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สถานประกอบการด้านแร่มักจะมีลักษณะพื้นฐานของกระบวน 

การผลิตที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่เป็นดิน หิน และแร่ ท�าให้เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตต้องท�างานทั้งขุดดิน ย่อยหิน แต่งแร่ ซึ่งเป็น 

งานหนัก เครื่องจักรจึงมักสึกหรอได้ง่าย และมีอายุการใช้งานสั้น จ�าเป็น 

จะต้องมกีารบ�ารงุรกัษามากกว่าโรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไป การวดัศกัยภาพ

และประสิทธิภาพการผลิตของงานเหมืองแร่และโรงโม่หินจึงมีลักษณะ

เฉพาะตวั โดยจะต้องมตีวัชีว้ดัผลผลติและประสทิธภิาพ รวมไปถงึรปูแบบ

การจดัเกบ็ข้อมลูเพือ่ประเมนิผลการท�างานเฉพาะด้าน กรมอตุสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่จึงได้สนับสนุนให้พัฒนาและจัดท�าคู่มือเล่มนี้

ขึ้นมา ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาแก่สถานประกอบการ 

ด้านแร่ ในปีงบประมาณ 2554 เพือ่ให้สถานประกอบการและผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ได้ใช้เป็นแนวทางส�าหรับช่วยพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุง

ประสิทธิภาพของสถานประกอบการด้านแร่ 

ตวัชีว้ดัหลกัทีไ่ด้น�าเสนอในคูม่อืเล่มนี ้ประกอบด้วย การวดัผลผลติ 

(Production) การประเมินค่าผลิตภาพ (Productivity) หรือสัดส่วน

ระหว่างผลผลิตต่อปริมาณทรัพยากรและปัจจัยที่ใช้ในการผลิต เช่น 

ผลผลติต่อพลงังานทีใ่ช้ หรอืต่อก�าลงัคน เป็นต้น ส่วนการวดัประสทิธภิาพ

ในการผลติจะต้องวดัในเชงิเปรยีบเทยีบ เช่น เวลาท�างานจรงิเมือ่เทยีบกบั

เวลาทีว่างแผน หรอืการใช้ปัจจยัเมือ่เทยีบกบัค่าทีเ่ป็นเป้าหมาย ซึง่อาจจะ 

เป็นการเปรยีบเทยีบกบัตนเองในช่วงเวลาทีผ่่านมา หรอืเทยีบกบัผลผลติ

และการใช้ปัจจยัของสถานประกอบการทีไ่ด้มาตรฐาน (Benchmarking) 

คู่มือเล่มนี้จึงได้น�าเสนอค่าฐานเปรียบเทียบ รวมทั้งรูปแบบการจัดเก็บ

ข้อมลูและท�ารายงานตวัชีว้ดัส�าหรบัเหมอืงแร่และโรงโม่หนิ ส�าหรบัใช้เป็น

ตัวอย่างในการน�าไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้งาน ในฐานะผู้เขียนและ

เรียบเรียงจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู ่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ต่อไป
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บทนำ�1
สถานประกอบการด้านแร่ เช่น เหมืองแร่ เหมืองหิน โรงแต่งแร่ โรงโม่หิน โดยทั่วไป 

มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอื่น กล่าวคือ 

ก) แร่หรอืหนิเป็นวตัถดุบิทีม่อีย่างจ�ากดัในพืน้ที ่และมคีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัปรมิาณ

และคุณภาพที่เกิดสะสมตัวตามธรรมชาติอยู่ใต้ผิวดิน การประกอบกิจการจึงมีความเสี่ยง  

และมักจะมีอายุกิจการค่อนข้างสั้นตามปริมาณส�ารองแร่ที่มีจ�ากัด ท�าให้สถานประกอบการ 

ด้านแร่ส่วนใหญ่มีการด�าเนินการที่มุ่งเน้นไปที่การผลิตเป็นด้านหลัก มักจะขาดการวางแผน 

ซ่อมบ�ารุงและการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

ข) ลักษณะรูปร่างและต�าแหน่งของแหล่งแร่หรือแหล่งหิน มักจะมีความผันแปรไปตาม

ชนดิแร่ และตามแหล่งก�าเนดิ แหล่งแร่แต่ละแหล่งจงึมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป การจดัการ 

การวางแผนการผลิต จะต้องปรับให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ โดยจ�าเป็นจะต้องอาศัย 

ความรู้หลายด้าน โดยเฉพาะด้านธรณีวิทยา วิศวกรรมเหมืองแร่ และด้านการใช้เครื่องจักร  

ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน เพื่อพัฒนาไปสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพ

ค) การประกอบกจิการด้านแร่ ต้องใช้เวลาในการส�ารวจแร่ ศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 

และขออนุญาตด�าเนินกิจการจากหลายหน่วยงาน ท�าให้ต้องใช้เวลาเตรียมการลงทุนเป็น 

เวลานานหลายปีก่อนจะเริ่มต้นผลิตแร่ เมื่อได้ประทานบัตรที่มีอายุสั้น จึงต้องเร่งผลิตแร่

ง) ผลิตแร่วัตถุดิบป้อนให้กับอุตสาหกรรมอื่น แร่จึงมักจะมีราคาไม่สูงมาก ยกเว้น 

ในช่วงที่ขาดแคลน แต่ก็อาจจะมีการใช้วัตถุดิบอื่นทดแทนได้ ท�าให้รายได้ของเหมืองแร่อยู่ใน

สภาวะขึ้นลงไม่แน่นอน เป็นวงจรที่สั้นบ้างยาวบ้าง แล้วแต่ชนิดแร่ 

สถานประกอบการด้านแร่จะมกีระบวนการผลติหรอืหน่วยงานผลติหลกั ทีต้่องเกีย่วข้อง

กับวัตถุดิบที่เป็นแร่และดินหรือหิน เครื่องจักรส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตแร่มักจะท�างานขุดดิน 

ย่อยหิน แต่งแร่ ซึ่งเป็นงานหนัก ท�าให้สึกหรอได้ง่าย มีอายุใช้งานสั้น จึงต้องมีการบ�ารุงรักษา
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มากกว่าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป การวัดศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตของงาน 

เหมืองแร่และโรงโม่หินซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวจ�าเป็นจะต้องมีตัวชี้วัดผลผลิตและประสิทธิภาพ  

รวมไปถึงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการท�างานเฉพาะด้าน

พารามิเตอร์ที่น�ามาใช้เป็นตัวชี้วัดผลผลิตและประสิทธิภาพของสถานประกอบการ 

ด้านแร่ในคู่มือเล่มนี้ ประกอบด้วย

• การวัดผลผลิต (Production) โดยทั่วไปจะวัดเป็นปริมาณผลผลิตที่ได้ในช่วง 

ระยะเวลาหนึ่ง

• การวัดปัจจัยที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Input) เช่น วัตถุดิบ ก�าลังคน พลังงาน อะไหล่ 

การซ่อมบ�ารุง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ทั้งในภาพรวม และจ�าแนกตามหน่วยผลิต

หลักต่างๆ 

• ค่าผลติภาพ (Productivity) คอืสดัส่วนระหว่างผลผลติต่อปรมิาณทรพัยากรและปัจจยั

ที่ใช้ในการผลิต เช่น ผลผลิตต่อพลังงานที่ใช้ ต่อก�าลังคน เป็นต้น 

• ประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเป็นการวัดในเชิงเปรียบเทียบ เช่น วัดเวลาท�างานจริง 

เมื่อเทียบกับเวลาที่วางแผน หรือวัดผลผลิตและการใช้ปัจจัยผลิตเมื่อเทียบกับค่า 

ที่เป็นเป้าหมายหรือค่ามาตรฐาน หรือเทียบกับผลผลิตและการใช้ปัจจัยของ 

สถานประกอบการอื่นที่ได้มาตรฐาน (Benchmarking) หรือเปรียบเทียบกับตนเอง 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

พารามิเตอร์เหล่านี้เป็นตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) ที่จะน�าไปสู่

ผลสมัฤทธิข์ององค์กรตามวตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายทีว่างไว้ ตวัชีว้ดัจะช่วยการจดัการควบคมุ

และปรับปรุงสมรรถนะของงานต่างๆ

คู่มือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และรวบรวมงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาศักยภาพการผลิตของสถานประกอบการ จากต�ารา เอกสารวิชาการ งานวิจัย 

เพิ่มเติม ข้อมูลภาคสนาม และข้อมูลออนไลน์ น�ามาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ครอบคลุม 

รายละเอียดในด้านต่อไปนี้

• ลักษณะพื้นฐานและหน่วยงานหลักของกระบวนการผลิตแร่และการโม่ย่อยหิน

• หลักการทั่วไปในการวัดผลผลิตและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

• ตัวชี้วัดผลผลิตและประสิทธิภาพและค่าฐานส�าหรับเปรียบเทียบ

• รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลผลิตและประสิทธิภาพ และกรณีศึกษา

• วิธีการและรูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ
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เนื่องจากการวัดผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต จะเกี่ยวข้องกับการติดตาม 

ประเมินผล และรวบรวมข้อมูลภายหลังการผลิต ท�าให้ต้องเกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มต่างๆ  

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับน�ามาจัดท�ารายงานประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ต้องการ  

ก่อนจะน�าไปใช้เทียบกับค่าฐาน (Benchmark) เพื่อให้ผู ้บริหารได้ทราบสถานภาพของ 

สถานประกอบการของตน และใช้ในการตดัสนิใจเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการผลติและการท�างาน

ในด้านนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น คู่มือนี้จึงได้น�าเสนอรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลส�าหรับ 

เหมืองแร่และโรงโม่หินและกรณีศึกษาเพื่อให้คู ่มือมีความสมบูรณ์และมีความเหมาะสม 

ในการน�าไปประยุกต์ใช้จริง

เนื่องจากคู่มือเล่มนี้ได้จัดท�าขึ้นตามขอบเขตของงานตาม โครงการเพิ่มศักยภาพในการ

พัฒนาแก่สถานประกอบการด้านแร่ ในปีงบประมาณ 2554 ซึ่งเน้นที่งานเหมืองแร่ เหมืองหิน 

และโรงโม่หินเป็นหลัก จึงไม่ได้เจาะลึกลงไปในด้านแต่งแร่ ซึ่งเป็นศาสตร์อีกด้านหนึ่ง 

ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ แต่สามารถน�าหลักการวัดผลผลิตและประสิทธิภาพไปประยุกต์ 

ใช้ได้
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ลักษณะพื้นฐ�น
ของเหมืองแร่2

เหมืองแร่และเหมืองหิน คือ อุตสาหกรรมพื้นฐานที่ผลิตแร่และหินอุตสาหกรรมจาก 

ใต้ผวิดนิ ไม่มลีกัษณะการแปรรปูวตัถดุบิเหมอืนอตุสาหกรรมอย่างอืน่ ในเชงิเศรษฐศาสตร์แล้ว

ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการผลิต คือ แรงงาน เครื่องจักร และพลังงาน เพื่อผลิตทรัพยากรแร่

ออกมาเป็นสิง่ทีใ่ห้มลูค่าเพิม่ คูม่อืเล่มนีจ้ะกล่าวถงึลกัษณะพืน้ฐานของเหมอืงผวิดนิ (Surface 

mine) ซึ่งเป็นวิธีการท�าเหมืองส่วนใหญ่ในประเทศไทย

2.1 ลักษณะพื้นฐานของเหมืองแร่

โดยภาพรวมแล้ว เหมืองแร่คืออุตสาหกรรมที่มีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

• แหล่งแร่แต่ละแหล่งมีปริมาณส�ารองแร่จ�ากัด ใช้แล้วหมดไป อายุประทานบัตรเฉลี่ย

คือ 15 ปี สูงสุดไม่เกิน 25 ปี ท�าให้การลงทุนจะต้องมีการรีบเร่งคืนทุนในระยะสั้น 

ท�าให้การท�าเหมืองมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความไม่แน่นอนทางธรณีวิทยาของ

คุณภาพและปริมาณแร่ที่อยู่ใต้ดิน

• พื้นที่ท�าเหมืองมักจะอยู่ในที่ห่างไกล การคมนาคมและสาธารณูปโภคไม่เจริญ  

เหมืองแร่จึงต้องพัฒนาระบบเหล่านี้เอง ท�าให้เพิ่มต้นทุนในการประกอบกิจการ

• วธิกีารท�าเหมอืง เหมอืงส่วนใหญ่ใช้วธิกีารเหมอืงผวิดนิแบบขัน้บนัได หรอืเหมอืงหาบ 

ที่จะต้องขุดเปิดชั้นดินที่ปิดทับออกไปจ�านวนหนึ่งก่อนจะผลิตแร่ได้

• เหมืองแร่ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 มีการใช้วัตถุระเบิด ชนิดแร่ที่ใช้วัตถุระเบิด 

มักจะเป็นแร่ที่เกิดแทรกในหินแข็ง เช่น หินอุตสาหกรรม ทองค�า สังกะสี ยิปซัม และ
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โดโลไมต์ เป็นต้น เครื่องเจาะรูระเบิดส่วนใหญ่มีขนาดรูเจาะ คือ 3 นิ้ว ยกเว้นเหมือง

ที่มีก�าลังผลิตสูงจะใช้เครื่องเจาะขนาดใหญ่ขึ้น

• ในการท�าเหมืองจะใช้วิธีการจ้างผู้รับเหมาเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งการซ่อมบ�ารุงรักษา

เครื่องจักรที่มักจะจ้างซ่อม หรือซื้อสัญญาดูแลเมื่อซื้อเครื่องจักรใหม่

• การท�าเหมืองมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากต้องเคลื่อนย้ายหน้าดินและ 

ผันทางน�้า มีผลต่อระบบนิเวศหลายด้านทั้งตะกอนดิน คุณภาพน�้า พืช และสัตว์  

รวมทั้งชุมชน ท�าให้มีต้นทุนด้านป้องกันผลกระทบและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ 

ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับชุมชนมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น 

2.2 ขั้นตอนของงานเหมืองแร่

กระบวนการของงานเหมืองแร่ผิวดิน ประกอบด้วย

1) ขั้นตอนเตรียมการก่อนการผลิต (Development) ประกอบด้วย

• การส�ารวจแร่ใต้ผิวดินเพื่อหาปริมาณส�ารองแร่

• การเตรียมพื้นที่ พัฒนาหน้าเหมือง งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

• การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเตรียมการป้องกัน

2) ขั้นตอนการผลิตแร่ ประกอบด้วย

• การขุดเปิดหน้าดิน ขนส่งล�าเลียงดินออกไปยังที่เก็บกองนอกบ่อเหมือง หรือ 

ถมกลับในบ่อเหมืองเก่า

• การขุดผลิตแร่ ซึ่งมีกระบวนการประกอบด้วย การเจาะรูระเบิด การระเบิดชั้นหิน 

(ในกรณทีีต้่องใช้วตัถรุะเบดิ) การขดุตกั และขนส่งล�าเลยีงแร่ไปยงัโรงบดย่อย หรอื

โรงแต่งแร่

• การแต่งแร่ ประกอบด้วย การบดย่อยลดขนาดแร่ การแยกแร่ โดยใช้กระบวนการ

ทางกายภาพ หรือทางเคมี

• การจัดระบบสนับสนุนการผลิต ประกอบด้วย ที่ทิ้งดิน กองสต็อกแร่ ระบบ 

ระบายน�้า ระบบบ�าบัดตะกอน ระบบสาธารณูปโภค โรงซ่อมบ�ารุง เป็นต้น

3) ขั้นตอนหลังการผลิตแร่ ประกอบด้วย

• รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการผลิตและประสิทธิภาพ น�าไปปรับปรุง

• การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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รูปที่ 2.1 กระบวนการผลิตแร่ในเหมืองแร่และเหมืองหิน

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแร่ มักจะประกอบด้วย รถเจาะรูระเบิด รถขุดหรือตักดิน  

รถบรรทุกดินหินและแร่ โรงบดย่อยแร่ โรงแต่งแร่ ซึ่งมักจะมีอายุการใช้งานสั้น ประมาณ  

5-15 ปี เนื่องจากท�างานหนักที่เกี่ยวข้องกับดินหิน มีการสึกหรอสูง ท�าให้ต้องมีการซ่อมบ�ารุง

รักษามากกว่าอุตสาหกรรมอื่น

2.3 หน่วยงานหลักของกระบวนการผลิต

กิจกรรมหลักของการท�าเหมือง หรือหน่วยงานหลักในการผลิตแร่ (Unit operations)  

จะเป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องจักรกลจ�านวนมาก มีค่าใช้จ่ายหลักเป็นส่วนใหญ่ และมีการ

ท�างานเป็นวงจรดังรูปที่ 2.1 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
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รูปที่ 2.2 รถเจาะรูระเบิดแบบ Air Track (Ingersoll Rand AT1201)

2.3.1 งำนเจำะรูระเบิด
การเจาะรูเพื่อระเบิดชั้นหินหรือแร่ (Blast-hole drilling) เป็นการท�าให้หิน 

แตกออกเป็นรูเจาะขนาดเล็กที่มีความลึกส�าหรับใส่วัตถุระเบิด รถเจาะรูระเบิดจะแบ่งได้เป็น  

3 ประเภทหลัก คือ

1. รถเจาะใช้ลมอัด (Pneumatic Type/Air Track) เป็นรถเจาะที่ติดตั้งบน 

ตนีตะขาบ พ่วงเครือ่งอดัลมไว้ตอนท้าย ใช้ปรมิาณลมอดัตัง้แต่ 500-600 cfm ขึน้ไป จดุศนูย์ถ่วง

ของรถตีนตะขาบจะอยู่ต�่า จึงปีนป่ายเนินภูเขาได้ดี เหมาะส�าหรับงานพัฒนาหน้าเหมือง  

หรอืใช้ในเหมอืงขนาดเลก็ เครือ่งเจาะท�างานแบบกระแทกและหมนุ (Rotary percussive drill) 

ต้องการแรงดันต�่า
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รูปที่ 2.3 รถเจาะรูระเบิดแบบไฮโดรลิก

2. รถเจาะไฮโดรลิก (Hydraulic Type) เป็นรถเจาะที่ติดตั้งเครื่องเจาะแบบ

กระแทกและหมุน (Rotary percussive drill) ใช้พลังงานจากระบบไฮโดรลิกเป็นหลัก  

แต่มเีครือ่งอดัลมขนาดเลก็ตดิตัง้อยูใ่นตวั เพือ่ใช้ในการเป่าเศษหนิออกจากรเูจาะ ดงันัน้รถเจาะ

ไฮโดรลิกจึงมีขนาดใหญ่และหนักกว่าชนิดที่ใช้ลมอัดเป็นหลัก จึงปีนป่ายภูเขาได้ไม่ดี  

แต่รถเจาะไฮโดรลิกจะเจาะได้เร็วมากกว่า และประหยัดพลังงานได้มากกว่า ท�างานเงียบกว่า 

มีอายุก้านเจาะและข้อต่อที่ใช้ได้นานกว่า ค่าใช้จ่ายในการเจาะด้วยเครื่องเจาะไฮโดรลิก 

จึงต�่ากว่า เหมาะกับงานเจาะระเบิดหน้าเหมืองที่พัฒนาเป็นขั้นบันไดแล้ว 

3. รถเจาะแบบหมุน (Rotary Type) นิยมใช้กับรูเจาะขนาดใหญ่ ใช้พลังงาน 

ไฮโดรลิก หรือมอเตอร์ไฟฟ้าในการหมุนขับก้านเจาะจากด้านบน (Top-drive) พร้อมกับ 

ใช้น�้าหนักกด (Pull down force) หัวเจาะเป็นแบบ Tri-cone bits หรือแบบ Drag bits นิยม 

เจาะแบบก้านเจาะเดียวโดยไม่ต่อก้านเจาะ และเจาะในแนวดิ่ง
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รูปที่ 2.4 การระเบิดหน้าเหมืองแบบขัน้บันได (Jimeno et al., 1995)

2.3.2 งำนระเบิดชั้นหิน
การระเบิดชั้นหิน (Rock blasting) เพื่อต้องการน�าหินออกจากสภาพธรรมชาติ 

ให้แตกออกเป็นก้อนตามขนาดที่ต้องการ และพัฒนาผนังบ่อเหมืองให้เป็นแบบขั้นบันได 

ที่มีเสถียรภาพ

การระเบิดหน้าเหมืองแบบขั้นบันได (Bench blasting) จะมีความเกี่ยวข้องกับ 

ทั้งขนาดความสูงของหน้างาน ขนาดและต�าแหน่งของรูเจาะ และปริมาณวัตถุระเบิดที่ใช้  

(พันธุ์ลพ หัตถโกศล และศักดา วังใจ, 2549) โดยส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต 

ผสมน�้ามันเชื้อเพลิง (ANFO) เป็นวัตถุระเบิดหลักใส่ในรูเจาะ จุดระเบิดด้วยแก๊ปไฟฟ้า 

และแท่งวัตถุระเบิดแรงสูงแบบอีมัลชั่น การใช้พลังงานจากวัตถุระเบิดที่เป็นสารเคมีจะเป็น 

การท�าให้หินแน่นตามธรรมชาติแตกออกเป็นก้อนด้วยค่าใช้จ่ายที่ต�่ากว่าการโม่บดย่อยด้วย 

แรงเชิงกล
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รูปที่ 2.5 รถขุดแบ็คโฮขณะขุดดินใส่รถบรรทุก และรถตักขณะตักแร่

2.3.3 งำนขุดและตัก
เครื่องจักรในการท�างานขุด (Excavation) และตัก (Loading) จะถูกจ�าแนก 

เป็นประเภทที่มีแรงขุดมาก เช่น รถขุดแบ็คโฮและรถขุดโชเวล จะใช้ส�าหรับขุดดินแน่น 

โดยตรง และเครื่องจักรประเภทที่เน้นการตักมากกว่าขุด เช่น รถตัก (Front-end loader) จะใช้

ตักหินจากกองระเบิดหรือตักแร่จากกองสต็อกใส่ให้รถบรรทุก และเครื่องจักรประเภทที่ขุด 

และขนหรือดันไปพร้อมกัน เช่น รถแทรกเตอร์ (Bulldozer tractor) 

รถขุดและรถตักมักจะท�างานเป็นวงรอบ (Cycle) ซ�้าๆ ด้วยการหมุนตัวไปตักหิน

หรือแร่จากกอง แล้วสวิงไปเทลงกระบะรถบรรทุก การท�างานที่มีประสิทธิภาพจึงต้องควบคุม

รอบเวลาท�างานให้น้อยที่สุดโดยการก�าหนดต�าแหน่งท�างานของเครื่องจักรที่เหมาะสมและ 

ลดการเคลื่อนที่ของรถขุด
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รูปที่ 2.6 รถบรรทุกแบบเทท้าย

รูปที่ 2.7 วงรอบท�างาน
ของรถบรรทุกจากรถขุดตัก 

ไปยังโรงแต่งแร่

2.3.4 งำนขนส่งล�ำเลียง
การขนส่งล�าเลียง (Haulage) ในเหมืองผิวดินมีหลายรูปแบบ เช่น รถบรรทุก 

สายพานล�าเลียง รถไฟ และการขนส่งตามท่อ แต่ที่นิยมใช้งานโดยทั่วไปคือการขนส่งล�าเลียง

ดนิ หนิ หรอืแร่ ด้วยรถบรรทกุแบบเทท้ายและสายพานล�าเลยีง ในเหมอืงแร่ทกุขนาดโดยเฉพาะ

ขนาดกลางและขนาดเล็กมักจะใช้รถบรรทุกเทท้าย (Rear dump truck) เป็นหลัก

รถบรรทุกในเหมืองแร่มักจะท�างานเป็นวงรอบซ�้าๆ กัน ดังรูปที่ 2.7 ด้วยการ 

วิ่งขนส่งจากรถขุดตักที่หน้าเหมืองไปยังที่ทิ้งดินหรือโรงแต่งแร่ การท�างานที่มีประสิทธิภาพ 

จึงต้องบ�ารุงรักษาเส้นทางให้รถวิ่งได้ด้วยความเร็วสม�่าเสมอ ไม่เป็นหลุมหรือเนิน หรือมีความ

ลาดชันมาก จะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร
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ลักษณะพื้นฐ�น
ของโรงโม่หิน3

โรงโม่หินเป็นกิจการที่มักจะต้องท�าควบคู่ไปกับการท�าเหมืองหิน เพื่อให้มีวัตถุดิบคือ 

หินใหญ่จากเหมืองมาป้อนให้กับโรงโม่ จึงเป็นกิจการต่อเนื่องจากการท�าเหมืองหิน โรงโม่หิน

โดยทั่วไปจะต้องใช้เครื่องจักรโม่บดหินให้มีขนาดเล็กลง และคัดแยกออกเป็นขนาดต่างๆ  

ตามต้องการ

3.1 ลักษณะพื้นฐานของโรงโม่หิน

โดยภาพรวมแล้วโรงโม่หินมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

• วตัถดุบิคอืหนิใหญ่ทีน่�ามาป้อน จะขึน้อยูก่บัแหล่งหนิแต่ละแหล่งซึง่มปีรมิาณส�ารอง

แร่จ�ากดั ทีใ่ช้แล้วหมดไป ประทานบตัรเหมอืงหนิจะมอีายเุพยีง 10 ปี ท�าให้การลงทนุ

ประกอบกิจการโรงโม่หินจะต้องมีการคืนทุนในระยะเวลาค่อนข้างสั้น แหล่งที่มา 

ของหินใหญ่ส่วนใหญ่จะมีประทานบัตรเป็นของตนเอง ส่วนน้อยจะจัดซื้อหามาจาก

ประทานบัตรอื่น

• พลังงานที่ใช้ส่วนใหญ่คือพลังงานไฟฟ้าส�าหรับโรงงานโม่บดย่อยและคัดขนาด  

มีการใช้น�้ามันดีเซลเฉพาะเครื่องจักรกลที่เคลื่อนที่ในตัวเอง เช่น รถตัก รถบรรทุก

• โรงโม่หินมักจะอยู่ในที่ห่างไกล การคมนาคมและสาธารณูปโภคไม่เจริญ ท�าให้ 

ต้องพัฒนาระบบเหล่านี้เอง เป็นการเพิ่มต้นทุนในการประกอบกิจการ 

• การซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องจักร มีวิธีการซ่อมบ�ารุง คือ จ้างซ่อม และซ่อมเอง ซึ่งโรงโม่

ส่วนใหญ่จะซ่อมบ�ารุงรักษาเอง และมักจะมีแผนการบ�ารุงรักษาเครื่องจักร 
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• ผลผลติหนิโม่ส่วนใหญ่เป็นวตัถดุบิป้อนให้กบัอตุสาหกรรมก่อสร้างและผลติปนูซเีมนต์ 

บางแห่งป้อนให้กับอุตสาหกรรมอื่น ท�าให้มีราคาที่จะต้องไม่สูงมากเกินไป ยกเว้น 

ในช่วงที่ขาดแคลน รายได้ของโรงโม่หินจะขึ้นอยู่กับสภาวะของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เป็นหลัก

• โรงโม่หินก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ประเด็นปัญหาที่พบมากที่สุดคือ 

ฝุ่นละออง โรงโม่ส่วนใหญ่จะใช้น�้าน้อยเนื่องจากระบบการผลิตไม่จ�าเป็นต้องใช้น�้า 

ยกเว้นต้องใช้น�้าในระบบก�าจัดฝุ่น ต้นทุนด้านป้องกันผลกระทบจึงเน้นหนักไปที่ 

การก�าจดัฝุน่ ท�าให้ต้องมต้ีนทนุค่าใช้จ่ายในการจดัการด้านสิง่แวดล้อมและค่าใช้จ่าย

ในการประสานความร่วมมือกับชุมชนค่อนข้างมาก

3.2 ขั้นตอนของงานโรงโม่หิน

การประกอบกิจการโรงโม่หินส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนดังนี้

1) ขั้นตอนเตรียมการก่อนการผลิต ประกอบด้วย 

• การเตรียมพื้นที่ 

• การติดตั้งเครื่องจักรและก่อสร้างระบบก�าจัดฝุ่น 

• สร้างแนวกันชนระหว่างโรงโม่กับทางหลวงหรือทางน�้าสาธารณะ

2) ขั้นตอนการผลิต ประกอบด้วย 

• การขนส่งล�าเลียงหินใหญ่มายังโรงโม่หิน เทลงในยุ้งรับหินที่มีสายพานป้อน  

รถบรรทุกที่ใช้ล�าเลียงและเทหินใหญ่เข้าสู่ยุ้งรับหินโดยทั่วไปมีขนาด 15-20 ตัน

• การโม่บดย่อยหิน มีกระบวนการประกอบด้วย เครื่องบดชุดแรก และเครื่องบด 

ชุดที่สอง บางแห่งอาจจะมีเครื่องบดชุดที่สาม ตะแกรงสั่นคัดขนาด และระบบ

สายพานล�าเลียงส�าหรับเคลื่อนย้ายหินโม่และเทกอง

• การจัดระบบสนับสนุนการผลิต ประกอบด้วย ระบบก�าจัดฝุ่น ระบบระบายน�้า 

ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น�้าใช้ และโรงซ่อมบ�ารุง

3) ขั้นตอนหลังการผลิต ประกอบด้วย

• การเก็บกองผลิตภัณฑ์ วิธีการเก็บกองหรือสต็อกหิน แบบลานและแบบยุ้งเก็บ 

• การจ�าหน่ายหิน รถตักหิน เครื่องชั่ง การขนส่งไปจ�าหน่าย
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• รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการผลิตและประสิทธิภาพ น�าไปปรับปรุง

• การติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องจักรที่ใช้ในการโม่บดย่อยหิน มักจะมีอายุการใช้งานสั้น ประมาณ 10-15 ปี 

เนื่องจากท�างานเกี่ยวข้องกับหิน มีการสึกหรอสูง ท�าให้ต้องมีการซ่อมบ�ารุงรักษามาก มีการ

เปลี่ยนอะไหล่ของอุปกรณ์เครื่องบดหินและคัดขนาดบ่อยครั้ง 

3.3 หน่วยงานหลักของการผลิตในโรงโม่หิน

โรงโม่หินเป็นโรงงานโม่บดย่อยและคัดขนาดหินเพื่อการก่อสร้างหรืออุตสาหกรรม  

ซึ่งในการซื้อขายในตลาดของหินอุตสาหกรรมจะซื้อขายตามขนาดของผลิตภัณฑ์หรือตาม 

ขนาดของหิน ท�าให้กระบวนการบดและคัดขนาดมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างมากที่ต้องมี

การศกึษาและออกแบบให้เหมาะสม แร่ทีน่�ามาป้อนโรงงานเป็นหนิใหญ่ทีผ่ลติด้วยกระบวนการ

เจาะระเบิดและขุดตักขนส่งล�าเลียงมาจากเหมืองหิน เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการบดและคัด 

เพื่อให้ได้หินที่มีขนาดตามต้องการ ซึ่งในการบดหินอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะมีการบดอยู่ 

สองส่วนคือ การบดขั้นต้น (Primary crushing) และการบดขั้นที่สอง (Secondary crushing)

ดังนั้นกระบวนการผลิตในโรงโม่หินที่เป็นกิจกรรมหลัก จะใช้เครื่องจักรกลจ�านวนมาก  

มีค่าใช้จ่ายหลัก ดังรูปที่ 3.1 ประกอบด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้

รูปที่ 3.1 กระบวนการผลิตแร่ในโรงโม่หินโดยทั่วไป
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3.3.1 กำรป้อนหินใหญ่
หินใหญ่ที่ขนด้วยรถบรรทุกมาจากหน้าเหมืองหิน หลังจากผ่านการระเบิดมา 

จะมีขนาดค่อนข้างจะใหญ่พอสมควร แต่มักจะมีขนาดประมาณ 250-500 มิลลิเมตร  

ขึ้นกับขนาดของปากโม่แรก เมื่อน�าหินมาเทลงยุ้งแล้วจะถูกล�าเลียงด้วยเครื่องป้อน (Feeder) 

ไปคดัแยกหนิทีม่ขีนาดเลก็และดนิเจอืปนออกไป ก่อนจะส่งไปป้อนให้เครือ่งโม่แรก จะช่วยเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องโม่

รูปที่ 3.2 กระบวนการป้อนหินใหญ่ก่อนเข้าเครื่องโม่แรก

3.3.2 กำรบดขั้นต้น
การบดขั้นต้น (Primary crushing) เป็นกระบวนการแรกของการลดขนาดหิน 

ที่มาจากหน้าเหมือง โดยทั่วไปจะใช้เครื่องโม่ที่รับปริมาณหินป้อนได้มาก หินป้อนจะมี 

ขนาดสูงสุดไม่เกิน 700-1,000 มิลลิเมตร เพื่อลดขนาดลงเหลือประมาณ 100-300 มิลลิเมตร 

เครื่องโม่ที่นิยมใช้ ได้แก่ เครื่องบดจอว์ (Jaw crusher) และเครื่องบดไจเรทอรี่ (Gyratory 

crusher) ดังรูปที่ 3.3 และ 3.4
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ในการเลือกใช้เครื่องบดจอว์ (Jaw crusher) และเครื่องบดไจเรทอรี่ (Gyratory 

crusher) ต้องพิจารณาถึงขนาดความกว้างของปากโม่ (Gape) ซึ่งหินป้อนไม่ควรจะใหญ่เกิน 

80% ของความกว้างปากโม่ และพิจารณาจากก�าลังการผลิต (Capacity) ทั้งนี้ถ้าหินที่ 

ต้องการผลิตมีมาก เครื่องบดไจเรทอรี่มักจะ

เหมาะสมมากกว่าเครื่องบดจอว์ ซึ่งก�าลัง 

การผลิตและค ่าอัตราส ่วนการลดขนาด  

(Reduction ratio) จะขึ้นกับการตั้งขนาดของ

ช่องทางออก (Discharge size) ที่สามารถ 

ตั้งค่าระยะปิด (Close side settings-CSS) 

และระยะเปิด (Open side settings-OSS) ได้

รูปที่ 3.3 เครื่องบด Jaw Crusher (www.vipeakgroup.com, 2012)

รูปที่ 3.4 เครื่องบด Gyratory Crusher (www.flsmidth.com, 2012)

:: 16 ::

คู่มือพัฒนาผลผลิตและประสิทธิภาพ



3.3.3 กำรบดขั้นที่สอง
การบดขั้นที่สอง (Secondary crushing) เป็นการบดในล�าดับที่สองหลังจาก 

ผ่านกระบวนการบดขั้นต้นมาแล้ว ในการบดเพื่อลดขนาดในขั้นนี้จะให้ผลผลิตที่มีขนาด 

เท่ากับหินที่ต้องการจ�าหน่าย จึงมีความส�าคัญในการเลือกใช้เครื่องจักรให้เหมาะสม  

ในอุตสาหกรรมหินก่อสร้างจะนิยมใช้เครื่องบดแบบโคน (Cone crusher) หรือเครื่องบด 

แบบ Impact ดังรูปที่ 3.5 และ 3.6 

เครื่องบดแบบโคนมักจะออกแบบให้มีช่องทางออกระหว่างแผ่นบดสองข้าง 

ค่อนข้างขนานกัน เพื่อควบคุมผลผลิตหินให้มีขนาดสม�่าเสมอ

เครื่องบดแบบ Impact จะลดขนาดหินโดยใช้แรงกระแทกโดยตรงจากแผ่นบด 

ไปที่ก้อนหินเหมือนใช้ค้อนทุบ หรือใช้แรงเหวี่ยงส่งหินไปกระแทกกับแผ่นบดที่อยู่กับที่ หรือ 

ให้ก้อนหินกระทบกันเองเพื่อลดขนาดลง

รูปที่ 3.5 เครื่องบด Cone Crusher (www.conecrusher.asia, 2012)

รูปที่ 3.6 เครื่องบด Vertical Shaft Impact 
(www.cemcoturbo.com, 2012)
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ถ้าหินที่ป้อนในขั้นนี้ยังมีขนาดใหญ่อยู่ อาจจะใช้เครื่องบดจอว์ หรือเครื่องบด 

ไจเรทอรี่ เป็นเครื่องบดในขั้นที่สอง และใช้เครื่องบดแบบโคนเป็นเครื่องบดขั้นที่สาม เพื่อลด

ขนาดหินลงเหลือประมาณ 10-50 มิลลิเมตร แต่การบดหลายขั้นตอนจะท�าให้มีปริมาณหินฝุ่น 

เพิ่มขึ้น

3.3.4 กำรคัดขนำด
การคัดขนาดด้วยตะแกรงเกิดขึ้นโดยการป้อนวัสดุหลายขนาดไปบนพื้นตะแกรง

ที่มีช่องรูตะแกรงกว้างเท่าๆ กัน วัสดุจะแยกออกเป็นขนาดเล็กที่ผ่านช่องตะแกรง และ 

ขนาดใหญ่ที่ไม่ผ่าน ตะแกรงสั่นอาจจะมีชั้นตะแกรง (Decks) ตั้งแต่ 1 ถึง 4 ชั้น เพื่อคัด 

ขนาดหลายครั้ง ตะแกรงสั่นได้ด้วยการหมุนของเพลาลูกเบี้ยวเพื่อท�าให้เกิดการยกตัวขึ้นลง 

ของชั้นตะแกรง พื้นตะแกรงจะมีความลาดเอียงเพื่อให้วัสดุไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง

การไหลของวัสดุบนพื้นของตะแกรงสั่นจะมีลักษณะเหมือนของไหล ในลักษณะ

ที่ท�าให้เกิดการแยกชั้นของเม็ดวัสดุต่างขนาด โดยเม็ดใหญ่จะเคลื่อนตัวขึ้นด้านบน ในขณะที่

เม็ดที่เล็กกว่าเคลื่อนตัวลงด้านล่างเพื่อตกผ่านช่องตะแกรง หลังจากนั้นเม็ดขนาดใหญ่จึงตก 

ลงมาค้างบนตะแกรง ก่อนจะไหลออกด้านท้าย ถ้าวัสดุบนตะแกรงไหลเคลื่อนตัวค่อนข้างเร็ว 

บนพื้นตะแกรง จะท�าให้มีโอกาสสูงที่เม็ดขนาดเล็กจะไม่ลอดผ่านช่องตะแกรง หรือถ้า 

พื้นตะแกรงมีความลาดเอียงมากจนวัสดุไหลค่อนข้างเร็วเกินไป

จุดประสงค์หลักของการคัดขนาดในอุตสาหกรรมโม่หินคือ เพื่อป้องกันหิน 

ทีม่ขีนาดโตเกนิไปถกูป้อนเข้าเครือ่งบดในขัน้ทีส่องและสาม และเพือ่ให้ได้ผลผลติในขัน้สดุท้าย

มีขนาดตามความต้องการซื้อขาย ตะแกรงคัดขนาดจะท�างานได้ดีเมื่อ

• เม็ดวัสดุลอดผ่านช่องตะแกรงโดยไม่เบียดเสียดกัน

• เม็ดวัสดุตกลงที่ช่องตะแกรงในแนวตั้งฉากกับพื้นตะแกรงโดยเคลื่อนตัวไป 

ข้างหน้าไม่เร็วมาก

• ชั้นตะแกรงมีความหนาน้อยที่สุด

การคัดขนาดเป็นกระบวนการที่จะชี้วัดความสามารถและประสิทธิภาพของ 

เครื่องบด กล่าวคือหินที่ผ่านกระบวนการบดมาแล้วจะถูกป้อนเข้าสู่เครื่องคัดขนาด หากมี 

ขนาดที่ไม่ต้องการอยู่มาก หรือมีฝุ่นหินขนาดเล็กจ�านวนมาก จะสามารถบอกได้ว่าเครื่องบด 

มีการตั้งค่าไม่เหมาะสม เป็นต้น การคัดขนาดที่ไม่มีประสิทธิภาพมักจะเกิดจาก
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• เม็ดวัสดุหลายขนาดตกลงบนช่องตะแกรงพร้อมกัน เม็ดขนาดใหญ่จะอุด 

บนช่องตะแกรง ท�าให้เม็ดขนาดเล็กไม่สามารถตกผ่านช่องตะแกรงได้

• เม็ดขนาดเล็กมีความชื้น แล้วเกาะติดตามช่องตะแกรง ท�าให้ช่องรูตะแกรง 

เล็กลง

• เม็ดขนาดเล็กที่สามารถผ่านช่องตะแกรงได้ แต่ไม่ตกลงในแนวตั้งฉาก และ

กระเด็นย้อนกลับ

นอกจากตะแกรงคัดขนาดจะมีความส�าคัญในการใช้เป็นตัวจ�าแนกขนาดของ 

หินแล้ว ยังต้องมีความแข็งแรงทนทานและรับแรงกดจากน�้าหนักของหินได้ดี โดยส่วนมาก 

แผ่นรูตะแกรงที่ใช้กันมี 3 แบบคือ แบบแผ่นเจาะรู แบบเส้นถัก และแบบแท่ง

โดยทั่วไปในการจ�าแนกประเภทของตะแกรงสามารถจ�าแนกได้ 2 ประเภท คือ 

ตะแกรงแบบอยู่กับที่ (Stationary screen) และตะแกรงแบบเคลื่อนไหว (Moving screen)

ตะแกรงแบบอยู่กับที่ (Stationary screen) เป็นตะแกรงที่จะไม่มีการเคลื่อนที่

ใดๆ มักใช้กับหินที่มีขนาดใหญ่หรือหินที่ผ่านการระเบิดมาจากหน้าเหมืองโดยตรงก่อนเข้าสู่

กระบวนการบดหยาบ ส�าหรับหินอุตสาหกรรมนิยมใช้ตะแกรงแบบ Grizzly ดังรูปที่ 3.7

ตะแกรงแบบเคลื่อนไหว (Moving screen) ตะแกรงประเภทนี้จะมีการ

เคลือ่นไหวหรอืสัน่ และส่วนมากรปูทรงของตะแกรงจะเป็นสีเ่หลีย่มผนืผ้าและแบบทรงกระบอก 

ส�าหรับหินอุตสาหกรรมนิยมใช้ตะแกรงแบบสั่น (Vibrating screen) ดังรูปที่ 3.8

รูปที่ 3.7 ตะแกรงแบบ Grizzly Feeder
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3.3.5 กำรขนส่งล�ำเลียงหินโม่
การขนส่งหินหรือแร่แห้งภายในโรงแต่งแร่มักจะใช้สายพานล�าเลียง ดังรูปที่  

3.9 สายพานล�าเลียงเป็นอุปกรณ์ที่ท�างานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อขนส่งวัสดุแบบเม็ดหรือก้อน 

การออกแบบและเลือกใช้สายพานล�าเลียงจะพิจารณาจาก

• ลักษณะของวัสดุที่ล�าเลียง ได้แก่ ขนาด (ก้อนใหญ่ที่สุด และร้อยละของ 

เม็ดละเอียด) รูปทรง ความคม ความชื้น และมุมลาดของกองวัสดุ (Angle  

of repose) และหน่วยน�้าหนัก

• ระยะทางล�าเลียงในแนวราบและแนวตั้ง

• ปริมาณและน�้าหนักวัสดุที่ต้องการจะขนส่งล�าเลียงต่อชั่วโมง

จากนั้นจะน�ามาก�าหนดขนาดความกว้างของสายพาน ความเร็ว ก�าลังขับ และ

แรงดึงในสายพาน

รูปที่ 3.8 ตะแกรงแบบสั่น (Vibrating Screen)

รูปที่ 3.9 สายพานล�าเลียง (Conveyor Equipment Manufacturing Association, 1979)
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 การขนส่งหินหรือแร่ด้วยสายพานล�าเลียงจะมีความลาดเอียงประมาณ 0-25 องศา  

และจะต้องค�านงึถงึมมุทีล่าดชนัทีก่องหนิหรอืแร่สามารถจะเกาะตวัอยูไ่ด้บนสายพานทีเ่คลือ่นที่ 

ซึ่งจะมีค่าแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของหินหรือแร่ ตัวสายพานท�าด้วยยางหรือผ้าใบที่เคลื่อนที่ 

ไปบนลูกกลิ้งรองรับ (Idler) และขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สายพานล�าเลียงที่ใช้อาจจะมี 

รูปแบบอื่นๆ เช่น แบบสกรู (Screw conveyors) แบบโซ่ (Chain conveyors) แบบสั่น  

(Vibratory conveyors) เป็นต้น ส�าหรบัการล�าเลยีงแร่ขึน้ในแนวดิง่นยิมใช้สายพานแบบบัก๊เกต็ 

(Bucket elevator)
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หลักก�รวัดผลผลิต
และผลิตภ�พ4

ผลผลิต (Production) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ เป็นจ�านวนชิ้น หรือน�้าหนัก และอาจจะ 

รวมถึงคุณภาพ หรือคุณค่า และผลสัมฤทธิ์ของงานที่ท�า ส่วนงานเชิงบริการ อาจจะหมายถึง 

จ�านวนลูกค้าที่ได้รับบริการ หรือจ�านวนรายงานที่สมบูรณ์ 

กิจกรรมหรือกระบวนการผลิตโดยทั่วไปจะใช้ปัจจัยวัตถุดิบ หรือทรัพยากรทั้งทางตรง 

และทางอ้อมในการผลิต ซึ่งอาจจะจ�าแนกเป็นปัจจัยการผลิตเกี่ยวกับทุน เครื่องจักร  

แรงงาน วัตถุดิบ และเวลาที่ใช้ เช่น

• ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน

• โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์

• วัตถุดิบที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ

• พลังงาน

• แรงงาน วัดเป็นจ�านวนคน หรือคน-ชั่วโมง หรือค่าแรงงาน

• เงินลงทุน เงินทุนหมุนเวียน

• ปัจจัยที่เป็นต้นทุนด้านความปลอดภัยในการท�างาน

• ปัจจัยที่เป็นต้นทุนด้านการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

• เวลาที่ใช้ในการท�างาน หรือในกระบวนการผลิต

จากผลผลิตที่ได้และปัจจัยการผลิตที่ใช้ไป จะน�ามาประเมินเป็นพารามิเตอร์ที่ใช้เป็น 

ตัวชี้วัดผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหรือเพิ่มผลผลิต 

ได้ดังนี้

• ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างปริมาณของผลผลิต (Output) 

ต่อปริมาณของทรัพยากรวัตถุดิบหรือปัจจัยที่ใช้ในการผลิต (Input) 
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• ต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าลงทุน ค่าพลังงาน ค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างเหมา  

ค่าซ่อมบ�ารุง และค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการพิจารณาปัจจัยรวม

• ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ได้แก่ คุณภาพของผลผลิต หรือมาตรฐานในการ 

ปฏิบัติงาน

• ประสิทธิภาพการผลิต (Production efficiency) คือ ประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัย

การผลิต การใช้เทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือการบริหารจัดการ เป็นตัวชี้วัดว่าการใช้

ปัจจัยการผลิตมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด เพื่อน�ามาปรับปรุงงานผลิตหรือ 

บรกิารให้ดขีึน้ โดยการเปรยีบเทยีบความสามารถในการให้ผลผลติของปัจจยัวตัถดุบิ 

หรือทรัพยากรที่ใช้ เช่น เปรียบเทียบกับมาตรฐาน (Benchmark) หรือเปรียบเทียบ 

กับคู่แข่ง หรืออาจจะเปรียบเทียบกับตนเองในช่วงเวลาต่างๆ

ในการเพิม่ศกัยภาพการผลติของสถานประกอบการนัน้ อาจจะพจิารณาจากค่าผลติภาพ 

ต้นทนุการผลติ คณุภาพ และประสทิธภิาพ ตวัใดตวัหนึง่ หรอืหลายตวัร่วมกนั เนือ่งจากจะต้อง

มีการชี้วัดการผลิตว่าดีขึ้นหรือด้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

4.1 การวัดปริมาณผลผลิต

ผลผลิตทางอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะวัดเป็นจ�านวนชิ้น หรือน�้าหนักของผลผลิตที่ได้ 

ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ผลผลิตใน 1 เดือน หรือ 1 ชั่วโมง ท�าให้เวลาที่ใช้ในการผลิตเป็นปัจจัย 

ตัวหนึ่งที่ใช้ในการผลิต

ปริมาณผลผลิตเมื่อเริ่มต้นใช้เครื่องจักรใหม่อาจจะน้อยกว่าเมื่อท�างานไปได้ระยะหนึ่ง 

หลังจากมีความช�านาญเพิ่มขึ้น หรือเมื่อมีการใช้ปัจจัยการผลิตบางตัวอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้น มีระบบการจัดการและการวางแผนที่เหมาะสม ท�าให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงจะต้อง

ศึกษาปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาต่างๆ หรือในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

ตัวชี้วัดปริมาณผลผลิตที่ได้อาจจะก�าหนดจ�าแนกตามหน่วยผลิตย่อย เพื่อพิจารณา

ศักยภาพของแต่ละหน่วยย่อย หรือวัดจากปริมาณผลผลิตในภาพรวมของทั้งองค์กร ผลผลิต 

ที่วัดได้จะเป็นผลลัพธ์พื้นฐานที่น�าไปต่อยอดเป็นค่าผลิตภาพ หรือประสิทธิภาพการผลิต 

ในขั้นต่อไป
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4.2 การวัดผลิตภาพ

ผลิตภาพ (Productivity) เป็นตัวชี้วัดปริมาณผลผลิตที่ได้จากระบบ เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปริมาณปัจจัยหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ดังสมการ

      Output
Productivity  =        (4.1)

        Input

ปรมิาณผลผลติทีเ่พิม่ขึน้จะไม่ได้ชีว่้าค่าผลติภาพจะเพิม่ขึน้ เพราะอาจจะมกีารใช้ปัจจยั

หรือวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเท่าเดิม

การวดัค่าผลติภาพจากจ�านวนผลผลติทีไ่ด้ต่อหน่วยของปัจจยัการผลติ อาจจะใช้วธิกีาร

ที่จ�าแนกออกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ (Hill, 2000; Russell and Taylor, 2011)

1. วัดผลผลิตเปรียบเทียบกับปัจจัยเดี่ยว (Single factor productivity: SFP)

2. วัดผลผลิตเปรียบเทียบกับปัจจัยร่วม (Multi-factor productivity: MFP)

3. วัดผลผลิตเปรียบเทียบกับปัจจัยทั้งหมด (Total factor productivity: TFP) 

4.2.1 กำรวัดผลผลิตเปรียบเทียบกับปัจจัยเดี่ยว
ค่าผลิตภาพที่วัดจากอัตราส่วนของผลผลิตที่ได ้ต ่อปัจจัยที่ใช ้ผลิตเพียง 

ตัวเดียว เช่น

• ผลิตภาพของแรงงาน (Labor productivity) เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ต่อ 

จ�านวนแรงงานที่ใช้ หรือต่อชั่วโมงของแรงงาน เช่น ผลิตแร่ได้ 100,000 ตัน 

จากการใช้แรงงานทุกประเภทรวมกัน 1,000 ชั่วโมง จะได้ค่าผลิตภาพ 

ของแรงงานเท่ากับ 100 ตันต่อชั่วโมงแรงงาน

• ผลติภาพของเครือ่งจกัร (Machine productivity) เปรยีบเทยีบผลผลติทีไ่ด้ต่อ

จ�านวนแรงม้าของเครือ่งจกัรทีต่ดิตัง้ หรอืต่อชัว่โมงเดนิเครือ่งจกัร เช่น ผลติแร่

ได้ 100,000 ตัน จากการใช้เครื่องจักร 500 ชั่วโมง จะได้ค่าผลิตภาพของ

แรงงานเท่ากับ 200 ตันต่อชั่วโมงที่เดินเครื่องจักร

• ผลิตภาพของพลังงาน (Energy productivity) เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ 

ต่อปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ หรือต่อหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ เช่น ผลิตแร่ได้  

100,000 ตัน จากการใช้ไฟฟ้า 5,000 หน่วย จะได้ค่าผลิตภาพของพลังงาน

ไฟฟ้าเท่ากับ 20 ตันต่อหน่วย
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ตัวชี้วัดผลิตภาพเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยเดี่ยวในลักษณะอื่น เช่น ผลผลิต 

ต่อหน่วยน�้าหนักของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต ผลผลิตต่อหน่วยของมูลค่าเงินลงทุน 

เป็นต้น

4.2.2 กำรวัดผลผลิตเปรียบเทียบกับปัจจัยร่วม 
เพื่อดูผลจากการใช้วัตถุดิบในการผลิตหลายชนิด ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เพราะ 

ผลติภาพอาจจะไม่ได้เพิม่ขึน้จากการใช้วตัถดุบิชนดิเดยีว การเพิม่หรอืลดปรมิาณการใช้วตัถดุบิ

ตัวใดตัวหนึ่งอาจจะมีผลต่อการใช้วัตถุดิบชนิดอื่น แต่การวัดผลิตภาพเปรียบเทียบกับปัจจัย

หลายตวัจะนยิมใช้ในเชงิวชิาการส�าหรบัวดักลุม่อตุสาหกรรมในภาพรวมเพราะมคีวามซบัซ้อน

เมื่อต้องการวัดจากปัจจัยหลายตัว จะต้องแปลงปัจจัยต่างๆ ที่ใช้เป็นต้นทุน  

หรือให้เป็นหน่วยอื่นที่เหมือนกันก่อน แล้วค�านวณหาผลิตภาพต่อปัจจัยร่วม เช่น จากตัวอย่าง

ในข้อที่ผ่านมา

                           Output
Productivity  =    (4.2)

       (Labor$ + Machine$ + Energy$)

ตัวอย่าง ถ้าก�าหนดให้ค่าแรงงาน คือ 50 บาทต่อชั่วโมง ค่าใช้เครื่องจักรเท่ากับ 400 บาท 

ต่อชัว่โมง และค่าไฟฟ้าเท่ากบั 3 บาทต่อหน่วย โดยมผีลผลติได้ 100,000 ตนั จะได้ค่าผลติภาพ

เท่ากับ

                                                                      100,000
Productivity  =    

       (1,000 x 50) + (500 x 400) + (5,000 x 3)

       100,000
Productivity  =     = 0.377 ตันต่อบาท

       265,000

4.2.3 กำรวัดผลผลิตเปรียบเทียบกับปัจจัยทั้งหมด 
เนื่องจากในการผลิตสินค้าหนึ่งชิ้นจะใช้ปัจจัยหลายอย่าง เช่น เมื่อดูจากต้นทุน

การผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย อาจจะใช้ค่าแรงงาน 25% วัตถุดิบ 40% และเครื่องจักร 35%  

การเพิ่มผลผลิตจากปัจจัยหนึ่งอาจจะกระทบกับการลดผลผลิตจากปัจจัยอื่น จึงต้องพิจารณา

จากปัจจัยทั้งหมด 
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ผลิตภาพที่วัดเปรียบเทียบกับปัจจัยการผลิตทุกตัว จะเหมือนกับการวัด 

เปรียบเทียบกับปัจจัยร่วมในข้อที่ผ่านมา โดยเป็นการวัดผลิตภาพจากปัจจัยที่ใช้ทั้งหมด  

ดังนั้นถ้าแปลงหน่วยของทุกปัจจัยให้เป็นมูลค่าทางการเงิน จะเท่ากับเป็นการหาต้นทุน 

การผลิตรวมนั่นเอง

4.3 ข้อมูลสภาพแวดล้อมของเหมืองแร่และโรงโม่หิน

การวดัผลผลติส�าหรบัน�ามาค�านวณผลติภาพของเหมอืงแร่และโรงโม่หนิ จะต้องเริม่จาก

การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เช่น 

• ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ชนิดดิน หิน ที่ปิดทับและอยู่ข้างเคียง

• ปริมาณส�ารองแร่และคุณภาพที่มีอยู่ในแหล่งแร่

• สัดส่วนของปริมาณแร่ที่จะต้องขุดต่อปริมาณวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดที่ขุดได้

• ชั่วโมงการท�างานจริง ชั่วโมงการซ่อมบ�ารุง เวลาท�างานที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ 

• ระยะทางขนส่งแร่หรือหินจากหน้าเหมืองไปยังโรงแต่งแร่หรือโรงโม่บดย่อย

• ขนาดของเครื่องจักรที่ใช้ น�้าหนักบรรทุก ความจุ แรงม้า และรอบเวลาท�างานของ

เครื่องจักรแต่ละประเภท (Cycle time) 

• ปริมาณการใช้ปัจจัยผลิตต่างๆ เช่น วัตถุระเบิด แรงงาน พลังงาน เป็นต้น

• ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าแรงงาน ค่าซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร ค่าลงทุน ฯลฯ

เนือ่งจากเหมอืงแร่หรอืเหมอืงหนิแต่ละแห่งจะมสีภาพทางธรณวีทิยาแหล่งแร่ทีม่ลีกัษณะ

และความสมบูรณ์แร่ไม่เหมือนกัน อยู่ในระดับความลึกไม่เท่ากัน หรือมีชั้นหินปิดทับหรือ 

หินข้างเคียงชั้นแร่แตกต่างกัน หรือแม้แต่ในแหล่งแร่เดียวกันก็อาจจะมีสภาพก�าเนิดที่แตกต่าง

กันไปตามพื้นที่ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยประเมินผลกระทบ หรือก�าหนดสภาพแวดล้อมที่ท�าให้ 

มีปริมาณผลผลิตที่แตกต่างกัน ก่อนจะน�าข้อมูลที่ได้ตามรายการข้างต้นมาประเมินเป็น 

ค่าผลติภาพของการใช้ปัจจยัในการผลติ เพือ่น�ามาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการผลติในสภาพ 

ที่ไม่แตกต่างกันมากเกินไป
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ก�รวัดผลิตภ�พ
ของเหมืองแร่5

ส�าหรับเหมืองแร่นั้น ตัวชี้วัดในภาพรวมที่นิยมใช้กันมาก คือ ใช้สัดส่วนของปริมาณ

ผลผลิต ต่อจ�านวนทรัพยากรวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตที่ใช้แต่ละตัว เช่น เวลาท�างาน จ�านวน

แรงงาน ก�าลังรวม (HP) ของเครื่องจักรประเภทต่างๆ ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด และปริมาณ

การใช้พลงังาน เป็นต้น และประสทิธภิาพการผลติมกัจะเกีย่วข้องกบัการผลติทีม่กีารอนรุกัษ์แร่ 

เพื่อผลิตแร่ออกมาโดยเก็บแร่ (Recovery) ได้สูงสุด หรือสูญเสียแร่น้อยที่สุด มีคุณภาพแร่ 

เป็นไปตามความต้องการ รวมทั้งมีระบบการจัดการที่เอื้อให้มีประกอบการอย่างมีความ

ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ในขั้นต่อไปจะต้องศึกษาในรายละเอียดจ�าแนกตามกิจกรรมหลักของการผลิตแร่  

(Unit operations) ทีป่ระกอบด้วย งานเจาะและระเบดิหนิ งานขดุตกั งานขนส่งล�าเลยีงในเหมอืง 

ซึ่งตัวชี้วัดศักยภาพการผลิตของงานเหล่านี้ ประกอบด้วย

5.1 งานเจาะรูระเบิด

โดยทั่วไปในการวัดความสามารถของงานเจาะรูระเบิด จะใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้ 

ในการวัด (พันธุ์ลพ หัตถโกศล, 2546; Jimeno et al., 1995) คือ

• ผลผลิตการเจาะ วัดจากความลึกของรูเจาะต่อระยะเวลา เช่น เมตรต่อชั่วโมง

• การใช้พลังงานต่อปริมาตรของรูที่เจาะได้ (Specific energy) ปริมาณน�้ามันที่ใช้ 

ต่อความลึกหรือต่อเวลาที่ใช้เจาะ เช่น ลิตรต่อชั่วโมง ลิตรต่อเมตร

• ปริมาตรหินที่จะระเบิดได้ต่อระยะความลึกของการเจาะ (Specific drilling)
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• ความเร็วในการเจาะ (Penetration rate)

• ความสึกหรอของหัวเจาะ (Bit wear) หรืออายุใช้งาน

• ก�าลังของเครื่องเจาะซึ่งมีหน่วยเป็นแรงม้าหรือกิโลวัตต์

• ค่าใช้จ่ายในการเจาะ (Drilling costs) ต่อความลึกของการเจาะ

เหมืองแร่ส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้ปริมาตรหินที่จะระเบิดได้ต่อหนึ่งหน่วยระยะความลึก

ของการเจาะ (Specific drilling) และวัดผลผลิตเป็นระยะที่เจาะได้ต่อเวลาท�างาน

5.2 งานระเบิดชั้นหิน

ส�าหรับการวัดศักยภาพการผลิตของงานระเบิดชั้นหิน จะใช้พารามิเตอร์ตัวชี้วัดดังนี้

• ผลผลติของงานระเบดิ วดัจากปรมิาณหนิทีร่ะเบดิได้ในแต่ละครัง้ เช่น ลกูบาศก์เมตร

ต่อครั้ง ตันต่อครั้ง โดยค�านวณจากแผนผังการเจาะ หรือชั่งน�้าหนักหินที่ขนได้

• ขนาดก้อนหินที่ได้ วัดจากสัดส่วนของขนาดก้อนหินที่ระเบิดได้

• ปริมาณวัตถุระเบิด วัดจากจ�านวนของวัตถุระเบิดที่ใช้ไป วัดในหน่วยน�้าหนักเป็น

กิโลกรัม หรือจ�านวนเป็นแท่ง ดอก

• ปริมาณน�้ามันดีเซล วัดจากปริมาณน�้ามันที่ใช้ไป โดยวัดในหน่วย ลิตร

• อัตราการใช้วัตถุระเบิดต่อปริมาณของหินที่ระเบิดได้ (Powder factor)

• ต้นทุนค่าวัตถุระเบิด วัดจากค่าใช้จ่ายต่อปริมาณของหินที่ระเบิดได้

อัตราการใช้วัตถุระเบิดนี้ นิยมใช้หน่วยเป็น กิโลกรัมของวัตถุระเบิดต่อตันของหินที่ 

ระเบิดได้ หรือวัดเป็นน�้าหนักของหินที่ได้เป็นตันต่อ 1 กิโลกรัมของวัตถุระเบิดที่ใช้ (Blast ratio) 

แต่เนื่องจากวัตถุระเบิดมักจะมีความหนาแน่นแตกต่างกัน จึงอาจจะวัดเป็นค่าพลังงานของ 

วัตถุระเบิดที่ใช้ เพื่อระเบิดให้ได้หิน 1 ลูกบาศก์เมตรแน่น หน่วยเป็น เมกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร 

(MJ/BCM) เป็นต้น

แต่อัตราการใช้วัตถุระเบิด (Powder factor) จะต้องใช้ประกอบกับ Blastability index 

ของหินแต่ละชนิดเป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ เพราะจะขึ้นกับชนิดและโครงสร้างของชั้นหิน
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5.3 งานขุดตักและขนส่งล�าเลียงที่หน้าเหมือง

ในการวัดศักยภาพการผลิตของงานขุดตักและขนส่ง มีพารามิเตอร์ที่เป็นตัวชี้วัดดังนี้

• ผลผลิตการขุดตักและขนส่ง วัดจากปริมาณของหินหรือแร่ต่อเวลา เช่น ตันต่อชั่วโมง 

ตันต่อเดือน หรือวัดจากน�้าหนักบรรทุกเป็นตันต่อเที่ยว

• วัดจากรอบเวลาท�างานของเครื่องจักร (Cycle time) มีหน่วยเป็นวินาที หรือนาที

• เวลาท�างานจริง เช่น ชั่วโมงต่อกะ ชั่วโมงต่อเดือน

• พลังงานที่ใช้ วัดจากปริมาณน�้ามันที่ใช้ไปต่อปริมาณของหินและแร่ที่ขุดตักและ 

ขนส่งได้

• ประสิทธิภาพการซ่อมและการใช้งานเครื่องจักร วัดจากเวลาในการซ่อม การเสีย 

เวลาคอย เช่น ความพร้อมของเครื่องจักร (%Availability) และอัตราการใช้งาน

เครื่องจักร (%Utilization) 

• ค่าใช้จ่าย วัดจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการผลิตต่อปริมาณผลผลิต เช่น บาทต่อตัน  

บาทต่อลูกบาศก์เมตร

โดยตัวชี้วัดเหล่านี้จะต้องพิจารณาประกอบกับสภาพแวดล้อมในการท�างาน เช่น  

ชนิดและสภาพของแหล่งแร่ สภาพถนน ความลึกของบ่อเหมือง เป็นต้น

5.4 รายการข้อมูลและตัวชี้วัดส�าหรับงานเหมืองแร่

รายการข้อมูลที่ควรเก็บรวบรวมในภาคสนาม ส�าหรับประเมินกิจกรรมการผลิตของ 

สถานประกอบการเหมืองแร่ จะสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 5.1 รายการข้อมูลและตัวชี้วัดศักยภาพการผลิตส�าหรับงานเหมืองแร่

ที่ กลุ่มข้อมูล ข้อมูล/ตัวชี้วัด หน่วย ลักษณะกำรวัดผล

1 ผลผลิต
ในภาพรวม

ปริมาณแร่ ตันต่อเดือน ต่อปี ผลผลิต

ปริมาณดินปิดทับ ลบ.เมตร ต่อเดือน ต่อปี ผลผลิต

สัดส่วนของชนิดแร่ที่ผลิต ร้อยละ ข้อมูล/เป้าหมาย

ปริมาณแร่สต็อกขั้นต�่า ตัน ข้อมูล/เป้าหมาย

2 ปัจจัยการผลิต ปริมาณส�ารองแร่ ตัน ข้อมูล/สภาพ

จ�านวนแรงงาน รายวนั (คน) รายเดอืน (คน) ข้อมูล

ก�าลังเครื่องจักรติดตั้ง แรงม้ารวม กิโลวัตต์รวม ข้อมูล

พลังงานที่ใช้ ลิตรต่อเดือน ต่อปี ข้อมูล

เงินลงทุน บาท ข้อมูล

3 ผลิตภาพ 
(Productivity)

ผลผลติต่อปรมิาณปัจจยัทีใ่ช้ ตนัต่อหน่วยของปัจจยัผลติ เชิงปริมาณ/เดี่ยว

อัตราส่วนดินต่อแร่ ลบ.เมตร ต่อตันแร่ ข้อมูล/สภาพ

3.1 งานเจาะระเบิด ขนาดของเครื่องเจาะ ขนาดหัวเจาะ (นิ้ว) แรงม้า ข้อมูล

ผลผลิตการเจาะ เมตรต่อชั่วโมง ต่อกะ 
ต่อเดือน

ผลผลิต

ผลผลิตร่วมกับงานระเบิด ลบ.เมตรต่อครั้ง ตันต่อครั้ง ผลผลิต

เวลาที่ใช้ท�างานเจาะจริง ชั่วโมงต่อกะ ต่อเดือน ข้อมูล

พลังงานที่ใช้ในงานเจาะ ลิตรต่อชั่วโมง ต่อเมตร ผลิตภาพ

ประสิทธิภาพเครื่องเจาะ %Availability 
%Utilization

ประสิทธิภาพ

ต้นทุนค่าเจาะ บาทต่อเมตร ต่อชั่วโมง  
ต่อตัน

ต้นทุน

3.2 งานระเบิด ผลผลิตงานระเบิด ลบ.เมตรต่อครั้ง 
ตันต่อครั้ง

ข้อมูล

 สดัส่วนของขนาดก้อนหนิทีไ่ด้ ร้อยละของแต่ละขนาด ข้อมูล

 ปริมาณวัตถุระเบิด กก. แท่ง ดอก ข้อมูล

 ปริมาณน�้ามันดีเซล ลิตร ข้อมูล

 อตัราการใช้ (Powder factor) กก.วตัถรุะเบดิ ต่อ ลบ.เมตร ผลิตภาพ

 ต้นทุนค่าวัตถุระเบิด บาทต่อ ลบ.เมตร ต่อตัน ต้นทุน
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ที่ กลุ่มข้อมูล ข้อมูล/ตัวชี้วัด หน่วย ลักษณะกำรวัดผล

3.3 งานขุดตัก
และขนส่ง 

ขนาดของเครื่องจักร น�้าหนักบรรทุก ความจุ 
แรงม้า

ข้อมูล

ผลผลิตการขุดตักและขนส่ง ตันต่อชั่วโมง ต่อเดือน  
ต่อเที่ยว

ผลผลิต

ระยะทางขนส่ง เมตร ข้อมูล/สภาพ

Cycle time นาที ข้อมูล

เวลาที่ใช้ท�างานจริง ชั่วโมงต่อกะ ต่อเดือน ข้อมูล

พลังงานที่ใช้ ลิตรต่อชั่วโมง ต่อตัน ผลิตภาพ

ประสิทธิภาพเครื่องจักร %Availability 
%Utilization

ประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายขุดตัก บาทต่อตัน ต่อชั่วโมง ต้นทุน

ค่าใช้จ่ายรถบรรทุก บาทต่อตัน ต่อชั่วโมง ต้นทุน

3.4 งานซ่อมบ�ารุง
(จ�าแนกตาม
เครื่องจักร) 

เวลาที่ใช้ในการซ่อม ชั่วโมง ข้อมูล

แรงงานที่ใช้ในการซ่อม คน-ชั่วโมง ข้อมูล

สดัส่วนของเวลาซ่อมล่วงหน้า ร้อยละของเวลาซ่อมทัง้หมด ข้อมูล/สภาพ

ค่าอะไหล่ส�าคัญ  
และมูลค่าเฉลี่ย 
ที่ต้องสต็อกในคลัง

บาท (และ % ของค่าใช้ซ่อม) ต้นทุน

ต้นทุนค่าซ่อมบ�ารุงรวม บาท (และ % ของค่าใช้จ่าย
รวม)

ต้นทุน

3.5 งานสนับสนุน ต้นทุนค่าใช้จ่าย บาทต่อตัน ต้นทุน

4 ต้นทนุค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคา บาทต่อเดือน ต่อปี ต่อตัน ต้นทุน 

ค่าแรงงาน บาทต่อเดือน ต่อปี ต่อตัน ต้นทุน 

ค่าพลังงาน บาทต่อเดือน ต่อปี ต่อตัน ต้นทุน 

ค่าวสัดสุิน้เปลอืงและอะไหล่ บาทต่อเดือน ต่อปี ต่อตัน ต้นทุน 

ค่าสาธารณูปโภค บาทต่อเดือน ต่อปี ต่อตัน ต้นทุน 

ค่าบริหารจัดการ บาทต่อเดือน ต่อปี ต่อตัน ต้นทุน 
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ก�รวัดผลิตภ�พ
ของโรงหินโม่6

การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของงานโม่บดย่อยและแต่งแร่มักจะเน้นไปที่การ

ปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อลดต้นทุน ประหยัดพลังงาน ปลอดภัย ลดของเสีย และ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกระบวนการโม่บดย่อยที่มักจะใช้ต้นทุนและพลังงาน 

มากที่สุด โดยมีพารามิเตอร์ตัวชี้วัดศักยภาพการผลิตในภาพรวม ประกอบด้วย

• ปริมาณผลผลิตต่อก�าลังแรงม้าของเครื่องจักรติดตั้ง หรือตันต่อคน-ชั่วโมง

• หน่วยการใช้พลังงานต่อตันของผลผลิต

• ต้นทุนต่อตันของผลผลิตที่ได้

• หน่วยของมลภาวะต่อตัน ที่เกิดจากกระบวนการโม่บดย่อยและแต่งแร่

• การเพิ่มปริมาณส�ารอง ซึ่งเป็นผลมาจากการแต่งแร่ที่เก็บแร่ได้มากขึ้น

การวัดผลิตภาพของโรงโม่หินควรจ�าแนกตามกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย งานเครื่องโม่ 

งานคัดขนาด และงานขนส่งล�าเลียง

6.1 งานเครื่องโม่และงานคัดขนาด

ในการวัดศักยภาพการผลิตของงานเครื่องโม่และงานคัดขนาด มีพารามิเตอร์ตัวชี้วัด 

ดังนี้

• ผลผลิตตามขนาด วัดจากปริมาณหินและแร่ต่อเวลาที่ใช้ เช่น ตันต่อชั่วโมง

• วัดผลผลิตตามสัดส่วนของขนาดเครื่องจักร ใช้ก�าลังของเครื่องจักรที่มีหน่วยเป็น

แรงม้าหรือกิโลวัตต์
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• เวลาที่ใช้ท�างาน ต่อรอบการท�างาน เช่น ชั่วโมงต่อกะ ชั่วโมงต่อเดือน

• พลังงานที่ใช้ วัดจากปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ เช่น ยูนิตต่อชั่วโมง หรือต่อตัน 

• ประสิทธิภาพเครื่องจักร วัดจากความพร้อมของเครื่องจักร (%Availability) และ 

อัตราการใช้งานเครื่องจักร (%Utilization)

• ต้นทุนค่าโม่ ค่าคัดขนาด วัดจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปต่อปริมาณการผลิตหิน หรือ 

ต่อระยะเวลา เช่น บาทต่อตัน บาทต่อเดือน 

6.2 งานสายพานล�าเลียง

ในการวัดศักยภาพการผลิตของงานสายพานล�าเลียง มีพารามิเตอร์ตัวชี้วัดดังนี้

• ผลผลิตจริง วัดจากปริมาณของหินหรือแร่ต่อเวลาที่ใช้ เช่น ตันต่อชั่วโมง

• วัดผลผลิตตามสัดส่วนของขนาดเครื่องจักร ใช้ก�าลังของเครื่องจักรที่มีหน่วยเป็น

แรงม้าหรือกิโลวัตต์

• เวลาที่ใช้ท�างาน ต่อรอบการท�างาน เช่น ชั่วโมงต่อกะ ชั่วโมงต่อเดือน

• พลังงานที่ใช้ วัดจากปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ไป เช่น ยูนิตต่อชั่วโมง หรือต่อตัน 

• ประสิทธิภาพเครื่องจักร วัดจากความพร้อมของเครื่องจักร (%Availability) และ 

อัตราการใช้งานเครื่องจักร (%Utilization)

• ต้นทุนค่าล�าเลียง วัดจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปต่อปริมาณการขนส่งล�าเลียง หรือต่อ 

ระยะเวลา เช่น บาทต่อตัน บาทต่อเดือน

6.3 รายการข้อมูลและตัวชี้วัดส�าหรับงานโรงโม่หิน

รายการข้อมูลที่ควรเก็บรวบรวมในภาคสนาม ส�าหรับประเมินกิจกรรมการผลิตของ 

สถานประกอบการโรงโม่หิน จะสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 6.1 รายการข้อมูลและตัวชี้วัดศักยภาพการผลิตส�าหรับงานโรงโม่หิน

ที่ กลุ่มข้อมูล ข้อมูล/ตัวชี้วัด หน่วย ลักษณะกำรวัดผล

1 ผลผลิต 
ในภาพรวม

ปริมาณหินแต่ละชนิด ตันต่อเดือน ต่อปี ผลผลิต

สัดส่วนของชนิดแร่ที่ผลิต ร้อยละ ข้อมูล/เป้าหมาย

ปริมาณแร่สต็อกขั้นต�่า ตัน ข้อมูล/เป้าหมาย

2 ปัจจัยการผลิต ปริมาณหินใหญ่ (ป้อนโม่) ตัน หรือ ลบ.เมตร ข้อมูล

จ�านวนแรงงาน รายวนั (คน) รายเดอืน (คน) ข้อมูล

ก�าลังเครื่องจักรติดตั้ง แรงม้ารวม กิโลวัตต์ ข้อมูล

พลังงานที่ใช้ หน่วยต่อเดือน ต่อปี ข้อมูล

เงินลงทุน บาท ข้อมูล

3 ผลิตภาพ ผลผลิตต่อปริมาณปัจจัย 
ที่ใช้

ตันต่อหน่วยของปัจจัย 
ในข้อ 2

เชิงปริมาณ/เดี่ยว

3.1 งานโม่และ 
คัดขนาด

ขนาดของเครื่องจักร ขนาด แรงม้า ตันต่อชั่วโมง ข้อมูล

ผลผลิตจริง ตนัต่อชัว่โมง ต่อกะ ต่อเดอืน ผลผลิต

เวลาที่ใช้ท�างาน ชั่วโมงต่อกะ ต่อเดือน ข้อมูล

พลังงานที่ใช้ หน่วยต่อเดือน ต่อตัน ข้อมูล/ผลิตภาพ

ประสิทธิภาพเครื่องจักร %Availability %Utilization ประสิทธิภาพ

ต้นทุนค่าโม่ ค่าคัดขนาด บาทต่อตัน ต่อเดือน ต้นทุน

3.2 งานสายพาน
ล�าเลียง

ขนาดของเครื่องจักร ขนาด แรงม้า ตันต่อชั่วโมง ข้อมูล

ผลผลิตจริง ตนัต่อชัว่โมง ต่อกะ ต่อเดอืน ผลผลิต

เวลาที่ใช้ท�างาน ชั่วโมงต่อกะ ต่อเดือน ข้อมูล

พลังงานที่ใช้ หน่วยต่อเดือน ต่อตัน ข้อมูล/ผลิตภาพ

ประสิทธิภาพเครื่องจักร %Availability %Utilization ประสิทธิภาพ

ต้นทุนค่าล�าเลียง บาทต่อตัน ต่อเดือน ต้นทุน

3.3 งานรถตัก
และขนส่ง

(ดตูารางข้อมลูงานเหมอืงแร่) (ดตูารางข้อมลูงานเหมอืงแร่)
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ที่ กลุ่มข้อมูล ข้อมูล/ตัวชี้วัด หน่วย ลักษณะกำรวัดผล

3.4 งานซ่อมบ�ารุง
(จ�าแนกตาม
เครื่องจักร)

เวลาที่ใช้ในการซ่อม ชั่วโมง ข้อมูล

แรงงานที่ใช้ในการซ่อม คน-ชั่วโมง ข้อมูล

สดัส่วนของเวลาซ่อมล่วงหน้า ร้อยละของเวลาซ่อมทัง้หมด ข้อมูล/สภาพ

ค่าอะไหล่ส�าคัญ  
และมูลค่าเฉลี่ย 
ที่ต้องสต็อกในคลัง

บาท (และ % ของค่าใช้ซ่อม) ต้นทุน

ต้นทุนค่าซ่อมบ�ารุงรวม บาท (และ % ของค่าใช้จ่าย
รวม)

ต้นทุน

3.5 งานสนับสนุน ต้นทุนค่าใช้จ่าย บาทต่อตัน ต้นทุน

4 ต้นทนุค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคา บาทต่อเดือน ต่อปี ต่อตัน ต้นทุน

ค่าหินใหญ่ (ป้อนโม่) บาทต่อเดือน ต่อปี ต่อตัน ต้นทุน

ค่าแรงงาน บาทต่อเดือน ต่อปี ต่อตัน ต้นทุน

ค่าพลังงาน บาทต่อเดือน ต่อปี ต่อตัน ต้นทุน

ค่าวสัดสุิน้เปลอืงและอะไหล่ บาทต่อเดือน ต่อปี ต่อตัน ต้นทุน

ค่าสาธารณูปโภค บาทต่อเดือน ต่อปี ต่อตัน ต้นทุน

ค่าบริหารจัดการ บาทต่อเดือน ต่อปี ต่อตัน ต้นทุน
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ประสิทธิภ�พ
ก�รผลิต7

การใช้ค่าผลติภาพวดัศกัยภาพในการผลติอาจจะไม่เพยีงพอส�าหรบัการพฒันาปรบัปรงุ

กระบวนการผลิตในระยะยาว จึงมีความจ�าเป็นจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าผลิตภาพ

มาตรฐานในอตุสาหกรรมเดยีวกนั (Benchmarking) หรอืวดัเปรยีบเทยีบกบัตนเองในช่วงเวลา

ต่างๆ การเปรียบเทียบกันจะท�าให้ได้เป็นค่าประสิทธิภาพการผลิต หรือประสิทธิภาพของ 

การใช้ปัจจัยต่างๆ ในการผลิต

7.1 หลักการวัดประสิทธิภาพการผลิต

ประสิทธิภาพการผลิต (Production efficiency) คือตัวชี้วัดว่ามีการใช้ทรัพยากรในการ

ผลิตได้ดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตที่ได้มาตรฐาน หรือเทียบกับเป้าหมาย

การผลิตที่เป็นค่าฐาน ดังสมการต่อไปนี้ (Hill, 2000; Russell and Taylor, 2011)

                       Output
Efficiency   =   (7.1)

      Standard or Expected Output

การวัดประสิทธิภาพการผลิตจึงเป็นตัวชี้วัดที่จะต้องเปรียบเทียบผลผลิตกับค่าฐาน  

จะท�าให้รู้ว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติได้ดีที่สุด มีวิธีปฏิบัติอย่างไร แล้วท�าความเข้าใจกับกระบวนการ

และวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น แล้วผลักดันให้เกิดการปรับปรุง 

การท�างาน
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ตัวอย่ำงกำรค�ำนวณประสิทธิภำพกำรผลิต เหมืองแห่งหนึ่งใช้พลังงานเฉลี่ยในการ 

ผลิตแร่ คือ 5.276 kWh ต่อตันของแร่ที่ผลิตได้ ในขณะที่เหมืองคู่แข่งใช้พลังงาน 4.938 kWh 

ต่อตัน ท�าให้เหมืองทั้งสองแห่งมีค่าผลิตภาพ คือ 0.189 และ 0.202 ตันต่อ kWh ตามล�าดับ  

เมื่อน�ามาค�านวณโดยใช้เหมืองคู่แข่งเป็นค่าฐาน จะได้ประสิทธิภาพการผลิต คือ 0.189/0.202 

หรือ 93.5%

ในรูปที่ 7.1 แสดงการน�าค่าผลิตภาพที่เกิดจากปัจจัยผลิตรวมของเหมืองถ่านหิน 3 แห่ง

ในภาคเหนือของประเทศไทย มาเปรียบเทียบกับตนเองในแต่ละเดือนตามช่วงเวลาที่ผ่านมา 

เพื่อให้ได้เป็นค่าประสิทธิภาพการผลิต

รูปที่ 7.1 ประสิทธิภาพการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับตนเองตามช่วงเวลาของเหมืองถ่านหิน 3 แห่ง
(ที่มา: ธัญญรัตน์ จิตรพีระ, 2552)
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7.2 การเปรียบเทียบกับค่าฐาน

การด�าเนินงานที่ได้มาตรฐานนั้นควรจะต้องน�าตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้มาเปรียบเทียบกับ 

ค่าฐาน (Benchmarking) เพื่อประเมินผลการท�างานในจุดที่อ่อนด้อย หรือมีข้อบกพร่อง  

แล้วน�าไปปรับปรุงและก�าหนดเป็นวิธีการท�างานมาตรฐาน ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการท�า 

Benchmarking จึงประกอบด้วย

• วิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะในด้านที่ต้องการเน้นหรือประเมินผล

• ค้นหาจุดที่อ่อนด้อย และกระบวนการท�างานที่มีศักยภาพในการปรับปรุง 

• พัฒนากระบวนการท�างานให้เป็นวิธีปฏิบัติงานที่ดี

ซึ่งในการน�าผลผลิตหรือผลิตภาพมาเปรียบเทียบกับค่าฐาน จะจ�าแนกเป็น 4 ลักษณะ 

ดังนี้

1) การเปรียบเทียบกับตนเอง (Internal Benchmarking) คือ การวัดเปรียบเทียบกับ 

ผูท้ีอ่ยูภ่ายในองค์กรเดยีวกนั หรอืภายใต้กลุม่บรษิทัในเครอืเดยีวกนั หรอืเปรยีบเทยีบกบัตนเอง

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา วิธีการนี้จะหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบได้ไม่ยากนัก เนื่องจากข้อมูล 

ส่วนใหญ่อยูใ่นองค์กรของตนเอง ไม่เป็นความลบั ท�าได้ง่าย ผลทีไ่ด้จะน�าไปสูก่ารสร้างมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 

2) การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (Competitive Benchmarking) มักจะเป็นคู่แข่งโดยตรง 

ซึง่การท�าวธินีีค่้อนข้างล�าบากในการเกบ็ข้อมลู และการเปิดเผยข้อมลู จะต้องอาศยับคุคลทีส่าม

เข้าไปช่วยเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบแบบนี้จะให้ผลลัพธ์ในการระบุถึงต�าแหน่ง

ของตนในธุรกิจนั้นๆ และจุดอ่อนจุดแข็งของตน มากกว่าการเรียนรู้ให้เกิดนวัตกรรมในการ

ปรับปรุง 

3) การเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Industry Benchmarking)  

แต่ไม่ใช่คูแ่ข่งโดยตรง ซึง่การท�าวธินีีจ้ะสามารถเกบ็ข้อมลูได้ง่ายกว่า และมข้ีอดคีอื กระบวนการ

ทางธุรกิจค่อนข้างคล้ายคลึงกันในบางส่วน ท�าให้สามารถเปรียบเทียบได้ เนื่องจากอยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ก็ยังมีข้อจ�ากัดในการท�าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

4) การเปรียบเทียบกับองค์กรที่เป็นเลิศ (Generic/Functional Benchmarking)  

ซึ่งองค์กรนั้นๆ อาจมีธุรกิจที่แตกต่างกัน แต่มีกระบวนการท�างานที่ดี วิธีนี้มีข้อจ�ากัดในด้าน 

การเปรียบเทียบอยู่บ้าง เพราะวิเคราะห์ค่อนข้างยาก ต้องอาศัยความคล้ายคลึงกันที่มีเหตุ 

มีผล และบางเรื่องอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลย แต่เป็นวิธีที่ท�าให้มีการพัฒนาและได้ 

นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น
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เมื่อเปรียบเทียบทราบถึงผลความแตกต่างกับค่าฐานแล้ว จะต้องน�าผลนั้นมาพิจารณา

ตั้งเป็นค่าเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการด�าเนินงานในปัจจุบัน ตามสภาพความ 

เป็นจริงและสมเหตุสมผลโดยค�านึงถึงการปฏิบัติได้จริง ในบทหลังๆ จะได้กล่าวถึงตัวอย่าง 

ค่าฐาน (Benchmark) จากต�าราต่างๆ ส�าหรับน�ามาใช้ค�านวณค่าประสิทธิภาพการผลิตของ

หน่วยผลิตหลักในงานเหมืองแร่และโรงโม่หิน เช่น งานเจาะรูระเบิด งานระเบิด งานขุดตัก  

งานขนส่งด้วยรถบรรทุก งานโม่บดย่อย และการผลิตในภาพรวม ซึ่งการใช้ค่าฐานเปรียบเทียบ

ในกรณีนี้เป็นการใช้ค่าฐานเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในการท�า Benchmarking งานเหมืองแร่กับเหมืองอื่นๆ ที่ได้มาตรฐาน มีสิ่งที่จะต้อง

ระมัดระวังในความแตกต่างของสภาพแวดล้อมในการท�าเหมือง เช่น ลักษณะธรณีวิทยา 

แหล่งแร่ ปริมาณส�ารอง ปริมาณดินหินปนเปื้อน หรือดินแทรกในชั้นแร่ ความหนาของชั้นดิน 

ปิดทับ การใช้หรือไม่ใช้วิธีระเบิดหน้าเหมือง วิธีการท�าเหมือง ก�าลังการผลิตต่อปี สภาพ 

ภูมิอากาศ เป็นต้น
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ประสิทธิภ�พ
ของเวล�ทำ�ง�น8

เนื่องจากงานเหมืองแร่และโรงโม่หนิมักจะใช้เครื่องจักรกลที่เกี่ยวขอ้งกบังานดินหรือหนิ

และผลิตแร่ มีการหยุดงานเพื่อซ่อมบ�ารุงรักษาค่อนข้างสูงกว่างานประเภทอื่น จึงท�าให้จะต้อง

มีตัวชี้วัดที่เกีย่วข้องกบังานซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องจักร เวลาที่เครื่องจักรท�างานได้จริง และเวลา

หยุดงานที่เกิดจากการเสียเวลาทั้งที่คาดการณ์ตามแผนและไม่ได้คาดการณ์ไว้ มีตัวชี้วัดหลัก 

(KPI) ประกอบด้วย

• เวลาเฉลี่ยระหว่างการหยุดซ่อม (Mean Time Between Shutdowns: MTBS)

• เวลาเฉลี่ยที่ใช้ซ่อมเครื่องจักร (Mean Time To Repair: MTTR)

• ความพร้อมของเครือ่งจกัร (Machine availability) และดชันคีวามพร้อม (Availability 

Index) ที่เป็นค่าอัตราส่วนระหว่าง ค่า MTBS และผลรวมของ MTBS และ MTTR 

แสดงผลเป็นร้อยละ

• อตัราการเสยีเวลา (Percent Downtime) คอืค่าอตัราส่วนระหว่างเวลาทีไ่ม่ได้ท�างาน

ต่อเวลาที่วางแผนจะท�างาน แสดงผลเป็นร้อยละ

• อตัราการใช้งาน (Utilization) เป็นค่าอตัราส่วนระหว่างเวลาท�างานจรงิต่อเวลาทีพ่ร้อม

จะท�างาน แสดงผลเป็นร้อยละ

• เวลารอคอย (Wait Time) เวลาที่เครื่องจักรรอคอยเครื่องจักรตัวอื่น ในขณะที่พร้อม

จะท�างาน

พารามิเตอร์เหล่านี้จะวัดความพร้อมท�างานของเครื่องจักร เวลาเฉลี่ยหรือความถี่ 

ที่เครื่องจักรไม่สามารถท�างานได้เพราะช�ารุด วัดประสิทธิภาพของการซ่อมบ�ารุงรักษา และ 

วัดความสามารถในการบริหารจัดการเครื่องจักร
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ในการประเมินผลผลิตของเครื่องจักรกลงานดิน ทั้งอุปกรณ์ขุดตักและรถบรรทุก  

มักจะวัดเป็นปริมาณดินและหินที่ขุดหรือขนได้ต่อชั่วโมงท�างาน แต่จะต้องท�าควบคู่ไปกับ 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับเวลาด้วย เช่น ความพร้อมของเครื่องจักร เป็นตัวชี้วัด 

ความสามารถของแผนกซ่อมบ�ารุง (ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องทางอ้อมกับเวลาท�างานและปริมาณ 

การผลิต) และอัตราการใช้งานเครื่องจักร ที่ชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดการเพื่อน�าเครื่องจักร

ไปใช้ เมื่อน�าพารามิเตอร์ทั้งสองมารวมกันจะชี้วัด ประสิทธิภาพรวมของเครื่องจักร (พันธุ์ลพ  

หัตถโกศล, 2551 และ Hall, 1997; Caterpillar Performance Handbook, 1998) 

ในการศึกษาประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องจักรกลงานเหมืองแร่และโรงโม่หิน  

จะต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลา ประกอบด้วย เวลาที่วางแผนปฏิบัติงาน เวลาที่ใช้ 

ในการซ่อมบ�ารงุตามปกต ิเวลาท�างานทีไ่ด้ผลผลติ เวลาทีส่ญูเสยีไปโดยไม่ได้ผลผลติ และเวลา

ที่ต้องรอคอยเครื่องจักรตัวอื่นทั้งที่พร้อมจะท�างานได้

8.1 ความพร้อมของเครื่องจักร 

ความพร้อมท�างานของเครื่องจักร (Machine availability) เป็นค่าที่แสดงระดับความ

สามารถในการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร ทั้งการซ่อมทั่วไปและการซ่อมเชิงป้องกัน (Preventive 

maintenance) ค่าตวัชีว้ดันีจ้ะลดต�่าลง ถ้าเครือ่งจกัรต้องท�างานหนกักว่าปกต ิหรอืต้องท�างาน

หลายกะ เช่น เครื่องจักรที่ต้องท�างานตลอด 24 ชั่วโมง จะมีเวลาหยุดซ่อมตามปกติน้อยกว่า 

ท�าให้มีความพร้อมในการท�างานน้อยลง

ค่าความพร้อมในการท�างานจะวัดจากอัตราส่วนระหว่างเวลาที่เครื่องจักรสามารถ 

หรือพร้อมจะท�างานได้ ต่อเวลาที่วางแผนไว้ทั้งหมด (หลังหักเวลาวันหยุดงานตามปกติแล้ว)

8.2 อัตราการใช้งานเครื่องจักร 

อตัราการใช้งานเครือ่งจกัร (Machine utilization) จะใช้วดัประสทิธภิาพของหวัหน้างาน

ในการน�าเครื่องจักรไปใช้ จึงขึ้นกับความสามารถในการจัดการหลังจากที่เครื่องจักรพร้อม 

จะท�างานแล้ว แต่เครื่องจักรอาจจะถูกใช้งานได้ไม่เต็มที่ เช่น เสียเวลารอคอยเครื่องจักรที่ต้อง
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ท�างานร่วมกนั ไม่มเีครือ่งจกัรอืน่ช่วยงาน หยดุซ่อมเลก็น้อย สภาพจราจรและถนนไม่เอือ้อ�านวย

ต่อการเคลื่อนย้าย เครื่องโม่เสีย หรือมีการระเบิดหน้างาน เป็นต้น

ความสามารถในการใช้งานเครื่องจักรกลจะวัดจากอัตราส่วนระหว่างเวลาที่เครื่องจักร

ท�างานได้จริง ต่อเวลาที่เครื่องจักรพร้อมจะท�างาน

8.3 ประสิทธิภาพรวม 

ประสิทธิภาพรวม (Overall efficiency) คือค่าอัตราส่วนของเวลาที่เครื่องจักรท�างาน 

ได้จริงต่อเวลาที่วางแผนไว้ทั้งหมด เป็นค่าผลรวมของประสิทธิภาพต่างๆ ส�าหรับใช้ประเมิน 

เวลาท�างานและปริมาณผลผลิตของเครื่องจักรในระยะยาว โดยทั่วไปจะเป็นผลรวมของ

ประสิทธิภาพที่แสดงทั้งความสามารถในการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรและความสามารถในการ

จัดการใช้งานเครื่องจักร แต่ขึ้นกับว่าเครื่องจักรท�างานตัวเดียวเป็นอิสระ หรือต้องท�างาน 

ร่วมกับเครื่องจักรตัวอื่น 

ดังนั้นการน�าค่าประสิทธิภาพต่างๆ มาใช้ จะต้องดูที่มาของสถิติ หรือที่มาของค่า 

ประสิทธิภาพนั้นๆ เพื่อน�ากลับไปใช้ตามที่มาอย่างถูกต้อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตวัอย่ำงกำรค�ำนวณประสทิธภิำพรวม การท�างานของรถขดุ ใน 1 เดอืน ทีม่ชีัว่โมงตามปฏทินิ

คือ 720 ชั่ วโมง หลังหักวันหยุดงานตามปกติแล ้ว คงเหลือเวลาปฏิบัติงานตาม 

แผนงาน คือ 600 ชั่วโมง ซึ่งในช่วงเวลานี้ได้วางแผนซ่อมเครื่องจักรไว้ 96 ชั่วโมง รถขุด 

ถกูใช้ปฏบิตังิานจรงิ 400 ชัว่โมง ให้ค�านวณค่าความพร้อมของเครือ่งจกัร ความสามารถในการ 

ใช้งาน และประสิทธิภาพรวม

ถ้าก�าหนดตัวแปรที่ใช้ดังนี้

A - ความพร้อมของเครื่องจักร (Mechanical availability) เป็นร้อยละ

U - อัตราการใช้งานเครื่องจักร (Machine utilization) เป็นร้อยละ

E - ประสิทธิภาพรวม (Overall efficiency) เป็นร้อยละ

J - ประสิทธิภาพการท�างาน (Job efficiency) เป็นร้อยละ

จะค�านวณค่าประสิทธิภาพของเวลาได้ดังนี้
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            600-96
A =   x 100 = 84.0% 
     600

   400
U =   x 100 = 79.4% 
    600-96

     400       A x U        84 x 79.4
E =    x 100 = 66.7%    (หรือ E =     =     = 66.7%) 

                       600        100              100

จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่ารถขุดมีเวลาพร้อมจะท�างาน 600-96 = 504 ชั่วโมง หรือ 

ร้อยละ 84 ของเวลาที่วางแผนไว้ แต่ท�างานได้จริง 400 ชั่วโมง เวลาที่เหลือเป็นเวลารอคอย 

(Standby time) 504-400 = 104 ชั่วโมง ซึ่งสูญเสียไปทั้งที่เครื่องจักรพร้อมจะปฏิบัติงาน จึงมี

อตัราการใช้งานเพยีง 79.4% ของเวลาทีเ่ครือ่งจกัรพร้อม ท�าให้คดิเป็นประสทิธภิาพรวมเท่ากบั 

66.7% ของเวลาที่วางแผนไว้

8.4 ประสิทธิภาพการท�างาน 

ประสิทธิภาพการท�างาน (Job efficiency) จะใช้ก�าหนดหรือประเมินเวลาท�างานจริง 

ของเครื่องจักรกลงานดินในหนึ่งชั่วโมง โดยจะต้องปรับลดลงตามสภาพของงาน เนื่องจาก 

จะมีการหยุดงานเนื่องจากสาเหตุในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการหยุดงานที่ได้คาดการณ์ไว้แล้ว  

การเสียเวลานี้จะเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากสถิติการหยุดเครื่องจักรในช่วงเวลาท�างานปกติ 

โดยทั่วไปเครื่องจักรกลงานดินควรจะมีเวลาท�างานจริง 50 นาทีต่อชั่วโมง คือ 

มีประสิทธิภาพการท�างานไม่น้อยกว่า 83% ซึ่งในการประเมินปริมาณงานดินอาจจะใช้ค่า

ประสิทธิภาพ ดังนี้
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ตำรำงที่ 8.1 เวลาท�างานจริงต่อชั่วโมงและประสิทธิภาพของเครื่องจักร

เวลำท�ำงำนจริงใน 1 ชั่วโมง ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน หมำยเหตุ

55 91% มีประสิทธิภาพดีมาก

50 83% มีประสิทธิภาพดี

45 75% มีประสิทธิภาพปานกลาง

40 67% มีประสิทธิภาพต�่า

ในบางกรณีของการท�างาน เครื่องจักรอาจจะไม่ถูกใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เช่น  

ท�างาน 1 กะ ท�าให้มีเวลานอกกะส�าหรับซ่อมบ�ารุง ดังนั้นค่าประสิทธิภาพการท�างานอาจจะ

หมายถึงเวลาที่ท�างานได้จริง หลังหักการเสียเวลาที่เกิดจากการซ่อมฉุกเฉินหรือสาเหตุอื่นๆ  

ที่ไม่ได้วางแผนไว้ในช่วงเวลาท�างาน ในกรณีนี้จะท�าให้ค่าประสิทธิภาพการท�างานสูงขึ้น

ตัวอย่ำงกำรค�ำนวณประสิทธิภำพกำรท�ำงำน รถตักดิน 1 คัน ท�างานร่วมกับรถบรรทุก 

จ�านวนหนึ่ง วางแผนการท�างานไว้ปีละ 5,000 ชั่วโมง ถ้าก�าหนดประสิทธิภาพการท�างาน 

ร้อยละ 83 และเมื่อท�างานร่วมกับรถบรรทุกต้องเสียเวลารอคอยรถบรรทุกอีก 10% ของเวลา 

ที่เหลือ ให้ค�านวณเวลาที่รถตักท�างานได้จริง

เวลาท�างานตักดินจริง   =  5,000 x J x 0.9  = 5,000 x 0.83 x 0.9  = 3,735 ชั่วโมง

ในตัวอย่างนี้พบว่ามีรถบรรทุกอยู่ที่รถตัก (Truck presentation) = 100-10 = 90%  

ของเวลาทีร่ถตกัพร้อมจะท�างาน เมือ่รวมกบัประสทิธภิาพการท�างาน ท�าให้มเีวลาท�างานตกัดนิ

ได้จริงเพียง 3,735 ชั่วโมง
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ค่�ฐ�นสำ�หรับ
ง�นเจ�ะรูระเบิด9

ค่าฐานส�าหรับงานเจาะรูระเบิดในบทนี้ได้รวบรวมมาจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ ส�าหรับ 

น�าไปใช้เปรียบเทียบตัวชี้วัดหลักและประเมินประสิทธิภาพในการเจาะรูระเบิด เช่น

• อัตราการเจาะสุทธิ (Net drilling rate) หน่วยเป็น เมตรต่อนาที หรือต่อชั่วโมง

• ผลผลิตหินที่ระเบิดได้ต่อระยะเจาะ (Specific drilling) หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร 

ต่อเมตร หรือตันต่อเมตรของการเจาะ

• ค่าใช้จ่ายในการเจาะ (Drilling costs) ต่อชั่วโมง หรือต่อระยะเจาะ หรือต่อผลผลิต 

ที่ได้

เหมืองแร่ส่วนใหญ่นิยมใช้ตัวชี้วัด คือ อัตราการเจาะจริง หน่วยเป็นเมตรต่อชั่วโมง  

หรือวัดปริมาตรหินที่ระเบิดได้ต่อระยะเจาะหนึ่งเมตร และค่าใช้จ่ายในการเจาะ หน่วยเป็น 

บาทต่อเมตร แต่ค่าฐานส�าหรับน�ามาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายนั้นจะไม่ค่อยมีให้อ้างอิง ดังนั้น 

จึงอาจจะเปรียบเทียบกับสถิติของตนเองตามช่วงเวลาที่ผ่านมา

9.1 อัตราการเจาะสุทธิ

ค่าฐานส�าหรับเปรียบเทียบผลผลิตของงานเจาะรูระเบิด ที่มีข้อมูลทางวิชาการและสถิติ

ทีพ่อจะน�ามาใช้ได้คอื อตัราการเจาะสทุธ ิ(Net drilling/penetration rate) หลงัหกัการเสยีเวลา

ในการต่อและถอดก้านเจาะ เวลาเข้าที่หรือย้ายหลุมเจาะ และการเสียเวลาต่างๆ แล้ว

ในรูปที่ 9.1 และ 9.2 แสดงอัตราการเจาะสุทธิของเครื่องเจาะแบบหมุน (Rotary drill)  

ที่ใช้หัวเจาะแบบ Tricone bit ในหินชนิดต่างๆ ตามความแข็งแรงของหิน ซึ่งมีอัตราการ 
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เจาะสุทธิตั้งแต่ 0.6 ถึง 30 เมตรต่อชั่วโมง ขึ้นกับชนิดหินและขนาดรูเจาะ โดยค่าในรูปที่ 9.2  

จะขึ้นกับสัดส่วนของแรงกดของเครื่องเจาะต่อขนาดรูเจาะ 

ในรูปที่ 9.3 และ 9.4 แสดงอัตราการเจาะสุทธิของเครื่องเจาะแบบหมุนและกระแทก 

(Rotary percussive drill) ที่ใช้ลมอัดและระบบไฮโดรลิก ซึ่งจะมีอัตราการเจาะสุทธิตั้งแต่ 5  

ถึง 80 เมตรต่อชั่วโมง ขึ้นกับความแข็งแรงของหินและขนาดรูเจาะ อย่างไรก็ตาม อัตราเร็ว 

ของการเจาะจะขึ้นกับแรงที่ใช้ในการดันเครื่องเจาะ (Feed pressure) ดังแสดงในรูปที่ 9.5

รูปที่ 9.1 อัตราการเจาะสุทธิของ
เครื่องเจาะ Rotary ตามชนิดหิน
และขนาดรูเจาะ (Bauer, 1971; 
Kennedy, 1990)

 รูปที่ 9.2 อัตราการเจาะสุทธิของ
เครื่องเจาะ Rotary ตามชนิดหินและ 
อัตราส่วนระหว่างแรงกดก้านเจาะต่อ
ขนาดรูเจาะ (Jimeno, 1995)
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รูปที่ 9.3 อัตราการเจาะสุทธิของเครื่องเจาะกระแทกแบบใช้ลมอัด (Kennedy, 1990)

รูปที่ 9.4 อัตราการเจาะสุทธิของเครื่องเจาะกระแทกแบบไฮโดรลิก ตามความแข็งแรงของหิน  
ก�าลังเครื่องเจาะ 14-17.5 kW และหัวเจาะ 76-89 มิลลิเมตร (Kahraman et al., 2003)

ในตารางที่ 9.1 แสดงความแตกต่างระหว่างการเจาะแบบกระแทกที่ใช้ลมอัดและ 

ใช้ระบบไฮโดรลิก โดยเปรียบเทียบค่าอัตราการเจาะสุทธิ (Penetration rate) และค่าอัตรา 

การเจาะเฉลี่ย (Average drilling rate) ที่รวมการเสียเวลาอื่นๆ เช่น การต่อและถอดก้านเจาะ 

การเข้าที่และย้ายต�าแหน่งเจาะแล้ว ตามชนิดของอุปกรณ์และวิธีการเจาะแบบต่างๆ โดยรูปที่ 

9.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจาะสุทธิและค่าอัตราการเจาะเฉลี่ย
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ในการน�าอตัราการเรว็ของการเจาะหรอือตัราการเจาะสทุธไิปใช้เปรยีบเทยีบเป็นค่าฐาน 

จะต้องพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบต่อไปนี้ (พันธุ์ลพ หัตถโกศล, 2546)

• วิธีการเจาะ และการใช้แรงขับหรือหมุนเครื่องเจาะ

• ขนาดของรูเจาะ

• ชนิด ความแข็งแรงของหิน โครงสร้างของชั้นหิน และแร่ประกอบหิน

• ความลึกของรูเจาะที่ท�าให้ต้องต่อและถอดก้านเจาะบ่อยครั้ง

• แผนผังการเจาะและการย้ายต�าแหน่งระหว่างรูเจาะ

ตำรำงที่ 9.1 อัตราการเจาะของเครื่องเจาะ Pneumatic และ Hydraulic drill 

ที่มา: Jimeno, 1995

รูปที่ 9.5 อัตราการเจาะสุทธิในหินแข็ง (Hard rock) ส�าหรับเครื่องเจาะกระแทก
ใช้หัวเจาะ Button (Cavanough et al., 2008)

:: 48 ::

คู่มือพัฒนาผลผลิตและประสิทธิภาพ



ส�าหรับวิธีการเจาะหมุนและกระแทกแบบ Rotary-percussive drill นั้น ถ้าเครื่องเจาะ

ใช้ลมอัดจะมีอัตราเร็วของการเจาะขึ้นกับแรงดันลม ถ้าเป็นเครื่องเจาะไฮโดรลิกจะขึ้นกับแรง 

ที่ใช้ดันเครื่องเจาะ แต่ถ้าใช้แรงดันมากขึ้นจะลดอายุใช้งานและเพิ่มค่าใช้จ่าย

9.2 ผลผลิตหินต่อระยะเจาะ

ผลผลิตหินที่ระเบิดได้ต่อระยะเจาะ (Specific drilling: SD) หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร  

ต่อเมตรของระยะเจาะ จะค�านวณค่าฐานได้จากสมการต่อไปนี้

            B x S x H
SD =      (9.1)
         D

โดยที่

B = ระยะห่างจากหน้าอิสระ หรือระยะระหว่างแถวเจาะ (Burden)

S = ระยะระหว่างรูเจาะในแถว (Spacing)

H = ความสูงของหน้างานระเบิด (Bench height) 

D = ระยะเจาะทั้งหมดใน 1 รูเจาะ รวมระยะที่เจาะต�่ากว่าพ้ืน (Subdrill)

รูปที่ 9.6 อัตราการเจาะแบบกระแทก แปรผันตามความสูง Bench
ใช้เวลาย้ายหลุมเจาะ 5 นาที เวลาต่อและถอดก้านเจาะ 1.9 นาทีต่อก้าน (Jimeno, 1995)
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ถ้าระยะระหว่างรูเจาะไม่เท่ากัน หรือระยะในการเจาะแต่ละรูไม่เท่ากัน ให้ค�านวณ 

จากปริมาตรรวมทั้งหมดที่ระเบิดได้ ต่อระยะเจาะรวมทั้งหมดในการระเบิดแต่ละครั้ง

9.3 ผลิตภาพของการเจาะ

ปัจจัยที่ส�าคัญของการเจาะรูระเบิด คือ พลังงานที่ต้องการท�าให้หินแตกออกตาม 

ปริมาตรของรูเจาะ และอายุการใช้งานของหัวเจาะซึ่งจะสึกหรอตามระยะเจาะ แต่ปัจจัย 

ทั้งสองตัวนี้จะสิ้นเปลืองมากขึ้นตามแรงต้านทานการเจาะ เนื่องจากความแข็งแรงของเนื้อหิน 

ในรูปที่ 9.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุใช้งานของหัวเจาะ หน่วยเป็นเมตรของ 

ระยะเจาะ กับค่าความสามารถในการเจาะ (Drillability) ได้ง่ายหรือยากตามความแข็งแรง 

ของเนื้อหิน ที่สะท้อนออกมาเป็นค่าอัตราการเจาะสุทธิ หน่วยเป็น เมตรต่อนาที ถ้าเป็นหิน 

ที่แข็งแรงจะเจาะได้ช้า และสิ้นเปลืองหัวเจาะมากกว่า ซึ่งรูปดังกล่าวเป็นผลการศึกษาใน 

ห้องปฏิบัติการโดยใช้เครื่องเจาะแบบ Rotary percussive drill ขนาด 20 kW เจาะหินเนื้อแน่น 

ชนิดต่างๆ ด้วยแรงขับคงที่ (Thuro, 1997) โดยทั่วไปอายุใช้งานของหัวเจาะควรจะอยู่ในช่วง 

1,400-2,000 เมตร

รูปที่ 9.7 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุใช้งานหัวเจาะกับความสามารถในการเจาะ (Thuro, 1997)
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และในงานวิจัยชิ้นเดียวกัน ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานขั้นต�่าที่ต้องการ

ท�าให้หินแตกออกเป็นรูเจาะ หน่วยเป็น kJ ต่อปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตรของรูเจาะ กับค่า 

ความสามารถในการเจาะ (Drillability) ที่สะท้อนออกมาเป็นค่าอัตราการเจาะสุทธิ หน่วยเป็น 

เมตรต่อนาที ถ้าเป็นหินที่แข็งแรงจะเจาะได้ช้า และต้องการพลังงานในการเจาะมากกว่า  

ดังรูปที่ 9.8

ส�าหรับเครื่องเจาะแบบ Rotary Drill นั้นมีการศึกษาข้อมูลการเจาะรูระเบิดชั้นดิน 

ของเหมืองแม่เมาะ อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ในปี พ.ศ.2554 พบว่ามีค่าผลิตภาพของ 

เครื่องเจาะ Rotary Drill จ�านวน 3 รุ่น ดังแสดงในตาราง 9.2 ซึ่งพบว่าที่อัตราการเจาะสุทธิ  

3.2-6.7 เมตรต่อนาท ีมค่ีาผลติภาพเป็นปรมิาณดนิทีร่ะเบดิได้ระหว่าง 11-56 ลกูบาศก์เมตรแน่น

ต่อเมตรของระยะเจาะ และเจาะได้ 0.5-1 เมตรต่อลิตรของน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ ขึ้นกับ 

ขนาดของเครื่องเจาะและสภาพงาน

รูปที่ 9.8 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ใช้กับความสามารถในการเจาะ (Thuro, 1997)

:: 51 ::

ส�าหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโรงโม่หิน



ตำรำงที่ 9.2 ค่าผลิตภาพของเครื่องเจาะ Rotary drill 

เครื่องเจำะ
เวลำเจำะสุทธิ
(เมตร/นำที)

ปริมำณดินที่ได้
(BCM/เมตร)

กำรใช้น�้ำมัน
(เมตร/ลิตร)

Availability
(%)

Utilization
(%)

Atlas copco
DM 45 

3.54 11 0.98 92 12

Reedrill 
SK 40 

3.27 56 1.07 83 6

Atlas copco 
DM 25-SP

6.65 42 0.48 75 96

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554 โครงงานนักศึกษาปริญญาตรี “การประเมิน 
ค่าใช้จ่ายและเปรียบเทียบเครื่องเจาะระเบิด” 
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ค่�ฐ�นสำ�หรับ
ง�นระเบิดหิน10

ค่าฐานส�าหรับงานระเบิดในบทนีไ้ด้รวบรวมมาจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ ส�าหรับน�าไปใช้

เปรียบเทียบตัวชี้วัดหลักและประเมินประสิทธิภาพในการระเบิดหน้าเหมือง เช่น

• อัตราการใช้วัตถุระเบิด (Powder factor) วัดเป็นน�้าหนักของวัตถุระเบิดที่ใช้ ต่อ

ปริมาณหินที่ระเบิดได้ หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือต่อตันของหิน

• ขนาดของก้อนหินที่ได้หลังการระเบิด

• ค่าใช้จ่ายต่อผลผลติของหนิทีร่ะเบดิได้ หน่วยเป็นบาทต่อตนั หรอื ลกูบาศก์เมตรแน่น

เหมืองแร่โดยทั่วไปจะใช้อัตราการใช้วัตถุระเบิดและใช้ค่าใช้จ่ายในการระเบิดเป็น 

ตัวชี้วัดหลัก แต่ค่าฐานส�าหรับน�ามาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายนั้นจะไม่ค่อยมีให้ใช้อ้างอิง  

จึงอาจจะเปรียบเทียบกับสถิติของตนเองตามช่วงเวลาที่ผ่านมา

10.1 อัตราการใช้วัตถุระเบิด 

อัตราการใช้วัตถุระเบิด (Powder Factor: PF) คือ ปริมาณการใช้วัตถุระเบิดรวมทั้งหมด

ในการระเบิดหนึ่งครั้ง ต่อปริมาตรหินแน่น (BCM) หรือน�้าหนักหินที่ระเบิดได้ มีหน่วยเป็น 

กิโลกรัมของวัตถุระเบิดต่อ 1 ตัน หรือต่อลูกบาศก์เมตรของหินที่ได้ 

ในบางกรณีใช้ส่วนกลับคือ วัดเป็นน�้าหนักของหินที่ได้ หน่วยเป็นตัน ต่อ 1 กิโลกรัม 

ของวัตถุระเบิดที่ใช้ (Blast ratio) แต่เนื่องจากวัตถุระเบิดมักจะมีความหนาแน่นแตกต่างกัน  

จึงอาจจะวัดเป็นค่าพลังงานของวัตถุระเบิดที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูลต่อลูกบาศก์เมตรแน่น  

(MJ/BCM) เป็นต้น
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อัตราการใช้วัตถุระเบิดที่เหมาะสม จะต้องพิจารณาประกอบกับ Blastability index  

ของหนิแต่ละชนดิ (ตามชนดิ ลกัษณะโครงสร้าง และความแขง็แรงของชัน้หนิ) ซึง่ค่าฐานส�าหรบั

อัตราการใช้วัตถุระเบิดตามความแข็งแรงของชั้นหิน ได้แสดงในตารางที่ 10.1

ในการระเบิดหน้าเหมืองที่เป็นขั้นบันได (Bench blasting) อาจจะใช้ PF ตั้งแต่ 0.1-1.2 

กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (พันธุ์ลพ หัตถโกศล และศักดา วังใจ, 2549; Bender, 1999) ขึ้นกับ

ชนิดของหินและความต้องการขนาดของผลผลิตหลังระเบิด ถ้าใช้ PF สูง จะได้หินก้อนเล็ก

ส�าหรับใช้รถตักขนาดเล็ก ถ้า PF ต�่า จะได้หินก้อนใหญ่ส�าหรับใช้รถตักขนาดใหญ่ ดังแสดง 

ในตารางที่ 10.2

ตำรำงที่ 10.1 อัตราการใช้วัตถุระเบิด (Powder factor) โดยทั่วไป จ�าแนกตามความแข็งแรง

ของหิน

Rock Type Compressive Strength (MPa) Powder Factor (kg/cu m)

Hard rock > 120 0.7-0.8

Medium rock 30-120 0.4-0.5

Soft rock 10-30 0.25-0.35

Very soft rock < 10 0.15-0.25

ที่มา: Dyno Nobel, 2011, Blasting and Explosives Quick Reference Guide

ตำรำงที่ 10.2 อัตราการใช้วัตถุระเบิดในหินประเภทต่างๆ (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแน่น)

ที่มา: Bender, 1999
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10.2 ขนาดของหินหลังการระเบิด

การประเมินผลด้านการกระจายของขนาดก้อนหินที่ได้จากการระเบิด ในปัจจุบัน 

จะนิยมใช้ซอฟท์แวร์ เช่น Split Desktop ท�าการประมวลผลจากภาพถ่ายของกองหินที่ได้ 

จากการระเบิด ดังรูปที่ 10.1 ซึ่งจะวางสิ่งที่ใช้เป็นสเกลส�าหรับเปรียบเทียบขนาดไว้ในขณะ 

ถ่ายรูป จากนั้นใช้ซอฟท์แวร์นับปริมาณเป็นร้อยละของก้อนหินในแต่ละขนาด เมื่อน�ามา 

พลอ็ตกราฟจะได้ผลดงัรปูที ่10.2 ซึง่สามารถน�ามาใช้ปรบัปรงุแผนผงัการเจาะและอตัราการใช้

วัตถุระเบิดให้มีความเหมาะสม

รูปที่ 10.1 ภาพถ่ายต้นฉบับด้านซ้ายที่มีไม้สเกลและด้านขวาคือรูปดิจิตอลที่จ�าลองด้วยซอฟท์แวร์

รูปที่ 10.2 ตัวอย่างค่าการกระจายของขนาดหินหลังการระเบิด
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โดยทั่วไปก้อนหินจากการระเบิดควรมีขนาดเฉลี่ย 150-250 มิลลิเมตร โดยขนาดเฉลี่ย

และสูงสุดจะต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของปุ้งกี๋รถตักและปากโม่ ถ้ามีอัตราการใช้ 

วัตถุระเบิดต�่าเกินไปจะท�าให้หินที่ระเบิดได้มีขนาดใหญ่ และมีผลกระทบกับการโม่บดย่อย  

แต่ถ้าเพิ่มอัตราการใช้วัตถุระเบิดจนมากเกินไป นอกจากจะไม่ช่วยการโม่บดย่อยแล้ว ยังก่อ 

ให้เกดิแรงสัน่สะเทอืนและหนิปลวิ ในรปูที ่10.3 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดเฉลีย่ของหนิ

ที่ได้หลังการระเบิดกับระยะ Burden และอัตราการใช้วัตถุระเบิด ที่ค�านวณตามทฤษฎี  

Kuz-Ram Model

รูปที่ 10.3 ขนาดเฉลี่ยของหินหลังการระเบิดตามระยะ Burden และอัตราการใช้วัตถุระเบิด
(Jimeno, 1995)
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ค่�ฐ�นสำ�หรับ
ง�นขุดและตัก11

ค่าฐานส�าหรับงานขุดและตักในบทนี้ได้รวบรวมมาจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ ส�าหรับ 

น�าไปใช้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดหลักเพื่อประเมินประสิทธิภาพในงานขุดหรือตัก เช่น

• รอบเวลาท�างาน (Cycle time) ของเครื่องจักรขุดและตัก

• ผลผลิต เป็นตันต่อชั่วโมง หรือลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

• อัตราการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง วัดเป็นลิตรต่อตัน หรือลิตรต่อลูกบาศก์เมตรของผลผลิต

ที่ได้

• ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง หรือต่อตัน หรือต่อลูกบาศก์เมตร

ค่าฐานส�าหรับเปรียบเทียบประสิทธิภาพนั้น จะขึ้นกับคุณลักษณะของวัสดุที่ขุด  

ขนาดของรถขดุตกัและรถบรรทกุทีใ่ช้ท�างานร่วมกนั และจะขึน้กบัระยะทางวิง่ขนส่งไปกลบัด้วย 

ส่วนค่าใช้จ่ายนัน้อาจจะเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพกบัค่าฐานของตนเองตามช่วงเวลาทีผ่่านมา

11.1 สภาพแวดล้อมและรอบเวลาท�างาน

ผลผลิตของรถขุดและรถตักนั้นจะขึ้นกับขนาดของปุ้งกี๋ ค่าความฟูของดินหรือหิน 

เมื่อถูกขุดหรือระเบิดให้แตกเป็นก้อน (ตารางที่ 11.1) ค่าความพูนของวัสดุในปุ้งกี๋ (ตารางที่ 

11.2) ต�าแหน่งในการเข้าขุดหรือตัก และมุมสวิงในการหมุนตัวไปยังต�าแหน่งเทดิน 

รอบเวลาท�างานของรถขุด จะประกอบด้วย เวลาขุดตัก หมุนตัวไป เทดินออก และ 

หมุนตัวกลับ ซึ่งรถขุดแบ็คโฮโดยทั่วไปจะมีรอบเวลาท�างานประมาณ 20-35 วินาที แต่จะต้อง
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ปรับค่าที่ใช้ไปตามมุมสวิงและความลึกของที่ขุด ดังตารางที่ 11.3 ส่วนรอบเวลาท�างานของ 

รถขุดโชเวลได้แสดงในตารางที่ 11.4 

ส�าหรับรอบเวลาท�างานของรถตักล้อยางจะแบ่งเป็นเวลาพื้นฐานหรือเวลาคงที่ (Basic/

Fixed time) และเวลาเดินทางหรือเวลาแปรผัน (Travel/Variable time) เวลาพื้นฐานประกอบ

ด้วยเวลาเข้าตักและยกปุ้งกี๋ (6-10 วินาที) ถอยหลังเพื่อเข้าที่และเตรียมวิ่ง วางปุ้งกี๋ลง  

(3-4 วินาที) และเวลาเท (2-5 วินาที) ซึ่งรถตักล้อยางจะใช้เวลารวม 20-50 วินาที (พันธุ์ลพ  

หัตถโกศล, 2546)

ตำรำงที่ 11.1 ค่าความฟูของดินหรือหินเมื่อถูกขุดหรือระเบิด (Swell factor: SF)
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ตำรำงที่ 11.2 ค่าความพูนของการตักเต็มปุ้งกี๋ (Bucket fill factor: FF)

ลักษณะวัสดุ ค่ำควำมพูน (%)

รถขุดแบ็คโฮและรถขุดไฮโดรลิก

ดินเหนียวปนทราย 100-110

ทรายและกรวด 95-110

ดินเหนียว แน่นแข็ง 80-90

หินระเบิด ขนาดสม�่าเสมอดี 60-75

หินระเบิดไม่ดี ขนาดไม่สม�่าเสมอ 40-50

รถตัก (Front-end loader)

หินโม่ขนาดเล็กกว่า 3 มม. 95-100

หินโม่ขนาด 3-9 มม. 90-95

หินโม่ขนาดใหญ่กว่า 12 มม. 85-90

หินระเบิด ขนาดสม�่าเสมอดี 80-95

หินระเบิด ขนาดสม�่าเสมอปานกลาง 75-90

หินระเบิดไม่ดี ขนาดไม่สม�่าเสมอ 60-75

หินปนดิน 100-120

ดินชื้น 100-110

ดินร่วน 80-100

ที่มา: Caterpillar Performance Handbook (1998) และ IMAC (2008)

ตำรำงที่ 11.3 แฟกเตอร์ส�าหรับปรับรอบเวลา (Swing-depth factor: SD) ของรถขุดแบ็คโฮ

ควำมลึกขุด
% สูงสุด

มุมสวิง (องศำ)

45 60 75 90 120 180

30 1.33 1.26 1.21 1.15 1.08 0.95

50 1.28 1.21 1.16 1.10 1.03 0.91

70 1.16 1.10 1.05 1.00 0.94 0.83

90 1.04 1.00 0.95 0.90 0.85 0.75

ที่มา: Nunnally (2000)
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ตำรำงที่ 11.4 รอบเวลาท�างานของรถขุดโชเวล ตามสภาพหน้างาน (วินาที)

ขนำดปุ้งกี๋
(ลบ.เมตร)

ขุดง่ำย
ทรำย/กรวด

ขุดปำนกลำง
ดินปนกรวด

ขุดค่อนข้ำงยำก
หินระเบิด

ขุดยำก
ดินเหนียวแน่น

3 18 23 28 32

4 20 25 29 33

5 21 26 30 34

5.5 21 26 30 34

6 22 27 31 35

8 23 28 32 36

9 24 29 32 37

11.5 26 30 33 38

15 27 32 35 40

19 29 34 37 42

35 30 36 40 45

ที่มา: Kennedy (1990)

11.2 ผลผลิตของรถขุด

เนื่องจากค่าผลผลิตมาตรฐานของรถขุดส�าหรับน�ามาใช้เปรียบเทียบนั้น มีผู้รวบรวม 

ไว้น้อย ไม่เป็นระบบ เพราะค่าผลผลิตจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องจักรที่ใช้  

และสภาพแวดล้อมการท�างานที่แตกต่างกัน จึงแนะน�าให้ใช้วิธีการค�านวณในตารางที่ 11.5  

ที่ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ได้ตามสภาพการท�างานจริง

สมการที ่5-7 ในตารางที ่11.5 จะค�านวณปรมิาตรและน�า้หนกัในปุง้กีข๋องรถขดุจากข้อมลู

ขนาดของปุ้งกี๋ หน่วยน�้าหนักของดินหรือหิน และค่าความฟูและความพูนของวัสดุในปุ้งกี๋

สมการที่ 10-13 จะค�านวณจ�านวนครั้งของการตักจนเต็มกระบะรถบรรทุกจากข้อมูล

ความจุและน�้าหนักบรรทุกสูงสุดของรถบรรทุกที่ใช้ โดยเลือกค่าที่น้อยกว่าและปัดลง 

เป็นเลขจ�านวนเต็ม และสมการที่ 14 และ 15 จะค�านวณปริมาตรและน�้าหนักที่รถบรรทุก 

จะขนได้ในแต่ละเที่ยว
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ตำรำงที่ 11.5 ตัวอย่างแบบค�านวณผลผลิตของระบบรถขุดหรือรถตักและรถบรรทุก
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สมการที่ 18 จะค�านวณเวลารวมทั้งหมดที่ต้องใช้ในการตักให้รถบรรทุกจากข้อมูล 

เวลาตักแต่ละครั้งและเวลารอรถบรรทุกเข้าที่ จากนั้นสมการที่ 21-23 จะค�านวณจ�านวนเที่ยว

ของรถบรรทุกใน 1 ชั่วโมง และผลผลิตต่อชั่วโมงตามทฤษฎีก่อนลดค่าลงตามประสิทธิภาพ

สมการที่  26-29 จะค�านวณผลผลิตต่อชั่วโมงที่ระบบจะท�าได้จริงเมื่อก�าหนด 

ค่าประสิทธิภาพของงานและโอกาสที่รถขุดจะว่างงานหรือไม่มีรถบรรทุกที่หน้างาน จากนั้น

สมการที ่31-33 จะประเมนิผลผลติต่อปีของรถขดุจากข้อมลูชัว่โมงท�างานต่อปี และเมือ่ก�าหนด

เป้าหมายผลผลิตต่อปีก็จะสามารถค�านวณจ�านวนรถขุดที่ต้องการได้จากสมการที่ 35  

และ 36

สมการที่ 42 จะค�านวณรอบเวลาท�างานของรถบรรทุกจากข้อมูลเวลาตัก เวลาที่รถวิ่ง 

ไปกลับตามระยะทางและความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ เวลาเทท้าย และเวลาอื่นๆ จากนั้นเมื่อก�าหนด 

ค่าความพร้อมของรถบรรทุกให้ก็จะสามารถค�านวณจ�านวนรถบรรทุกที่ต้องการส�าหรับรถขุด  

1 คันได้ดังสมการที่ 43 และ 45 และค�านวณจ�านวนรถบรรทุกที่ต้องใช้ทั้งหมดได้ดังสมการ 

ที่ 46-48

ค่ำฐำนผลผลิตส�ำหรับรถขุดขนำดใหญ่
มีรายงานการศึกษาวิจัยผลผลิตของรถขุดขนาดใหญ่ ที่ใช้ในเหมืองผิวดินทั่วโลก  

(Lumley, 2014) ซึ่งอาจจะน�ามาใช้เป็นค่าฐานส�าหรับเปรียบเทียบได้ดังนี้

รูปที่ 11.1 ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีของ Electric Rope Shovel จ�าแนกตามเหมืองถ่านหินและเหมืองแร่ 
(Lumley, 2014)
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ในการศึกษาผลผลิตของรถขุด Electric rope shovels ขนาดความจุปุ้งกี๋ตั้งแต่ 20-60 

ลูกบาศก์เมตร ที่ท�างานในเหมืองผิวดินขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา 

และออสเตรเลยี พบว่าในปี 2003 มค่ีาผลผลติเฉลีย่ต่อปีที ่600,000 เมตรกิตนัต่อลกูบาศก์เมตร

ของความจุปุ้งกี๋ และในปี 2010 มีค่าเฉลี่ยตกลงมาอยู่ที่ 350,000 เมตริกตันต่อลูกบาศก์เมตร 

ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากอุตสาหกรรมแร่อยู่ในช่วงถดถอย ในรูปที่ 11.1 แสดงผลผลิตเฉลี่ย

ต่อปีจ�าแนกตามการท�างานในเหมอืงถ่านหนิและเหมอืงอืน่ๆ และในรปูที ่11.2 แสดงค่าผลผลติ

ต่อปีจ�าแนกตามยี่ห้อและรุ่นของรถขุด พบว่ารถขุด Electric rope shovel ขนาดใหญ่จะให้

ผลผลิตต่อขนาดปุ้งกี๋สูงกว่ารถขุดขนาดเล็ก

และจากผลการศึกษาผลผลิตของรถขุดไฮโดรลิกขนาดความจุปุ ้งกี๋ตั้งแต่ 12-32  

ลูกบาศก์เมตร ที่ท�างานในเหมืองผิวดินขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา 

และออสเตรเลีย พบว่าในปี 2004 รถขุดไฮโดรลิกมีค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อปี ที่ 265,000 เมตริกตัน

ต่อลูกบาศก์เมตรของความจุปุ้งกี๋ และในปี 2008 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 435,000 เมตริกตัน 

ต่อลกูบาศก์เมตร ในรปูที ่11.3 แสดงผลผลติเฉลีย่ต่อปีจ�าแนกตามการท�างานในเหมอืงถ่านหนิ

และเหมืองอื่นๆ ซึ่งพบว่าผลผลิตของรถขุดไฮโดรลิกในเหมืองถ่านหินจะมีค่าสูงกว่าเหมืองแร่

ชนิดอื่นๆ 20% ถึง 40% และในรูปที่ 11.4 แสดงค่าผลผลิตต่อปีจ�าแนกตามยี่ห้อและรุ่นของ 

รูปที่ 11.2 ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีของ Electric Rope Shovel จ�าแนกตามยี่ห้อและรุ่น 
(Lumley, 2014)
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รถขุด พบว่ารถขุดไฮโดรลิกขนาดใหญ่จะให้ผลผลิตต่อความจุปุ้งกี๋สูงกว่ารถขุดขนาดเล็ก  

และมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างยี่ห้อของรถ

เมือ่เปรยีบเทยีบการใช้งานรถขดุไฮโดรลกิดงักล่าวในรปูแบบของรถโชเวลและรถแบค็โฮ 

พบว่าการใช้งานในรูปแบบของรถโชเวลจะให้ผลผลิตสูงกว่าการใช้เป็นรถแบ็คโฮ ดังรูปที่  

11.5

รูปที่ 11.3 ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีของรถขุดไฮโดรลิก จ�าแนกตามเหมืองถ่านหินและเหมืองแร่ (Lumley, 2014)

รูปที่ 11.4 ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีของรถขุดไฮโดรลิก จ�าแนกตามยี่ห้อและรุ่น (Lumley, 2014)
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11.3 ผลผลิตของรถตัก

ค่าผลผลติมาตรฐานของรถตกัส�าหรบัน�ามาใช้เป็นค่าฐานเปรยีบเทยีบนัน้ สามารถใช้วธิี

การค�านวณในตารางที่ 11.5 ได้ในท�านองเดียวกับรถขุด โดยจะต้องมีข้อมูลขนาดความจุของ

เครื่องจักรที่ใช้ ข้อมูลวัสดุที่ตักและสภาพแวดล้อมการท�างาน

ค่ำฐำนผลผลิตส�ำหรับรถตักขนำดใหญ่
จากผลการศึกษาผลผลิตของรถตักล้อยาง (Front end loader) ขนาดใหญ่ ความจุปุ้งกี๋

ตั้งแต่ 12-30 ลูกบาศก์เมตร ที่ท�างานในเหมืองผิวดิน ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา 

และออสเตรเลีย (Lumley, 2014) พบว่าในปี 2003 รถตักล้อยาง มีค่าผลผลิตเฉลี่ย 

ต่อปีที่ 142,000 เมตริกตันต่อลูกบาศก์เมตรของความจุปุ้งกี๋ และในปี 2007 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

เป็น 227,000 เมตริกตันต่อลูกบาศก์เมตร โดยในรูปที่ 11.6 แสดงผลผลิตเฉลี่ยต่อปีจ�าแนก 

ตามการท�างานในเหมืองถ่านหินและเหมืองอื่นๆ ซึ่งพบว่ารถตักล้อยางที่ใช้ในเหมืองแร่ทั่วไป

จะมค่ีาผลผลติสงูกว่าการใช้งานในเหมอืงถ่านหนิ และในรปูที ่11.7 แสดงค่าผลผลติต่อปีจ�าแนก

ตามยี่ห้อและรุ่นของรถตัก พบว่ารถตักล้อยางขนาดใหญ่จะให้ผลผลิตต่อความจุปุ้งกี๋สูงกว่า 

รถตักขนาดเล็ก และมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างยี่ห้อรถ

รูปที่ 11.5 ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีของรถขุดไฮโดรลิก จ�าแนกตาม Face Shovel และ Backhoe (Lumley, 2014)
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รูปที่ 11.6 ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีของรถตักล้อยางขนาดใหญ่ จ�าแนกตามเหมืองถ่านหินและเหมืองแร่ 
(Lumley, 2014)

รูปที่ 11.7 ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีของรถตักล้อยางขนาดใหญ่ จ�าแนกตามยี่ห้อและรุ่น 
(Lumley, 2014)
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11.4 การใช้น�้ามันเชื้อเพลิง

โดยทั่วไปผู้ผลิตเครื่องจักรจะระบุอัตราการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่ภาระงานเต็มก�าลัง  

แต่เครื่องยนต์มักจะไม่ได้ท�างานเต็มที่ตลอดเวลา เพราะในบางครั้งอาจจะก�าลังเคลื่อนที่  

บางเวลารถขุดอาจจะอยู ่กับที่เพื่อสวิงไปขุดหรือตักดิน หรือเคลื่อนที่ไปพร้อมกับดันดิน  

ในบางครั้งอาจจะเดินเครื่องโดยไม่ได้ท�างานเพราะรอคอยเครื่องจักรอื่นอยู ่ ท�าให้ต้อง 

ก�าหนดค่าภาระงาน (Load factor: LF) ในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมตามสภาพงาน ดังนี้ 

(Construction Equipment Guide, 1991)

• เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเครื่องสูบน�้าต่อเนื่อง อาจจะมีค่า LF สูงถึง 1.0 หรือ 100%

• รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบที่ใช้ไถคราดงานหนัก อาจจะมีค่า LF ประมาณ 0.9 แต่ใน

ขณะขุดดันดินในสภาพปานกลาง อาจจะมีค่า LF ประมาณ 0.75 

• รถขุดไฮโดรลิกท�างานขุดในสภาพปานกลางจะมีค่า LF ประมาณ 0.5 แต่เมื่อ 

ท�างานหนักอาจจะมีค่า LF มากกว่า 0.6

ส�าหรับอัตราการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องจักรเคลื่อนที่ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ 

ดีเซล จะมีค่าเฉลี่ยของการสิ้นเปลืองน�้ามันคือ 0.203 ลิตรต่อชั่วโมงต่อก�าลังเครื่องยนต์  

1 กิโลวัตต์ (Construction Planning Equipment & Methods, 1996) ที่ก�าหนดจากค่า 

ภาระงาน (LF) ของเครื่องต้นก�าลังแบบปานกลาง 

ตำรำงที่ 11.6 อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันของเครื่องจักรกลงานดินตามค่าภาระงาน

                                หน่วย: แกลลอน/ชั่วโมง/แรงม้า (ลิตร/ชั่วโมง/กิโลวัตต์)

ที่มา: Managing Construction Equipment, 2000
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ตัวอย่ำง เครื่องจักรชนิดหนึ่งใช้น�้ามันเชื้อเพลิง 30 ลิตรต่อชั่วโมง เมื่อท�างานเต็มก�าลัง  

(Full load) ถ้าใช้ท�างานที่มีค่าภาระงานเพียง 0.8 จะใช้น�้ามันเชื้อเพลิง 30 x 0.8 = 24 ลิตร 

ต่อชั่วโมง เป็นต้น

ในตารางที่ 11.6 แสดงอัตราสิ้นเปลืองน�้ามันดีเซลของเครื่องจักรกลงานดินชนิดต่างๆ  

ที่สภาพหรือภาระการท�างานต�่า ปานกลาง และสูง ที่สามารถน�าไปใช้เป็นค่าฐานในการ 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง

11.5 อัตราการใช้งาน

ในรูปที่ 11.8 แสดงการเปรียบเทียบ (Benchmarking) ค่าอัตราการใช้งานหรือ % 

Utilization ของรถขุดในเหมืองแร่ที่ใช้ระบบ Shovel-Truck อัตราการใช้งานเป็นค่าร้อยละ 

ของเวลาท�างานจริงต่อเวลาที่พร้อมจะท�างาน (Available hours) ในรูปดังกล่าวแสดงว่า 

เหมืองโลหะในออสเตรเลียมีค่าอัตราการใช้งานสูงกว่าเหมืองถ่านหิน ร้อยละ 17

เนื่องจากอัตราการใช้งานมักจะเกิดจากสภาพพื้นฐานการท�างานที่แตกต่างกันของ

เครื่องจักร ดังนั้นในการเปรียบเทียบจะต้องแสดงสภาพพื้นฐานการท�างานประกอบไปด้วย

รูปที่ 11.8 การเปรียบเทียบอัตราการใช้งานรถขุดในเหมืองที่ใช้ระบบ Shovel-Truck  
(Tasman Asia Pacific, 1998)
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ค่�ฐ�นสำ�หรับ
ง�นรถบรรทุก12

ค่าฐานส�าหรบังานรถบรรทกุในบทนีไ้ด้รวบรวมมาจากเอกสารอ้างองิต่างๆ ส�าหรบัน�าไป

ใช้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดหลักเพื่อประเมินประสิทธิภาพของงานขนส่งด้วยรถบรรทุก เช่น

• ผลผลิต เป็นตันต่อชั่วโมง หรือ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

• รอบเวลาท�างานเฉลี่ยของรถบรรทุก (Cycle time) ตามระยะทางขนส่งแร่จาก 

หน้าเหมืองถึงโรงแต่งแร่

• อัตราการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง วัดเป็นลิตรต่อตัน-กิโลเมตร คือ น�้ามันที่ใช้ต่อการขนส่ง

วัสดุ 1 ตัน ไปเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร

• ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง หรือต่อตัน หรือต่อลูกบาศก์เมตร 

ซึ่งในการประเมินตัวชี้วัดผลผลิตของงานขนส่งล�าเลียงแร่หรือหินด้วยรถบรรทุกใน 

เหมืองผิวดิน จะมีสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างาน ดังนี้

• ชนิดและลักษณะของวัสดุที่ขุดตักและขนส่ง

• แผนการท�าเหมอืง และการก�าหนดพืน้ทีท่�างาน เช่น ทีท่ิง้ดนิ กองสตอ็ก ซึง่จะก�าหนด

ระยะทางวิ่งไปและกลับ ถ้าระยะทางสั้นจะท�าให้รถบรรทุกต้องชะลอความเร็ว 

และหยุดบ่อยครั้ง ถ้าไกลจะท�าให้มีรอบเวลาท�างานมาก

• ความเร็วของรถ น�้าหนักบรรทุก และสภาพของพื้นถนน

• รอบเวลาท�างาน ซึ่งจะขึ้นกับระยะทางวิ่ง และขนาดของรถขุดตักที่ท�างานร่วมกัน

• อายุใช้งานและการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร การสึกหรอของยาง

• เวลาว่างงาน หรือรอคอยเครื่องจักรอื่นที่ต้องท�างานร่วมกัน

• ระบบส่งก�าลังของรถบรรทุก เช่น ระบบเปลี่ยนเกียร์ ระบบขับเลี้ยว และเบรก

ค่าฐานส�าหรับเปรียบเทียบผลผลิตจะขึ้นกับคุณลักษณะของวัสดุที่ขุดและการท�างาน

ร่วมกับรถขุดหรือรถตักเป็นหลัก ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นไม่ค่อยมีข้อมูลจึงอาจจะต้องประเมิน

ประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับค่าฐานของตนเองตามช่วงเวลาที่ผ่านมา
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12.1 ผลผลิต

เนื่องจากรถบรรทุกมักจะท�างานร่วมกับรถขุดหรือรถตัก จึงสามารถใช้วิธีการในตารางที่ 

11.5 ค�านวณค่าผลผลิตมาตรฐานของรถบรรทุกส�าหรับน�ามาใช้เป็นค่าฐานเปรียบเทียบ  

โดยจะต้องมีข้อมูลขนาดความจุของรถบรรทุกที่ใช้ ข้อมูลวัสดุที่ขน และสภาพแวดล้อม 

การท�างาน

ในรูปที่ 12.1 เป็นค่าผลผลิตในเชิงทฤษฎีของรถบรรทุกเทท้ายขนาดบรรทุก 36-345 ตัน 

ที่ได้จากการจ�าลองงานโดยใช้ข้อมูลทั่วไป เมื่อรถบรรทุกวิ่งบนถนนลาดชัน 10% ซึ่งพบว่า

ผลผลิตจะแปรผกผันค่อนข้างมากไปตามระยะทางขนส่งที่เพิ่มขึ้น

จากผลการศึกษาผลผลิตของรถบรรทุกเทท้ายขนาดใหญ่ (Mining truck) ที่ใช้ในงาน

เหมืองผิวดิน ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลีย พบว่าในปี 2002  

รถบรรทุกเทท้ายมีค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อปีที่ 514 ล้านเมตริกตัน-กิโลเมตร/ตันความจุ และ 

ในปี 2006 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1,412 ล้านเมตริกตัน-กิโลเมตร/ตันความจุ และหลังจาก 

ปี 2008 ผลผลิตของรถบรรทุกจะมีค่าลดลงเนื่องจากความถดถอยของอุตสาหกรรมแร่ทั่วโลก 

(Lumley, 2014)

รูปที่ 12.1 ผลผลิตในเชิงทฤษฎีของรถบรรทุกเทท้ายขนาดต่างๆ (Zimmermann and Kruse, 2006)
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รูปที่ 12.2 ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีของรถบรรทุกเทท้ายขนาดใหญ่ จ�าแนกตามประเภทเหมืองแร่  
(Lumley, 2014)

รูปที่ 12.3 ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีของรถบรรทุกเทท้ายขนาดใหญ่ จ�าแนกตามยี่ห้อและรุ่น  

(Lumley, 2014)

ในรูปที่ 12.2 แสดงค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อปีจ�าแนกตามการท�างานในเหมืองถ่านหินและ 

เหมืองอื่นๆ ซึ่งพบว่ารถบรรทุกที่ใช้งานในเหมืองถ่านหินให้ค่าผลผลิตไม่แตกต่างกับเหมืองแร่

ชนิดอื่น 
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ในรูปที่ 12.3 แสดงค่าผลผลิตต่อปีจ�าแนกตามยี่ห้อและรุ่นของรถบรรทุกเทท้าย พบว่า

รถบรรทุกยี่ห้อ Liebherr ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขนาดบรรทุก ในขณะที่รถบรรทุก  

CAT จะให้ผลผลิตลดลงเมื่อเพิ่มขนาดบรรทุก และรถบรรทุกยี่ห้อ Komatsu และ Terex  

จะให้ผลผลิตสูงสุดที่ขนาดบรรทุก 218 เมตริกตัน

12.2 อัตราการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง

ส�าหรับอัตราการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงของรถบรรทุก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนั้น  

จะขึ้นกับค่าภาระงานของเครื่องยนต์ (Load factor: LF) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับรอบของ

เครื่องยนต์

โดยทั่วไปรถบรรทุกจะมีค่าภาระงาน (LF) ดังนี้ (Caterpillar, 1998)

• ถ้ารถบรรทุกจอดอยู่โดยไม่ดับเครื่องจะมีค่า LF เท่ากับ 0.1 หรือ 10%

• รถมีน�้าหนักบรรทุกต�่ากว่าพิกัดที่ก�าหนดในคู่มือใช้งาน ถนนมีสภาพดีมาก จะมีค่า 

LF ประมาณ 20-30%

• รถมีน�้าหนักบรรทุกต�่ากว่าพิกัดที่ก�าหนดในคู่มือเล็กน้อย ถนนมีสภาพดี จะมีค่า  

LF ประมาณ 30-40%

• รถมีน�้าหนักบรรทุกตามหรือเกินพิกัดที่ก�าหนดในคู่มือ ถนนมีสภาพไม่ดี จะมีค่า  

LF ประมาณ 40-50%

ในรูปที่ 12.4 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันและค่า 

ภาระงานของรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้ในเหมืองแร่

ปกติแล้วค่าภาระงานที่เพิ่มขึ้นมักจะเกิดจากรอบเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากคนขับ

เหยียบคันเร่งในขณะวิ่งขึ้นทางลาดชัน หรือวิ่งบนถนนที่เปียกชื้น หรือในขณะยกกระบะ 

เพื่อเทดิน ซึ่งมักจะมีค่าภาระ LF ประมาณ 100% โดยมีข้อมูลการทดลองวัดค่าการสิ้นเปลือง

น�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับรถบรรทุกแร่ พบว่าเมื่อใช้รอบเครื่องยนต์เพิ่มจาก 1,500 เป็น 1,900  

rpm จะท�าให้การสิ้นเปลืองน�้ามันของรถเพิ่มขึ้น 1.8 เท่า (Modular Mining Systems,  

www.modularmining.com, 2010) 
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ส�าหรบัรถบรรทกุผลผลติแร่หรอืหนิไปจ�าหน่ายเป็นระยะทางไกลนัน้ มรีายงานการศกึษา

อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเฉลี่ยส�าหรับรถบรรทุกขนาด 320 แรงม้า (วัชรินทร์ ดงบัง และสุพจน์ 

ศิริเสนาพันธ์, 2550) ที่วิ่งขนส่งบนทางหลวงข้ามจังหวัดเป็นระยะทางไกล ผลการศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างน�้าหนักบรรทุกกับอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามัน ได้แสดงดังรูปที่ 12.5  

ซึง่มอีตัราการใช้น�า้มนัเฉลีย่ที ่3.5-4.0 กโิลเมตรต่อลติร ในขณะทีม่นี�า้หนกับรรทกุ 12.5-20 ตนั 

โดยตัวเลขนี้สามารถน�าไปใช้เป็นค่าฐานส�าหรับรถบรรทุกที่ขนส่งแร่หรือหินไปจ�าหน่าย

รูปที่ 12.4 อัตราการใช้น�้ามันเช้ือเพลิงตามค่าภาระงานของรถบรรทุก Caterpillar ขนาดใหญ่
(Kecojevic et al., 2010)

รูปที่ 12.5 ความสัมพันธ์ระหว่างน�้าหนักบรรทุกกับอัตราการใช้น�้ามันของรถบรรทุก 350 แรงม้า
(วัชรินทร์ ดงบัง และสุพจน์ ศิริเสนาพันธ์, 2550)
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12.3 อัตราการใช้งาน

ในรูปกราฟต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบอัตราการใช้งาน (%Utilization) ของรถบรรทุก

ในเหมืองที่ใช้ระบบรถขุดและรถบรรทุก ค่าอัตราการใช้งานเป็นค่าร้อยละของเวลาท�างานจริง

ต่อเวลาที่พร้อมจะท�างาน (Available hours) ซึ่งในรูปนี้แสดงค่าอัตราการใช้งานรถบรรทุก 

ในเหมืองโลหะของออสเตรเลียมีสูงกว่าเหมืองถ่านหินถึงร้อยละ 23-33

รูปที่ 12.6 การเปรียบเทียบอัตราการใช้งานรถบรรทุกในเหมืองที่ใช้ระบบ Shovel-Truck
(Tasman Asia Pacific, 1998)

เนื่องจากอัตราการใช้งานมักจะเกิดจากสภาพพื้นฐานการท�างานที่แตกต่างกันของ 

รถบรรทุก ดังนั้นในการเปรียบเทียบจะต้องแสดงสภาพพื้นฐานการท�างาน ดังตารางต่อไปนี้

ตำรำงที ่12.1 สภาพการท�างานทีแ่ตกต่างกนัของรถบรรทกุทีน่�ามาเปรยีบเทยีบอตัราการใช้งาน

ที่มา: Tasman Asia Pacific, 1998
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ค่�ฐ�นสำ�หรับ
ง�นโม่บดย่อย13

ค่าฐานส�าหรับงานโม่บดย่อยในบทนี้ได้รวบรวมมาจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ ส�าหรับ 

น�าไปใช้เปรียบเทียบตัวชี้วัดหลักและประเมินประสิทธิภาพที่ส�าคัญของการโม่บดย่อย เช่น

• ปริมาณผลผลิตต่อชั่วโมง หรือต่อก�าลังแรงม้าของเครื่องจักร หรือต่อจ�านวนคนงาน

• อัตราการใช้พลังงานต่อตันของผลผลิต

ส�าหรบัค่าฐานในด้านค่าใช้จ่ายหรอืต้นทนุต่อตนัของผลผลติทีไ่ด้ อาจจะเปรยีบเทยีบกบั

ค่าฐานของตนเองในช่วงเวลาที่ผ่านมา

โดยสภาพแวดล้อมของการโม่บดย่อยที่มีผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต ประกอบด้วย

• ลักษณะของวัสดุหรือแร่ป้อน เช่น ค่าดัชนีงานบด (Work index) ความหนาแน่น  

ความคม (Abrasiveness) ความแข็งแรงในการรับแรงกด (Compressive strength) 

ความแข็ง (Hardness) ความชื้น โครงสร้างของเม็ดแร่ และองค์ประกอบของแร่

• รูปร่างและขนาดของแร่ป้อน ขนาดใหญ่ที่สุด และการกระจายของขนาด และขนาด

ที่ต้องการภายหลังการบด หรือการคัดขนาด

• ชนิดของเครื่องโม่ หรือเครื่องคัดขนาด ก�าลังเครื่องจักร 

• การตั้งค่าความเร็วรอบ และระยะปากโม่

13.1 การตั้งระยะปากโม่และก�าลังการผลิต

การตั้งระยะปากโม่เพื่อบดแร่ที่ป้อนให้ได้ผลผลิตและขนาดที่ต้องการ จะต้องตั้ง

พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้
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• Gape คอื ระยะความกว้างมากทีส่ดุของปากโม่ตรงช่องป้อนแร่เข้า แร่ป้อนควรมขีนาด

เล็กกว่า 80% ของค่านี้

• Closed-side setting (CSS) คือ ระยะน้อยที่สุดระหว่างแผ่นบด ตรงช่องแร่ออก

• Open-side setting (OSS) คือ ระยะมากที่สุดระหว่างแผ่นบด ตรงช่องแร่ออก

• Throw คือ ค่าความแตกต่างระหว่าง OSS และ CSS

ในรูปที่ 13.1 แสดงพารามิเตอร์ของการตั้งระยะปากโม่เพื่อบดแร่ให้ได้ขนาดที่ต้องการ 

และในการควบคุมผลผลิตของเครื่องโม่ จะต้องควบคุมขนาดที่ป้อนให้สอดคล้องกับระยะของ

ปากโม่ที่ตั้งไว้ รวมทั้งควบคุมอัตราการป้อนอย่างสม�่าเสมอ

รูปที่ 13.1 แสดงพารามิเตอร์ของการตัง้ระยะปากโม่เพื่อบดแร่ให้ได้ขนาดที่ต้องการ

การตัง้ระยะของปากโม่จะขึน้กบัขนาดของก้อนหนิหรอืแร่ทีไ่ด้จากการระเบดิทีห่น้าเหมอืง 

และขนาดทีต่กัใส่รถบรรทกุโดยรถขดุแบค็โฮ หรอืรถโชเวล ตารางที ่13.1 จะให้ข้อแนะน�าในการ

ตั้งระยะของปากโม่แรกตามขนาดของปุ้งกี๋รถขุด ส�าหรับเครื่องโม่ Jaw และ Gyratory crusher

ตำรำงที่ 13.1 ข้อแนะน�าการตั้งระยะปากโม่ Jaw และ Gyratory crusher ตามขนาด 

ของปุ้งกี๋รถขุด

ที่มา: SME Mining Engineering Handbook, 1992
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จากการส�ารวจโรงโม่หินจ�านวน 239 แห่ง โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 

การเหมืองแร่ (รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างมาตรฐานการประกอบการและก�ากับ 

ดูแลทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548) พบว่าโรงโม่หินเหล่านี้ 

ก�าหนดเป้าหมายการผลิตเฉลี่ยเดือนละ 71,500 ตัน แต่ผลิตได้จริงเฉลี่ยเดือนละ  

42,300 ตัน ท�าให้ผลิตได้ร้อยละ 59 ของแผนที่วางไว้ ในเชิงสถิติ ถ้าโรงโม่ใช้เครื่องโม่แรก 

ที่มีก�าลังการผลิตน้อยกว่า 150 ตันต่อชั่วโมง จะผลิตได้จริงเฉลี่ยเดือนละ 17,790 ตัน  

และถ้าเครื่องโม่แรกมีก�าลังผลิตมากกว่า 150 ตันต่อชั่วโมง จะผลิตได้จริงเฉลี่ยเดือนละ  

72,280 ตัน ซึ่งสามารถน�ามาใช้เป็นค่าฐานในการเปรียบเทียบ แต่ค่าเปรียบเทียบผลผลิตที่ดี

ที่สุดคือค่าที่แนะน�าโดยผู้ผลิตเครื่องโม่นั้นๆ

13.2 อัตราการใช้พลังงาน

ในการวดัการใช้พลงังานในการโม่บดย่อยหนิหรอืแร่ จะใช้ค่าพลงังานจ�าเพาะ (Specific 

energy) ซึ่งเป็นค่าพลังงานต่อหน่วยที่ใช้ในการลดขนาดของหิน มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ต่อเมตริกตัน (kWh/t)

ตัวอย่างเช่น ในการบดแร่ชนิดหนึ่งจ�านวน 2 เมตริกตัน ได้ใช้พลังงาน 20 kW เป็นเวลา 

1 ชัว่โมง จะได้ค่าพลงังานจ�าเพาะเท่ากบั 10 kWh/t ค่านีจ้ะแตกต่างกนัตามชนดิของหนิหรอืแร่ 

เช่น แร่ดินจะมีค่าพลังงานจ�าเพาะต�่า แต่ถ้าเป็นแร่ไมก้าอาจจะมีค่าสูงกว่าถึง 10 เท่า

แต่เนื่องจากขนาดของวัสดุก่อนและหลังบดจะมีผลต่อปริมาณพลังงานที่ใช้ด้วย ดังนั้น

ถ้าต้องการลดขนาดลงมามากเท่าไร ก็ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมากตามสัดส่วน จึงต้องก�าหนด

ขนาดของวัสดุก่อนและหลังบดย่อยไว้ด้วย เช่น ในการโม่หินจ�านวน 50 ตัน เพื่อลดขนาดจาก 

50 มิลลิเมตร ให้เป็น 10 มิลลิเมตร ใช้พลังงาน 100 kWh จะมีค่าพลังงานจ�าเพาะเท่ากับ  

2 kWh/t แต่ถ้าใช้พลังงานนี้ในการโม่บดหินจ�านวน 100 ตัน หรือ 1 kWh/t จะท�าให้ลดขนาดลง

ได้หยาบกว่า 10 มิลลิเมตร เพราะใช้พลังงานในการบดน้อยกว่า เป็นต้น 

ดังนั้นการค�านวณค่าพลังงานจ�าเพาะที่ใช้ขับเครื่องโม่ จะค�านวณได้เมื่อทราบค่า 

ดัชนีงาน (Bond work index) ของการบดหินหรือแร่ที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ  

โดยน�าก้อนวัสดุที่มีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด -76 ถึง +51 มิลลิเมตร มาทดสอบบดแร่

ด้วยเครื่องบดแบบ Twin-pendulum impact crusher ค่าดัชนีงานจึงอาจจะนิยามได้ว่าเป็น 

ค่าพลังงานในการบดย่อยวัสดุจากขนาดที่เป็นมวลหิน (หรือบล็อกขนาดใหญ่มาก) จนได้เป็น
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ก้อนขนาด 100 มลิลเิมตร ซึง่ค่าดชันงีานโดยทัว่ไปมค่ีาดงัตารางที ่13.2 และสมการทีใ่ช้ค�านวณ

หาพลังงานจ�าเพาะจากค่าดัชนีงาน คือ (SME Mining Engineering Handbook, 1992)

E = W
i
 x 11 x 

สําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแรและโรงโมหิน 
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13.2 อัตราการใชพลังงาน 
ในการวัดการใชพลังงานในการโมบดยอยหินหรือแร จะใชคาพลังงานจําเพาะ (Specific 

energy) ซึ่งเปนคาพลังงานตอหนวยที่ใชในการลดขนาดของหิน มีหนวยเปนกิโลวัตต-ชั่วโมงตอ
เมตริกตัน (kWh/t) 

ตัวอยางเชน ในการบดแรชนิดหน่ึงจํานวน 2 เมตริกตัน ไดใชพลังงาน 20 kW เปนเวลา 1 
ชั่วโมง จะไดคาพลังงานจําเพาะเทากับ 10 kWh/t คาน้ีจะแตกตางกันตามชนิดของหินหรือแร เชน 
แรดินจะมีคาพลังงานจําเพาะต่ํา แตถาเปนแรไมกาอาจจะมีคาสูงกวาถึง 10 เทา 

แตเน่ืองจากขนาดของวัสดุกอนและหลังบดจะมีผลตอปริมาณพลังงานที่ใชดวย ดังน้ันถา
ตองการลดขนาดลงมามากเทาไร ก็ตองใชพลังงานเพ่ิมขึ้นมากตามสัดสวน จึงตองกําหนดขนาดของ
วัสดุกอนและหลังบดยอยไวดวย เชน ในการโมหินจํานวน 50 ตัน เพ่ือลดขนาดจาก 50 มิลลิเมตร 
ใหเปน 10 มิลลิเมตร ใชพลังงาน 100 kWh จะมีคาพลังงานจําเพาะเทากับ 2 kWh/t แตถาใช
พลังงานน้ีในการโมบดหินจํานวน 100 ตัน หรือ 1 kWh/t จะทําใหลดขนาดลงไดหยาบกวา 10 
มิลลิเมตร เพราะใชพลังงานในการบดนอยกวา เปนตน  

ดังน้ันการคํานวณคาพลังงานจําเพาะที่ใชขับเครื่องโม จะคํานวณไดเม่ือทราบคาดัชนีงาน 
(Bond work index) ของการบดหินหรือแรที่ไดจากการทดสอบในหองปฏิบัติการ โดยนํากอนวัสดุที่
มีหนาตัดเปนส่ีเหล่ียมจตุรัสขนาด -76 ถึง +51 มิลลิเมตร มาทดสอบบดแรดวยเครื่องบดแบบ 
Twin-pendulum impact crusher คาดัชนีงานจึงอาจจะนิยามไดวาเปนคาพลังงานในการบดยอยวัสดุ
จากขนาดที่เปนมวลหิน (หรือบล็อกขนาดใหญมาก) จนไดเปนกอนขนาด 100 m ซึ่งคาดัชนีงาน
โดยทั่วไปมีคาดังตารางที่ 13.2 และสมการที่ใชคํานวณหาพลังงานจําเพาะจากคาดัชนีงาน คือ 
(SME Mining Engineering Handbook, 1992) 

E = Wi x 11 x ( F80 - P80 )/( F80 x P80 ) (13.1) 

โดยที่ 

E = คาพลังงานจําเพาะ มีหนวยเปน กิโลวัตต-ชั่วโมงตอเมตริกตัน (kWh/t) 

Wi = คาดัชนีงาน (Bond work index) หนวยเปน kWh/st (st = 2000 ปอนด) 

F80 = ขนาดของวัสดุกอนบด หนวยเปน m ที่รอยละ 80% ของวัสดุ มีขนาดเล็กกวาน้ี  

P80 = ขนาดของวัสดุหลังบด หนวยเปน m ที่รอยละ 80% ของวัสดุ มีขนาดเล็กกวาน้ี  

หลังจากไดคา E แลว จะตองคูณดวย 1.0 สําหรับเคร่ืองโมที่สอง และคูณดวย 0.75 ถาเปน
เครื่องโมแรก (SME Mining Engineering Handbook, 1992) 

     (13.1)

โดยที่

E = ค่าพลังงานจ�าเพาะ มีหน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อเมตริกตัน (kWh/t)

W
i
 = ค่าดัชนีงาน (Bond work index) หน่วยเป็น kWh/st (st = 2,000 ปอนด์)

F
80

 = ขนาดของวัสดุก่อนบด หน่วยเป็น µm ที่ร้อยละ 80% ของวัสดุ มีขนาดเล็กกว่านี้ 

P
80

 = ขนาดของวัสดุหลังบด หน่วยเป็น µm ที่ร้อยละ 80% ของวัสดุ มีขนาดเล็กกว่านี้ 

หลังจากได้ค่า E แล้ว จะต้องคูณด้วย 1.0 ส�าหรับเครื่องโม่ที่สอง และคูณด้วย 0.75  

ถ้าเป็นเครื่องโม่แรก (SME Mining Engineering Handbook, 1992)

ตำรำงที่ 13.2 ค่าดัชนีงาน (Bond work index) ของการบดหินหรือแร่

ที่มา: Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, 1997
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ตัวอย่ำงกำรค�ำนวณค่ำพลังงำน แร่ชนิดหนึ่ง มีค่าดัชนีงาน 14.2 kWh/st ถ้าต้องการ 

ป้อนโม่แรกที่ 1,800 เมตริกตันต่อชั่วโมง โดยตั้งค่า OSS ไว้ที่ 165 มิลลิเมตร ท�าให้ได้ผลผลิต

มี P80 = 139,700 µm และแร่ป้อนมีค่า F80 = 914,400 µm ให้ค�านวณพลังงานที่ต้องใช้ 

ขับเครื่องโม่ตามทฤษฎี

พลังงานที่ใช้ในงานโม่บดย่อยมักจะขึ้นกับสัดส่วนของการลดขนาด (Size reduction 

ratio) เช่น เครื่องโม่แรกชนิด Single roll crusher ที่ใช้บดย่อยหินปูน เพื่อลดขนาดหินลงเหลือ 

150 มิลลิเมตร จะใช้พลังงานประมาณ 0.5 HP ต่อ TPH (ตันต่อชั่วโมง) แต่ถ้าใช้บดถ่านหินจะ

ลดการใช้พลังงานลงเหลอื 0.1 HP ต่อ TPH แต่อย่างไรกต็ามจะใช้พลงังานไม่เกนิ 1 HP ต่อ TPH 

เมือ่ลดขนาดหนิที่บดยากที่สุด และในการลดขนาดหินปูนขั้นที่สองด้วย Hammer mills หรือ 

Impactors จากขนาด 150-250 มิลลิเมตร ลงเหลือขนาด 12 มิลลิเมตร จะต้องการพลังงาน

ประมาณ  1.3-1.5 HP ต่อ TPH แต่โดยทั่วไปจะใช้ค่าประมาณ 1 HP ต่อ TPH (SME Mining 

Engineering Handbook, 1992)

จากผลการศึกษาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบการ

เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในช่วงปี  

พ.ศ.2551-2555 ได้สรุปค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตหินโม่เฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยผลิต  

(บาท/ตนั) ของโรงโม่หนิปนูจ�านวน 20 แห่ง พบว่าค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าของโรงโม่หนิปนู

มีค่าเฉลี่ยที่ 5.47 บาท/ตัน โดยมีค่าต�่าสุดอยู่ที่ 2.51 บาท/ตัน และค่าสูงสุดอยู่ที่ 9.65 บาท/ตัน 

ซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างกว้างมาก แสดงถึงการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่แตกต่างกัน

ส�าหรับค่าฐานส�าหรับเปรียบเทียบการใช้พลังงานในโรงโม่หินนั้น ถ้าศึกษาข้อมูล 

จากรายงานการส�ารวจโรงโม่หินทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2002 พบว่าพลังงานที่ใช้ 

ในโรงโม่บดย่อยและคัดขนาดหินปูน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.00 kWh/เมตริกตัน (แต่เป็นค่าที่รวม  

Calcining) โดยจ�าแนกตามประเภทเครื่องจักรที่ใช้ ดังแสดงในตารางที่ 13.3 และจากรายงาน

E = Wi x 11 x ( F80 - P80 )/( F80 x P80 ) 

 = 14.2 x 11 x ( 914,400- 139,700)/( 914,400 x 139,700) 

 = 0.255 kWh/mt 

Power = 0.255 x 1,800 x 0.75 = 345 kW 
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ชิ้นเดียวกันระบุว่าการท�าเหมืองหินจะใช้พลังงานประมาณร้อยละ 71 และการบดย่อยและ 

คัดขนาดจะใช้ส่วนที่เหลือร้อยละ 29 (U.S. Department of Energy, 2002)

ตำรำงที่ 13.3 พลังงานที่ใช้ในโรงโม่บดย่อยและคัดขนาดหินปูนในประเทศสหรัฐอเมริกา

แต่จากเอกสารอ้างอิงอีกชิ้นหนึ่งที่ค่อนข้างใหม่กว่า (Lowndes and Jeffrey, 2007) 

ส�ารวจพบว่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในโรงโม่หินทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา มีค่าเฉลี่ยที่ 1.65 kWh/

เมตริกตันของผลผลิต (ไม่รวม Calcining) ซึ่งอาจจะน�ามาใช้เป็นค่าฐานเปรียบเทียบการใช้

พลังงานได้

ที่มา: U.S. Department of Energy, 2002

รูปที่ 13.2 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าของระบบต่างๆ ของโรงโม่หินในสหรัฐอเมริกา (Moray et al., 2006)
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จากผลศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงโม่หินหลังการระเบิดและขนส่งมาจาก 

หน้าเหมือง (Moray et al., 2006; Efficiency-Vermont, 2011) พบว่าระบบโม่บดย่อยและ 

ระบบดักจับฝุ ่น จะใช้ไฟฟ้ามากที่สุด รองลงไปคือ ระบบสายพานล�าเลียง ระบบอัดลม  

(Air compressor) ระบบสูบน�้า และระบบแสงสว่าง ดังรูปที่ 13.2 และเสนอแนวทางการ 

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าไว้ดังนี้

• ควรใช้ปริมาณวัตถุระเบิดเพื่อลดขนาดหินใหญ่จากหน้าเหมืองให้สมดุลกับการใช้

พลังงานในการโม่บดย่อย เพราะพลังงานที่ใช้ในการลดขนาดหินด้วยวัตถุระเบิด 

จะต�่ากว่าพลังงานในการโม่บดย่อย ดังแสดงในตารางที่ 13.4

• รถบรรทุกขนส่งหินในเหมืองและขนส่งไปจ�าหน่ายจะมีค่าใช้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง 

ร้อยละ 15 ถึง 35 ของค่าพลังงานรวมทั้งหมด การซ่อมบ�ารุงถนนและรถบรรทุก 

ที่ใช้ขนส่งให้อยู่ในสภาพดีจะช่วยลดการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง

• สายพานล�าเลียงในโรงโม่จะใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละ 20 ถึง 30 ของปริมาณการใช้

ไฟฟ้าทั้งหมด ควรใช้มอเตอร์ที่ประหยัดไฟฟ้าที่ปรับรอบได้ (Variable speed  

drive-VSD) ตามภาระงานจริง และมีระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอัตโนมัติ 

เพื่อประหยัดพลังงาน ควรซ่อมบ�ารุงและหล่อลื่นลูกกลิ้งอย่างสม�่าเสมอเพื่อลดแรง

เสียดทาน

• ในกระบวนการโม่บดย่อยหิน ให้ปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องโม่เก่าและสิ้นเปลืองพลังงาน

ออก ลดการเดนิเครือ่งจกัรเปล่า หรอืเดนิสายพานเปล่า โดยใช้ระบบควบคมุอตัโนมตัิ

ที่ช่วยให้มีการป้อนหินอย่างสม�่าเสมอ

• ระบบอัดลมที่ใช้ในอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์แต่งแร่ ควรจัดให้มีถังเก็บลมอัด 

ที่มีความจุส�ารองพอเพียง ให้ตรวจสอบจุดรั่วและซ่อมบ�ารุงอย่างสม�่าเสมอ

• ปรับปรุงระบบไฟแสงสว่าง เช่น ออกแบบจุดท�างานตอนกลางวันให้ใช้แสงสว่าง 

ตามธรรมชาติ ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ติดตั้งระบบเซนเซอร์เปิดปิดไฟ
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ตำรำงที่ 13.4 ผลกระทบของอัตราการใช้วัตถุระเบิดต่อการสิ้นเปลืองพลังงานในการโม่บด 

ย่อยหิน

1) ที่อัตราการใช้วัตถุระเบิด 0.33 กิโลกรัมต่อตัน

Operation Feed size (cm) Product size (cm) Work input (kWh/ton)

Explosives ∞ 40 0.24

Primary crushing 40 10.2 0.23

Secondary crushing 10.2 1.91 0.61

Grinding 1.91 0.0053 19.35

Totals 20.43

2) ที่อัตราการใช้วัตถุระเบิด 0.45 กิโลกรัมต่อตัน

Operation Feed size (cm) Product size (cm) Work input (kWh/ton)

Explosives ∞ 30 0.27

Primary crushing 30 10.2 0.135

Secondary crushing 10.2 1.91 0.43

Grinding 1.91 0.0053 13.55

Totals 14.38

ที่มา: Eloranta, 1997
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ค่�ฐ�น
ในภ�พรวม14

ค่าฐานส�าหรบังานเหมอืงแร่และโรงแต่งแร่ในบทนีไ้ด้รวบรวมมาจากเอกสารอ้างองิต่างๆ 

ส�าหรับน�าไปใช้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดหลักเพื่อประเมินประสิทธิภาพที่ส�าคัญของเหมืองแร่ 

และโรงแต่งแร่ในภาพรวม เช่น

• ปรมิาณแร่ผลติได้ ตามระยะเวลา และต่อหน่วยปัจจยัการผลติ เช่น ต่อจ�านวนคนงาน

ทั้งหมด หรือต่อก�าลังติดตั้งเครื่องจักร

• อัตราการใช้พลังงาน

• ค่าใช้จ่ายผลิต

ส�าหรับตัวชี้วัดการผลิตนั้น เนื่องจากเหมืองแร่แต่ละแห่งจะมีลักษณะแหล่งแร่ 

ทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกัน ท�าให้อาจจะใช้ค่าฐานเปรียบเทียบกันได้ยาก จึงควรใช้วิธี 

เปรียบเทียบกับตนเองตามช่วงเวลาที่ผ่านมา หรือน�าไปใช้โดยจะต้องพิจารณาประกอบกับ

สภาพการท�างานที่แตกต่างกันด้วย ในหัวข้อนี้จะน�าเสนอค่าฐานเปรียบเทียบในด้านการใช้

พลังงานและค่าใช้จ่าย ดังนี้

14.1 อัตราการใช้พลังงาน

การวเิคราะห์การใช้พลงังานในอตุสาหกรรมเหมอืงแร่ จะมคีวามผนัแปรไปตามแหล่งแร่

และวิธีการท�าเหมือง หรือแม้แต่เหมืองเดียวกันก็อาจจะแปรผันไปตามความลึกของการท�า

เหมือง โดยตัวชี้วัดที่นิยมใช้คือค่าพลังงานจ�าเพาะ ที่ค�านวณจากปริมาณพลังงานที่ใช้  

(MJ, kWh) ต่อปริมาตร (ลูกบาศก์เมตรแน่น) หรือต่อน�้าหนักของวัสดุที่ขุดหรือขนได้

เหมอืงผวิดนิทัว่ไปทีใ่ช้วตัถรุะเบดิ จะใช้พลงังานเฉลีย่ประมาณ 5-10 kWh ต่อเมตรกิตนั

ของวัสดุที่ขุดขน ทั้งหินและแร่ (Shahriar et al., 2007) โดยพลังงานที่ใช้ส่วนใหญ่คือ น�้ามัน 

ดีเซล ซึ่งตัวเลขการใช้พลังงานนี้ ยังไม่รวมการโม่บดย่อยและแต่งแร่
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จากรายงานการใช้พลงังานของเหมอืงถ่านหนิผวิดนิในประเทศออสเตรเลยี (Cooke and 

Randall, 1995) พบว่าเหมอืงทีม่กีารเจาะระเบดิ ขดุตกั และขนส่งด้วยระบบรถขดุและรถบรรทกุ 

รวมทั้งโรงบดย่อยถ่านหิน และงานบริการ มีค่าการใช้พลังงานในรูปของไฟฟ้าและน�้ามัน 

เชือ้เพลงิภายในเหมอืงทัง้หมด (รวมผูร้บัเหมา) มค่ีาเฉลีย่ที ่26.3 MJ/BCM ของวสัดทุีข่ดุและขน 

รวมทั้งแร่และดินหิน (BCM-ลูกบาศก์เมตรแน่น) หรือเทียบเท่าการใช้น�้ามันดีเซล 0.77 ลิตร  

ต่อลูกบาศก์เมตร (น�้ามันดีเซล 1 ลิตรจะให้ค่าพลังงาน 34.9-38.5 MJ หรือ 9.7-10.7 kWh)  

โดยหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียได้ก�าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ 19.8 MJ/BCM

ส�าหรับตัวเลขที่อาจจะน�ามาใช้เป็นค่าฐานส�าหรับเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้

พลงังานในเหมอืงแร่ผวิดนิ ทีม่กีารสรปุไว้เป็นระบบทีส่ดุคอื การศกึษาของ Mining Association 

of Canada (2005) ซึง่พบว่าเหมอืงแร่และโรงแต่งแร่ในประเทศแคนาดาใช้พลงังาน 7.01-42.47 

kWh ต่อตันของวัสดุที่ต้องขุดออกมา (รวมทั้งแร่ ดิน และหิน) มีค่าเฉลี่ยที่ 33.51 kWh ต่อ

เมตริกตันของวัสดุทั้งหมด ซึ่งเป็นค่าที่รวมการใช้พลังงานทั้งหมด ทั้งโรงแต่งแร่และส�านักงาน 

รายงานนี้ได้จ�าแนกค่าการใช้พลังงานตามกระบวนการผลิตต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 14.1

ตำรำงที ่14.1 อตัราการใช้พลงังานต่อผลผลติของเหมอืงแร่และโรงแต่งแร่ในประเทศแคนาดา
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ในตารางที่ 14.2 แสดงค่าการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อผลผลิตของเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา จ�าแนกตามชนิดแร่ ทั้งเหมืองผิวดินและใต้ดินรวมกัน พบว่าเหมืองแร่

ถ่านหิน แร่โลหะ และแร่อุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้พลังงานเฉลี่ย 50.49 54.47 

และ 10.72 kWh ต่อเมตริกตันของแร่ที่ผลิตได้ ตามล�าดับ (US Department of Energy, 2007)

ตำรำงที่ 14.2 อัตราการใช้พลังงานต่อผลผลิตของเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา

ที่มา: US Department of Energy, 2007
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ตำรำงที่ 14.3 การใช้พลังงานของเหมืองหินปูนขนาด 6,000 ตันต่อวัน 

ที่มา: U.S. Department of Energy, 2002

ในตารางที่ 14.3 แสดงสมมติฐานการใช้พลังงานของเครื่องจักรในเหมืองหินปูนแบบ 

ผิวดินในประเทศสหรัฐอเมริกา (US Department of Energy, 2007) โดยค�านวณจาก 

แหล่งหินปูนต้นแบบที่มีปริมาณส�ารอง 15 ล้านตัน ท�างานปีละ 250 ชั่วโมง วันละ 2 กะ  

ให้ผลผลิตหินวันละ 6,000 ตัน และมีเศษหินทิ้งเพิ่มอีกวันละ 300 ตัน พบว่ามีอัตราการใช้

พลังงานเฉลี่ย 7.75 kWh ต่อเมตริกตันของผลผลิตหินที่ได้

ส�าหรับในประเทศไทยมีข้อมูลการใช้พลังงานของเหมืองสังกะสี ที่อ�าเภอแม่สอด  

จังหวัดตาก คือมีค่าผลิตภาพของน�้ามันเชื้อเพลิงที่ 0.64 ตัน/ลิตร (คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531 โครงงานนักศึกษาปริญญาตรี “การขนส่งแร่สังกะสีแหล่งผาแดง

ก่อนแต่งสู่โรงแต่งแร่”)

และจากข้อมูลการศึกษาเหมืองถ่านหิน 3 แห่งในภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า 

ค่าผลิตภาพเฉลี่ยในการท�างาน 72 เดือน ได้ผลดังตารางที่ 14.4 มีค่าผลิตภาพของน�้ามัน 

เชื้อเพลิงที่ 0.22-0.87 ตัน/ลิตร และมีค่าผลิตภาพของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ 0.12-1.97  

ตัน/หน่วย (ไม่รวมข้อมูลของผู้รับเหมา)
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ตำรำงที่ 14.4 ค่าผลิตภาพเฉลี่ยของเหมืองถ่านหิน 3 แห่งในเขตภาคเหนือ

เหมือง
ถ่ำนหิน

ผลิตจริง
(ตัน/เดือน)

น�้ำมันดีเซล
(ตัน/ลิตร)

กำรใช้ไฟฟ้ำ
(ตัน/หน่วย)

แรงงำน
(ตัน/คน)

กำรเปิดหน้ำดิน
(ลบ.เมตร/ตัน)

LP2 169,160 0.35 0.12 55,112 3.8

CMMC 23,420 0.22 1.97 11,166 5.8

BP1 34,120 0.87 1.81 10,746 4.0

ที่มา: พันธุ์ลพ หัตถโกศล และธัญญรัตน์ จิตรพีระ, 2550

โดยสรปุการใช้พลงังานในเหมอืงแร่และโรงแต่งแร่ มรีายงานสรปุไว้ดงันี ้(Mining Journal, 

2000; Rabago et al., 2001) 

• เหมืองแร่ผิวดินมีค่าใช้จ่ายพลังงานร้อยละ 7 ถึง 11 ของค่าใช้จ่ายด�าเนินการ ขึ้นกับ

ชนิดแร่ที่ผลิต โดยจะใช้น�้ามันดีเซลในการขนส่งเป็นหลักมากกว่าใช้พลังงานไฟฟ้า

• โรงแต่งแร่มีค่าใช้จ่ายพลังงานร้อยละ 25 ถึง 29 ของค่าใช้จ่ายด�าเนินการ โดยจะใช้

พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก และระบบโม่บดย่อยจะใช้พลังงานร้อยละ 85 ของพลังงาน 

ที่ใช้ทั้งหมด

• สัดส่วนการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้น เมื่อแร่มีคุณภาพหรือความสมบูรณ์ลดต�่าลง หรือ 

มีขนาดเม็ดแร่ละเอียดเพิ่มมากขึ้น 

14.2 ค่าใช้จ่ายผลิต

ในส่วนของค่าใช้จ่ายนัน้จะมสีถติติวัเลขทีส่ามารถน�ามาอ้างองิในเชงิวชิาการได้น้อยทีส่ดุ 

โดยเฉพาะตวัเลขของประเทศไทย เนือ่งจากมกัจะเป็นข้อมลูภายในของแต่ละสถานประกอบการ

จากรายงานการศึกษาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายของเหมืองหินในประเทศสหรัฐอเมริกา  

พบว่าประเภทของค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดคือ ค่าขนส่งล�าเลียงจากหน้าเหมือง รองลงมาคือ  

ค่าเจาะและระเบิดหิน ค่าขุดตัก และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ัวไปในเหมือง (Eloranta, 2004) 

ดังแสดงในรูปที่ 14.1
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และเมื่อจ�าแนกเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน พบว่ามีรายงานการศึกษาค่าใช้จ่าย 

ด้านพลังงานในเหมืองหินและโรงโม่หินในประเทศสหรัฐอเมริกา (Moray et al., 2006)  

ดังรูปที่ 14.2 สรุปได้ดังนี้

• มีค่าใช้จ่ายใช้พลังงานในรูปแบบของวัตถุระเบิดเฉลี่ยร้อยละ 29.3 ของค่าพลังงาน

ทั้งหมด

• ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในโรงโม่หินเฉลี่ยร้อยละ 29.5 ของค่าพลังงานทั้งหมด  

โดยสายพานล�าเลยีงในโรงโม่จะใช้พลงังานไฟฟ้าร้อยละ 20-30 ของปรมิาณไฟฟ้าทัง้หมด

• ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 41 เป็นค่าใช้จ่ายพลังงานในรูปของน�้ามันเชื้อเพลิง 

และก๊าซ ซึ่งถูกใช้โดยรถบรรทุกขนส่งหินในเหมืองและขนส่งไปจ�าหน่าย 

รูปที่ 14.1 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการท�าเหมืองหิน (Eloranta, 2004)

รูปที่ 14.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของเหมืองหินและโรงโม่หิน (Moray et al., 2006)

:: 88 ::

คู่มือพัฒนาผลผลิตและประสิทธิภาพ



ระบบส�รสนเทศ
เหมืองแร่15

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology: IT) เป็นงานส�าคัญที่จะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพและผลผลิตของเหมืองแร่ ซึ่งปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และ

อนิเตอร์เนต็เข้ามาช่วยรวบรวมและประมวลผลข้อมลู อาท ิวางแผนผลติ รงัวดั ท�าแผนที ่ควบคมุ

การผลิต งานซ่อมบ�ารุง จัดการทรัพยากรบุคคล อะไหล่ แร่สต็อก และด้านการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้

เพื่อน�าผลที่ได้ไปประเมินตัวชี้วัดผลผลิต ต้นทุนค่าใช้จ่าย สมรรถนะของเครื่องจักร แรงงาน  

และระบบจัดการ

อุตสาหกรรมเหมืองแร่และโรงโม่หินมักจะมีตัวแปรด้านปริมาณและคุณภาพแร่ที่ 

ไม่แน่นอน การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบตามสภาพการท�างาน จะช่วยประมวลผล ท�ารายงาน  

และสื่อสารข้อมูลไปยังแผนกต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ท�าให้มีการปรับตัวได้ทันตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

ที่เปลี่ยนแปลง เช่น ตลาดแร่ และราคาน�้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น ตัวอย่างเช่น การรายงานข้อมูล

การใช้เครื่องจักรขุดตักผลิตแร่ และการซ่อมบ�ารุงที่ถูกต้องเหมาะสม จะช่วยควบคุม 

การท�างานทั้งด้านผลผลิต บุคลากร และต้นทุน ท�าให้ผู้บริหารติดตามการด�าเนินงานและ 

ตัดสินใจที่ส�าคัญได้อย่างรวดเร็ว

15.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล

การจัดการข้อมูลในปัจจุบันมักจะใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์เป็นเครื่องมือในการ 

จดัเกบ็และประมวลผล เมือ่ข้อมลูถกูกรอกในแบบฟอร์มทีร่วบรวมมาจากหน้างาน หรอืส่งออก

มาจากเครื่องมือวัด จะน�าเข้ามาประมวลที่ซอฟท์แวร์ต่อไปนี้ เช่น
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1. โปรแกรมใช้งานในส�านักงาน เช่น ตารางค�านวณ หรือ Excel โปรแกรม Word และ

โปรแกรมกราฟิกทั่วไป ซึ่งมีความซับซ้อนน้อย นิยมใช้งานในองค์กรทุกขนาด แต่มีข้อจ�ากัด 

ที่ต้องใช้เวลาในการประมวลผลและท�ารายงานตามที่ต้องการ

2. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database management) มีความสามารถในการ 

วางโครงสร้างของข้อมูลที่มีความซับซ้อนและได้มาตรฐาน การสร้างแบบฟอร์ม ประมวลผล  

การส�ารองข้อมลู การตรวจสอบ และท�ารายงานได้รวดเรว็ แต่ต้องอาศยัความรูใ้นการประยกุต์ใช้

ค่อนข้างมาก 

3. โปรแกรมเฉพาะทาง ประเภท Enterprise Resource and Planning System (ERP) 

เช่น Oracle และ SAP ซึ่งสามารถพัฒนาส�าหรับงานข้อมูลเฉพาะด้านในแต่ละบริษัท ทั้งด้าน

การผลิตและด้านบัญชี แต่นิยมใช้ในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรและงบประมาณในการ 

จัดหาโปรแกรมเฉพาะทางเหล่านี้

อย่างไรกต็ามในการเลอืกใช้ซอฟท์แวร์เหล่านี ้สถานประกอบการควรค�านงึถงึสิง่ต่อไปนี้

• การน�าข้อมูลที่เก็บบันทึกไปใช้ได้กับซอฟท์แวร์อื่นๆ เพราะข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ใน

โปรแกรมตัวหนึ่งนั้น อาจจะต้องส่งออกเพื่อน�าไปใช้กับโปรแกรมอื่นในอนาคต  

เช่น ข้อมูลจาก Excel จะต้องน�าไปประมวลผลด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล

• การเก็บบันทึกไฟล์ซ�้าซ้อนหลายไฟล์ ท�าให้เกิดความสับสนว่าไฟล์ใดเป็นไฟล์ 

ข้อมูลล่าสุด การใช้ซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลหรือเฉพาะทางอาจจะช่วยลดปัญหานี้ลง  

แต่การก�าหนดกฎเกณฑ์ส�าหรับข้อมูล และกระบวนการท�างานในบริษัทที่ชัดเจน 

ก็อาจจะช่วยลดปัญหานี้ได้บ้าง

• การแชร์ไฟล์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันโปรแกรม 

ส่วนใหญ่จะเอือ้อ�านวยให้มกีารใช้ไฟล์กลางร่วมกนัระหว่างแผนกต่างๆ แต่โปรแกรม

บางตัวก็มีปัญหาในการแชร์ข้อมูล

• การพัฒนาปรับปรุงหรือประยุกต์ต่อยอดโปรแกรม เมื่อมีการปรับปรุงระบบงาน 

เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล หรือปรับปรุงรูปแบบรายงาน โปรแกรมเฉพาะทางบางตัวจะ

ปรับปรุงต่อยอดได้ยาก เนื่องจากเป็นโปรแกรมเชิงพาณิชย์ จึงต้องเลือกซื้อ 

ให้เหมาะสมตั้งแต่แรก แต่การใช้โปรแกรมในส�านักงานทั่วไปอาจจะน�ามาพัฒนา

ประยุกต์ได้เองอย่างประหยัด แต่ก็อาจจะใช้เวลามาก หรือมีข้อจ�ากัดบางอย่าง

• การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data validation) ไม่ว่าจะใช้โปรแกรมใด 

จะต้องมีการทดสอบชนิดของข้อมูล และค่าของข้อมูลให้มีความถูกต้อง เช่น ข้อมูล

วันที่ เลขจ�านวนเต็ม ข้อมูลตัวหนังสือ ฯลฯ
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สถานประกอบการโดยทั่วไปมักจะเลือกใช้โปรแกรม Excel เนื่องจากเป็นที่นิยมใช้งาน

แพร่หลายและยังมีข้อดี เช่น

• ใช้งานง่าย มีการสอนและใช้งานตั้งแต่ในสถานศึกษา ใช้เวลาเรียนรู้ไม่มาก

• มีค�าสั่งในการค�านวณและวิเคราะห์หลากหลาย ทั้งทางคณิตศาสตร์ สถิติ การเงิน 

รวมทั้งการแสดงผลกราฟ ท�าให้น�ามาพัฒนาประยุกต์ใช้งานได้สะดวก

• ในปัจจุบันได้เพิ่มขีดความสามารถท�างานได้เหมือนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

• สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างไฟล์และชีท ท�าให้อัพเดทข้อมูลได้ต่อเนื่อง

• มีความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล (Data validation) ได้ในระดับหนึ่ง

• สามารถปกป้องข้อมูลในเซลล์ ป้องกันการบันทึกทับหรือลบทิ้งโดยบังเอิญได้

ในภาคผนวก ได้น�าเสนอเทคนิควิธีการใช้งานโปรแกรม Excel ในรูปแบบของฐานข้อมูล

ส�าหรับจัดเก็บข้อมูลและท�ารายงาน

การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนั้นไม่ใช่งานส�าหรับบริษัทเหมืองแร่ขนาดใหญ่เท่านั้น  

แต่บรษิทัขนาดเลก็กส็ามารถพฒันาระบบของตนเองให้เหมาะสม โดยพฒันาแบบฟอร์มส�าหรบั

เก็บข้อมูลของแต่ละแผนก รู้จักเลือกใช้ซอฟท์แวร์ที่จัดหาได้ทั่วไป มีต้นทุนไม่สูง แต่จะต้องรู้ 

วิธีการผสมผสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างซอฟท์แวร์หลายตัว จะท�าให้ระบบ IT ช่วยเสริมให้ 

แต่ละแผนกมีการประสานการท�างานไปพร้อมกันอย่างเป็นระบบ เป็นการช่วยเพิ่มผลผลิต 

และลดต้นทุนขององค์กรได้

15.2 ข้อมูลการผลิตแร่และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล

ในงานเหมืองแร่และแต่งแร่ รวมถึงการโม่บดย่อยหิน จะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล 

จดัระบบ วเิคราะห์ และท�ารายงาน ซึง่มคีวามส�าคญัในการเชือ่มโยงถงึการบรหิารต้นทนุ บคุคล 

ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งการท�ารายงานตามระเบียบกฎหมาย

ข้อมูลงานเหมืองแร่มักจะเริ่มต้นจากการจดบันทึก เช่น เที่ยวรถบรรทุกแร่ เวลาท�างาน 

การเบิกจ่ายน�้ามัน ข้อมูลจากกล้องรังวัด หรือข้อมูลบันทึกจากเครื่องชั่งรถบรรทุกที่ขนแร่ 

ออกจ�าหน่าย ข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นข้อมูลดิบ (Data) แต่สามารถจ�าแนกออกเป็นกลุ่มหรือ 

ชนิดของข้อมูลได้ เมื่อน�ามาประมวลผลเป็นผลลัพธ์ที่มีความหมาย เช่น สรุปผลการใช้น�้ามัน
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ของเครื่องจักรต่อชั่วโมงท�างาน ท�าให้กลายเป็นสารสนเทศ (Information) ที่มีความหมายและ

ประโยชน์ในการน�าไปใช้

กระบวนการท�าเหมืองและแต่งแร่ ก่อให้เกิดข้อมูลต่างๆ ที่สามารถน�ามาประเมินผล 

การท�างานผลิตของสถานประกอบการ โดยจ�าแนกออกเป็นกลุ่มๆ ได้ดังนี้

1) ข้อมูลปริมาณการผลิตและจ�าหน่าย ผลผลิตรวม และผลผลิตของแต่ละงานย่อย  

เช่น ตันต่อชั่วโมง ตันต่อวัน และตันต่อปี โดยผลผลิตอาจจะจ�าแนกเป็นปริมาณแร่วัตถุดิบ 

จากหน้าเหมือง แร่ผลิตพร้อมจ�าหน่ายและคุณภาพ ปริมาณหน้าดินและหิน

2) ปริมาณแร่วัตถุดิบ ที่ได้จากการส�ารวจ เช่น ปริมาณทรัพยากรแร่ทางธรณีวิทยา 

ปริมาณส�ารองท�าเหมือง จ�าแนกตามคุณภาพแร่

3) ข้อมูลผลผลิตของแต่ละงานหลัก และปัจจัยที่ใช้ เช่น 

• ข้อมูลงานเจาะระเบิด เช่น ขนาดและจ�านวนของเครื่องจักร ผลผลิตเป็นความลึก

ของระยะเจาะ เวลาท�างาน การใช้น�้ามันเชื้อเพลิง แรงงาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

• ข้อมูลงานระเบิด เช่น ปริมาณผลผลิตจากการระเบิด ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด

แต่ละประเภท แรงงานที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการระเบิด

• ข้อมูลงานขุดและขน เช่น ขนาดและจ�านวนของเครื่องจักร ปริมาณผลผลิตที่ 

ขุดตักและขนส่ง ระยะทางขนส่ง เวลาการใช้เครื่องจักร รอบเวลาท�างาน (Cycle 

time) การใช้น�้ามันเชื้อเพลิง แรงงานที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

• ข้อมูลงานโม่บดและย่อย เช่น ขนาดและจ�านวนของเครื่องจักร ปริมาณผลผลิต 

ที่ได้ การใช้พลังงานไฟฟ้า แรงงานที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

4) ข้อมูลงานสนับสนุน เช่น ซ่อมบ�ารุง งานสิ่งแวดล้อมและชุมชน งานจัดการ แผนการ 

สต็อกแร่ การรังวัดภูมิประเทศ

5) ข้อมูลด้านแรงงาน ควรจ�าแนกตามประเภทของงาน ตามระบบจ้างรายวันและ 

รายเดือน เป็นข้อมูลจ�านวนแรงงาน อัตราค่าจ้าง และชั่วโมงท�างาน

6) ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตในภาพรวม จ�าแนกตามประเภทของปัจจัยการผลิต  

และจ�าแนกตามงานย่อย
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ข้อมูลส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมแร่จะเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องจักรกลงานดิน  

และโรงงานโม่บดย่อยหรือโรงแต่งแร่ ซึ่งต้องมีการซ่อมบ�ารุงบ่อยครั้ง ข้อมูลเหล่านี้อาจจะมี

ปริมาณมากน้อยขึ้นกับกระบวนการท�างานและความต้องการของฝ่ายบริหาร จึงควรวาง 

ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดี ตามแนวทางดังนี้

• ก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ตัวชี้วัดที่ต้องการ และรูปแบบของรายงานที่ต้องการ

• วางกฎเกณฑ์ของข้อมูล เช่น ประเภท หน่วยของข้อมูล ที่มา รวมถึงกระบวนการเก็บ

รวบรวม และประมวลผลให้เป็นระบบ ให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บันทึกข้อมูล 

ผู้ประมวลผล และผู้ท�ารายงาน

• สร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล และแบบฟอร์มรายงานให้มีความเหมาะสมกับ 

สภาพแวดล้อมของบริษัท ไม่เก็บรายการข้อมูลมากจนเกินจ�าเป็น หรือน้อยไป 

จนไม่สามารถชี้วัดผลงาน หรือใช้ปรับปรุงการท�างานในอนาคตได้

• เลือกใช้ซอฟท์แวร์ที่มีความคล่องตัวในการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด รวมทั้ง

สนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการข้อมูล
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กรณีศึกษ�
ง�นเจ�ะรูระเบิด16

จากผลการศกึษางานเจาะรรูะเบดิในภาคสนามตามโครงการเพิม่ศกัยภาพในการพฒันา

แก่สถานประกอบการด้านแร่ ของกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ เพือ่พฒันาระบบ

จดัเกบ็ข้อมลูและท�ารายงาน ได้จดัท�ากรณศีกึษาของเหมอืงหนิของบรษิทั โรงโม่หนิทศันา จ�ากดั 

ทีต่�าบลห้วยกะปิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ีและเหมอืงหนิของห้างหุน้ส่วนจ�ากดั รตันพงษ์ล�าปาง 

อ�าเภอแม่ทะ จงัหวดัล�าปาง (คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2555) มรีายละเอยีด

ดังนี้

16.1 สภาพทั่วไปและข้อมูล

สถานประกอบการเป็นเหมืองหินปูน ใช้รถเจาะรูระเบิดขนาด 3 นิ้ว ทั้งแบบ Pneumatic 

crawler drill และ Hydraulic crawler drill จ�านวนมากกว่า 2 คัน มีพื้นที่หลายหน้างาน  

แต่ละหน้างานมีทั้งงานเจาะรูระเบิดเพื่อพัฒนาพื้นที่ งานระเบิดหลักเพื่อให้ได้เนื้อหิน และ 

งานอื่นๆ เหมืองหินแห่งนี้มีความต้องการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อท�ารายงานประเมินผล

งานเจาะรูระเบิดด้วยคอมพิวเตอร์ และก�าหนดตัวชี้วัดด้านผลิตภาพของงานเจาะรูระเบิด
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ตำรำงที่ 16.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลผลิตงานเจาะประจ�าวัน

ในการรวบรวมข้อมลูการใช้งานเครือ่งเจาะรรูะเบดิและผลผลติ ได้ร่วมกบัสถานประกอบการ

พัฒนาแบบฟอร์มส�าหรับบันทึกรายงานผลการเจาะประจ�าวัน (ตารางที่ 16.1) ที่มีข้อมูล 

ประกอบด้วย จ�านวนรูเจาะ ระยะความลึกที่เจาะได้ และปริมาณหินแน่นที่ได้จากการระเบิด 

และข้อมูลการใช้ทรัพยากรและวัสดุสิ้นเปลืองในการเจาะ (ตารางที่ 16.2) ประกอบด้วยเวลา 

ที่ใช้ในการท�างานทั้งหมด (ไม่ได้แยกเวลาเจาะจริงและเวลาอ่ืนๆ) และปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิง 

ที่ใช้ 
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ตำรำงที่ 16.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงและเวลาท�างาน

 

ตำรำงที่ 16.3 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการใช้ทรัพยากรของรถเจาะ Drill-1
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แต่การจัดเก็บข้อมูลงานเจาะระเบิดนั้น ยังมีปัญหาในการรวบรวมข้อมูลค่าอะไหล่  

วัสดุเจาะและค่าซ่อมบ�ารุงเครื่องเจาะ เพราะระบบบัญชีของสถานประกอบการยังไม่ได้ 

แยกรายการ จงึได้พฒันาเป็นแบบฟอร์มส�าหรบัจดัเกบ็ข้อมลูไว้ก่อน (ตารางที ่16.3) เมือ่มข้ีอมลู

ทีส่มบรูณ์แล้ว สถานประกอบการจะน�ามาจดัท�ารายงานประเมนิผลเป็นค่าผลติภาพตามปัจจยั

การผลิตในภายหลัง

16.2 ตัวชี้วัดผลผลิตและผลิตภาพ

จากข้อมูลผลผลิตของการเจาะรูระเบิดและปัจจัยการผลิตที่รวบรวมได้ในตารางที่ 16.1 

และ 16.2 ได้น�ามากรอกลงคอมพวิเตอร์ในรปูแบบทีส่อดคล้องกนั จากนัน้ได้ก�าหนดตวัชีว้ดังาน

เจาะรรูะเบดิ ก่อนจะจดัท�าเป็นรายงานสรปุผลผลติทีไ่ด้จากการเจาะระเบดิจ�าแนกตามรถเจาะ

แต่ละคัน ประกอบด้วยระยะที่เจาะได้ และปริมาตรหินแน่นที่จะระเบิดได้ จ�าแนกตาม 

ประเภทงาน ได้ผลดังตารางที่ 16.4 โดยใช้ค�าสั่งในกลุ่มจัดการฐานข้อมูลของโปรแกรม  

Excel ที่แสดงในภาคผนวก ท�ารายงานจากข้อมูลที่เก็บไว้ดังกล่าว

ตำรำงที่ 16.4 ตัวอย่างรายงานสรุปผลผลิตประจ�าเดือนของรถเจาะ Drill-1
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จากนั้นเมื่อต้องการค�านวณตัวชี้วัดผลผลิต จะได้เป็นค่าปริมาตรหินแน่นที่ระเบิดได้ 

ต่อระยะเจาะ (ลูกบาศก์เมตรแน่นต่อเมตร) ปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อระยะเจาะ  

(ลิตรต่อเมตร) และระยะเจาะต่อเวลาท�างาน (เมตรต่อชั่วโมง) ของรถเจาะแต่ละคัน  

ดังตารางที่ 16.5

ตำรำงที่ 16.5 ตัวอย่างรายงานผลิตภาพของงานเจาะรูระเบิดจากปัจจัยต่างๆ

ตวัอย่างค่าตวัชีว้ดัผลผลติทีไ่ด้จากตารางที ่16.5 พบว่ารถเจาะคนัที ่1 มค่ีาเฉลีย่ผลผลติ

หินที่ระเบิดได้เท่ากับ 10 ลูกบาศก์เมตรแน่นต่อเมตร ใช้ปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 3.55  

ลิตรต่อเมตร และเจาะได้เฉลี่ย 7.35 เมตรต่อชั่วโมง

เนื่องจากข้อมูลเวลาท�างานที่เก็บบันทึกในกรณีศึกษานี้คือเวลาท�างานรวม ไม่มีข้อมูล

อัตราการใช้งาน (Utilization) หรือประสิทธิภาพของการท�างาน (Job efficiency) และไม่ได้

จ�าแนกเป็นเวลาเจาะสุทธิ ดังนั้นถ้าต้องการน�าผลผลิตคืออัตราการเจาะมาเปรียบเทียบกับ 

ค่าฐาน จะต้องปรับให้เป็นเวลาเจาะสุทธิก่อน 
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ส�าหรับข้อมูลของรถเจาะคันที่ 1 ถ้าใช้ค่าอัตราการใช้งานที่ 80% เวลาท�างานจริง 

จะลดจาก 72 ชั่วโมง เหลือเพียง 57.6 ชั่วโมง ในการเจาะได้ผลผลิตรวม 529 เมตร จะได้อัตรา

การเจาะเฉลี่ยที่รวมเวลาย้ายหลุมเจาะและเปลี่ยนก้านเจาะ คือ 9.18 เมตรต่อชั่วโมง ซึ่ง 

การท�างานในช่วงเวลานี้เจาะได้รวม 242 หลุม ถ้าหักเวลาเฉลี่ยในการย้ายต�าแหน่งเจาะ 

และการเปลี่ยนก้านเจาะประมาณ 6 นาทีต่อรูเจาะ จะใช้เวลาเจาะสุทธิเพียง 33.4 ชั่วโมง  

ท�าให้ค�านวณได้ค่าอัตราการเจาะสุทธิคือ 15.84 เมตรต่อชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าฐาน 

ตามทฤษฎีในรูปที่ 9.3 ซึ่งควรจะเจาะได้ 20-25 เมตรต่อชั่วโมง จะได้ประสิทธิภาพของ 

อัตราการเจาะสุทธิที่ 63-79% 

16.3 ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดผลผลิตของกรณีศึกษานี้ ประกอบด้วย ผลผลิตที่ได้จากการระเบิดต่อระยะเจาะ 

ปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อระยะเจาะ และอัตราการเจาะเฉลี่ย เป็นต้น มีข้อเสนอแนะ 

ส�าหรับกรณีศึกษานี้ ดังนี้

• ถ้ามกีารบนัทกึข้อมลูเวลาท�างานทีใ่ช้ในการเจาะเท่านัน้ กจ็ะสามารถก�าหนดตวัชีว้ดั

เป็นอัตราการเจาะสุทธิ หรือระยะความลึกที่เจาะได้ต่อเวลา ก็จะน�าไปเปรียบเทียบ

กับค่าฐาน เพื่อประเมินเป็นค่าประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงมากขึ้น

• ควรเก็บข้อมูลเวลา เช่น ค่าความพร้อม (Availability) อัตราการใช้งาน (Utilization) 

หรือประสิทธิภาพของการท�างาน (Job efficiency) ของเครื่องเจาะ

• ถ้ามีข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากรอื่นๆ เช่น วัสดุเจาะ รวมทั้งจ�าแนกค่าใช้จ่าย 

ได้ครบถ้วน ก็จะก�าหนดเป็นค่าผลิตภาพของการใช้ปัจจัยอื่นๆ ในการเจาะ รวมทั้ง 

ค่าใช้จ่ายต่อระยะเจาะ (บาทต่อเมตร)

• ประสทิธภิาพของงานเจาะรรูะเบดิมกัจะขึน้กบัการพฒันาหน้าเหมอืงให้เป็นขัน้บนัได

อยู ่เสมอ ควบคุมสัดส่วนของงานปรับพื้นที่และงานผลิตหน้าเหมืองให้มีความ 

เหมาะสม และหมั่นปรับแผนผังการเจาะให้สอดคล้องกับโครงสร้างของชั้นหิน 

ในแต่ละพื้นที่
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กรณีศึกษ�
ง�นระเบิดหิน17

จากผลการศึกษางานระเบิดหินในภาคสนามตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา

แก่สถานประกอบการด้านแร่ ของกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ เพือ่พฒันาระบบ

จดัเกบ็ข้อมลูและท�ารายงาน ได้จดัท�ากรณศีกึษาของเหมอืงหนิของบรษิทั โรงโม่หนิทศันา จ�ากดั 

ทีต่�าบลห้วยกะปิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ีและเหมอืงหนิของห้างหุน้ส่วนจ�ากดั รตันพงษ์ล�าปาง 

อ�าเภอแม่ทะ จงัหวดัล�าปาง (คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2555) มรีายละเอยีด

ดังนี้

17.1 สภาพทั่วไปและข้อมูล

สถานประกอบการเป็นเหมืองหินปูน ที่มีงานระเบิดเพื่อให้ได้เนื้อหินเป็นหลัก เหมืองหิน

ของกรณีศึกษานี้มีระบบการท�างานและการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบเดิมคือ กรอกด้วยมือ 

ก่อนน�ามาค�านวณด้วยคอมพิวเตอร์ มีความต้องการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลให้มีความ 

ถูกต้องและสมบูรณ์ และท�ารายงานได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของปริมาณหินที่ระเบิด 

ได้ในแต่ละครั้ง และวิธีการค�านวณปริมาณการใช้วัตถุระเบิดที่เหมาะสม ข้อมูลที่รวบรวม 

ได้คือ ข้อมูลขนาดหน้างานระเบิด จ�านวนรูเจาะ การใช้วัตถุระเบิด จ�านวนเที่ยวรถบรรทุก 

ขนหินใหญ่ และต้นทุนในการระเบิด
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ตำรำงที่ 17.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกแผนผังรูเจาะแบบขนาน และสรุปจ�านวนแก๊ปที่ใช้

ตารางกรอกข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นส�าหรับกรอกข้อมูลจากหน้างาน และน�ามาใช้ 

ประเมินผลประกอบด้วย แผนผังการเจาะที่ปรับเปลี่ยนได้ทั้งแบบเจาะขนานและเจาะ 

สลับฟันปลา (ตารางที่ 17.1 และ 17.2) ที่ใช้บันทึกจ�านวนและเบอร์แก๊ปที่ใช้ในแต่ละรูเจาะ 

จากหน้างาน โดยแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลนี้จะต้องครอบคลุมการใช้เบอร์แก๊ปได้ทุกเบอร์ 

อย่างเพียงพอ เช่น การใช้สองเบอร์ในรูเจาะเดียวกัน (ตารางที่ 17.3) แบบฟอร์มเหล่านี้ 

ได้ออกแบบจัดท�าในรูปแบบตารางค�านวณของโปรแกรม Excel เพื่อพิมพ์เป็นแบบฟอร์ม 

บันทึกข้อมูลจากหน้างาน และน�ามาลงคอมพิวเตอร์ได้

ตำรำงที่ 17.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกแผนผังรูเจาะแบบสลับฟันปลา และสรุปจ�านวนแก๊ป
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ตำรำงที่ 17.3 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกแผนผังรูเจาะที่ใช้แก๊ปได้ 2 เบอร์ใน 1 หลุม

ตำรำงที่ 17.4 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกพารามิเตอร์ของการอัดวัตถุระเบิดในรูเจาะ

นอกจากแผนผังการเจาะที่สรุปจ�านวนรูเจาะและเบอร์แก๊ปที่ใช้ ได้มีการพัฒนาตารางที่ 

17.4 ส�าหรับบันทึกข้อมูลสนาม เช่น ข้อมูลระยะห่างของการเจาะ ความลึกของรูเจาะ ข้อมูล

การอัดวัตถุระเบิดในแต่ละรูเจาะ จ�าแนกเป็นวัตถุระเบิดแรงสูง (ไพรเมอร์) และวัตถุระเบิดหลัก 

(แอนโฟ) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับน�ามาค�านวณปริมาณวัตถุระเบิดที่ใช้ทั้งหมด ส�าหรับ 

การระเบิด 1 ครั้ง รวมทั้งประเมินปริมาณหินที่จะระเบิดได้ และประเมินทรัพยากรที่ใช้ในการ

ระเบิดในขั้นต่อไป
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17.2 ตัวชี้วัดผลผลิตและผลิตภาพ

เนื่องจากในการระเบิดแต่ละครั้งนั้นรูระเบิดอาจจะมีความลึกไม่เท่ากัน เพราะใน 

หน้างานหนึ่งๆ อาจจะมีการระเบิดหลายบล็อกพร้อมกัน จึงต้องพัฒนาตารางส�าหรับ 

ประเมินผลผลิตหิน 2 วิธี คือ วิธีแรกค�านวณจากขนาดพื้นที่และความสูงหน้างานระเบิด  

และวิธีที่สองประเมินจากระยะห่างของการเจาะและจ�านวนรูเจาะ ดังแสดงในตารางที่ 17.5  

โดยใช้ข้อมูลจากตารางที่ 17.4 และมีการปรับค่าโพรงและความฟูด้วย เพื่อให้ได้ปริมาตร 

ทั้งหินแน่นและหินหลวมเป็นลูกบาศก์เมตร

ตำรำงที่ 17.5 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินปริมาตรหินจากพื้นที่และแผนผังการเจาะ

จากข้อมลูงานระเบดิทีป่ระกอบด้วย แผนผงัการเจาะ จ�านวนทรพัยากรทีใ่ช้ในการระเบดิ 

และค่าใช้จ่าย ท�าให้มีปัจจัยที่ใช้ในการผลิตคือปริมาณวัตถุระเบิดและงบประมาณ จึงได้ 

ร่วมกับสถานประกอบการก�าหนดตัวชี้วัดผลผลิตของงานระเบิด ประกอบด้วย อัตราการใช้ 

วัตถุระเบิด (Powder factor) หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของหินแน่น ซึ่งคือตัวชี้วัด 

ทีเ่ป็นส่วนกลบัของค่าผลติภาพของการใช้วตัถรุะเบดิ และตวัชีว้ดัอกีตวัคอื ต้นทนุค่าวตัถรุะเบดิ

ต่อลูกบาศก์เมตรของหินหลวม ที่ได้จากการระเบิดแต่ละครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 17.6

จากรายงานการระเบิดในแต่ละครั้ง จะสามารถน�ามาพัฒนาเป็นรายงานประจ�าเดือน 

ทีส่รุปผลการระเบิดแต่ละครัง้ (ตารางที ่17.7) ทีม่ีการรวมปรมิาณผลผลิตทีไ่ด้ ปจัจัยทรพัยากร

ที่ใช้ เพื่อสรุปเป็นผลิตภาพ (Powder factor) และต้นทุนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทั้งเดือน
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ตำรำงที่ 17.6 ตัวอย่างรายงานผลผลิตจากการระเบิดในแต่ละครั้ง

ตำรำงที่ 17.7 ตัวอย่างรายงานสรุปผลผลิตจากการระเบิดประจ�าเดือน

:: 104 ::

คู่มือพัฒนาผลผลิตและประสิทธิภาพ



เมื่อน�าค่าอัตราการใช้วัตถุระเบิดที่ได้จากตารางที่ 17.6 และ 17.7 ไปเปรียบเทียบกับ 

ค่าฐานในบทที่ 10 เพื่อประเมินเป็นประสิทธิภาพของการใช้วัตถุระเบิด พบว่าอัตราการใช้วัตถุ

ระเบิดที่ 0.36 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในตารางที่ 17.6 มีค่าต�่ากว่าค่ามาตรฐานส�าหรับหินปูน

ที่มีความแข็งแกร่งปานกลางซึ่งควรใช้ที่ 0.47 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ตารางที่ 10.2) ถึง 

ร้อยละ 23.4 แต่อัตราการใช้วัตถุระเบิดในตารางที่ 17.7 มีค่าสูงกว่าค่าฐานค่อนข้างมาก

17.3 ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดที่ได้จากกรณีศึกษางานระเบิดนี้ ประกอบด้วย ผลผลิต อัตราการใช้วัตถุระเบิด 

และต้นทุนค่าวัตถุระเบิดต่อผลผลิตที่ได้ มีข้อเสนอแนะส�าหรับกรณีศึกษานี้ คือ 

• หน้างานระเบิดในบางครั้งมีพื้นที่แคบยาว เพราะมีจ�านวนรูเจาะในแต่ละแถว 

ค่อนข้างมาก แต่มีจ�านวนแถวไม่มาก ท�าให้ต้องดัดแปลงตารางที่ 17.1 หรือ 17.2  

ไปตามความเหมาะสม ท�าให้แบบฟอร์มเหล่านีจ้ะต้องมคีวามหลากหลายปรบัเปลีย่น

ได้ตามสภาพพื้นที่

• อัตราการใช้วัตถุระเบิดและค่าใช้จ่ายในการระเบิดที่มีความเหมาะสม อาจจะช่วย 

ลดค่าใช้จ่ายในการตักและการโม่บดย่อย จึงต้องพิจารณาร่วมกันอย่างมีสมดุล

• การเปรียบเทียบอัตราการใช้วัตถุระเบิดกับค่าฐาน เพื่อประเมินเป็นประสิทธิภาพ 

ของการใช้วัตถุระเบิด จะต้องค�านึงถึงความแตกต่างของโครงสร้างชั้นหินและ 

ขนาดของหินที่ต้องการภายหลังการระเบิดประกอบกันด้วย

ผลผลิตของงานระเบิดหินจะขึ้นกับแผนผังรูเจาะ ระยะเจาะ การถ่วงเวลาที่เหมาะสม 

อัตราการใช้วัตถุระเบิด ค่าที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ขนาดของหินหลังการระเบิดที่เหมาะสม  

ลดพลังงานในการตักและการโม่บดย่อย จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามสภาพ

ธรณีวิทยาและโครงสร้างชั้นหินของหน้างานระเบิด
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กรณีศึกษ�
ง�นขุดตักและขนส่ง18

จากผลการศึกษางานขุดตักและขนส่งในภาคสนามตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการ

พฒันาแก่สถานประกอบการด้านแร่ ของกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ เพือ่พฒันา

ระบบจดัเกบ็ข้อมลูและท�ารายงาน ได้จดัท�ากรณศีกึษาของเหมอืงแร่และเหมอืงหนิรวม 3 กรณี

ศึกษา (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555) คือ

1. เหมืองหินและโรงโม่หิน บจก.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ฯ ต�าบลเวียง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย

2. เหมืองหินและโรงโม่หิน บจก.ปรินดา ต�าบลห้วยกะปิ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

3. เหมืองหินและโรงโม่หิน บจก.โรงโม่หินดวงตะวัน ต�าบลห้วยกะปิ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดชลบุรี

18.1 สภาพทั่วไปและข้อมูล

สถานประกอบการทั้งหมดเป็นเหมืองหินปูนแบบขั้นบันไดที่ใช้วิธีการเจาะและระเบิด 

ให้หินแตกออกเป็นก้อน แล้วใช้รถแบ็คโฮ ขนาดปุ้งกี๋ 1-2 ลูกบาศก์เมตร ตักหินใหญ่จากกอง 

ใส่รถบรรทุกสิบล้อแบบเทท้าย น�้าหนักบรรทุก 12-15 ตัน เพื่อขนส่งล�าเลียงไปยังโรงโม่  

มีระยะทางขนส่งตั้งแต่ 200-300 เมตร จนถึงมากกว่า 1 กิโลเมตร ในกรณีที่หน้าเหมืองอยู่ 

ห่างไกลจากโรงโม่หิน

เหมืองหินของกรณีศึกษาส่วนใหญ่มีระบบการท�างานและการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ 

จดบนัทกึด้วยมอืบนกระดาษจากหน้างาน สถานประกอบการส่วนใหญ่จงึมคีวามต้องการพฒันา

ระบบจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับการน�าไปใช้บันทึกลงคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงระบบ
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รายงานการขนส่งหินใหญ่เพื่อป้อนให้กับโรงโม่หิน เนื่องจากมีแหล่งหินใหญ่จากหลาย 

หน้าเหมือง และมีกลุ ่มรถขนส่งหลายกลุ ่มมาส่งให้โรงโม่ จึงต้องการให้มีระบบบันทึก 

และประเมินจ�านวนเที่ยวรถที่ขนส่งหินใหญ่ โดยเฉพาะแบบฟอร์มบันทึกเวลาท�างาน จ�านวน

ผลผลิตที่ได้ รวมทั้งบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานและต้นทุนค่าใช้จ่ายของรถขุดตักและ 

รถบรรทุก เพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องจักร และจัดท�ารายงานให้ 

รวดเร็วมากขึ้น 

สถานประกอบการบางแห่งได้จัดเก็บข้อมูลไว้อย่างดี มีการจ�าแนกตามหน้าเหมือง  

โรงโม่ปลายทาง และกลุ่มรถขนส่ง โดยมีการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ไว้บ้างแล้ว ข้อมูล

ส่วนใหญ่ประกอบด้วย บันทึกรายงานประจ�าวันเป็นจ�านวนเที่ยววิ่งของรถบรรทุกขนหินใหญ่

เพื่อป้อนปากโม่ การใช้น�้ามันรายวัน และต้นทุน 

จากข้อมูลภาคสนาม ได้น�ามาพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้สามารถบันทึกลงคอมพิวเตอร์  

ในรูปแบบของตารางฐานข้อมูลที่ใช้โปรแกรม Excel เพื่อให้สามารถท�าเป็นรายงานได้ทันที 

ตามวิธีการที่อธิบายในภาคผนวก ซึ่งตัวอย่างข้อมูลที่รวบรวมส�าหรับประเมินผลได้แสดง 

ในตารางต่อไปนี้

ในตารางที่ 18.1 และ 18.2 เป็นตัวอย่างของการเก็บข้อมูลรถขุดและรถตักเกี่ยวกับ 

ขนาดแรงม้า รอบเวลาขุดหรือตัก และผลผลิตเฉลี่ยของกรณีศึกษา ส�าหรับน�าไปเปรียบเทียบ

กับค่าฐาน

ตำรำงที่ 18.1 ข้อมูลรอบเวลาท�างานและผลผลิตของรถขุดแบ็คโฮ

ตำรำงที่ 18.2 ข้อมูลรอบเวลาท�างานและผลผลิตของรถตักล้อยาง
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ตำรำงที่ 18.3 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกเวลาท�างานและผลผลิตของรถขุดประจ�าวัน

ตารางที่ 18.3 และ 18.4 ใช้จดบันทึกผลงานของรถขุดและรถบรรทุกจากหน้างาน 

ประกอบด้วยเวลาออกจากรถขุด น�้าหนักบรรทุก ชนิดวัสดุที่ขน และปลายทาง แต่เมื่อน�ามาลง

ตาราง Excel ในคอมพิวเตอร์ จะต้องปรับปรุงให้อยู่รูปแบบของตารางฐานข้อมูลที่มีข้อมูลซ�้า

ในคอลัมน์เพื่อประโยชน์ในการท�ารายงานแบบอัตโนมัติ ดังแสดงในตารางที่ 18.5

ตำรำงที่ 18.4 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกเวลาท�างานและจ�านวนเที่ยวของรถบรรทุก
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ตำรำงที่ 18.5 ตัวอย่างตารางฐานข้อมูลเวลาท�างานและจ�านวนเที่ยวของรถบรรทุก

จากนัน้เมือ่ท�ารายงานจากตารางที ่18.5 โดยใช้ค�าสัง่ทีอ่ธบิายในภาคผนวก จะได้รายงาน

ตัวชี้วัดผลผลิตของรถบรรทุกแต่ละคัน ดังตารางที่จะอธิบายในหัวข้อถัดไป

ในการท�ากรณีศึกษานี้ได้มีการเก็บข้อมูลการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงของรถขุดและรถบรรทุก 

ดังตารางที่ 18.6 ส�าหรับน�ามาประเมินค่าใช้จ่ายในหัวข้อถัดไป

ตำรำงที่ 18.6 ตัวอย่างบันทึกการใช้น�้ามันของเครื่องจักรกลเคลื่อนที่
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18.2 ตัวชี้วัดผลผลิตและผลิตภาพ

จากข้อมูลที่บันทึกการขนส่งในแต่ละวัน สามารถน�ามาท�าเป็นรายงานสรุปการท�างาน

ขนส่งในรอบเดอืน ทีม่กีารรวมปรมิาณผลผลติทีไ่ด้ ปัจจยัทรพัยากรทีใ่ช้ เพือ่สรปุเป็นค่าผลติภาพ 

และต้นทุนค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรแต่ละคัน และรวมทั้งหมด

ตำรำงที่ 18.7 แบบรายงานจ�านวนเที่ยวและผลผลิตของรถบรรทุกเฉพาะคัน

โดยตารางที่ 18.7 เป็นรายงานประจ�าวันของรถบรรทุกแต่ละคัน จ�าแนกตามเส้นทาง

ขนส่ง หรือปลายทางที่เป็นโรงโม่ 1 และ 2 มีตัวชี้วัดสรุปเป็นจ�านวนเที่ยววิ่ง น�้าหนักบรรทุกรวม 

และรอบเวลาเฉลี่ย และในตารางที่ 18.8 เป็นรายงานประจ�าเดือนของรถบรรทุกแต่ละคัน  

สรุปจ�านวนเที่ยววิ่งรวม และน�้าหนักบรรทุกรวมทั้งหมด
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ตำรำงที่ 18.8 ตัวอย่างรายงานประจ�าเดือน สรุปจ�านวนเที่ยวและผลผลิตของรถบรรทุก 

แต่ละคัน 

จากนั้นเมื่อต้องการประเมินผลเป็นตัวชี้วัดผลผลิตของรถบรรทุกตามปัจจัยที่ใช้คือ  

เวลาท�างาน และปรมิาณการใช้น�า้มนัรายวนัและรายเดอืน จะสามารถท�ารายงานเป็นค่าผลติภาพ 

คือ ปริมาณการใช้น�้ามัน หน่วยเป็นลิตรต่อเที่ยว และลิตรต่อชั่วโมง ได้ดังตารางที่ 18.9 

ตำรำงที่ 18.9 ตัวอย่างรายงานสรุปผลผลิต เวลาท�างาน และการใช้น�้ามันของรถบรรทุก
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ตำรำงที่ 18.10 ตัวอย่างรายงานสรุปผลผลิต และการใช้น�้ามันของรถบรรทุกแต่ละคัน

ในกรณีที่มีข ้อมูลค่าใช้จ ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงของรถบรรทุกแต่ละคัน จะสามารถ 

ค�านวณเป็นค่าใช้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงต่อเที่ยววิ่งของรถแต่ละคัน และค่าเฉลี่ยของทุกคัน  

ได้ดังตารางที่ 18.10 

และในกรณีที่มีข้อมูลค่าใช้จ่ายอะไหล่ และค่าซ่อมรถแต่ละคัน ดังตารางที่ 18.11 ก็จะ

น�ามาหาค่าผลิตภาพจากค่าซ่อมและค่าอะไหล่ที่ใช้ไปได้ด้วย ในตารางนี้ยังได้สรุปเพิ่มเติม

จ�าแนกตามกลุ่มของรถขุด รถตัก และรถบรรทุก

ตำรำงที่ 18.11 ตัวอย่างรายงานประจ�าเดือนสรุปค่าซ่อมและค่าอะไหล่

เมื่อค�านวณได้ค่าผลิตภาพแล้วก็สามารถน�ามาเปรียบเทียบกับค่าฐานเพื่อประเมินเป็น

ประสิทธิภาพได้ต่อไป เช่น ในกรณีของรถขุดแบ็คโฮ CAT320 ในตารางที่ 18.1 มีผลผลิตจริง

คือ 275 ตันต่อชั่วโมง เมื่อน�าข้อมูลจากตารางมาประเมินค่าฐานของผลผลิตโดยใช้รูปแบบ 

ในตารางที่ 11.5 จะได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 18.12 ที่ให้ค่าฐานของผลผลิตคือ 351 ตันต่อชั่วโมง 

(สมการที่ 29) ท�าให้ประเมินประสิทธิภาพของผลผลิตได้ที่ร้อยละ 78.3 ของค่าฐาน
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ตำรำงที่ 18.12 ตัวอย่างการค�านวณค่าฐานส�าหรับผลผลิตของระบบรถขุดและรถบรรทุก
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อีกตัวอย่างหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบค่าการใช้พลังงานของ 

รถบรรทุก ซึ่งจากผลของกรณีศึกษาในตารางที่ 18.9 พบว่ารถบรรทุกมีอัตราการใช้น�้ามัน 

เฉลีย่ 11.38 ลติรต่อชัว่โมง เนือ่งจากรถบรรทกุคนันีข้องกรณศีกึษาใช้เครือ่งยนต์ขนาด 220 kW 

ซึ่งค่าฐานของอัตราการใช้น�้ามันดีเซลของรถบรรทุกในตารางที่ 11.6 ที่ภาระงานต�่า (รถวิ่ง 

ทางราบและต้องจอดรอเป็นส่วนใหญ่) คือ 0.071 ลิตร/ชั่วโมง/กิโลวัตต์ เมื่อคูณกับก�าลัง

เครือ่งยนต์จะได้ค่าฐานคอื 15.62 ลติรต่อชัว่โมง ท�าให้ประเมนิประสทิธภิาพของการใช้พลงังาน

ได้ที่ร้อยละ 137.3 

18.3 ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดที่ได้จากกรณีศึกษานี้ ประกอบด้วย ผลผลิตเป็นตันและจ�านวนเที่ยววิ่ง เวลาที่ใช้

ท�างาน และอตัราการใช้พลงังานของเครือ่งจกัรแต่ละตวั มข้ีอเสนอแนะส�าหรบักรณศีกึษานี ้คอื 

• ปรบัปรงุค่าผลติภาพเป็นปรมิาณการใช้น�้ามนัต่อน�า้หนกับรรทกุ และค่าใช้จ่ายต่อตนั

• สามารถปรับปรุงค่าผลิตภาพเหล่านี้ จ�าแนกตามแหล่งที่มาของหินใหญ่ และโรงโม่

ปลายทาง

• ในการน�าค่าผลติภาพทีไ่ด้ ไปเปรยีบเทยีบกบัค่าฐานในบทที ่11 และ 12 เพือ่ประเมนิ

เป็นประสิทธิภาพของการท�างานขุดตักและขนส่งนั้น จะต้องค�านึงถึงความแตกต่าง

ของสภาพแวดล้อมในการท�างานด้วย เช่น ลักษณะของวัสดุที่ขุดขน และอายุ 

การใช้งานเครื่องจักร เป็นต้น

งานขุดตักและขนส่งที่ดี จะต้องมีการวางแผนจากขนาดความจุปุ้งกี๋ ค่าความฟูของวัสดุ 

(Swell factor) ค่าความพูน (Fill factor) และรอบเวลาตักของรถขุด จ�านวนครั้ง (Passes) ของ

การตักจนเต็มความจุของรถบรรทุก รอบเวลาวิ่งไปและกลับของรถบรรทุก (Truck cycle time) 

รวมทั้งใช้ค่าประสิทธิภาพของงาน (Job efficiency) และค่าความพร้อมของเครื่องจักร  

(Availability) เพือ่ค�านวณผลผลติต่อชัว่โมง และจ�านวนเครือ่งจกัรทีต้่องการใช้งาน ซึง่ตวัอย่าง

วิธีการค�านวณในตารางที่ 11.5 หรือ 18.12 จะช่วยประเมินค่าเหล่านี้ส�าหรับใช้เป็นแนวทาง 

ในการก�าหนดค่าเป้าหมาย หรือค่าฐานที่เครื่องจักรควรจะท�าได้ ส�าหรับน�ามาประเมิน

ประสิทธิภาพต่อไป
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กรณีศึกษ�
ง�นโรงโม่หิน19

จากผลการศึกษางานโรงโม่หินในภาคสนามตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา 

แก่สถานประกอบการด้านแร่ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อพัฒนา 

ระบบจัดเก็บข้อมูลและท�ารายงาน ได้จัดท�ากรณีศึกษาของโรงโม่หิน 2 แห่ง คือ โรงโม่หินของ  

บจก.ปรินดา ตั้งอยู่ที่ต�าบลห้วยกะปิ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และโรงโม่หินของ บจก. 

ตากกลกิจ อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555)  

มีรายละเอียดดังนี้

19.1 สภาพทั่วไปและข้อมูล

สถานประกอบการทั้งหมดของกรณีศึกษา เป็นโรงโม่หินปูน ที่มีระบบโม่บดย่อย 

สองขั้นตอน ปากโม่แรกมักจะเป็น Jaw crusher หรือ Gyratory crusher และปากโม่ที่สอง 

เป็น Cone crusher หรอื Impact crusher มตีะแกรงสัน่เพือ่คดัขนาด และสายพานขนส่งล�าเลยีง

ในโรงโม่ นอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรเคลื่อนที่ที่ใช้ในกิจการโรงโม่ ประกอบด้วย รถตักและ 

รถบรรทุกเพื่อจ�าหน่ายหินโม่

โรงโม่หินของกรณีศึกษาส่วนใหญ่มีระบบการท�างานและการจัดเก็บข้อมูลด้วย

คอมพวิเตอร์เป็นอย่างดอียูแ่ล้ว แต่การจดัท�ารายงานมกัจะใช้เวลาในการเชือ่มโยงตารางข้อมลู

ด้วยมือท�าให้ได้รายงานค่อนข้างช้า จึงมีความต้องการพัฒนาปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล 

แบบตารางฐานข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับการน�าไปจัดท�ารายงานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น

ข้อมูลที่ได้รับจากสถานประกอบการของกรณีศึกษาส่วนใหญ่ประกอบด้วย ข้อมูล 

การเบกิจ่ายอะไหล่ประจ�าวนั และค่าอะไหล่ทีใ่ช้ในการซ่อมเครือ่งจกัร จ�าแนกรายการตามชนดิ
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และหมายเลขของเครื่องจักรที่น�าอะไหล่ไปใช้ แต่ข้อมูลที่สถานประกอบการไม่ค่อยเต็มใจ 

ให้เข้าถึงคือ ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงโม่ อย่างไรกต็ามข้อมูลการใช้ไฟฟ้าก็มักจะเป็น

ค่ารวมในมิเตอร์เดียวกันทั้งโรงโม่ ไม่ได้จ�าแนกการใช้ตามเครื่องจักรแต่ละตัว จึงไม่ได้มีการ

พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้

การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและท�ารายงานของกรณีศึกษาจึงได้ครอบคลุมเฉพาะ 

ระบบเบิกจ่ายพัสดุและอะไหล่ของโรงโม่เท่านั้น โดยได้พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 

ของรายการเครือ่งจกัรในโรงโม่ (ตารางที ่19.1) จ�าแนกตามกลุม่ของเครือ่งโม่ ตะแกรงคดัขนาด 

และสายพานล�าเลียง เป็นต้น จัดท�าระบบฐานข้อมูลของรายการเครื่องจักรเคลื่อนที่ (ตาราง 

ที่ 19.2) และระบบฐานข้อมูลรายการอะไหล่คงคลัง (ตารางที่ 19.3) เพื่อให้มีรหัสควบคุม 

ที่เป็นระบบก่อน รวมทั้งจัดกลุ่มเครื่องจักรประเภทเดียวกันให้มีรหัสน�าหน้าเหมือนกันเพื่อใช้

อ้างอิงและท�ารายงานการเบิกจ่าย

ตำรำงที่ 19.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มจัดกลุ่มและรหัสของเครื่องจักรในโรงโม่
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ตำรำงที่ 19.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มจัดกลุ่มและรหัสของเครื่องจักรเคลื่อนที่ในโรงโม่

ภายหลังจากก�าหนดรหัสควบคุมที่เป็นระบบ ทั้งรหัสของเครื่องจักร และรหัสของอะไหล่

คงคลังที่มีการเบิกจ่าย ได้น�าหมายเลขรหัสมาใช้ในการท�ารายงานเบิกจ่ายอะไหล่จากคลัง 

ของโรงโม่ในรูปแบบของตารางฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel และปรับแบบฟอร์มที่ใช้ในการ

ท�างานจริงให้สอดคล้องกันด้วย รวมทั้งกรอกข้อมูลราคาของอะไหล่เพื่อใช้ค�านวณค่าใช้จ่าย  

ดังแสดงในตารางที่ 19.4 และท�าแบบฟอร์มบันทึกการรับอะไหล่เข้าคลัง ดังแสดงในตารางที่ 

19.5

ตำรำงที่ 19.3 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลรายการอะไหล่คงคลังและรหัสที่ใช้
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ตำรำงที่ 19.4 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการเบิกจ่ายอะไหล่จากคลังของโรงโม่

ตำรำงที่ 19.5 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการรับอะไหล่เข้าคลังของโรงโม่

แบบฟอร์มของตารางที่ 19.4 สามารถน�าไปใช้บันทึกค่าใช้จ่ายในการซ่อม หรือจ้างซ่อม

เพิ่มเติมเฉพาะกิจ โดยท�าเป็นตารางฐานข้อมูลที่มีรายการซ่อมเครื่องจักร รหัสของอู่ซ่อม  

และรหัสของเครื่องจักรเพื่อใช้ควบคุมในการท�ารายงานได้ในท�านองเดียวกัน

19.2 ตัวชี้วัดผลผลิตและผลิตภาพ

เมื่อน�าข้อมูลรายการเบิกจ่ายอะไหล่ออกจากคลังและการรับอะไหล่เข้าคลังจากตาราง

ที่ 19.4 และ 19.5 มาท�ารายงานสรุปประจ�างวด เช่น ณ สิ้นเดือน หรือเมื่อต้องการทราบ 

จ�านวนคงเหลือของอะไหล่แต่ละรายการ จะพัฒนาเป็นรายงานสรุปได้ดังตารางที่ 19.6  

โดยใช้ค�าสั่งจัดการฐานข้อมูลที่อธิบายไว้ในภาคผนวก
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ตำรำงที่ 19.6 ตัวอย่างรายงานสรุปการรับจ่ายและยอดอะไหล่คงเหลือประจ�างวด

ตำรำงที่ 19.7 ตัวอย่างรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องจักรเคลื่อนที่ในโรงโม่หิน

เนื่องจากข้อมูลการเบิกจ่ายอะไหล่ออกจากคลังในตารางที่ 19.4 มีรหัสควบคุม 

รายการเครื่องจักรที่น�าอะไหล่ไปใช้ หรือรายการงานซ่อมเครื่องจักรนั้นๆ จึงช่วยให้จัดกลุ่ม 

และพัฒนาเป็นรายงานสรุปได้ดังตารางที่ 19.7-19.9 ซึ่งสามารถจ�าแนกตามเครื่องจักร 

แต่ละตัว และสรุปตามประเภทของเครื่องจักร โดยใช้ค�าสั่งจัดการฐานข้อมูลดังที่อธิบาย 

ไว้ในภาคผนวก 
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ตำรำงที่ 19.8 ตัวอย่างรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการซ่อมประจ�าเดือนของรถบรรทุกในโรงโม่

ตำรำงที่ 19.9 ตัวอย่างรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการซ่อมประจ�าเดือนของเครื่องจักรโรงโม่หิน
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19.3 ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้จากกรณีศึกษานี้คือ จ�านวนอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อม ค่าอะไหล่ และ

ค่าซ่อมเครื่องจักรแต่ละตัว และจ�านวนอะไหล่คงเหลือในคลัง โดยท�าเป็นรายงานประจ�างวด

หรือประจ�าเดือน ซึ่งสามารถน�าไปสรุปเป็นค่าซ่อมเปรียบเทียบกับผลผลิตของเครื่องจักร 

แต่ละตัว และสรุปเป็นค่ารวมทั้งหมดจ�าแนกตามกลุ่มของเครื่องจักรในประเภทเดียวกัน  

เช่น กลุ่มของเครื่องโม่ ตะแกรงคัดขนาด สายพานล�าเลียง และอื่นๆ และเครื่องจักรเคลื่อนที่ 

ก็สามารถน�ามาสรุปค่าใช้จ่ายจ�าแนกตามกลุ่ม เช่น กลุ่มรถขุด รถตัก รถบรรทุก และอื่นๆ  

ได้เช่นกัน

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลและรูปแบบรายงานในบทนี้ สามารถน�าไปพัฒนา

ปรับปรุงใช้กับข้อมูลเวลาท�างานหรือข้อมูลการใช้พลังงานของเครื่องจักรแต่ละตัวในโรงโม่หิน 

เพื่อใช้ประเมินค่าผลิตภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตได้ รวมทั้งจัดท�าตัวชี้วัดผลผลิตใน 

ภาพรวมของโรงโม่หิน

นอกจากนี้ โรงโม่หินควรจะเก็บข้อมูลการใช้พลังงานโดยประเมินจ�าแนกตามเครื่องจักร 

โดยเฉพาะเครื่องโม่หลัก เพื่อน�ามาใช้หาความสัมพันธ์กับขนาดของหินใหญ่ที่ป้อนเครื่องโม่  

และความสัมพันธ์กับอัตราการใช้วัตถุระเบิดที่หน้าเหมือง หรือประเมินเปรียบเทียบกับค่าฐาน 

เช่น อัตราการใช้พลังงาน และค่าดัชนีงาน (Work index) ในบทที่ 13
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ก�รเพิ่มผลผลิต20
การเพิม่ผลผลติและประสทิธภิาพการผลติในองค์กร จะเกีย่วข้องกบัการเพิม่อตัราผลผลติ

ของทุกหน่วยงานในองค์กร แต่ใช้ต้นทุนหรือปัจจัยการผลิต ได้แก่ แรงงาน วัตถุดิบ พลังงาน  

เงินทุน จ�านวนเท่าเดิมหรือน้อยลง เพื่อให้องค์กรมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเพิ่มผลผลิต

ในเชิงคณิตศาสตร์จึงอาจจะหมายถึง

• ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม

• ปริมาณผลผลิตเท่าเดิม แต่ใช้ปัจจัยในการผลิตลดลง

• ใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ช่วยให้ได้ผลผลิตเพิ่มในสัดส่วนที่มากกว่า

ส่วนแนวคิดของการเพิ่มผลผลิตทางด้านเศรษฐศาสตร์ คือ การลดต้นทุนของปัจจัย 

การผลิตที่ส�าคัญ เช่น แรงงาน วัตถุดิบ และพลังงาน เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตต�่าลง ในขณะที่

ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิม แนวคิด

ทางด้านนีจ้งึให้ความส�าคญักบัแนวทางการบรหิารต้นทนุเพือ่เพิม่ผลผลติ เช่น ใช้ต้นทนุเท่าเดมิ

แต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น หรือใช้ต้นทุนลดลงแต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม หรือเพิ่มต้นทุนในสัดส่วน 

ที่น้อยกว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตในองค์กร นอกจากจะหมายถึงการเพิ่มปริมาณผลผลิตแล้ว  

ยังหมายรวมถึงการเพิ่มคุณภาพที่ลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ หรือ 

การบริการ หรือการส่งมอบสินค้าตรงเวลาและบริการที่ดี และยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ควบคุมต้นทุนการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
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20.1 วิธีการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ

โดยทั่วไปการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมมักจะเน้น 3 ด้านหลัก คือ

1) เพิม่ผลติภาพของแรงงาน (Labor productivity) เช่น เพิม่ผลผลติต่อชัว่โมง โดยอาจ

จะวัดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น โดยการเลือกใช้แรงงานที่มีประสิทธิภาพ วางแผนการพัฒนาแรงงาน

อย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นด้วยมาตรการที่ไม่เป็นตัวเงิน

2) เพิม่ผลติภาพของปัจจยัการผลติ (Input resource productivity) ด้วยมาตรการบ�ารงุ

รักษาให้เครื่องจักรท�างานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ศึกษาเพื่อปรับลดรอบเวลาในการผลิต 

และติดตามควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิด

3) เพิ่มผลิตภาพของเงินทุน (Capital/Asset productivity) ด้วยมาตรการลงทุนในจุด 

ที่มีผลตอบแทนเหมาะสม ลดต้นทุนด้านการเงิน

ซึ่งสรุปได้ว่าการเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตจะสามารถ

ท�าได้ 3 แนวทาง คือ

1. การวิจัย ได้ความรู้ใหม่ในการผลิต

2. พัฒนาเทคนิค การเปลี่ยนวิธีการหรือกระบวนการผลิตใหม่ เช่น ใช้เครื่องจักร 

ชนิดใหม่

3. ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิม

ดังนั้นในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตของสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน 

จึงมักจะต้องศึกษาเพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตแต่ละส่วนอย่างละเอียด 

เช่น

• พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น หรือมีคุณภาพมากขึ้น เหมาะสมกับ

สภาพทางธรณวีทิยาและสภาพแวดล้อมการท�างาน เช่น การปรบัต�าแหน่งเครือ่งจกัร 

ผังโรงงาน ล�าดับการท�างาน วิธีการล�าเลียงวัสดุ การดูแลบ�ารุงรักษาเส้นทางขนส่ง 

เป็นต้น

• ศกึษาการใช้วตัถดุบิในการผลติ การใช้วสัดทุางเลอืก หรอืลดการสญูเสยี การคดัเลอืก

แร่ป้อนเพื่อลดปริมาณดินปนเปื้อน หรือใช้วิธีผสมแร่

• ศกึษาวธิกีารประหยดัพลงังานและค่าใช้จ่าย เช่น ปรบัเวลาท�างาน ปรบัปรงุเครือ่งจกัร
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• วางแผนการใช้เครือ่งจกัร ศกึษาเวลาท�างาน บรหิารรอบเวลาของงาน ลดการเสยีเวลา

รอคอย ใช้ขนาดรถตักที่เหมาะสมกับขนาดรถบรรทุก

• จดัการระบบซ่อมบ�ารงุ และวธิกีารซ่อมบ�ารงุเครือ่งจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของงาน 

และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรท�าเหมืองและโรงโม่หิน

• การฝึกอบรมหัวหน้างานและคนงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก�าหนดให้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

• วางแผนงานของฝ่ายบริหาร ที่ต้องเลือกสรรคนอย่างเหมาะสม มีการตรวจ ติดตาม 

ประเมินผล และปรับปรุงการท�างาน

20.2 การเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งสนับสนุนอ�านวยความสะดวก 

ให้กับการท�างาน จะต้องเลือกอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าตามแผนงาน แต่ไม่ใช้ต้นทุนที่สูง 

เกินไป เพราะเทคโนโลยีที่ให้ประสิทธิภาพสูงมักจะมีต้นทุนที่สูงด้วย ดังนั้นการพิจารณา 

เลือกใช้เทคโนโลยีจะต้องพิจารณาจาก 

• เทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อผลิตผลงานตามที่ต้องการ

• ราคาของเทคโนโลยีมีความเหมาะสม และให้ผลผลิตคุ้มค่า

• ขนาดและลักษณะของเทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

• การใช้เทคโนโลยีไม่ยุ่งยาก หรือมีระบบการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้อย่างถูกต้อง

• วิธีการซ่อมบ�ารุงรักษาไม่ยุ่งยาก มีคู่มือการใช้ มีอุปกรณ์อะไหล่ที่ไม่แพง

ในอดีตเคยมีความคิดว่าเทคโนโลยีสูงที่สุดจะให้ประสิทธภิาพดีที่สุด และมุ่งหาแนวทาง

เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยในการผลิตเท่านั้น แต่ในปัจจุบันหลักการเพิ่มผลผลิตด้วย

เทคโนโลยีจะเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น เพราะยังมีองค์ประกอบที่สร้างประสิทธิภาพ

การผลิตในด้านอื่นๆ เช่น ปรับปรุงการบริหารงาน หรือพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
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20.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน

การประหยดัพลงังานในองค์กรจะช่วยลดต้นทนุและเพิม่ผลติภาพของเหมอืงแร่ให้สงูขึน้ 

ซึ่งผลส�าเร็จของการประหยัดพลังงานจะขึ้นกับองค์ประกอบต่อไปนี้

• ผู้ประกอบการต้องเข้าใจกระบวนการท�างานของตนเอง

• ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจ และสร้างความร่วมมือกับพนักงาน 

• ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับต้องมีความเข้าใจและรับรู้โครงการประหยัดพลังงาน

• แสวงหาแหล่งทุนของรัฐที่ช่วยสนับสนุนโครงการประหยัดพลังงาน

• เชื่อมโยงโครงการประหยัดพลังงานกับเป้าหมายของบริษัท ในการลดต้นทุน

• รณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานเป็นงานประจ�า

มาตรการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมแร่ทั่วไปนั้นจะท�าได้โดยใช้มอเตอร์ขับที่ 

ปรับความเร็วรอบได้ (Variable speed drive) ตามภาระงานที่เกิดขึ้น ลดการรั่วไหลของลมอัด

ที่ใช้ในโรงโม่บดย่อยและโรงแต่งแร่ และการควบคุมการใช้ไฟฟ้าในระบบแสงสว่างและ 

ปรับอากาศ แต่ก็ควรมีโครงการและมาตรการประหยัดพลังงานเพิ่มเติม เช่น

• จัดท�ารายงานการใช้พลังงานให้น�ามาใช้วิเคราะห์ได้ทันเหตุการณ์ เช่น รายงาน 

ประจ�าวัน รายงานประจ�ากะ

• คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานตามพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ฤดูกาล ปริมาณ

ผลผลิต เวลาท�างาน เวลาที่เดินเครื่องเปล่าโดยไม่ได้ผลผลิต และการเปลี่ยนแปลง

ของความสมบูรณ์แร่ที่ท�าให้ต้องผลิตแร่ป้อนมากขึ้น 

• ก�าหนดเป้าหมายการใช้พลงังานทีเ่หมาะสม ก�าหนดตวัชีว้ดั เช่น kWh ต่อตนัผลผลติ 

และค่าพลังงานต่อตัน จ�าแนกตามกลุ่มเครื่องจักร

• ค้นหาจุดที่ท�าให้มีการใช้พลังงานเกินค่าเป้าหมาย

• จดัให้มงีบประมาณทีช่ดัเจน ส�าหรบัลงทนุปรบัปรงุระบบทีส่ามารถลดการใช้พลงังาน 

การลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์เก่าที่สึกหรอ หรือซ่อมบ�ารุงแบบยกเครื่องใหม่
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20.4 การเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน

ประสิทธิภาพของแรงงาน หมายถึง บุคลากรสามารถด�าเนินงานที่รับมอบหมาย 

ด้วยความรู้ ความสามารถ ความช�านาญงาน และเหมาะสมกับงาน ท�าให้ได้ปริมาณผลงาน 

ที่มีคุณภาพ โดยไม่เกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากรการผลิต เช่น วัตถุดิบ พลังงาน เวลา  

และได้ผลงานเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพของแรงงาน จึงสามารถท�าได้โดย

• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างาน เช่น การระบายอากาศ แสงสว่าง อุณหภูมิ  

เสียง เป็นต้น

• การจัดอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมกับสภาพงาน

• จัดให้มีที่นั่งควบคุมเครื่องจักร หรือท่าทางการท�างานที่ถูกสุขลักษณะ

• การวางผังโรงงานที่ถูกต้อง อ�านวยความสะดวกในการเคล่ือนที่

• มีระบบความปลอดภัยในการท�างาน และมีสวัสดิการที่ดี

• ฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้น

แรงงานที่มีคุณภาพจะช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร จึงควรมีระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของคนงานให้มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี

20.5 การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ

ประสทิธภิาพของการบรหิารงาน ได้จากการบรหิารงานด้วยกระบวนการควบคมุคณุภาพ 

เพื่อให้เกิดผลการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพของทุกหน่วยงานย่อยในองค์กร และมีความ

สัมพันธ์กับการบริหารงานโดยตรง เพราะการบริหารงาน คือ การก�าหนดนโยบาย แผนงาน  

วิธีการ เทคโนโลยี บุคลากร วัตถุดิบ และอื่นๆ ให้กับแต่ละหน่วยงานย่อยได้ท�างาน 

อย่างสอดคล้องสนับสนุนกัน และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนา 

ปรับปรุงการท�างานอย่างสม�่าเสมอ
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20.6 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันนั้นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของการผลิตจะพิจารณาเฉพาะที่ตัว

ผลผลติและการใช้ปัจจยัการผลติด้านเดยีวไม่ได้ เพราะการผลติมคีวามเกีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม 

ท�าให้มีการเสนอวิธีการประเมินประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม (Eco-Efficiency) ควบคู่ไปกับ

การเพิ่มผลผลิตด้วย (Berkel, 2007)

ส�าหรบัอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และโรงโม่หนินัน้จะมคีวามหมายรวมถงึการผลติแร่หรอืหนิ

ที่สามารถแข่งขันในตลาดและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดอายุโครงการ โดยในการผลิตจะต้อง

• ใช้ทรัพยากรและวัสดุสิ้นเปลืองอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการใช้น�้าอย่างประหยัด 

• ใช้เทคโนโลยีที่ใช้สารอันตรายน้อยที่สุด

• ใช้พลังงานทางเลือกและวัสดุธรรมชาติให้มากที่สุด

• ใช้กระบวนการท�าเหมืองและแต่งแร่ที่มีแร่เหลือทิ้งอย่างสูญเปล่าให้น้อยที่สุด  

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ที่ถูกต้อง

• มีกระบวนการฟื ้นฟูพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วควบคู ่ไปกับแผนการท�างาน 

ตลอดอายุโครงการ และมีแผนการปิดเหมืองที่ป้องกันผลกระทบอย่างยั่งยืน
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บทสรุป21
ประเทศไทยในปัจจบุนัมเีหมอืงแร่ เหมอืงหนิ และโรงโม่หนิจ�านวนมากทีต้่องการพฒันา

ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลและท�ารายงานด้วยคอมพิวเตอร์ให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว  

โดยเฉพาะทีเ่ปน็สถานประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก เพือ่ให้ได้ตวัชีว้ดัทีจ่ะน�ามาใช้

ในการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน

การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการผลิตของอุตสาหกรรมแร่ ทั้งเหมืองแร่ 

และโรงโม่หินมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ศกึษาลกัษณะพืน้ฐานเพือ่น�ามาจ�าแนกกจิกรรมการผลติของเหมอืงแร่และโรงโม่หนิ

ออกเป็นกิจกรรมหลัก เช่น การเจาะระเบิด การระเบิด การขุดและขน การบดและย่อย  

การแต่งแร่ ฯลฯ 

2. ก�าหนดตัวชี้วัด (Index) หรือเกณฑ์ (Criteria) ที่จะใช้เป็นเป้าหมายในการประเมิน

ประสิทธิภาพการผลิตของกิจกรรมการผลิตนั้นๆ โดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิต 

เช่น เป้าหมายปริมาณการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ ปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ทั้งพลังงาน  

คนงาน วัตถุดิบ และงบประมาณค่าใช้จ่าย

3. จากตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้แล้วนั้น น�ามาก�าหนดรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้

สามารถน�ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลที่จะมีการค�านวณเป็นตัวชี้วัด แล้วออกแบบ 

รูปแบบหรือก�าหนดแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลย่อยๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้สามารถน�ามา

ค�านวณเพื่อวัดผลการท�างานและติดตามประเมินผลด้านประสิทธิภาพการผลิตได้

4. ฝ่ายบริหารน�าผลที่ได้จากการประเมิน ไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย หรือค่าฐาน

ที่จะใช้เปรียบเทียบ (Benchmark) เพื่อวัดประสิทธิภาพของตนเองเทียบกับองค์กรอื่น หรือ 

เทียบกับผลงานของตนเองที่ผ่านมา ก่อนก�าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงการท�างานต่อไป
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ตัวอย่าง เช่น ค่าซ่อมบ�ารุงในรอบปี ของเหมืองหินแห่งหนึ่งอยู่ที่ 48% ของค่าใช้จ่าย

ด�าเนินงานทั้งหมด แต่เหมืองหินที่เป็นคู่แข่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 44% ฝ่ายบริหารจึงปรับปรุง 

การท�างานโดยให้เพิ่มการซ่อมบ�ารุงล่วงหน้าตามแผน และมีการฝึกอบรมแผนกซ่อมบ�ารุง 

ในด้านการวางแผน พบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงลดลง เครื่องจักรมีความพร้อม  

(%Availability) เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรทั้งหมดลดลง

กรณีศึกษาในคู่มือเล่มนี้ได้น�าค่าฐานที่จะใช้เปรียบเทียบซึ่งรวบรวมไว้ในบทต่างๆ  

ท�าให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางส�าหรับช่วยพัฒนาเพิ่มผลผลิตและปรับปรุง

ประสิทธิภาพของสถานประกอบการด้านแร่ แต่ก็ยังมีข้อจ�ากัดในการน�าไปใช้งาน เช่น คู่มือนี้ 

มีขอบเขตในด้านกิจกรรมการผลิตหลักเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมไปถึงประเด็นกิจกรรมด้านอื่นๆ 

เช่น กิจกรรมสนับสนุนการผลิต กิจกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น กรณีศึกษา 

ก็ยังไม่ครอบคลุมรอบด้านเนื่องจากมีอุปสรรคในการรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ 

และข้อจ�ากัดในการน�ามาเผยแพร่ เพราะกิจการเหมืองแร่ยังเป็นกิจการที่มีการแข่งขันกันสูง 

ทั้งในด้านการหาแหล่งแร่ คุณภาพแร่ที่ผลิตได้ และในด้านต้นทุนการผลิต

การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนั้นไม่ใช่งานส�าหรับบริษัทเหมืองแร่ขนาดใหญ่เท่านั้น  

แต่บริษัทขนาดเล็กก็สามารถพัฒนาระบบของตนเองให้เหมาะสม ถ้ามีการพัฒนาบุคลากร 

อย่างต่อเนื่อง และรู้จักเลือกใช้ซอฟท์แวร์ที่จัดหาได้ทั่วไป มีต้นทุนไม่สูง น�ามาใช้พัฒนาการ 

จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบและเข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยรวบรวม เก็บบันทึกข้อมูล  

ท�ารายงาน และสื่อสารข้อมูลไปยังแผนกต่างๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ท�าให้

มีการปรับตัวได้ทันตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เพราะผู้บริหารจะสามารถ

ตดิตามการด�าเนนิงานและตดัสนิใจทีส่�าคญัได้อย่างรวดเรว็ทนัเวลา จงึเป็นการช่วยเพิม่ผลผลติ 

ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนขององค์กรได้
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เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วย EXCEL

การจัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางค�านวณ Excel ในปัจจุบันมีความสะดวกมากขึ้น 

เพราะโปรแกรมตารางค�านวณมีความสามารถจัดการงานได้หลายด้านเหมือนโปรแกรม 

ฐานข้อมูล เช่น

• การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation)

• การสร้างรายการข้อมูล (Pop-up list) ที่ใช้บ่อยส�าหรับให้เลือก

• การจัดท�าสรุปสถิติของข้อมูลด้วย Table และ Subtotal

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

วิธีป้องกันการป้อนข้อมูลผิดพลาด จะใช้ Data validation ควบคุมการใส่ข้อมูล 

และแจ้งเตือน

แบบฝึกหัดที่ 1
ควบคุมการใส่ข้อมูล “ปี” ให้อยู่ระหว่าง 50 และ 55 โดยสร้างชีทชื่อ “Job” ใน Excel  

แล้วสร้างตารางข้อมูล ดังนี้

ภ�คผนวก
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• ที่ชีท “Job” ในเซลล์ B1 จะมีชื่อข้อมูล “ปี”

• คลิกเลือก ให้คลุมเซลล์ B2:B10

• ไปทีเ่มน ูData ในรายการ Data Tools คลกิที ่Data Validation เพือ่เปิดหน้าต่าง “Data 

Validation” ให้ก�าหนดตัวเลือกและใส่ข้อมูลดังรูป ก่อนคลิก [OK] ปิดหน้าต่าง

• ทดลองใส่ข้อมูลตัวเลขระหว่าง 50 ถึง 55 ในเซลล์ B2:B10 จะไม่มีการเตือน แต่ถ้า

ใส่ตัวเลขนอกช่วงที่ก�าหนดไว้นี้ จะมีการเตือนและไม่ยอมให้ใส่ตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง  

(ในหน้าต่าง “Data Validation” ถ้าไปทีแ่ทบ็ [Input Message] จะสามารถใส่ข้อความ

เตือนตามที่ต้องการได้)

การสร้างรายการส�าหรับเลือก

รายการส�าหรับเลือก (Pop-up list) ที่ใช้บ่อย จะสร้างได้โดยเตรียมข้อมูลที่จะเป็น 

รายการส�าหรับเลือกไว้ที่ชีทอื่น แล้วตั้งชื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเซลล์ในคอลัมน์นั้น โดยใช้ Name 

Manager จากนั้นไปที่เซลล์ที่ต้องการให้มีรายการส�าหรับเลือก แล้วก�าหนด Data Validation 

ให้เป็นแบบ List

Allow: คือชนิดของข้อมูล เช่น Decimal, Date, Time, Text, List ที่จะให้ตรวจสอบ
Data: คือช่วงของข้อมูล เช่น Between, Equal to, Greater than ที่จะให้ตรวจสอบ
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แบบฝึกหัดที่ 2
สร้างรายการส�าหรบัเลอืกชือ่หน่วยงาน โดยสร้างชทีชือ่ “Type” ไว้ในไฟล์ Excel เดยีวกนั

แล้วสร้างตารางข้อมูล ดังนี้

• ที่ชีท “Type” ในคอลัมน์ B มีข้อมูลใต้หัวข้อ “Department” ในเซลล์ B1

• คลิกเลือก ให้คลุมเซลล์ B2:B11 ที่มีข้อมูลชื่อหน่วยงาน ที่จะก�าหนดเป็นรายการ

ส�าหรับเลือก

• ไปทีเ่มน ูFormulas ในรายการ Defined Names คลกิที ่Name Manager เปิดหน้าต่าง 

“Name Manager” ให้คลิกที่ปุ่ม [New…] จะได้หน้าต่าง “New Name” ตรวจสอบ

ค่าให้เหมือนในรูปข้างล่าง จากนั้นคลิก [OK] แล้วปิดหน้าต่าง “Name Manager”

Name: คือช่ือของกลุ่มเซลล์ (ในตัวอย่างนี้จะได้ช่ือ “Department” มาจากเซลล์ B1)
Refer to: คือช่วงของกลุ่มเซลล์ ที่ต้องการน�ามาสร้างรายการส�าหรับเลือก
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• ไปที่ชีท “Job” ในเซลล์ D1 จะมีชื่อข้อมูล “หน่วยงาน”

• คลิกเลือก ให้คลุมเซลล์ D2:D10

• ไปที่เมนู Data คลิกที่ Data Validation เปิดหน้าต่าง “Data Validation” ให้ก�าหนด

ค่าดังรูป (ที่ Allow: ให้เลือก List และในช่อง Source: ให้พิมพ์ =Department  

ตามชื่อในข้อ 3) แล้วคลิก [OK]

• ทดลองเลือกรายการในเซลล์ D2:D10 จะปรากฏรายการ Pop-up ให้เลือกตามชื่อ

หน่วยงาน

การแก้ ไขเพิ่มเติมรายการส�าหรับเลือก

รายการส�าหรับให้เลือก (Pop-up list) จะแก้ไขได้โดยเปลีย่นค่าในเซลล์ที่เกบ็ชือ่รายการ

ได้โดยตรง แต่ถ้าจะเพิ่มเติมหรือลดรายการจะต้องใช้ “Name Manager”
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แบบฝึกหัดที่ 3
การเพิ่มเติมรายการส�าหรับเลือกชื่อหน่วยงาน

• ไปที่ชีท “Type” ที่เซลล์ B12 ให้พิมพ์เพิ่มชื่อหน่วยงาน เช่น ส�ารวจ

• ไปที่เมนู Formulas คลิกเลือก Name Manager เปิดหน้าต่าง “Name Manager”  

ให้คลิกเลือกแถว “Department” ดังรูป แล้วคลิกที่ปุ่ม [Edit…]

• หน้าต่าง “Edit Name” ในช่อง Refer to: ตรงค่า $B$11 ให้แก้ไข 11 เป็น 12 ดังรูป 

เสร็จแล้วคลิก [OK] แล้วปิดหน้าต่าง “Name Manager”

• กลับไปที่ชีท “Job” แล้วทดลองเลือกรายการในเซลล์ D2:D10 จะมีชื่อ “ส�ารวจ”  

ให้เลือกเพิ่มขึ้น
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สร้างรายการส�าหรับเลือกเพิ่มเติม

ทบทวนการใช้ “Name Manager” และ “Data Validation” ในการสร้างรายการให้เลือก

แบบฝึกหัดที่ 4
สร้างรายการให้เลือกส�าหรับหัวข้อ “ประเภทงาน” ในคอลัมน์ E ของชีท “Job” โดย

• ไปที่ชีท “Type” ใช้ “Name Manager” ก�าหนดชื่อ “Jobtype” ให้กับข้อมูลในเซลล์ 

C2:C8 

• กลบัมาทีช่ที “Job” ใช้ “Data Validation” กบัเซลล์ E2:E10 ภายใต้ชือ่ข้อมลู “ประเภท

งาน”

• ทดลองเลือกรายการที่สร้างขึ้น

แบบฝึกหัดที่ 5
สร้างรายการให้เลือกส�าหรับหัวข้อ “ชนิดรายได้” ในคอลัมน์ F ของชีท “Job” โดย

• ไปที่ชีท “Type” ใช้ “Name Manager” ก�าหนดชื่อ “Costtype” ให้กับข้อมูลในเซลล์ 

D2:D7 

• กลับมาที่ชีท “Job” ใช้ “Data Validation” กับเซลล์ F2:F10 ภายใต้ชื่อข้อมูล “หมวด

ค่าใช้จ่าย”

• ทดลองเลือกรายการที่สร้างขึ้น

การสร้าง Table เพื่อจัดท�าสถิติข้อมูล

การใช้ Table ซึ่งเป็นรูปแบบของฐานข้อมูลใน Excel จะช่วยในการท�าสถิติเบื้องต้น 

ของข้อมูล
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แบบฝึกหัดที่ 6
ท�าสถติขิองข้อมลู โดยไปทีช่ที “Job” แล้วกรอกข้อมลูตามตารางตวัอย่าง ซึง่แถวแรกคอื

ชื่อของคอลัมน์ข้อมูล แล้วนิยาม Table ให้ครอบคลุมกลุ่มเซลล์ที่ต้องการ 

• คลิกเลือกคลุมเซลล์ B1:G14

• ไปที่เมนู Insert ในรายการ Tables คลิก 

Table เปิดหน้าต่าง “Create Table” ได้ 

ดังรูป ให้คลิก [OK]
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• กลุ่มเซลล์ที่สร้างเป็น Table จะมีปุ่ม Filter เกิดขึ้นที่ชื่อข้อมูลในแถวแรก ให้ทดลอง

กรองข้อมลู เช่น ทีค่อลมัน์ “หน่วยงาน” ให้คลกิ Pop-up แล้วคลกิในช่องหน้า “Select 

All” เพือ่ก�าจดัเครือ่งหมายทกุช่อง คอืไม่เลอืกทกุรายการ จากนัน้ให้คลกิเลอืกเฉพาะ

รายการ “ขนส่ง”

• เพิม่แถวสรปุสถติขิองข้อมลูโดยไปทีเ่มน ูDesign (จะมเีมนนูีถ้้าเคอร์เซอร์ยงัคงอยูใ่น

ตาราง) ในรายการ “Table Style Option” ให้คลิกเลือกที่หน้าช่อง Total Row จะได้ 

แถวสุดท้าย (แถวที่ 11) แสดงการสรุปผลทางสถิติ ที่แถวนี้ในคอลัมน์ “หน่วยงาน”  

ให้เลือกรายการ “Count” เพื่อแจงนับจ�านวนงาน

หมายเหตุ การยกเลิก Table ให้คลิกที่เซลล์ใดใน Table แล้วไปที่เมนู Design ใต้รายการ 

“Tools” ให้เลือก “Convert to Range”
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การใช้ Subtotal เพื่อสรุปสถิติตามกลุ่ม

ค�าสั่ง Subtotal จะช่วยแบ่งกลุ่มข้อมูลที่เรียงล�าดับแล้ว และท�าสรุปค่าทางสถิติของ 

กลุ่มย่อยและผลรวม

แบบฝึกหัดที่ 7
สรุปยอดจ�านวนเงินตามกลุ่มย่อยของประเภทงาน โดยใช้ข้อมูลในชีท “Job”

• ยกเลกิการกรองข้อมลูก่อน เพือ่แสดงข้อมลูทัง้หมด แล้วคลกิเลอืกคลมุเซลล์ B1:G14

• ไปที่เมนู Data ในรายการ Sort & Filter คลิกเลือก Sort เปิดหน้าต่าง “Sort” ดังรูป  

ให้เรียงข้อมูลตาม “ประเภทงาน” แล้วคลิก [OK] ข้อมูลจะถูกเรียงตามประเภทงาน

• คลิกในเซลล์ใดๆ ที่อยู่ระหว่าง B1:G14

• ไปที่เมนู Data ในรายการ Outline คลิกเลือก Subtotal เปิดหน้าต่าง “Subtotal”  

ให้ก�าหนดตัวเลือกดังรูปถัดไป แล้วคลิก [OK]
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At each change in: คอลัมน์ที่ต้องการจัดกลุ่ม

ย่อย (ที่ได้เรียงข้อมูลไว้)

Use function: ชนิดของค่าทางสถิติที่ต้องการ 

ให้ค�านวณ

Add subtotal to: ข้อมูลที่ต้องการให้สรุปค่าสถิติ

• ที่ช่องใดช่องหนึ่งของ   ทางด้านซ้ายของตาราง ให้ลองคลิกที่ตัวเลข 1 2  

หรือ 3 เพื่อดูผลที่ได้ในตาราง จะเป็นการกรองดูเฉพาะผลสรุปตามกลุ ่มของ 

ประเภทงาน

หมายเหตุ การยกเลกิ Subtotal ให้คลกิเลอืกในเซลล์ใดๆ ระหว่าง B1:G14 แล้วไปทีเ่มน ูData 

คลิกเลือก Subtotal เพื่อเปิดหน้าต่าง “Subtotal” ให้คลิกที่ปุ่ม [Remove All] 
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การใช้ PivotTable เพื่อสลับข้อมูลในแถวมาเป็นคอลัมน์

ค�าสั่ง PivotTable จะช่วยสลับข้อมูลในแถว ให้มาเป็นข้อมูลในคอลัมน์เพื่อท�ารายงาน

สรุปผลรวมค่าใช้จ่าย

แบบฝึกหัดที่ 8
สรุปจ�านวนเงินรวมตามหน่วยงาน (แถว) และตามประเภทค่าใช้จ่าย (คอลัมน์) โดยใช้

ข้อมูลในชีท “Job”

• ท�าเซลล์ B1:G14 ให้เป็น Table โดยใช้ค�าสั่ง “Create Table” เหมือนในแบบฝึกหัด

ที่ 6

• คลิกเลือก ให้คลุมเซลล์ D1:G14 ดังรูป

• ไปที่เมนู Insert ในรายการ Tables คลิก

เลือก PivotTable แล้วเลือกรายการ  

[PivotTable] เปิดหน้าต่าง “Create  

PivotTable” ดังรูป ให้เลือกการสร้าง

ตารางใน “Existing Worksheet” แล้ว

พิมพ์ใส่ค่า D18 ในช่องพิมพ์หลังค�าว่า 

Location: ดังรูป เพื่อก�าหนดต�าแหน่ง 

ทีจ่ะให้สร้างตารางรายงาน แล้วคลกิ [OK]
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• ในชีทจะมีสัญลักษณ์ของ PivotTable เกิดขึ้น ในหน้าต่าง “PivotTable Field List” 

ด้านซ้าย ให้เลือกรายการข้อมูลที่จะสร้างในตาราง ดังรูป

• ในหน้าต่าง “PivotTable Field List” ให้ไปที่หัวข้อ “Row 

Label” ดงัรปู ให้คลกิทีร่ายการ “หมวดค่าใช้จ่าย” จะมเีมนู 

Pop-up เกดิขึน้ จากนัน้ให้เลอืกรายการ [Move to Column 

Label] จะได้ผลสถิติดังตารางข้างล่าง
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