 วนั) 
มากคร้ังท่ีสุดการปรับระยะเวลาในคร้ังน้ีจะเห็นได้ว่า
ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการฯ  มีความ
ใกล้เคียงกับการลดระยะเวลาในข้อ  4.1 ซ่ึงสรุปได้ตาม
ตารางท่ี 1 
 
ตารางที่  1 เป รียบ เทียบผลท่ีได้จากการประมวลผล
ระยะเวลาของการด าเนินงานของโครงการฯ 

รายการ 

(ระยะเวลา) 

ปรับ 4 กิจกรรม 

ชัว่โมง (วนั) 
ปรับ 6 กิจกรรม 

ชัว่โมง (วนั) 
มากท่ีสุด 171 (25) 175 (25) 
นอ้ยท่ีสุด 147 (21) 147 (21) 
เฉล่ีย 152 (22) 153 (22) 
สุ่มไดม้ากท่ีสุด 147 (21) 147 (21) 
Max. ท่ีความ
เช่ือมัน่ 95% 

161 (23) 165 (24) 

 

จะเห็นได้ว่ าระยะเวลาในการด า เนิน งานของ
โครงการฯ  ท่ีได้มีความใกล้เคียงกัน  ดังนั้ นผู ้บ ริหาร
โครงการสามารถเลือกท่ีจะใช้วิธีใดก็ได  ้ข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ  แต่ด้วยเป้าหมายท่ีต้องการลด
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการให้ไดม้ากท่ีสุด จึงควรท่ี
จะปรับระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมของทุกๆ กิจกรรม
ท่ีใช้ระยะเวลาไม่คงท่ี  เพื่ อใช้ เป็นมาตรฐานในการ
ด าเนินงานของโครงการฯ ต่อไป 
4.3 น าบางกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมย้ายเคร่ืองโม่ถ่าน
ที่สามารถด าเนินการก่อนหรือหลังได้ออกจากสายงาน
วกิฤตจ านวน 5 กจิกรรม 
 - ปรับพื้นท่ีบริเวณท่ีติดตั้ง Crusher เดิม 
 - ขนยา้ยและประกอบ Boom Crane 150 ตนั 
 - ถอดแยกและขนยา้ย Boom Crane 150 ตนัฯ 
 - ปูพื้นคอนกรีตใต ้CR 
 - เคลียร์เศษวสัดุ 

โดยจะน ากิจกรรมทั้ ง  5 ออกจากแผนงานของ
โครงการฯ และปรับค่าในแบบจ าลอง และเม่ือประมวลผล
ข้อมูลจะได้ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการฯ 
เป็นดงัรูปท่ี 12 
 

 
รูปที่ 12 ขอ้มูลการลดระยะเวลาของโครงการฯ โดยตดั

กิจกรรมท่ีสามารถด าเนินการนอกโครงการฯ ได ้
ออกจากโครงการฯ จ านวน 5 กิจกรรม 

 
พบว่า ระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ มากท่ีสุด

คือ 167 ชัว่โมง (24 วนั), นอ้ยท่ีสุด 126 ชัว่โมง (18 วนั) 
และระยะเวลาเฉล่ียท่ีตอ้งใชคื้อ 137 ชัว่โมง (20 วนั) มีค่า
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เบ่ี ยง เบนมาตรฐานอยู่ ท่ี  8.870 ซ่ึ ง เม่ื อป รับ เป ล่ียน
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมตามขา้งตน้แลว้ท าให้ช่วง
ของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมเปล่ียนไป  โดยมี
แนวโน้มท่ีจะใชร้ะยะเวลาน้อยลง ซ่ึงจากการจ าลอง 100 
คร้ัง มีการใชเ้วลา 135 ชัว่โมง (20 วนั) มากคร้ังท่ีสุด 
4.4 ลดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมวิกฤตที่ ใช้
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่คงที่ในส่วนของงาน
ย้ายเคร่ืองโม่ถ่านซ่ึงประกอบด้วย 6 กิจกรรม และน าบาง
กิจกรรมในส่วนของกิจกรรมย้ายเคร่ืองโม่ถ่านที่สามารถ
ด าเนินการก่อนหรือหลงัได้ออกจากสายงานวกิฤต 

เม่ือด าเนินการตามขา้งตน้จะไดข้อ้มูลในแบบจ าลอง 
และเม่ื อประมวลผลข้อ มูลจะได้ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานของโครงการฯ เป็นดงัรูปท่ี 13 

 

 
รูปที ่13 ขอ้มูลการลดระยะเวลาของโครงการฯ 

โดยปรับระยะเวลาของกิจกรรมจ านวน 6 กิจกรรม 
และปรับบางกิจกรรมออกจ านวน 5 กิจกรรม 

 
พบว่า ระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ มากท่ีสุด

คือ 169 ชั่วโมง (25 วนั), น้อยท่ีสุด  126 ชั่วโมง (18 
วนั) และระยะเวลาเฉล่ียท่ีตอ้งใชคื้อ 134 ชัว่โมง (20 วนั) 
มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 8.210 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า เม่ือ
ปรับเปล่ียนระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมตามขา้งตน้
แล้วท าให้ ช่วงของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม
เปล่ียนไป โดยมีแนวโนม้ท่ีจะใชร้ะยะเวลานอ้ยลง ซ่ึงจาก
การจ าลอง 100 คร้ัง มีการใช้เวลา 126 ชั่วโมง (18 วนั) 
มากคร้ังท่ีสุด 

การปรับระยะเวลาในคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่ระยะเวลาใน
การด าเนินงานของโครงการฯ มีความใกลเ้คียงกบัการลด
ระยะเวลาในขอ้ 4.3 ซ่ึงสรุปไดต้ามตารางท่ี 2 

 
ตารางที่  2 เป รียบ เทียบผลท่ีได้จากการประมวลผล
ระยะเวลาของการด าเนินงานของโครงการฯ 

รายการ 

(ระยะเวลา) 
น ากิจกรรมออก  

5 กิจกรรม 
ชัว่โมง (วนั) 

ปรับและน าออก 
5 กิจกรรม 
ชัว่โมง (วนั) 

มากท่ีสุด 167 (24) 169 (25) 
นอ้ยท่ีสุด 126 (18) 126 (18) 
เฉล่ีย 137 (20) 134 (20) 
สุ่มไดม้ากท่ีสุด 135 (20) 126 (18) 
Max. ท่ีความ
เช่ือมัน่ 95% 

156 (23) 146 (21) 

 
จะเห็นได้ว่ าระยะเวลาในการด า เนิน งานของ

โครงการฯ  ท่ีได้มีความใกล้เคียงกัน  ดังนั้ นผู ้บ ริหาร
โครงการสามารถเลือกท่ีจะใช้วิธีใดก็ได  ้ข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ  แต่ด้วยเป้าหมายท่ีต้องการลด
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการให้ไดม้ากท่ีสุด จึงควรท่ี
จะปรับระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมของทุกๆ กิจกรรม
ท่ีใช้ระยะเวลาไม่คงท่ีและน าบางกิจกรรมท่ีสามารถ
ด า เนิ นการก่อนห รือหลังโครงการฯ  ออกจากการ
ด าเนินงานของโครงการฯ  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ด าเนินงานของโครงการฯ ต่อไป 
4.5 ลดระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการฯ โดยการ
จัดซ้ือเคร่ืองโม่ถ่านเพิม่ 

การจัด ซ้ื อ เค ร่ืองโม่ถ่ าน เพิ่ มจะท าให้ส ามารถ
ด าเนินการยา้ยเคร่ืองโม่ถ่านไปยงับริเวณหน้างานใหม่ได้
ก่อนท่ีจะด าเนินโครงการฯ (ด าเนินการติดตั้ งก่อนหยุด
ระบบสายพาน) ซ่ึงเม่ือด าเนินการตามขา้งตนัและน าขอ้มูล
ท่ีได้มาใช้ในแบบจ าลอง โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมของกิจกรรมในส่วนของการยา้ยเคร่ืองโม่
ถ่านเป็น 0 ชัว่โมง 

ส.สังข์เจริญ และ อ.สมุทคุปติ์
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เบ่ี ยง เบนมาตรฐานอยู่ ท่ี  8.870 ซ่ึ ง เม่ื อป รับ เป ล่ียน
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมตามขา้งตน้แลว้ท าให้ช่วง
ของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมเปล่ียนไป  โดยมี
แนวโน้มท่ีจะใชร้ะยะเวลาน้อยลง ซ่ึงจากการจ าลอง 100 
คร้ัง มีการใชเ้วลา 135 ชัว่โมง (20 วนั) มากคร้ังท่ีสุด 
4.4 ลดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมวิกฤตที่ ใช้
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่คงที่ในส่วนของงาน
ย้ายเคร่ืองโม่ถ่านซ่ึงประกอบด้วย 6 กิจกรรม และน าบาง
กิจกรรมในส่วนของกิจกรรมย้ายเคร่ืองโม่ถ่านที่สามารถ
ด าเนินการก่อนหรือหลงัได้ออกจากสายงานวกิฤต 

เม่ือด าเนินการตามขา้งตน้จะไดข้อ้มูลในแบบจ าลอง 
และเม่ื อประมวลผลข้อ มูลจะได้ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานของโครงการฯ เป็นดงัรูปท่ี 13 

 

 
รูปที ่13 ขอ้มูลการลดระยะเวลาของโครงการฯ 

โดยปรับระยะเวลาของกิจกรรมจ านวน 6 กิจกรรม 
และปรับบางกิจกรรมออกจ านวน 5 กิจกรรม 

 
พบว่า ระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ มากท่ีสุด

คือ 169 ชั่วโมง (25 วนั), น้อยท่ีสุด  126 ชั่วโมง (18 
วนั) และระยะเวลาเฉล่ียท่ีตอ้งใชคื้อ 134 ชัว่โมง (20 วนั) 
มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 8.210 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า เม่ือ
ปรับเปล่ียนระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมตามขา้งตน้
แล้วท าให้ ช่วงของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม
เปล่ียนไป โดยมีแนวโนม้ท่ีจะใชร้ะยะเวลานอ้ยลง ซ่ึงจาก
การจ าลอง 100 คร้ัง มีการใช้เวลา 126 ชั่วโมง (18 วนั) 
มากคร้ังท่ีสุด 

การปรับระยะเวลาในคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่ระยะเวลาใน
การด าเนินงานของโครงการฯ มีความใกลเ้คียงกบัการลด
ระยะเวลาในขอ้ 4.3 ซ่ึงสรุปไดต้ามตารางท่ี 2 

 
ตารางที่  2 เป รียบ เทียบผลท่ีได้จากการประมวลผล
ระยะเวลาของการด าเนินงานของโครงการฯ 

รายการ 

(ระยะเวลา) 
น ากิจกรรมออก  

5 กิจกรรม 
ชัว่โมง (วนั) 

ปรับและน าออก 
5 กิจกรรม 
ชัว่โมง (วนั) 

มากท่ีสุด 167 (24) 169 (25) 
นอ้ยท่ีสุด 126 (18) 126 (18) 
เฉล่ีย 137 (20) 134 (20) 
สุ่มไดม้ากท่ีสุด 135 (20) 126 (18) 
Max. ท่ีความ
เช่ือมัน่ 95% 

156 (23) 146 (21) 

 
จะเห็นได้ว่ าระยะเวลาในการด า เนิน งานของ

โครงการฯ  ท่ีได้มีความใกล้เคียงกัน  ดังนั้ นผู ้บ ริหาร
โครงการสามารถเลือกท่ีจะใช้วิธีใดก็ได  ้ข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ  แต่ด้วยเป้าหมายท่ีต้องการลด
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการให้ไดม้ากท่ีสุด จึงควรท่ี
จะปรับระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมของทุกๆ กิจกรรม
ท่ีใช้ระยะเวลาไม่คงท่ีและน าบางกิจกรรมท่ีสามารถ
ด า เนิ นการก่อนห รือหลังโครงการฯ  ออกจากการ
ด าเนินงานของโครงการฯ  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ด าเนินงานของโครงการฯ ต่อไป 
4.5 ลดระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการฯ โดยการ
จัดซ้ือเคร่ืองโม่ถ่านเพิม่ 

การจัด ซ้ื อ เค ร่ืองโม่ถ่ าน เพิ่ มจะท าให้ส ามารถ
ด าเนินการยา้ยเคร่ืองโม่ถ่านไปยงับริเวณหน้างานใหม่ได้
ก่อนท่ีจะด าเนินโครงการฯ (ด าเนินการติดตั้ งก่อนหยุด
ระบบสายพาน) ซ่ึงเม่ือด าเนินการตามขา้งตนัและน าขอ้มูล
ท่ีได้มาใช้ในแบบจ าลอง โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมของกิจกรรมในส่วนของการยา้ยเคร่ืองโม่
ถ่านเป็น 0 ชัว่โมง 

เม่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้ในแบบจ าลอง  โดยก าหนด
ระยะเวลาของกิจกรรมในส่วนของโครงโม่ถ่านให้เป็น 0 

ชัว่โมง (น าออกจากแผนงาน) และเม่ือประมวลผลขอ้มูล
จะไดร้ะยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการฯ เป็นดงัรูป
ท่ี 14 

 

 
รูปที่ 14 ขอ้มูลการลดระยะเวลาของโครงการฯ โดยปรับ
ระยะเวลาของกิจกรรมในส่วนของงานยา้ยและติดตั้งเคร่ือง

โม่ถ่านเม่ือด าเนินการซ้ือเคร่ืองโม่ถ่านเพิ่ม  
 

พบว่า ระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ มากท่ีสุด
คือ 174 ชัว่โมง (25 วนั), นอ้ยท่ีสุด 119 ชัว่โมง (17 วนั) 
และระยะเวลาเฉล่ียท่ีตอ้งใชคื้อ 134 ชัว่โมง (20 วนั) มีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 9.595 ซ่ึงจากการจ าลอง 100 คร้ัง 
มีการใชเ้วลา 127 ชัว่โมง (19 วนั) มากคร้ังท่ีสุด 

การปรับระยะเวลาในคร้ังน้ีจะตอ้งมีการลงทุนซ้ือ
เคร่ืองโม่ถ่านเพิ่มเติมซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 100 ลา้นบาท 
เม่ือน าระยะเวลาท่ีไดจ้ากการประมวลผลโดยแบบจ าลอง
มาเทียบกับการลดระยะเวลาในข้อ  4.4 ซ่ึงสรุปได้ตาม
ตารางท่ี 3 

จะเห็นได้ว่ าระยะเวลาในการด า เนิน งานของ
โครงการฯ ท่ีไดมี้ความใกลเ้คียงกนั แต่การซ้ือเคร่ืองโม่
ถ่านเพิ่มจะท าให้เกิดข้อดีในด้านอ่ืนๆ ตามมานอกจาก
สามารถด าเนินโครงการฯ  ได้เร็วข้ึน เช่น ประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองจักรท่ีดีข้ึน สามารถน าเคร่ืองโม่เดิมเข้าซ่อม
บ ารุงไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลา ลดปัญหาเคร่ือง
โม่ถ่านช ารุด ทั้งน้ีหากน าไปวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม
โดยใช้ มู ลค่ าปั จ จุบันของผลประโยชน์ สุท ธิอัตรา

ผลตอบแทนภายใน  และระยะเวลาคืนทุน  จะได้มูลค่า
ปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ  76.74 ล้านบาท ซ่ึงมีค่า
เป็ นบวก  มี อัตราผลตอบแทนภายในอยู่ ท่ี  5%  ซ่ึ ง
มากกว่าอตัรดอกเบ้ียเงินฝาก และมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ท่ี 
16 ปี ซ่ึงคืนทุนก่อนท่ีเคร่ืองโม่ถ่านจะหมดอายกุารใชง้าน 
ซ่ึงทั้งหมดน้ีสามารถสรุปไดว้่าการซ้ือเคร่ืองโม่ถ่านเพิ่มก็
เป็นตวัเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ หากตอ้งการท่ีจะลดระยะเวลา
ในการด าเนินงานของโครงการ 

 
ตารางที่  3 เป รียบ เทียบผลท่ีได้จากการประมวลผล
ระยะเวลาของการด าเนินงานของโครงการฯ 

รายการ 
(ระยะเวลา) 

ปรับและน าออก 
5 กิจกรรม 
ชัว่โมง (วนั) 

ซ้ือเคร่ืองโม่ถ่าน
เพิ่ม 

ชัว่โมง (วนั) 
มากท่ีสุด 169 (25) 174 (25) 
นอ้ยท่ีสุด 126 (18) 119 (17) 
เฉล่ีย 134 (20) 134 (20) 
สุ่มไดม้ากท่ีสุด 126 (18) 127 (19) 
Max. ท่ีความ
เช่ือมัน่ 95% 

146 (21) 154 (22) 

 
 ทั้งน้ีจากแบบจ าลองตามขอ้ 4.4 ท่ีความเช่ือมัน่ 95% 
สามารถค านวณหาช่วงของระยะเวลาด าเนินการของ
โครงการไดจ้าก 
 
       Half Width = t(α/2,n-1)s/n1/2 
โดย t(α/2,n-1) = 1.98 (ค านวณจาก Excel) 

s = 8.21 (จากการประมวลผล) 
n = 99 

จะได ้ Half Width = 1.64 
จากค่า Half Width ท่ีค  านวนไดมี้ค่านอ้ยมาก แสดง

ว่าการสุ่มจ านวน 100 คร้ังมีความเหมาะสม ดงันั้ น จาก
การค านวณจะได้ช่วงของระยะเวลาด าเนินการของ
โครงการมีค่าเป็น 133.96 ± 1.64 หรือมีค่าอยู่ระหว่าง 
132.32 ถึง 135.60 ชัว่โมง  
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5.  สรุปผลการวจัิย 
 จากการวิจยัพบวา่การสร้างแบบจ าลองโดยใชเ้ทคนิค
การจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โลโดยใช้โปรแกรม 
@risk ส าม ารถใช้ ใน ก ารป ระม าณ ระยะ เวล าก าร
ด าเนินงานของโครงการฯ ซ่ึงมีกิจกรรมในโครงการฯ ท่ีมี
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่คงท่ีได้ อีกทั้ งย ัง
สามารถทราบถึงสายงานและกิจกรรมวิกฤต และเม่ือน า
กิจกรรมวิกฤตท่ีได้ไปปรับระยะเวลาในการด าเนินงาน
พบวา่สามารถลดระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ
ลงได้โดยไม่ได้ตอ้งปรับลดระยะเวลาในการด าเนินงาน
ของกิจกรรมท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่คงท่ี
ทั้งหมด ซ่ึงสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัโครงการอ่ืนๆ ท่ีมี
กิจกรรมจ านวนมาก ท าใหไ้ม่สามารถปรับลดระยะเวลาใน
การด าเนินงานไดท้ั้งหมด จากการประมวลผลพบวา่วิธีท่ีดี
ท่ีสุดในการลดระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการฯ 
คือ การปรับลดระยะเวลาในการด าเนินงานของกิจกรรมท่ี
มีระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่คงท่ีและน าบาง
กิจกรรมท่ีสามารถตดัออกจากโครงการฯ ไดอ้อกไป (ใน
ส่วนของงานยา้ยและติดตั้งเคร่ืองโม่ถ่าน) ซ่ึงเม่ือจ าลอง
ระยะเวลาจากการประมวลผล 100 คร้ังพบว่า ระยะเวลา
ในการด าเนินโครงการฯ  มากท่ีสุดคือ 169 ชั่วโมง (25 
วนั), น้อยท่ีสุด 126 ชั่วโมง (18 วนั) มีการใช้เวลา 126 
ชัว่โมง (18 วนั) มากคร้ังท่ีสุด และระยะเวลาเฉล่ียท่ีความ
เช่ือมั่น  95%  จะมีค่ าอยู่ระหว่าง  132.32 ถึง  135.60 
ชัว่โมง 

6.  ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดด้  าเนินการในส่วนของงานยา้ยและ
ติดตั้งเคร่ืองโม่ถ่านเท่านั้น ซ่ึงเม่ือด าเนินการแลว้จะท าให้
สายงานและกิจกรรมวิกฤตยา้ยไปอยู่ในส่วนของงานยา้ย
และติดตั้ งระบบสายพาน ซ่ึงจะมีขอ้จ ากัดในการด าเนิน
กิจกรรมแตกต่างกันไป  ดังนั้ นหากต้องการปรับลด
ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการฯ ให้ไดม้ากท่ีสุด 
ต้องด าเนินการในส่วนของงานย้ายและติดตั้ งระบบ
สายพานล าเลียงด้วย อีกทั้ งหากตอ้งการให้ระยะเวลาใน
การด าเนินการของโครงการฯ  ลดลงอีกสามารถเร่ง
โครงการฯ  ได้โดยการเพิ่ มระยะเวลาในการท างาน 
(ล่วงเวลา) เน่ืองจากการวิจยัน้ีคิดระยะเวลาในการท างาน
ปกติของ กฟผ. ซ่ึงอยู่ท่ี 7 ชัว่โมงต่อวนั ดงันั้นหากมีการ
เพิ่ มระยะเวลาในการท างานของแต่ละวัน  จะท าให้
ระยะเวลาโดยรวมของโครงการฯ (คิดเป็นวนั) ลดลงไปอีก 
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