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บทคัดย่ อ

ในปั จจุบนั กระบวนการเคลื่อนย้ายตาแหน่ งระบบสายพานลาเลียงถ่านหิ นลิกไนต์เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญต่อการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ ดังนั้นการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการดังกล่าวจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะทา
ให้ความสามารถในการลาเลียงถ่านหิ นลิกไนต์ให้กบั โรงไฟฟ้าแม่เมาะเพียงพอต่อความต้องการ แต่เนื่ องจากการดาเนิ นการ
ที่ ผ่านมามี ก ารใช้ร ะยะเวลาในการด าเนิ น การของกระบวนการดังกล่าวในแต่ละครั้ งไม่ เท่ ากัน จึ งมี ความจาเป็ นที่ ตอ้ ง
ประยุกต์ใช้เทคนิ คการจาลองสถานการณ์มอนติคาร์ โลในการประมาณเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานของกระบวนการดัง กล่าว
โดยเริ่ มจากการหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบลักษณะการกระจายตัวของข้อมูล เพื่อนามาใช้ในการ
สร้างแผนงาน และประมาณการระยะเวลาทั้งหมดของกระบวนการดังกล่าว ผลการศึกษาที่ความเชื่ อมัน่ 95% ระยะเวลา
เฉลี่ยในการดาเนิ นโครงการฯ อยูร่ ะหว่าง 172.51 ถึง 175.25 ชัว่ โมง ซึ่ งจากการพิจารณาพบว่าการดาเนิ นการด้วยวิธีการ
เดิมจะล่าช้า จึงมีการนาเสนอแนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพกระบวนการดังกล่าว 2 วิธี คือ ปรับลดระยะเวลาในการ
ดาเนิ นงานของกิจกรรมที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานไม่คงที่และนาบางกิจกรรมออกไปดาเนินการนอกแผนงานเฉพาะใน
ส่ วนของงานย้ายและติดตั้งเครื่ องโม่ถ่าน กับการซื้ อเครื่ องโม่ถ่านหิ นเพิ่ม ซึ่ งแนวทางที่เหมาะสมที่สุดได้แก่การลดระยะเวลา
ในการดาเนิ นงานของกิจกรรมที่มีระยะเวลาในการดาเนิ นงานไม่คงที่และนาบางกิจกรรมออกไปดาเนิ นงานนอกแผนงาน
เนื่ องจากไม่ตอ้ งใช้งบประมาณในการลงทุนซื้ อเครื่ องจักรเพิ่ม ทั้งนี้ ที่ความเชื่ อมัน่ 95% ระยะเวลาเฉลี่ยที่ ตอ้ งใช้ในการ
ดาเนิ นโครงการฯ คือ 134 ชัว่ โมง และมีโอกาสที่จะใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นโครงการฯ อยูร่ ะหว่าง 132.32 ถึง 135.60
ชัว่ โมง
คาสาคัญ: ระบบสายพานลาเลียงถ่านหิ นลิกไนต์, เทคนิคการจาลองสถานการณ์มอนติคาร์โล 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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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.

ความสาคัญและทีม่ าของงานวิจัย

คุณภาพ ในช่วงเวลาที่มีการย้ายระบบสายพานลาเลียงถ่าน
หิ น
2. ส่ งผลกระทบต่อการวางแผนการใช้งานและการ
บารุ งรักษาเครื่ องจักร
3. ส่ ง ผลกระทบต่ อ ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในงานย้า ย
ระบบสายพานลาเลียงถ่านหิ น
ดั ง นั้ นเพื่ อเป็ นการลดผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น จึ ง
จาเป็ นต้องมีการศึกษาวิธีการทางานของโครงการย้ายและ
ติดตั้งระบบสายพานลาเลียงถ่านหิ นอย่างละเอียด เพื่อหา
สายงานวิ ก ฤตและแนวทางในการลดระยะเวลาการ
ดาเนิ นงานของโครงการฯ ซึ่ งที่ผ่านมาในการดาเนิ นงานมี
กิจกรรมในโครงการฯ ทั้งที่ใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นงาน
เท่ากันทุกครั้ง (คงที่) และไม่เท่ากันในแต่ละครั้ง (ไม่คงที่)
ท าให้ระยะเวลาในการดาเนิ น งานของโครงการฯ แต่ล ะ
ครั้ งไม่ เท่ า กัน หลัง จากนั้ นจะใช้ เป็ นแนวทางในการ
วางแผนและควบคุมโครงการย้ายและติดตั้งระบบสายพาน
ลาเลียงถ่านหิ นในอนาคต
ทั้งนี้ สาเหตุ ที่ เลื อ กใช้ก ารจ าลองสถานการณ์ แ บบ
มอนติคาร์ โลนั้น เนื่ องจากการดาเนิ นการที่ผา่ นมามีการใช้
ระยะเวลาในการดาเนิ นการของกระบวนการดังกล่าวใน
แต่ ล ะครั้ งไม่ เท่ า กัน จึ ง ต้อ งการสุ่ ม ตัว เลขเพื่ อ ใช้แ ทน
ระยะเวลาของงานที่ใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นงานไม่คงที่
ภายใต้ขอ้ มูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจริ ง เพื่อจาลองว่าหาก
ดาเนิ นโครงการฯ ซ้ าๆ หลายๆ ครั้ง จะมีผลออกมาอย่างไร
มีสายงานใดบ้างที่เป็ นสายงานวิกฤต เพื่อใช้หาแนวทางใน
การลดระยะเวลาของโครงการฯ ต่อไป

โครงการย้าย และติ ดตั้งระบบสายพานลาเลียงถ่าน
หิ นของเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
เป็ นโครงการที่ ใช้ในการขยับระบบสายพานลาเลียงถ่าน
หิ น ให้ อ ยู่ในตาแหน่ งที่ เหมาะสมกับ พื้ น ที่ ก ารท าเหมื อ ง
เนื่ องจากการท าเหมื อ งจะท าให้ พ้ื น ที่ ห น้ า งานมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งเหมื องแม่เมาะผลิตถ่านหิ น
จาก 2 พื้นที่ทาเหมืองด้วยระบบสายพานลาเลียงถ่านหิ น 3
และ 2 ระบบตามลาดับ ทั้งนี้ ดว้ ยข้อ จากัดของโรงไฟฟ้ า
แม่เมาะทาให้ตอ้ งกาหนดคุณภาพของถ่านหิ นให้เหมาะสม
ส่ งผลให้เหมืองแม่เมาะต้องนาถ่านหิ นจากทั้งสองพื้นที่ทา
เหมื อ งมาผสมกัน ก่ อ นที่ จ ะส่ งให้ กับ โรงไฟฟ้ าแม่ เมาะ
ดังนั้นการจะส่ งถ่านหิ นต้องใช้ระบบสายพานลาเลียงถ่าน
หิ นเป็ นคู่
ในอดีตโครงการฯ ดังกล่าวจะมีข้ ึนโดยเฉลี่ยปี ละครั้ง
แต่ เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน มี ข ้อ จ ากัด ของพื้ น ที่ ท าให้ ต ้อ งขยับ
ระบบสายพานลาเลียงถ่านหิ นเพื่อเปิ ดหน้าดิน ขุดถ่านหิ น
และการขยับ เครื่ อ งจัก รให้ เข้าใกล้พ้ื น ที่ ขุด ถ่ านหิ น มาก
ที่สุดทาให้จานวนโครงการฯ เพิ่มขึ้นเป็ นปี ละ 4 ถึง 5 ครั้ง
ซึ่ งในระหว่า งการด าเนิ น งานของโครงการฯ ต้อ งหยุด
ระบบสายพานล าเลี ย งถ่ านหิ น เพื่ อ ด าเนิ น การส่ งผลให้
กระบวนการส่ งถ่านหิ นที่ตอ้ งผสมถ่านหิ นจาก 2 พื้นที่ทา
เหมืองต้องหยุดลงอีกทั้งยังส่ งผลกระทบในด้านอื่นๆ ดังนี้
1. ส่ งผลกระทบต่อการขนถ่านหิ น ขึ้ นจากพื้ นที่ ทา
เหมื อ ง และส่ ง ผลกระทบต่ อ การผสมถ่ านฯ ให้ ไ ด้ต าม
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2. ความเป็ นมาของการจ าลองสถานการณ์ แ บบ

การประมาณการระยะเวลาการย้ ายและติ ดตั้ ง
ระบบสายพานล าเลี ย งถ่ า นหิ น ด้ ว ยเทคนิ ค การ
จาลองสถานการณ์ มอนติคาร์ โล

3.

มอนติคาร์ โล

เทคนิ ควิธีมอนติคาร์ โลมี การนามาใช้งานตั้งแต่ช่วง
คริ ส ศตวรรษที่ 17 แต่ ถู ก พัฒ นาอย่า งจริ งจัง ในปี ค .ศ .
1944 เพื่อใช้หาผลของการแพร่ อย่างสุ่ มของนิ วตรอนใน
วัส ดุ ที่ ใช้เป็ นเชื้ อ เพลิ งของโครงการแมนฮัต ตัน ซึ่ งเป็ น
โครงการวิจยั และสร้ างระเบิ ดปรมาณู ส่ งผลให้ป ระหยัด
ค่าใช้จ่ายและลดอัน ตรายที่ จะเกิ ดขึ้ นในระหว่างการวิจัย
โดยอาศัยการสร้างแบบจาลอง และสร้างตัวแปรจากตัวเลข
สุ่ ม ( Random Number) ให้ มี ค ว าม ค ล้ า ย ค ลึ งกั บ
สถานการณ์ จริ งและดาเนิ นการทดลองซ้ าหลายๆ ครั้ งทา
ให้ได้ค่าที่แน่นอน นามาใช้เป็ นตัวแทนเพื่ออธิ บายข้อสรุ ป
หรื อปรากฎการณ์ ต่างๆ ที่ ผลลัพธ์ที่ได้มีความไม่แน่ นอน
ซึ่ งในปั จจุ บ ันสามารถใช้งานได้ง่ายเนื่ องด้วยสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ ในการทดลองซ้ าหลายๆ ครั้ งได้ การใช้การ
จาลองสถานการณ์ แบบมอนติคาร์ โลมาสร้างแบบจาลอง
จะทาให้แบบจาลองที่ได้เป็ นแบบจาลองสถานการณ์ความ
น่ าจะเป็ น ซึ่ งเป็ นวิธีพยากรณ์ เชิ งปริ มาณที่ มีการแจกแจง
แบบไม่ ต่ อ เนื่ อ ง เหมาะส าหรั บ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
โค รงก ารห รื อ ระบ บ งาน ที่ มี ลั ก ษ ณ ะไม่ แ น่ น อ น

ดาเนิ นการศึกษาข้อมู ลทัว่ ไปรวมทั้งเก็บข้อมู ลของ
โครงการฯ ที่ผ่านมา สามารถจัดเรี ยงกิจกรรมรวมทั้งเขียน
แผนงานของโครงการฯ ได้ดงั รู ปที่ 1

รูปที่ 1 รู ปแบบแผนงานของโครงการฯ ที่ได้หลังจาก
จัดเรี ยงกิจกรรมตามเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรม
จากแผนงานของโครงการฯ ที่ ได้พ บว่าแบ่ งเป็ น 2
ส่ วนคือ
1. ส่ วนของงานย้ายและติ ด ตั้งระบบสายพาน (สาย
งานเส้นบนในรู ปที่ 1)
2. ส่ ว นของงานงานย้า ยและติ ด ตั้ง เครื่ องโม่ ถ่ า น
(สายงานเส้นล่างในรู ปที่ 1)
หลังจากนั้นนาเทคนิ คการจาลองสถานการณ์มอนติ
คาร์ โลมาใช้ประมวลผลระยะเวลาของโครงการฯ โดยหา
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระยะเวลาในการ
ดาเนิ นกิ จกรรมของกิจกรรมที่ ใช้ระยะเวลาในการดาเนิ น
กิ จ กรรมไม่ ค งที่ ใ นแต่ ล ะครั้ ง รวมทั้ งตรวจสอบการ
กระจายตัวของข้อมูลและนาค่าที่ได้ไปใช้ในแบบจาลองที่
สร้างขึ้นซึ่ งในที่น้ ี ใช้โปรแกรม @risk ในการประมวลผล
ข้อมูล ซึ่ งจะได้ลกั ษณะของข้อมูลตามรู ปที่ 2

Hammersley, J. M. & Handcomd, D. C. ( 1964)
[1]

ศศิพร (2559) [2] ทาการศึกษาการกาหนดนโยบาย

วัต ถุ ดิ บ คงคลัง ที่ เหมาะสมโดยใช้ เทคนิ คการจ าลอง
สถานการณ์ มอนติ คาร์ โล กรณี ศึกษา บริ ษทั เคมี ภณ
ั ฑ์ทา
ความสะอาดและเคมี ภณ
ั ฑ์สาหรับระบบบาบัดน้ า เพื่อหา
นโยบายการจัดการวัตถุดิบคงคลังที่ทาให้เกิดต้นทุนรวมต่า
ที่สุด ซึ่ งจากการจาลองสถานการณ์และประมวลผลพบว่า
นโยบายแบบใหม่ ที่ ป รั บ ปรุ งจากการจาลองสถานการณ์
โดยใช้ขอ้ มูลจากนโยบายแบบเก่าสามารถลดต้นทุนรวมได้
ถึง 11.04% โดยไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
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รหัส

งานก่อนหน้า

Mean

SD

Curve

A

-

14

B

A

4.67

C

B

7

D

C

4.5

E

A

F

A

G

E, D, F

H

E, D, F

7

I

E, D, F

9.13

3.77 Lognormal

J

E, D, F

18.7

19.9 Weibull

K

E, D, F

11.7

9.26 Lognormal

L

E, D, F

7

M

E, D, F

8.17

N

G, H, I, J, K, L, M

O

G, H, I, J, K, L, M

T@risk

1
14

14.01

4.67
7

2.49 Lognormal

8.94

3.41 Lognormal

15.3

7.36 Weibull

RiskSimtable
Node 1

0

0

4.67

Node 2

14

14.01

7

Node 3

4

4

4.5

4.5

Node 4

14

14

8.94

8.94

Node 5

7

7

7.111689 7.111689

Node 6

15.6

15.6

35

Node 7

29.6

29.61

7

7

Node 8

4.67

4.67

9.13

9.13

Node 9

7

7

Node 10

4.5

4.5

1.69 Lognormal

35

35

19.33942 19.33942
11.7

11.7

Node 11

8.94

8.94

7

7

Node 12

30.17

30.18

8.17

8.17

Node 13

7

7

14

14

14

Node 14

14

14

14

14

14

Node 15

14

14

3.5 Lognormal

รู ปที่ 2 ตัวอย่างลักษณะการจัดเก็บข้อมูลในแบบจาลองก่อนที่จะประมวลผลระยะเวลาของแผนงานของโครงการฯ
หลังจากให้โปรแกรมทาการประมวลผลระยะเวลา
ในการดาเนินงานของแผนงานของโครงการย้าย และติดตั้ง
ระบบสายพานล าเลี ย งถ่ านหิ น แล้ว ใน 1 รอบ ของการ
ประมวลผล โปรแกรมจะทาการจาลองแผนงานฯ โดยใน
ส่ วนของกิจกรรมที่มีระยะเวลาในการดาเนิ นกิจกรรมที่ไม่
คงที่ โปรแกรมจะทาการสุ่ มเลือกระยะเวลาให้โดยอ้างอิง
กับ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการกระจายตัว
ของข้อ มู ล นั้น ๆ แล้ว สรุ ป ออกมาเป็ นระยะเวลาที่ ใช้ใน
แผนงานของโครงการฯ ดัง นั้ นในข้า งต้น ที่ ก าหนดให้
ประมวลผลจ านวน 100 รอบ ก็ จ ะได้ ร ะยะเวลาของ
แผนงานของโครงการฯ 100 ครั้ ง ซึ่ งโปรแกรมก็จะสรุ ป
ออกมาได้ตามรู ปที่ 3

รูปที่ 3 กราฟที่ได้จากการประมวลผลระยะเวลาของ
โครงการฯ
ซึ่ งจากกราฟสรุ ปได้ ว่ า ระยะเวลาที่ ใช้ ส าหรั บ
แผนงานของโครงการย้าย และติดตั้งระบบสายพานลาเลียง
ถ่ านหิ น ที่ เป็ นไปได้ม ากที่ สุ ด คื อ 189 ชั่ว โมง (27 วัน ),
น้อยที่สุด 154 ชัว่ โมง (22 วัน) และระยะเวลาเฉลี่ยที่ตอ้ ง
ใช้คือ 174 ชัว่ โมง (25 วัน) มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่
6.87 นอกจากกราฟที่ ได้ในรู ปที่ 3 แล้ว โปรแกรมยังระบุ
กิจกรรมวิกฤตที่เกิดขึ้นภายในโครงการฯ ตามรู ปที่ 4
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ถึ ง 175.25 ชั่ ว โมง ซึ่ งห มายความว่ า ถ้ า ใน
กระบวนการทางานของโครงการฯ มีความผิดปกติเกิดขึ้น
ค่าเฉลี่ ยของระยะเวลาในการดาเนิ น งานของโครงการฯ
มากที่สุดไม่เกิน 175.25 ชัว่ โมง และขณะเดียวกันค่าเฉลี่ย
ของระยะเวลาในการดาเนิ นงานของโครงการฯ น้อยที่สุด
ไม่เกิน 172.51 ชัว่ โมง
เมื่ อน ากิ จกรรมวิกฤตที่ ได้จ ากการประมวลผลโดย
โปรแกรมมาเขี ย นลงในแผนงานจะได้ ล ั ก ษณะของ
แผนงานตามรู ปที่ 5
172.51

รู ปที่ 4 กิจกรรมวิกฤตที่ได้จากการประมวลผล
โดยใช้โปรแกรม
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองจากรู ปที่ 3
กราฟที่ ไ ด้น้ ั น ที่ ค วามเชื่ อ มั่น 95% พบว่า จากการสุ่ ม
ระยะเวลาการดาเนิ นงานของโครงการฯ จานวน 100 ครั้ง
มี ร ะยะเวลาเฉลี่ ย ในการด าเนิ นโครงการฯ อยู่ ที่ 174
ชัว่ โมง (25 วัน) มี โอกาสที่ จะใช้ระยะเวลาในการดาเนิ น
โครงการอยูร่ ะหว่าง 154 ชัว่ โมง (22 วัน) ถึง 182 ชัว่ โมง
่ ี่ 95% และมีโอกาสที่จะใช้ระยะเวลาในการ
(26 วัน) อยูท
ดาเนิ นโครงการมากกว่านี้ (182 ชั่วโมง) เพียง 5% และ
จากแบบจาลองสถานการณ์ที่สร้างขึ้นที่ความเชื่อมัน่ 95%
สามารถค านวณหาช่ ว งของระยะเวลาด าเนิ น การของ
โครงการได้จาก

รูปที่ 5 รู ปแบบสายงานวิกฤตของโครงการฯ
จากรู ปที่ 5 ทาให้ทราบได้วา่ กิจกรรมวิกฤตนั้นอยูใ่ น
ส่ วนของงานย้ายและติดตั้งเครื่ องโม่ถ่าน ดังนั้นในเบื้องต้น
หากต้อ งการที่ จ ะลดระยะเวลาในการด าเนิ น งานของ
โครงการฯ ต้อ งปรั บ ระยะเวลาในการด าเนิ น งานของ
กิจกรรมวิกฤตที่ มีระยะเวลาในการดาเนิ นงานไม่คงที่ ให้
ใช้ ร ะยะเวลาในการด าเนิ นกิ จ กรรมลดลง เริ่ มจาก
ดาเนิ นการตรวจสอบกิ จกรรมต่างๆ ในส่ วนของงานย้าย
และติ ดตั้งเครื่ องโม่ถ่านซึ่ งมี ท้ งั หมดจานวน 13 กิ จกรรม
ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นกิจกรรมคงที่
จานวน 9 กิจกรรม และเป็ นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนิ นกิจกรรมไม่คงที่จานวน 4 กิจกรรม ซึ่ งจะเห็นได้ว่า
ในโครงการที่ มี กิ จ กรรมที่ ใ ช้ร ะยะเวลาในการด าเนิ น
กิ จกรรมไม่ ค งที่ น้ ัน สามารถเกิ ดกิ จกรรมวิกฤตและสาย
งานวิ ก ฤตได้ม าก เพราะสายงานวิ ก ฤตจะขยับ ไปตาม
กิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นกิจกรรมมากที่สุดของ
โครงการนั้นๆ ดังนั้นหากเป็ นโครงการที่มีขนาดใหญ่และ
มี กิ จ กรรมที่ ใช้ร ะยะเวลาในการด าเนิ น กิ จ กรรมไม่ ค งที่
จานวนมากๆ การหาสายงานวิกฤตก็จะทาได้ยาก และสาย
งานวิกฤตที่ได้ ก็ไม่สามารถใช้ในการอ้างอิงระยะเวลาของ

Half Width = t(α/2,n-1)s/n1/2

โดย
จะได้

t(α/2,n-1) =

1.98 (คำนวณจำก Excel)

s
=
n
=
Half Width

6.87 (จำกกำรประมวลผล)
99
=
1.37

จากค่ า Half Width ที่ ค านวนได้ มี ค่ า น้ อ ยมาก
แสดงว่าการสุ่ มจานวน 100 ครั้งมี ความเหมาะสม ดังนั้น
จากการค านวณจะได้ช่ วงของระยะเวลาด าเนิ น การของ
โครงการมี ค่ าเป็ น 173.88 ± 1.37 หรื อ มี ค่ าอยู่ร ะหว่าง
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โครงการนั้น ๆ ในครั้ งต่อไปได้อีก ทั้งนี้ จานวนกิ จกรรม
วิ ก ฤตที่ ห าได้ ใ นแต่ ล ะครั้ งอาจมี ความแตกต่ า งกั น
เมื่ อนาไปใช้ในการวางแผนการดาเนิ นงานของโครงการ
จะทาให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
การใช้ แ บบจ าลองที่ อ้ า งอิ ง เทคนิ คการจ าลอง
สถานการณ์มอนติคาร์ โลกับโครงการฯ ผลที่ได้คือสายงาน
วิก ฤตอยู่ในส่ ว นของงานย้ายและติ ด ตั้งเครื่ อ งโม่ ถ่ าน มี
กิ จ กรรมวิ ก ฤตจ านวน 13 กิ จ กรรม มี 4 กิ จ กรรมที่ ใ ช้
ระยะเวลาในการด าเนิ นกิ จ กรรมไม่ ค งที่ และจาก 4
กิจกรรมดังกล่าว มี 2 กิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาในการดาเนิ น
กิ จ กรรมซ่ อ นกับ กิ จ กรรมอื่ น ซึ่ งมี ผ ลต่ อ สายงานวิก ฤต
สามารถทาให้สายงานวิกฤตเกิดขึ้นได้ถึง 4 รู ปแบบดังนี้

รูปที่ 9 รู ปแบบสายงานวิกฤตแบบที่ 4
ดัง นั้ นหากต้อ งการลดระยะเวลาด าเนิ น งานของ
โครงการฯ จะต้องปรับปรุ งสายงานวิกฤตทั้ง 4 สายงานใน
ข้างต้นให้ระยะเวลาในการดาเนิ นกิจกรรมน้อยที่สุด โดย
เบื้ อ งต้น ควรเริ่ ม จากปรั บ ปรุ งในส่ ว นของกิ จ กรรมที่ ใช้
ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมไม่คงที่ ซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทา
ให้การดาเนินงานของโครงการฯ แต่ละครั้งใช้ระยะเวลาไม่
เท่ากัน
4. การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการย้ า ยและติ ด ตั้ ง

ระบบสายพานลาเลียงถ่ านหิ น ลิกไนต์ (เฉพาะใน
ส่ วนของงานย้ ายและติดตั้งเครื่ องโม่ ถ่าน)

จากแบบจ าลองท าให้ได้ระยะเวลาการท างานของ
โครงการที่ เป็ นไปได้ม ากที่ สุ ดคื อ 189 ชั่วโมง (27 วัน )
และมี ร ะยะเวลาเฉลี่ ย ที่ 174 ชั่ ว โมง (25 วัน ) ซึ่ งเป็ น
ระยะเวลาที่ เป็ นไปได้มากที่สุดของการดาเนิ นโครงการฯ
โดยที่ ไม่ ได้ด าเนิ น การปรั บ เปลี่ ยนวิธี ก ารใดๆ อี ก ทั้งยัง
สามารถลดระยะเวลาของโครงการฯ ได้อี ก หากมี ก าร
ปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนิ นงานของแต่ละกิจกรรม เนื่ องจาก
แบบจาลองที่สร้างทาให้ทราบถึงเวลาที่นอ้ ยที่สุดที่เป็ นไป
ได้คือ 154 ชัว่ โมง (22 วัน)
เนื่ องจากโครงการฯ นี้ มีงานอยู่ 2 ส่ วนคือ ส่ วนของ
งานย้ายและติดตั้งระบบสายพาน และส่ วนของงานย้ายและ
ติดตั้งเครื่ องโม่ถ่าน และจากข้อมูลกิจกรรมหลายกิจกรรม
ในโครงการฯ มีระยะเวลาในการดาเนิ นกิจกรรมไม่คงที่จึง
มี โอกาสที่ ส ายงานวิกฤตจะมี การเปลี่ ยนแปลงเมื่ อมี การ
ดาเนินโครงการฯ แต่ละครั้ง
ในส่ วนของงานวิจัยนี้ จะขอเสนอการลดระยะเวลา
ของโครงการฯ ในส่ วนของงานย้ายและติ ด ตั้งเครื่ อ งโม่
ถ่าน เนื่องจากเป็ นสายงานวิกฤตที่เกิดขึ้นจริ งในปั จจุบนั ซึ่ ง

รูปที่ 6 รู ปแบบสายงานวิกฤตแบบที่ 1

รูปที่ 7 รู ปแบบสายงานวิกฤตแบบที่ 2

รูปที่ 8 รู ปแบบสายงานวิกฤตแบบที่ 3
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จะใช้ 3 วิธีในการปรับปรุ งระยะเวลาในการดาเนินงานของ
โครงการฯ ประกอบด้วย
1. ปรับปรุ งระยะเวลาในการดาเนิ นงานของกิจกรรม
ที่ เป็ นกิ จกรรมวิกฤตที่ มีระยะเวลาในการดาเนิ นกิ จกรรม
ไม่คงที่
2. ย้ายบางกิ จกรรมที่ อยู่ในสายงานวิกฤตที่ ส ามารถ
ดาเนิ น งานก่ อ นหรื อ หลังการด าเนิ น งานของโครงการฯ
ออกจากแผนงานของโครงการฯ
3. ปรั บ ปรุ งการด าเนิ น งานของโครงการฯ โดยการ
ซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาใน
การด าเนิ น งานของโครงการฯ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนิ นงานโดยใช้ระยะเวลาน้อยกว่าเดิมและมีความคุม้ ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์
4.1 ลดระยะเวลาใน การด าเนิ นกิ จ กรรมวิ ก ฤตที่ ใ ช้
ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมไม่ คงที่ซึ่งประกอบด้ วย 4
กิจกรรม (ข้ อมูลได้ จากการประมวลผลของแบบจาลอง)
โดยจะดาเนินการปรับระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมของ
4 กิจกรรม
- ปรับพื้นที่บริ เวณที่ติดตั้ง Crusher เดิม
- ยก Truck Ramp ติดตั้ง
- ติดตั้ง CR ใหม่ พร้อมอุปกรณ์
- ปูพ้นื คอนกรี ตใต้ CR
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลพบว่าสามารถปรับบาง
กิจกรรมให้ใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นกิจกรรมน้อยลงได้
ซึ่ งเมื่อได้ระยะเวลาของกิจกรรมที่ปรับแล้ว จะนาไปใช้ใน
แบบจ าลองอี ก ครั้ ง และเมื่ อ ประมวลผลข้อ มู ล จะได้
ระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการฯ เป็ นดังรู ปที่ 10

รูปที่ 10 ข้อมูลการลดระยะเวลาของโครงการฯ โดยปรับ
เวลาเฉพาะกิจกรรมวิกฤตจานวน 4 กิจกรรม
พบว่าระยะเวลาในการดาเนิ นโครงการฯ มากที่ สุ ด
คื อ 171 ชั่วโมง (25 วัน ), น้อ ยที่ สุ ด 147 ชั่ว โมง (21
วัน) และระยะเวลาเฉลี่ยที่ตอ้ งใช้คือ 152 ชัว่ โมง (22 วัน)
มี ค่ า เบี่ ยงเบนมาตรฐานอยู่ ที่ 4.725 ซึ่ งจะเห็ นได้ ว่ า
เมื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นระยะเวลาในการด าเนิ น กิ จ กรรมตาม
ข้างต้นแล้วทาให้ช่วงของระยะเวลาในการดาเนิ นกิจกรรม
เปลี่ยนไป โดยมีแนวโน้มที่จะใช้ระยะเวลาน้อยลง ซึ่ งจาก
การจาลอง 100 ครั้ ง มี การใช้เวลา 147 ชั่วโมง (21 วัน )
มากครั้งที่สุด
4.2 ลดระยะเวลาใน การด าเนิ นกิ จ กรรมวิ ก ฤตที่ ใ ช้
ระยะเวลาในการดาเนิ น กิจกรรมไม่ คงที่ในส่ วนของงาน
ย้ายเครื่ องโม่ ถ่านซึ่งประกอบด้ วย 6 กิจกรรม
- ถอดรื้ อระบบไฟฟ้าผสมถ่าน
- ปรับพื้นที่บริ เวณที่ติดตั้ง Crusher เดิม
- ยก Truck Ramp ติดตั้ง
- ติดตั้ง CR ใหม่ พร้อมอุปกรณ์
- ปูพ้นื คอนกรี ตใต้ CR
- Function Route Controller Test
โดยจะมี การปรั บ ระยะเวลาในการด าเนิ น กิ จกรรม
เพิ่มจากที่ เดิมอีก 2 กิจกรรม (ซึ่ งทั้งหมดเป็ นกิ จกรรมที่ มี
ระยะเวลาในการด าเนิ นกิ จ กรรมไม่ ค งที่ ) ซึ่ งเมื่ อ ได้
ระยะเวลาของกิ จกรรม ที่ ป รั บ แล้ ว จะน าไป ใช้ ใ น
แบบจาลอง และเมื่อประมวลผลข้อมู ลจะได้ระยะเวลาใน
การดาเนินงานของโครงการฯ เป็ นดังรู ปที่ 11
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จะเห็ นได้ ว่ า ระยะเวลาในการด าเนิ นงานของ
โครงการฯ ที่ ไ ด้ มี ค วามใกล้เคี ย งกั น ดั ง นั้ นผู ้บ ริ หาร
โครงการสามารถเลื อกที่ จะใช้วิธีใดก็ได้ ขึ้ น อยู่กับ ความ
เหมาะสมในด้า นต่ า งๆ แต่ ด้ว ยเป้ า หมายที่ ต ้อ งการลด
ระยะเวลาในการดาเนิ นโครงการให้ได้มากที่สุด จึงควรที่
จะปรับระยะเวลาในการดาเนิ นกิจกรรมของทุกๆ กิจกรรม
ที่ ใ ช้ ร ะยะเวลาไม่ ค งที่ เพื่ อ ใช้ เป็ นมาตรฐานในการ
ดาเนินงานของโครงการฯ ต่อไป
4.3 นาบางกิจกรรมในส่ วนของกิจกรรมย้ ายเครื่ องโม่ ถ่าน
ที่ ส ามารถด าเนิ น การก่ อ นหรื อ หลัง ได้ อ อกจากสายงาน
วิกฤตจานวน 5 กิจกรรม
- ปรับพื้นที่บริ เวณที่ติดตั้ง Crusher เดิม
- ขนย้ายและประกอบ Boom Crane 150 ตัน
- ถอดแยกและขนย้าย Boom Crane 150 ตันฯ
- ปูพ้นื คอนกรี ตใต้ CR
- เคลียร์เศษวัสดุ
โดยจะน ากิ จ กรรมทั้ ง 5 ออกจากแผนงานของ
โครงการฯ และปรับค่าในแบบจาลอง และเมื่อประมวลผล
ข้อ มู ล จะได้ร ะยะเวลาในการด าเนิ น งานของโครงการฯ
เป็ นดังรู ปที่ 12

รูปที่ 11 ข้อมูลการลดระยะเวลาของโครงการฯ โดยปรับ
เวลาเฉพาะกิจกรรมวิกฤตจานวน 6 กิจกรรม
พบว่าระยะเวลาในการดาเนิ นโครงการฯ มากที่ สุ ด
คือ 175 ชัว่ โมง (25 วัน), น้อยที่สุด 147 ชัว่ โมง (21 วัน)
และระยะเวลาเฉลี่ยที่ตอ้ งใช้คือ 153 ชัว่ โมง (22 วัน) มีค่า
เบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู่ ที่ 5.931 ซึ่ งจะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ
ปรั บ เปลี่ ยนระยะเวลาในการดาเนิ นกิ จกรรมตามข้างต้น
แล้ว ท าให้ ช่ ว งของระยะเวลาในการด าเนิ นกิ จ กรรม
เปลี่ยนไป โดยมีแนวโน้มที่จะใช้ระยะเวลาน้อยลง ซึ่ งจาก
การจาลอง 100 ครั้ ง มี การใช้เวลา 147 ชั่วโมง (21 วัน )
มากครั้ งที่ สุ ด การปรั บ ระยะเวลาในครั้ งนี้ จะเห็ น ได้ว่า
ระยะเวลาในการด าเนิ นงานของโครงการฯ มี ค วาม
ใกล้เคี ยงกับ การลดระยะเวลาในข้อ 4.1 ซึ่ งสรุ ป ได้ต าม
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรี ยบเที ย บผลที่ ไ ด้ จ ากการประมวลผล
ระยะเวลาของการดาเนินงานของโครงการฯ
รายการ

ปรับ 4 กิจกรรม

ปรับ 6 กิจกรรม

(ระยะเวลา)

ชัว่ โมง (วัน)

ชัว่ โมง (วัน)

มากที่สุด
น้อยที่สุด
เฉลี่ย
สุ่ มได้มากที่สุด
Max. ที่ความ
เชื่อมัน่ 95%

171 (25)

175 (25)

147 (21)

147 (21)

152 (22)

153 (22)

147 (21)

147 (21)

161 (23)

165 (24)

รูปที่ 12 ข้อมูลการลดระยะเวลาของโครงการฯ โดยตัด
กิจกรรมที่สามารถดาเนินการนอกโครงการฯ ได้
ออกจากโครงการฯ จานวน 5 กิจกรรม
พบว่า ระยะเวลาในการดาเนิ นโครงการฯ มากที่ สุด
คือ 167 ชัว่ โมง (24 วัน), น้อยที่สุด 126 ชัว่ โมง (18 วัน)
และระยะเวลาเฉลี่ยที่ตอ้ งใช้คือ 137 ชัว่ โมง (20 วัน) มีค่า
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การปรับระยะเวลาในครั้งนี้จะเห็นได้วา่ ระยะเวลาใน
การดาเนิ นงานของโครงการฯ มีความใกล้เคียงกับการลด
ระยะเวลาในข้อ 4.3 ซึ่ งสรุ ปได้ตามตารางที่ 2

เบี่ ยงเบน มาตรฐาน อยู่ ที่ 8.870 ซึ่ งเมื่ อป รั บ เป ลี่ ย น
ระยะเวลาในการดาเนิ นกิจกรรมตามข้างต้นแล้วทาให้ช่วง
ของระยะเวลาในการด าเนิ น กิ จ กรรมเปลี่ ย นไป โดยมี
แนวโน้มที่ จะใช้ระยะเวลาน้อยลง ซึ่ งจากการจาลอง 100
ครั้ง มีการใช้เวลา 135 ชัว่ โมง (20 วัน) มากครั้งที่สุด
4.4 ลดระยะเวลาในการด าเนิ นกิ จ กรรมวิ ก ฤตที่ ใ ช้
ระยะเวลาในการดาเนิ น กิจกรรมไม่ คงที่ในส่ วนของงาน
ย้ ายเครื่ องโม่ ถ่านซึ่ งประกอบด้ วย 6 กิจกรรม และนาบาง
กิจกรรมในส่ วนของกิจกรรมย้ ายเครื่ องโม่ ถ่านที่สามารถ
ดาเนินการก่อนหรื อหลังได้ ออกจากสายงานวิกฤต
เมื่อดาเนิ นการตามข้างต้นจะได้ขอ้ มูลในแบบจาลอง
และเมื่ อป ระมวลผลข้ อ มู ลจะได้ ร ะยะเวลาใน การ
ดาเนินงานของโครงการฯ เป็ นดังรู ปที่ 13

ตารางที่ 2 เปรี ยบเที ย บผลที่ ไ ด้ จ ากการประมวลผล
ระยะเวลาของการดาเนินงานของโครงการฯ
รายการ

นากิจกรรมออก

ปรับและนาออก

(ระยะเวลา)

5 กิจกรรม

5 กิจกรรม

ชัว่ โมง (วัน)

ชัว่ โมง (วัน)

167 (24)

169 (25)

126 (18)

126 (18)

137 (20)

134 (20)

135 (20)

126 (18)

156 (23)

146 (21)

มากที่สุด
น้อยที่สุด
เฉลี่ย
สุ่ มได้มากที่สุด
Max. ที่ความ
เชื่อมัน่ 95%

จะเห็ นได้ ว่ า ระยะเวลาในการด าเนิ นงานของ
โครงการฯ ที่ ไ ด้ มี ค วามใกล้เคี ย งกั น ดั ง นั้ นผู ้บ ริ หาร
โครงการสามารถเลื อกที่ จะใช้วิธีใดก็ได้ ขึ้ น อยู่กับ ความ
เหมาะสมในด้า นต่ า งๆ แต่ ด้ว ยเป้ า หมายที่ ต ้อ งการลด
ระยะเวลาในการดาเนิ นโครงการให้ได้มากที่สุด จึงควรที่
จะปรับระยะเวลาในการดาเนิ นกิจกรรมของทุกๆ กิจกรรม
ที่ ใ ช้ร ะยะเวลาไม่ ค งที่ แ ละน าบางกิ จ กรรมที่ ส ามารถ
ด าเนิ น การก่ อ น ห รื อห ลั ง โครงการฯ ออกจากการ
ด าเนิ น งานของโครงการฯ เพื่ อ ใช้เป็ นมาตรฐานในการ
ดาเนินงานของโครงการฯ ต่อไป
4.5 ลดระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการฯ โดยการ
จัดซื้อเครื่ องโม่ ถ่านเพิม่
การจั ด ซื้ อเครื่ องโม่ ถ่ า นเพิ่ ม จะท าให้ ส ามารถ
ดาเนิ นการย้ายเครื่ องโม่ถ่านไปยังบริ เวณหน้างานใหม่ได้
ก่ อ นที่ จ ะด าเนิ น โครงการฯ (ด าเนิ น การติ ด ตั้งก่ อ นหยุด
ระบบสายพาน) ซึ่ งเมื่อดาเนินการตามข้างตันและนาข้อมูล
ที่ ไ ด้ม าใช้ในแบบจ าลอง โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ดาเนิ นกิจกรรมของกิจกรรมในส่ วนของการย้ายเครื่ องโม่
ถ่านเป็ น 0 ชัว่ โมง

รู ปที่ 13 ข้อมูลการลดระยะเวลาของโครงการฯ
โดยปรับระยะเวลาของกิจกรรมจานวน 6 กิจกรรม
และปรับบางกิจกรรมออกจานวน 5 กิจกรรม
พบว่า ระยะเวลาในการดาเนิ นโครงการฯ มากที่ สุด
คื อ 169 ชั่ว โมง (25 วัน ), น้ อ ยที่ สุ ด 126 ชั่ว โมง (18
วัน) และระยะเวลาเฉลี่ยที่ตอ้ งใช้คือ 134 ชัว่ โมง (20 วัน)
มี ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 8.210 ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่า เมื่ อ
ปรั บ เปลี่ ยนระยะเวลาในการดาเนิ นกิ จกรรมตามข้างต้น
แล้ว ท าให้ ช่ ว งของระยะเวลาในการด าเนิ นกิ จ กรรม
เปลี่ยนไป โดยมีแนวโน้มที่จะใช้ระยะเวลาน้อยลง ซึ่ งจาก
การจาลอง 100 ครั้ ง มี การใช้เวลา 126 ชั่วโมง (18 วัน )
มากครั้งที่สุด
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ผลตอบแทนภายใน และระยะเวลาคื น ทุ น จะได้มู ล ค่ า
ปั จจุ บัน ของผลประโยชน์ สุ ท ธิ 76.74 ล้านบาท ซึ่ งมี ค่ า
เป็ น บวก มี อั ต ราผลตอบ แทน ภายใน อยู่ ที่ 5% ซึ่ ง
มากกว่าอัตรดอกเบี้ ยเงินฝาก และมี ระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่
16 ปี ซึ่ งคืนทุนก่อนที่เครื่ องโม่ถ่านจะหมดอายุการใช้งาน
ซึ่ งทั้งหมดนี้ สามารถสรุ ปได้ว่าการซื้ อเครื่ องโม่ถ่านเพิ่มก็
เป็ นตัวเลือกหนึ่ งที่น่าสนใจ หากต้องการที่จะลดระยะเวลา
ในการดาเนินงานของโครงการ

เมื่ อน าข้อมู ลที่ ได้ม าใช้ในแบบจาลอง โดยกาหนด
ระยะเวลาของกิจกรรมในส่ วนของโครงโม่ถ่านให้เป็ น 0
ชัว่ โมง (นาออกจากแผนงาน ) และเมื่อประมวลผลข้อมูล
จะได้ระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการฯ เป็ นดังรู ป
ที่ 14

ตารางที่ 3 เปรี ยบเที ย บผลที่ ไ ด้ จ ากการประมวลผล
ระยะเวลาของการดาเนินงานของโครงการฯ
รายการ
(ระยะเวลา)

มากที่สุด
น้อยที่สุด
เฉลี่ย
สุ่ มได้มากที่สุด
Max. ที่ความ
เชื่อมัน่ 95%

รูปที่ 14 ข้อมูลการลดระยะเวลาของโครงการฯ โดยปรับ
ระยะเวลาของกิจกรรมในส่ วนของงานย้ายและติดตั้งเครื่ อง
โม่ถ่านเมื่อดาเนินการซื้ อเครื่ องโม่ถ่านเพิ่ม
พบว่า ระยะเวลาในการดาเนิ นโครงการฯ มากที่ สุด
คือ 174 ชัว่ โมง (25 วัน), น้อยที่สุด 119 ชัว่ โมง (17 วัน)
และระยะเวลาเฉลี่ยที่ตอ้ งใช้คือ 134 ชัว่ โมง (20 วัน) มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 9.595 ซึ่ งจากการจาลอง 100 ครั้ง
มีการใช้เวลา 127 ชัว่ โมง (19 วัน) มากครั้งที่สุด
การปรับระยะเวลาในครั้งนี้ จะต้องมีการลงทุ นซื้ อ
เครื่ อ งโม่ ถ่านเพิ่ ม เติ ม ซึ่ งมี มู ล ค่าประมาณ 100 ล้านบาท
เมื่อนาระยะเวลาที่ ได้จากการประมวลผลโดยแบบจาลอง
มาเที ย บกับ การลดระยะเวลาในข้อ 4.4 ซึ่ งสรุ ป ได้ต าม
ตารางที่ 3
จะเห็ นได้ ว่ า ระยะเวลาในการด าเนิ นงานของ
โครงการฯ ที่ ได้มี ค วามใกล้เคี ยงกัน แต่การซื้ อ เครื่ อ งโม่
ถ่ านเพิ่ ม จะท าให้ เกิ ด ข้อ ดี ในด้านอื่ น ๆ ตามมานอกจาก
สามารถดาเนิ น โครงการฯ ได้เร็ วขึ้ น เช่ น ประสิ ท ธิ ภาพ
ของเครื่ อ งจัก รที่ ดี ข้ ึ น สามารถน าเครื่ อ งโม่ เดิ ม เข้าซ่ อ ม
บารุ งได้โดยไม่มีขอ้ จากัดด้านระยะเวลา ลดปั ญหาเครื่ อง
โม่ถ่านชารุ ด ทั้งนี้ ห ากนาไปวิเคราะห์ ถึงความเหมาะสม
โดยใช้ มู ล ค่ า ปั จจุ บ ั น ของผลป ระโยชน์ สุ ท ธิ อั ต รา

ปรับและนาออก
5 กิจกรรม
ชัว่ โมง (วัน)

ซื้อเครื่ องโม่ถ่าน
เพิ่ม
ชัว่ โมง (วัน)

146 (21)

154 (22)

169 (25)
126 (18)
134 (20)
126 (18)

174 (25)
119 (17)
134 (20)
127 (19)

ทั้งนี้จากแบบจาลองตามข้อ 4.4 ที่ความเชื่อมัน่ 95%
สามารถค านวณหาช่ ว งของระยะเวลาด าเนิ น การของ
โครงการได้จาก
Half Width = t(α/2,n-1)s/n1/2

โดย

จะได้

t(α/2,n-1)

=

1.98 (คานวณจาก Excel)

s
n

=
=

8.21 (จากการประมวลผล)
99

Half Width

=

1.64

จากค่า Half Width ที่คานวนได้มีค่าน้อยมาก แสดง
ว่าการสุ่ ม จานวน 100 ครั้ งมี ความเหมาะสม ดังนั้น จาก
การค านวณจะได้ ช่ ว งของระยะเวลาด าเนิ นการของ
โครงการมี ค่ าเป็ น 133.96 ± 1.64 หรื อ มี ค่ าอยู่ร ะหว่าง
132.32 ถึง 135.60 ชัว่ โมง
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5.

สรุ ปผลการวิจัย

6.

จากการวิจยั พบว่าการสร้างแบบจาลองโดยใช้เทคนิ ค
การจ าลองสถานการณ์ ม อนติ ค าร์ โ ลโดยใช้โ ปรแกรม
@risk ส าม ารถใช้ ใ น ก ารป ระม าณ ระยะเวลาก าร
ดาเนิ นงานของโครงการฯ ซึ่ งมีกิจกรรมในโครงการฯ ที่มี
ระยะเวลาในการด าเนิ น กิ จ กรรมไม่ ค งที่ ไ ด้ อี ก ทั้ งยัง
สามารถทราบถึ งสายงานและกิ จกรรมวิกฤต และเมื่ อน า
กิ จ กรรมวิก ฤตที่ ได้ไปปรั บ ระยะเวลาในการด าเนิ น งาน
พบว่าสามารถลดระยะเวลาในการดาเนิ นงานของโครงการ
ลงได้โดยไม่ ได้ตอ้ งปรั บ ลดระยะเวลาในการดาเนิ นงาน
ของกิ จกรรมที่ มีระยะเวลาในการดาเนิ นกิ จกรรมไม่คงที่
ทั้งหมด ซึ่ งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั โครงการอื่นๆ ที่มี
กิจกรรมจานวนมาก ทาให้ไม่สามารถปรับลดระยะเวลาใน
การดาเนิ นงานได้ท้ งั หมด จากการประมวลผลพบว่าวิธีที่ดี
ที่สุดในการลดระยะเวลาในการดาเนิ นงานของโครงการฯ
คือ การปรับลดระยะเวลาในการดาเนิ นงานของกิจกรรมที่
มี ร ะยะเวลาในการด าเนิ น กิ จ กรรมไม่ ค งที่ แ ละน าบาง
กิจกรรมที่ สามารถตัดออกจากโครงการฯ ได้ออกไป (ใน
ส่ วนของงานย้ายและติ ดตั้งเครื่ องโม่ ถ่าน) ซึ่ งเมื่ อจาลอง
ระยะเวลาจากการประมวลผล 100 ครั้ งพบว่า ระยะเวลา
ในการด าเนิ น โครงการฯ มากที่ สุ ด คื อ 169 ชั่วโมง (25
วัน), น้อยที่ สุ ด 126 ชั่วโมง (18 วัน ) มี การใช้เวลา 126
ชัว่ โมง (18 วัน) มากครั้งที่สุด และระยะเวลาเฉลี่ยที่ความ
เชื่ อ มั่ น 95% จะมี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 132.32 ถึ ง 135.60
ชัว่ โมง

ข้ อเสนอแนะ

การวิจยั ครั้งนี้ ได้ดาเนิ นการในส่ วนของงานย้ายและ
ติดตั้งเครื่ องโม่ถ่านเท่านั้น ซึ่ งเมื่อดาเนิ นการแล้วจะทาให้
สายงานและกิจกรรมวิกฤตย้ายไปอยู่ในส่ วนของงานย้าย
และติ ดตั้งระบบสายพาน ซึ่ งจะมี ข อ้ จากัดในการดาเนิ น
กิ จ กรรมแตกต่ า งกั น ไป ดั ง นั้ นหากต้ อ งการปรั บ ลด
ระยะเวลาในการดาเนิ นงานของโครงการฯ ให้ได้มากที่สุด
ต้อ งด าเนิ น การในส่ วนของงานย้า ยและติ ด ตั้ง ระบบ
สายพานลาเลี ยงด้วย อี กทั้งหากต้องการให้ระยะเวลาใน
การด าเนิ นการของโครงการฯ ลดลงอี ก สามารถเร่ ง
โครงการฯ ได้ โ ดยการเพิ่ ม ระยะเวลาในการท างาน
(ล่วงเวลา) เนื่ องจากการวิจยั นี้ คิดระยะเวลาในการทางาน
ปกติ ของ กฟผ. ซึ่ งอยู่ที่ 7 ชัว่ โมงต่อวัน ดังนั้นหากมี การ
เพิ่ ม ระยะเวลาในการท างานของแต่ ล ะวัน จะท าให้
ระยะเวลาโดยรวมของโครงการฯ (คิดเป็ นวัน) ลดลงไปอีก
7.
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