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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี ้ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลการ
ทางานระบบขนส่ง โดยใช้ รถขุดไฟฟ้า HITACHI EX
2500e ขนาดบุ้ง กี๋ 16 ลูก บาศก์ เ มตร (ลบ.ม.) และ
รถบรรทุกขนาดบรรทุก 100 ตัน ในพื น้ ที่ ก ารท างาน
บ่ อ ด้ านตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (South -East Pit) ของ
เหมื อ งลิ ก ไนต์ แ ม่ เ มาะ เป็ นเวลา 1 ปี โดยการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลวงรอบระบบขนส่ง (Cycle time) นามา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้ วนา
ค่าที่ได้ ไปสร้ างแบบจาลองระบบขนส่ง เพื่อหาจานวน
รถบรรทุก ที่ เ หมาะสมในแต่ ล ะระยะขนส่ ง เป็ นการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน ลดเวลาในการรอ
คอยและลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการท างานพบว่ า จ านวน
รถบรรทุ ก ที่ เ หมาะสมส าหรั บ ท างานร่ ว มกับ รถขุ ด
ไฟฟ้า HITACHI EX 2500e ที่ระยะขนส่งต่าง ๆ ได้ แก่
จานวนรถบรรทุก 3 คันเหมาะสมกับระยะขนส่ง 200
เมตร, จานวนรถบรรทุก 4 คันเหมาะสมกับระยะขนส่ง
400-800 เมตร, จานวนรถบรรทุก 5 คันเหมาะสมกับ
ระยะขนส่ง 1,000-1,300 เมตร และจานวนรถบรรทุก
6 คันเหมาะสมกับระยะขนส่ง 1,600 เมตร

Abstract
This research is aimed to study the Mae
Moh Lignite open pit mine truck- shovel haulage
systems (shovel HITACHI EX 2500e) using
computer simulation approach. Haulage system
data gathered from South – East Pit of Mae Moh’s
Lignite mine. The data that we apply for created
the model have to reference the statistic data
from real working area for improve efficiency,
reduce waiting times and reduce operation costs.
The data is set of shovel and truck from the
activities collected at Mae Moh’s Lignite mine for
one year. The statistic data was analysis to find
the mean and standard deviation (S.D.) for adapt
to the model.
In case of, loading by Hitachi EX 2500e
have to using 3 trucks for haulage distance is
200 meter, using 4 trucks for haulage distance
400 - 800 meter, using 5 trucks for haulage
distance 1,000 - 1,300 meter and using 6 trucks
for haulage distance 1,600 meter

1. บทนา
เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง (รูปที่ 1)
ดาเนินการโดย การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะจะถูกนาไปใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โ ดย แต่ ล ะ ปี จะ ใช้ ถ่ า น หิ น ลิ ก ไน ต์ ใน ก า รผลิ ต
กระแสไฟฟ้า 15-17 ล้ านตัน โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีกาลัง
การผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 2,625 เมกะวัตต์ [5]
ระบบขนส่งในเหมื องแม่เมาะส่วนใหญ่ เป็ น
ระบบรถขุดและรถรับ (Shovel and Trucks) ควบคู่ไป
กับระบบสายพานลาเลียง การสร้ างแบบจาลองระบบ
ขนส่ ง ภายในบ่ อ เหมื อ งจึ ง สามารถบริ ห ารจั ด การ
เครื่ อ งจัก รระบบขนส่ ง ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและเกิ ด
ประสิทธิภาพมากที่สดุ
งานวิ จั ย ฉบับ นี ไ้ ด้ สร้ างแบบจ าลองระบบ
ขนส่งหน้ าดิน เปรี ยบเทียบระหว่างดินทัง้ 2 ชนิด ได้ แก่
ดินเหนียวแดง (Red bed) และ ดินเหนียวเทา (Grey
claystone) (รู ปที่ 2) โดยใช้ รถขุดไฟฟ้า HITACHI EX
2500e ขนาดบุ้ง กี๋ 16 ลูก บาศก์ เมตร (ลบ.ม.) และ
รถบรรทุ ก ขนาดบรรทุ ก 100 ตั น CATTERPILLA
777D และ HITACHI EUCLID EH1700 (รูปที่ 3) ใน
พืน้ ที่การทางาน บ่อด้ านตะวันออกเฉี ยงใต้ (South East Pit) ของเหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง

เหมืองแม่เมาะ
จ.ลาปาง

รูปที่ 1 แสดงที่ตงเหมื
ั ้ องแม่เมาะ

รูปที่ 2 แสดงดินเหนียวแดงและดินเหนียวเทา ในพื ้นที่บอ่ ด้ าน
ตะวันออกเฉียงใต้ ของเหมืองแม่เมาะ

รูปที่ 3 แสดงรถขุดไฟฟ้า HITACHI EX 2500e
และรถบรรทุกขนาดบรรทุก 100 ตัน

1.1 คุณสมบัตขิ องดินที่เหมืองแม่ เมาะ
1.1.1 ความสามารถในการรั บแรงแบกทาน
(Bearing Capacity (Ton/ M2))
ความสามารถในการรับแรงแบกทานของดิน
2 ชนิด ได้ แก่ ดินเหนียวแดงและดินเหนียวเทา โดยทา
การทดสอบที่ ค วามชื น้ ตามธรรมชาติ ดัง แสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความสามารถในการรับแรงแบกทานของดิน
ที่เหมืองแม่เมาะ [2]
ดินเหนียวแดง
25
ดินเหนียวเทา
>25

2. วิธีการวิจัย
2.1 เก็บข้ อมูล
โดย 1 วงรอบ (Cycle time) ซึง่ ประกอบด้ วย
- เวลาที่รถรับถอยเพื่อรอรับเปลือกดิน (SPOT 1)
- เวลาที่รถขุดตักเปลือกดินใส่รถบรรทุก (Loading)
- เวลาที่รถบรรทุกใช้ ขนส่งจากรถขุดไปยังเครื่ องโม่
(Traveling loaded)
- เวลาที่รถบรรทุกรอเครื่ องโม่ (SPOT 2)
- เวลาที่ ร ถบรรทุ ก เทเปลื อ กดิ น ลงเครื่ องโม่
(Dumping)
- เวลาที่รถบรรทุกใช้ วิ่งกลับมายังรถขุด
(Traveling empty) ดังแสดงในรูปที่ 4

1.1.2 ก าลั งการรั บแรงอั ด แบบไม่ ถู ก จ ากั ด
(Unconfined Compressive Strength : MPa)
กาลังการรับแรงอัดแบบไม่ถกู จากัดของดิน 2
ชนิ ด ได้ แก่ ดิน เหนี ยวสีแดงและดินเหนี ย วสีเทา ดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงกาลังการรับแรงอัดแบบไม่ถกู จากัด ของดินที่
เหมืองแม่เมาะ [2]
ชนิดดิน

ดินเหนียวแดง

ดินเหนียวเทา

ค่าเฉลี่ย

0.448

2.74

ค่าน้ อยสุด

0.06

0.06

ค่ามากสุด

1.88

14.50

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

0.36

2.27

1.1. 3 ความหนาแน่ น (Solid Density) [2]
ดินเหนียวแดงประมาณ 1 . 9 5 ตัน/ลบ.ม.
ดินเหนียวเทาประมาณ 2.25 ตัน/ลบ.ม.

รูปที่ 4 วงรอบระบบขนส่ง (Cycle time)

2.2 วิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ ข้อมูลการ
รับเข้ า (Input Analyzer)
ในโปรแกรม ARENA Simulation เพื่อหา
ค่าเฉลี่ย ( M e a n ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation - S.D.) ดังแสดงในรูปที่ 5

มาตรฐาน ชุดข้ อมูลของรถขุดใช้ ในการตักดินเหนียวสี
แดงมากกว่าดินเหนียวสีเทา ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงเวลาที่รถขุดตักหน้ าดินใส่รถบรรทุก

รูปที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในโปรแกรม ARENA
Simulation

2.3 สร้ างแบบจาลองระบบขนส่ ง โดยใช้ โปรแกรม
ARENA Simulation
เพื่อหาจานวนรถบรรทุกที่เหมาะสมในแต่ละ
ระยะขนส่ง โดยพิจารณาที่ประสิทธิ ภาพการทางาน
มากกว่า 90% ดังแสดงในรูปที่ 6

ชนิดดิน

ค่าเฉลี่ย

ดินเหนียวสีแดง
ดินเหนียวสีเทา

152 วินาที
136 วินาที

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
13.8
9.31

3.1.2 เวลาที่รถบรรทุกใช้ ขนส่ ง
เวลาที่ ร ถบรรทุ ก ใช้ ขนส่ ง จากรถขุ ด ไปยัง
เครื่ องโม่ (Traveling loaded) และเวลาที่รถบรรทุกใช้
วิ่งกลับจากเครื่ องโม่มายังรถขุด (Traveling empty)
ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงเวลาที่ ร ถบรรทุกใช้ ข นส่ง จากรถขุด ไปยัง
เครื่ องโม่และเวลาที่รถบรรทุกใช้ วิ่งกลับมายังรถขุด

รูปที่ 6 แบบจาลองระบบขนส่ง โดยใช้ โปรแกรม ARENA
Simulation

3. ผลการทดลองและการวิเคราะห์
3.1 ผลวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิตจิ ากโปรแกรม
ARENA Simulation
3.1.1 เวลาที่ รถขุ ด ตั ก หน้ าดิ น ใส่ รถบรรทุ ก
(Loading)
รถขุดใช้ เวลาในการตักดินเหนียวแดงมากกว่า
ดินเหนียวเทา 16 วินาทีต่อครัง้ คิดเป็ น 11.76% และ
ผลจากการวิเคราะห์ ข้อมูลรั บเข้ าพบว่าค่าเบี่ยงเบน

เวลาที่รถบรรทุกใช้

เวลาที่รถบรรทุกใช้ วิ่ง

ขนส่งจากรถขุดไปยัง

กลับจากเครื่ องโม่

เครื่ องโม่

มายังรถขุด

ระยะ
ขนส่ง

ค่า
ค่า
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(เมตร.)
เบี่ยงเบน
เบี่ยงเบน
(วินาที)
(วินาที)
มาตรฐาน
มาตรฐาน
200
47
6.43
43
4.95
400
110
3.07
63.5
6.98
600
119
6.53
89.9
13.1
800
145
10.7
121
8.81
1,000
163
7.15
144
6.28
1,300
244
9.73
175
9.97
1,600

270

9.87

216

7.83

3.1.3 เวลาที่ ร ถบรรทุ ก เทหน้ าดิ น ลงเครื่ องโม่
(Dumping)
ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงเวลาที่รถบรรทุกเทหน้ าดินลงเครื่ องโม่
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
38.1 วินาที
6.02

3.2 ผลจากการประมวลผลจากแบบจ าลอง
(Simulation model)
3.2.1 ผลจากการประมวลผลจากแบบจาลองใน
ระยะเวลาทางาน 10 ชั่วโมง
ผลการรายงานจากแบบจาลองได้ แก่จานวน
รถบรรทุกที่เหมาะสมในแต่ละระยะ, จานวนเที่ยวของ
รถบรรทุก, % ที่ เครื่ องจัก รทางานแล้ วมี ผลงาน ดัง
แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงผลจากแบบจาลอง
ดินเหนียวแดง
% ที่
จานวน จานวน
ระยะ
เครื่ อง
รถ
เทีย่ ว
ขนส่ง
จักร
บรรทุก ของ
(เมตร)
ทางาน
(คัน) รถบรร
แล้ วมี
ทุก
ผลงาน
200
400
600
800
1,000
1,300
1,600

3
4
4
4
5
5
6

238
238
239
234
239
235
239

99.14
99.92
99.87
98.20
99.92
97.73
99.92

ดินเหนียวเทา
จานวน
เที่ยว
ของ
รถบรร
ทุก

% ที่
เครื่ อง
จักร
ทางาน
แล้ วมี
ผลงาน

259
266
263
249
266
246
263

97.14
99.86
97.42
93.45
99.76
92.24
98.34

4. สรุ ป
จากผลจากแบบจาลองระบบขนส่งด้ วยรถขุด
ไฟฟ้า HITACHI EX 2500e ขนาดบุ้งกี๋ 16 ลูกบาศก์
เมตร (ลบ.ม.) และ รถบรรทุกขนาดบรรทุก 100 ตัน
เปรี ยบเทียบการทางานกับ หน้ าดิน 2 ชนิดได้ แก่ ดิน
เหนียวสีแดง (Red bed ) และ ดินเหนียวสีเทา (Grey
claystone) สรุ ปได้ คื อ รถขุ ด ไฟฟ้ า HITACHI EX
2500e ใช้ เวลาในการตัก ดินเหนียวสีแดง (Red bed)
มากกว่าดิน เหนี ยวสีเทา (Grey claystone)เฉลี่ย 16
วินาที ต่อ 1 เที่ยวรถบรรทุก คิดเป็ น 11.76%
ระยะเวลาการทางาน 10 ชัว่ โมง รถขุดไฟฟ้า
HITACHI EX 2500e สามารถตัก ดินเหนียวแดง (Red
bed) ได้ จานวนมากที่สดุ 239 เที่ยว และ สามารถตัก
ดิ น เหนี ย วเทา (Grey claystone) ได้ ม ากที่ สุ ด 266
เที่ยว โดยรถขุดไฟฟ้า HITACHI EX 2500e สามารถ
ตัก ดิ น เหนี ย วสี แ ดง (Red bed) ได้ น้ อ ยกว่ า ตัก ดิ น
เหนียวสีเทา (Grey claystone) จานวน 27 เที่ยว คิด
เป็ น 11.29%
จานวนรถบรรทุกที่เหมาะสมสาหรั บทางาน
ร่วมกับรถขุดไฟฟ้า HITACHI EX 2500eที่ระยะขนส่ง
ต่า ง ๆ ได้ แ ก่ จ านวนรถบรรทุก 3 คัน เหมาะสมกับ
ระยะขนส่ ง 200 เมตร, จ านวนรถบรรทุ ก 4 คั น
เหมาะสมกั บ ระยะขนส่ ง 400-800 เมตร, จ านวน
รถบรรทุก 5 คันเหมาะสมกับระยะขนส่ง 1,000-1,300
เมตร และจานวนรถบรรทุก 6 คันเหมาะสมกับระยะ
ขนส่ง 1,600 เมตร
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