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บทคัดย่อ
การขนย้ ายดินเป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญอันหนึ่งต่อการกาหนดต้ นทุนค่าก่อสร้ างงานทาง แต่จะเห็นได้ ว่า
ผู้รับเหมาขนาดกลางและเล็กมักคิดต้ นทุนจากประสบการณ์การทางานของแต่ ละรายโดยที่ไม่ทราบต้ นทุนอันแท้ จริง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาต้ นทุน ต่อหน่วยในกระบวนการขนย้ ายดิน ด้ วยการรวบรวมข้ อมูลค่าใช้ จ่ายอัน
ประกอบด้ วย ค่าครอบครองเครื่องจักรก่อสร้ าง(Ownership Cost) และค่าใช้ เครื่องจักรทางาน (Operating Cost) ส่วน
การหาอัตราผลผลิตจะประกอบด้ วยข้ อมูลด้ าน ปริมาตรบรรทุกของกระบะรถ และข้ อมูลด้ านรอบเวลาในการขนย้ ายดิน
ของเครื่องจักรก่อสร้ าง โดยกาหนดระยะทางที่ใช้ ศึกษาระหว่างพื้นที่ขุดตักดินกับพื้นที่ท้ งิ ดินเป็ น 0.5, 1, 2, 3 และ 4
กิโลเมตรตามลาดับ สาหรับเครื่องจักรก่อสร้ างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้ วยรถขุดตักจานวน 1 คัน และรถบรรทุก
จานวน 5 คัน ทฤษฎีแถวคอยได้ นามาประยุ กต์ใช้ เพื่อการวิเคราะห์หาผลิตภาพของเครื่องจักรก่อสร้ าง ผลการศึกษา
พบว่าการขนย้ ายดินในระยะทางสั้นๆไม่เกิน 1 กิโลเมตร จานวนรถบรรทุกที่เหมาะสมที่สดุ คือ 4 คัน โดยมี สมการต้ นทุน
คือ y = -0.1418x2 + 1.551x + 9.3852 บาท/ม.3 และถ้ าหากการขนย้ ายดินมีระยะทางผันแปรตั้งแต่ 1 กิโลเมตรขึ้น
ไปจนถึง 4 กิโลเมตร จะได้ ว่าจานวนรถบรรทุกที่เหมาะสมและประหยัดต้ นทุนที่สดุ คือ 5 คัน โดยสมการต้ นทุนในการขน
ย้ ายดินคือ y = -0.0423x2 + 0.9083x + 9.8655 บาท/ม.3
คาสาคัญ: การขนย้ ายดิน ทฤษฎีแถวคอย ต้ นทุนการขนย้ ายดิน ผลิตภาพเครื่องจักรก่อสร้ าง
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Abstract
Earth moving is one of important processes in cost estimating of the construction work. Commonly, it can
be seen that small to medium-scaled contractors estimate the unit cost of work from their experience without
knowing its real cost. Therefore, this research aims to evaluate the unit cost of earth moving. Collected data
pertaining to cost include the ownership and operating costs. A production rate of equipment involves volume of
the truck bowl and its cycle time in moving the earth. For this study, the haul distance between the excavating area
and the dump site is set at 0.5, 1, 2, 3, and 4 kilometers, respectively. Also, the equipment used for conducting
an experiment constitutes one excavator and five trucks. Queuing theory is also applied in analyzing the productivity
of the trucks. The results from the study reveal that 4 trucks are the optimum numbers for a short haul distance of
no greater than 1 kilometer with an equation of unit cost y = -0.1418x2 + 1.551x + 9.3852 baht/m3. Where a
haul distance is varied from 1 kilometer up to 4 kilometers, 5 trucks are the most appropriate choice with an
equation of unit cost y = -0.0423x2 + 0.9083x + 9.8655 baht/m.3
Keywords: Earth moving, Queuing theory, Cost of Earth Moving, Productivity of Construction equipment
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บทนา
ในปั จจุ บันเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตและขยายตัวอย่ างรวดเร็ว ทาให้ มีโครงการก่อสร้ างระบบ
สาธารณูปโภคเกิดขึ้นเป็ นจานวนมากเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ประชาชน ความต้ องการใช้ ทรัพยากรในงานโครงการ
ก่อสร้ างจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้ วย เป็ นผลทาให้ ทรัพยากรต้ องปรับราคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณความต้ องการ ทาให้ ผ้ รู ับเหมางาน
ก่อสร้ างจาเป็ นต้ องปรับแผนการใช้ ทรัพยากรเพื่อปรับลดต้ นทุนในงานก่อสร้ าง กระบวนการผลิตในงานก่อสร้ างจะมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม โดยในงานก่อสร้ างจะมีลักษณะงานที่มคี วามต่างกันใน
แต่ละรอบการผลิตและมีปัจจัยของกระบวนการทางานที่มกี ารแบ่งให้ ผ้ รู ับเหมาช่วงเข้ ารับงาน ทาให้ เกิดปัญหาหน้ างานได้
ตลอดเวลา ซึ่งทาให้ การบริหารจัดการโครงการและการควบคุมต้ นทุนมีความยุ่งยากและซับซ้ อนมากขึ้น(กฤษฎา มณี
เนตร และคณะ,2554,น.12)
ในโครงการก่อสร้ างสาธารณูปโภคทั้งงานอาคารและงานทางมีการเริ่มต้ นการดาเนินงานโครงการที่เหมือนกันคือ
การปรั บ พื้ นที่แ ล้ ว มีก ระบวนการขนย้ า ยดิ น ทั้ง เข้ า และออกจากพื้ นที่โ ครงการ โดยผู้ รั บ เหมางานขนย้ า ยดิน จะใช้
ประสบการณ์ของตนเองที่เคยทางานด้ านการขนย้ ายดิน วางแผนการดาเนินงาน กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน และ
กาหนดต้ นทุนที่จะใช้ ในการดาเนินงาน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ประสบการณ์การทางานของแต่ละคน
แบบจาลองเชิงปริมาณของทฤษฎีแ ถวคอยมีความแตกต่ างกันตามรูป แบบ ลักษณะของผู้รับบริ การและผู้
ให้ บริการ ลักษณะของแถวคอย ตลอดจนปั จจัยอื่นที่มีความเกี่ยวข้ อง เช่ น พฤติกรรมของผู้เข้ ารับบริการขณะอยู่ใน
แถวคอย เป็ นต้ น (ปิ ยพร สุวรรณรัตน์, 2555,น.13)การใช้ ทฤษฎีแถวคอยเพื่อหาต้ นทุนของกระบวนการขนย้ ายดิน จะ
ช่ วยให้ ผ้ ูรับเหมางานขนย้ ายดินทราบผลิตภาพและต้ นทุนที่ใช้ ในการดาเนินงานขนย้ ายดิน เพื่อการจัดเตรียมเอกสาร
สาหรับการเสนอราคา และวางแผนการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนที่แท้ จริง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ทฤษฎีแถวคอยศึกษาต้ นทุนที่ใช้ ในกระบวนการขนย้ ายดินที่มีรายละเอียดและ
ขั้นตอนของที่มาของต้ นทุนในการขนย้ ายดินซับซ้ อน จากปั ญหาดังกล่าวทาให้ ผ้ ูวิจัยศึกษาค่าใช้ จ่ายในโครงการ ปริมาตร
ของกระบะรถบรรทุก และเวลาในการทากิจกรรมของเครื่องจักรก่อสร้ าง เพื่อนาข้ อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยใช้ หลักทาง
คณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อหาต้ นทุนที่ใช้ ในกระบวนการขนย้ ายดิน เป็ นราคาบาทต่อลูกบาศก์เมตร

ข้อกาหนดในการเก็บรวบรวมข้อมู ล
ข้ อกาหนดในการศึกษากระบวนการขนย้ ายดิน นี้ ประกอบด้ วยรถบรรทุกดิน(10ล้ อ) ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น
FUSO ซึ่งมีปริมาตรของกระบะที่สามารถบรรจุดินได้ สงู สุดเท่ากับ 11.42 ลูกบาศก์เมตร และรถขุดตักยี่ห้อ KOBELCO
รุ่น SK200-8 ซึ่ง มีปริมาตรบุ้งกี๋ตามคู่มือของผู้ผลิตเท่ากับ 0.8-1.3 ลูกบาศก์เมตร โดยให้ เครื่องจักรกลก่อสร้ าง
ทางานวันละ 8 ชั่วโมง สาหรับการซื้อเครื่องจักรกลและอะไหล่ ท่ใี ช้ ในการซ่ อมบารุงใช้ การจัดซื้อด้ วยเงินสดซึ่งไม่ รวม
ดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรกลก่อสร้ าง ใช้ วิธกี ารคิดแบบเส้ นตรง ในบริเวณพื้นที่ขุดดินและพื้นที่ท้ งิ
ดินซึ่งใช้ ดาเนินงานรถบรรทุกมีทางเข้ าออกได้ สะดวก โดยผิวถนนที่ใช้ สัญจรเป็ นลูกรังที่มีพ้ ืนผิวหน้ าเรียบ และมีความ
กว้ างอย่างน้ อย 6 เมตร ซึ่งเพียงพอให้ รถบรรทุกสามารถขับสวนกันได้ โดยไม่ต้องลดความเร็ว ระยะทางที่ใช้ ศึกษาการขน
ย้ ายดินซึ่งวัดจากพื้นที่ขุดดินถึงพื้นที่ท้ งิ ดินคือ 0.5, 1, 2, 3 และ 4 กิโลเมตร แบ่งกลุ่มรถบรรทุกออกเป็ น 2, 3, 4 และ
5 คัน แบ่งการเวลาของกลุ่มรถบรรทุกในแต่ละระยะทางชุดละไม่น้อยกว่ า 50 รอบ รวมไม่น้อยกว่ า 1,000 รอบ โดย
คุณสมบัติของดินที่ทาการขนย้ าย มีลักษณะเป็ นดินลูกรัง ก้ อนแข็ง คละขนาดมีสสี ้ มหรือสีแดง ซึ่งชั้นดินดังกล่าวอยู่ลึก
จากผิวดินลงไปมากกว่า 1 เมตร และสามารถพบได้ ท่วั ไปในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บข้ อมูลที่ใช้ ในงานวิจัยสาหรับรถขุดตักและรถบรรทุก แสดงได้ ดังรูปที่ 1 โดยแบ่งการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลออกเป็ น 2 ส่วน คือค่าใช้ จ่ายเครื่องจักรก่อสร้ างและผลิตภาพเครื่องจักรก่อสร้ าง โดยค่าใช้ จ่ายเครื่องจักรก่อสร้ าง
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แบ่ ง ย่ อ ยเป็ นค่ า ครอบครองเครื่ อ งจั ก ร(Ownership Cost)และค่ า ใช้ จ่ า ยเครื่ อ งจั ก รกล(Operating Cost) โดยค่ า
ครอบครองเครื่องจักร ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายด้ านการจัดซื้อเครื่องจักรก่อสร้ าง มูลค่าซาก ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมบารุงครั้ง
ใหญ่ ภาษี ประกันภัย ค่ าเช่ าหรือสร้ างสถานที่เก็บรักษาเครื่องจักรก่อสร้ าง และอื่นๆ ค่ าใช้ จ่ายเครื่องจักรก่อสร้ าง
ประกอบด้ วยค่านา้ มันเชื้อเพลิงของเครื่องจักรก่อสร้ างที่เกิดขึ้นในงานแต่ละวัน นา้ มันหล่ อลื่นเครื่องยนต์ นา้ มันเกียร์
นา้ มันเฟื องท้ าย ไส้ กรอง จาระบี การซ่ อมบารุงเครื่องจักรก่อสร้ าง ค่ายางรถ ค่าอะไหล่ และค่าแรงเปลี่ยนอะไหล่ ของ
เครื่องจักรก่อสร้ าง (Robert and Clifford, 2003.p 47-58)
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ส าหรั บ ผลิ ตภาพของการทางานเป็ นการแสดงผลออกมาเป็ นปริ มาณในการผลิ ตต่ อหน่ วยเวลา เกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้ อมของการทางานที่ปกติ ถือเป็ นเวลามาตรฐานในการทางาน(สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ,2553,น.8) ในการเก็บ
ข้ อมูลผลิตภาพของเครื่องจักรก่อสร้ างแบ่งการเก็บข้ อมูล ออกเป็ นสองส่วนคือ เวลาในการทากิจกรรมของเครื่องจักร
ก่อสร้ างและปริมาตรความจุของกระบะรถบรรทุก เก็บข้ อมูลเวลาในการทากิจกรรมของเครื่องจักรก่อสร้ างโดยสร้ างจาลอง
กระบวบการทางานของเครื่องจักรก่อสร้ างที่ใช้ ในงานขนย้ ายดินดังรูปที่ 2 จัดแบ่งกลุ่มรถบรรทุกออกเป็ น 2, 3, 4 และ 5
คัน และแบ่งระยะทางระหว่างพื้นที่ขุดดินและพื้นที่ท้ งิ ดินออกเป็ น 0.5, 1, 2, 3,และ 4 กิโลเมตร แล้ วบันทึกข้ อมูลเวลา
ในการทากิจกรรมของเครื่องจักรก่อสร้ างซึ่งใน 1 รอบของกิจกรรมการทางานของเครื่องจักรก่อสร้ างประกอบด้ วยเวลาที่
รถบรรทุกเดินทางเข้ าถึงพื้นที่ขุดดิน เวลาที่รถขุดตักดินเริ่มทาการขุดแล้ วเทดินลงในกระบะของรถบรรทุกดิน เวลาที่
รถบรรทุกดินเริ่มออกเดินทางไปยังพื้นที่ท้ งิ ดิน และเวลาที่รถบรรทุกเดินทางกลับมาถึงพื้นที่ขดุ ดิน ข้ อมูลปริมาตรความจุ
ของกระบะรถบรรทุกสามารถหาได้ จากการทดลองใช้ รถขุดตักทาการตักดินใส่กระบะรถบรรทุกแล้ ววัดปริมาตรดินเพื่อหา
ความจุเฉลี่ยของบุ้งกีร๋ ถขุดตัก ทาการทาลองจานวน 21 ครั้ง จากนั้นทาการตักดินใส่กระบะรถบรรทุกให้ ได้ จานวนครั้ง
สูง ที่สุดแต่ ไม่ เกินความจุ ของกระบะรถบรรทุก เป็ นปริมาตรความจุ ของกระบะรถบรรทุกที่ใช้ ในงานวิจัย(Q) ในการ
ดาเนินการในหน้ างานกาหนดให้ จานวนการตักดินใส่กระบะรถบรรทุกเท่ากันทุกครั้งตามจานวนที่ได้ จากการทดลองหา
ปริมาตรความจุของกระบะรถบรรทุก
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รถบรรทุกดินเดินทาง
กลับพื้นที่ขุดดิน

รถบรรทุกดิน
เทดินในกระบะออก

รถขุดตัก ตักดิน
ใส่กระบะรถบรรทุกดิน

รถบรรทุกดินเดินทาง
ไปพื้นที่ท้ งิ ดิน

รถบรรทุกถึงพื้นที่ขุดดิน
รอรับการตักดิน

รถขุดตัก รอรถบรรทุกเข้ า
รับการตักดิน
รถขุดตัก หมุนกลับ

รูปที่ 2 แสดงแผนผังแสดงการทางานของกระบวนการขนย้ ายดิน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์หาต้ นทุนของกระบวนการขนย้ ายดินแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ นการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายของ
เครื่ อ งจั ก รก่ อ สร้ า งและการวิ เ คราะห์ ผ ลิ ต ภาพเครื่ อ งจั กรก่ อ สร้ า ง ในการวิ เ คราะห์ ห าอัต ราค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ กิด ขึ้น ใน
กระบวนการขนย้ ายดินของเครื่องจักรก่อสร้ าง (C) แสดงได้ ดังสมการที่ 1 อัตราค่าใช้ จ่ายนี้เป็ นความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลรวมอัตราค่าใช้ จ่ายของรถขุดตัก (CE) กับผลรวมอัตราค่าใช้ จ่ายของรถบรรทุก (CTk) เมื่อ k คือหมายเลขรถบรรทุก
คันที่ 1 ถึงคันที่ 5 โดยที่การศึกษาในระบบแถวคอยนี้ได้ จัดแบ่งกลุ่มของรถบรรทุกเป็ น 2, 3, 4 และ 5 คัน ตามลาดับ
C  CE  5k 1 CTk
(1)
สาหรับการวิเคราะห์ผลิตภาพเครื่องจักรก่อสร้ างนั้น ต้ องทราบอัตราการเข้ ารับบริการของรถบรรทุกและอัตรา
การให้ บริการของรถขุดตัก สาหรับอัตราการเข้ ารับบริการของรถบรรทุก, λ (คัน/ชั่วโมง) สามารถหาได้ ด้วยสมการที่ 2
โดยที่ Ta คือเวลาเฉลี่ยที่รถบรรทุกทากิจกรรมขนย้ ายดินครบ 1 รอบ(ชั่วโมง) ส่วนการหาอัตราการให้ บริการของรถขุด
ตัก, μ (คัน/ชั่วโมง) หาได้ จากสมการที่ 3 โดยที่ Ts เป็ นเวลาเฉลี่ยที่รถขุดตักทากิจกรรมตักดินใส่กระบะรถบรรทุก ใน 1
รอบ(ชั่วโมง)
1
Ta

(2)
μ

1
Ts

(3)

ค่า λ และ μ ที่ได้ จากสมการข้ างต้ น สามารถนาหาความน่าจะเป็ นที่พบรถบรรทุกอยู่ในระบบ (1-P0) โดยที่ P0
คือความน่าจะเป็ นที่ไม่มรี ถบรรทุกอยู่ในระบบ ซึ่งสามารถคานวณได้ ดงั สมการที่ 4 เพราะฉะนั้นผลิตภาพในกระบวนการ
ขนย้ ายดินของเครื่องจักรก่อสร้ าง (Prod) วิเคราะห์ได้ ดงั สมการที่ 5 (Halpin & Riggs,1992)
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 M M!  λ  i 
Po  
  
 i 1 (M  i)!  μ  

1

(4)

Prod = (1-P0)μLQ
(5)
โดยที่ Q = ปริมาตรความจุของกระบะรถบรรทุก
L = ช่วงระยะเวลาที่พิจารณาในที่น้ ใี ห้ เวลา 1 ชั่วโมง
ดังนั้นต้ นทุนต่อหน่วยของกระบวนการขนย้ ายดิน(M) สามารถวิเคราะห์ได้ จากด้ วยสัดส่วนระหว่างผลรวมอัตรา
ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการขนย้ ายดิน ของเครื่องจักรก่อสร้ าง (C) กับผลิตภาพในกระบวนการขนย้ ายดินของ
เครื่องจักรก่อสร้ าง (Prod) ดังแสดงได้ ด้วยสมการที่ 6
M = C/Prod
(6)
ผลการวิจยั
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลค่าใช้ จ่ายของเครื่องจักรก่อสร้ างของรถขุดตักและรถบรรทุกเพื่อวิเคราะห์หาค่าใช้ จ่าย
รวมต่ อรอบระยะเวลาในการขนย้ ายดินที่ระยะทาง 0.5, 1, 2, 3 และ 4 กิโลเมตร ตามลาดับ ผลที่ได้ เป็ นแสดงเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราค่าใช่จ่ายเฉลี่ยของเครื่องจักรก่อสร้ างต่อระยะทางระหว่างพื้นที่ขดุ ดินและพื้นที่ท้ งิ ดิน โดยแยก
ตามจานวนกลุ่มการใช้ งานรถบรรทุก

อัตราค่าใช้ จ่ายเครื่องจักรก่อสร้ าง
(บาท/ชั่วโมง)

รถบรรทุก 2 คัน
1,600

รถบรรทุก 3 คัน

รถบรรทุก 4 คัน

รถบรรทุก 5 คัน

y = 27.300x + 1404.9
R² = 0.9441

1,400

y = 26.871x + 1208.1
R² = 0.9577
y = 26.188x + 996.25
R² = 0.9011
y = 25.016x + 770.26
R² = 0.96

1,200
1,000
800
600

0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
ระยะทางระหว่างพื้นที่ขดุ ดินและพื้นที่ท้ งิ ดิน (กิโลเมตร)
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราค่าใช้ จ่ายของเครื่องจักรก่อสร้ างกับระยะทางในการขนย้ ายดิน
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จะเห็นได้ ว่า แนวโน้ มของอัตราค่าใช้ จ่ายของเครื่องจักรก่อสร้ างเพิ่มขึ้น อย่ างมีความสัมพันธ์แบบเส้ นตรงกับ
ระยะทางในการขนย้ ายดิน ดังแสดงในรูปที่ 3 หรือกล่าวได้ อกี นัยหนึ่งว่า เมื่อระยะทางระหว่างพื้นที่ขดุ ดินและพื้นที่ท้ งิ ดิน
ไกลมากขึ้น ถึงแม้ ว่าจะทาให้ อตั ราการใช้ นา้ มันเชื้อเพลิงในรถบรรทุกแต่ละคันลดลง แต่เมื่อรวมค่านา้ มันเชื้อเพลิงของ
รถบรรทุกที่เพิ่มขึ้นในแต่ละระยะทางทาให้ ค่าใช้ จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มของรถบรรทุกจานวน 2, 3, 4 และ 5 คัน มี
แนวโน้ มการเพิ่มขึ้นของค่าใช้ จ่ายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าปัจจัยหลักของการเพิ่มขึ้นที่สร้ างความแตกต่าง
ของค่าใช้ จ่ายอย่างชัดเจนคือค่านา้ มันเชื้อเพลิงนั่นเอง
ในการวิเคราะห์หาผลิตภาพของเครื่องจักรก่อสร้ างจาเป็ นต้ องทราบปริมาตรความจุ เฉลี่ยของบุ้งกีร๋ ถขุดตักก่อน
เพราะว่าในการตักแต่ละครั้งจะได้ ปริมาตรดินที่ไม่เท่ากัน ค่าความจุเฉลี่ยของบุ้งกีท๋ ่ใี ช้ ในการวิเคราะห์หาปริมาตรความจุ
ของรถบรรทุก แสดงได้ ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การทดลองหาค่าปริมาตรความจุเฉลี่ยของบุ้งกี๋
ลาดับที่ จานวนครั้งของการตัก ปริมาตรดิน (ลูกบาศก์เมตร) ปริมาตรบุ้งกี๋ (ลูกบาศก์เมตร)
1
3
3.71
2
4
5.00
3
5
6.20
4
6
7.39
5
7
8.63
6
8
9.97
7
9
11.16
ปริมาตรเฉลี่ยของบุ้งกีร๋ ถขุดตัก = 1.24 ลูกบาศก์เมตร

1.24
1.25
1.24
1.23
1.23
1.25
1.24

ปริมาตรดินในกระบะรถบรรทุก
(ลูกบาศก์เมตร)

สาหรับการหาปริมาตรความจุ ท่ีเหมาะสมของกระบะรถบรรทุกที่ใช้ ในงานวิจัยนี้ ได้ ทาการใช้ บ้ ุงกี๋ตักดินใส่
กระบะรถบรรทุกซึ่งมีความจุสงู สุดเท่ากับ 11.42 ลูกบาศก์เมตร แล้ วพิจารณาเลือกจานวนครั้งในการตักที่เหมาะสมซึ่งทา
ให้ ดนิ เต็มกระบะแต่ไม่ล้นออกนอกขอบกระบะของรถบรรทุก
13
12
11
10
9
8
7

11.42 ลบม.
11.16 ลบม.

6

7

8
9
10
จานวนการตักดินใส่กระบะ (บุ้งกี)๋

11

จากรูปที่4 จะเห็นได้ ว่าถ้ าต้ องการให้ ดนิ เต็มกระบะรถบรรทุกพอดีจะต้ องทาการตัก 9.21 บุ้งกี๋ ดังนั้นหากเลือก
ตักดิน 10 บุ้งกี๋ จะได้ ปริมาตรรวมเท่ากับ 12.40 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทาให้ ดินล้ นออกจากกระบะรถบรรทุกประมาณ 1
ลูกบาศก์เมตร และถ้ าเลือกตักดินจานวน 9 บุ้งกี๋ จะได้ ปริมาตรรวม 11.16 ลูกบาศก์เมตร ถึงแม้ ว่าปริมาตรดินที่ตกั ได้ จะ
น้ อยกว่าปริมาตรที่รถบรรทุกบรรจุได้ เต็มพอดีอยู่ท่ี 0.26 ลูกบาศก์เมตร แต่กถ็ อื ว่ามีความเหมาะสม
วิเคราะห์ผลิตภาพของเครื่องจักรก่อสร้ างด้ วยข้ อมูลรอบเวลาในการทากิจกรรม (cycle time) ปริมาตรความจุ
ของกระบะรถบรรทุ ก และค่ า ความน่ า จะเป็ นที่จ ะพบรถบรรทุ กในระบบ จะได้ ค่ า ผลิ ต ภาพเครื่ อ งก่ อ สร้ า งที่ใ ช้ ใ น
กระบวนการขนย้ ายดินต่อระยะทางระหว่างพื้นที่ขดุ ดินและพื้นที่ท้ งิ ดินโดยมีความสัมพันธ์ดงั รูปที่ 5
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รถบรรทุก 3 คัน

ผลิตภาพของเครื่องจักรก่อสร้ าง
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

รถบรรทุก 2 คัน
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
0

รถบรรทุก 4 คัน

รถบรรทุก 5 คัน

y = -5.6255x + 139.38
R² = 0.90

y = -6.2803x + 121.36
R² = 0.85
y = -5.5755x + 96.973
R² = 0.84
y = -4.1453x + 68.068
R² = 0.83
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1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
ระยะทางระหว่างพื้นที่ขดุ ดินและพื้นที่ท้ งิ ดิน (กิโลเมตร)
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพเครื่องจักรก่อสร้ างกับระยะทางในการขนย้ ายดิน
จะสังเกตเห็นได้ ว่า ผลิตภาพเครื่องจักรก่อสร้ างในกระบวนการขนย้ ายดินมีแนวโน้ มลดลงเมื่อระยะทางระหว่าง
พื้นที่ขุดดินและพื้นที่ท้ งิ ดินที่เพิ่มขึ้น นั่นคือเมื่อใช้ กลุ่มรถบรรทุกเท่าเดิมถ้ าหากระยะทางระหว่างพื้นที่ขุดดินกับพื้นที่ท้ งิ
ดินที่เพิ่มขึ้น จะทาให้ ผลิตภาพในการขนย้ ายดินลดลงหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ ว่าผลิตภาพในการขนย้ ายดินของรถบรรทุก
มีความสัมพันธ์แบบเส้ นตรงที่แปรผกผันกับระยะทางการขนย้ าย ทั้งนี้เนื่องจากระยะทางที่ไกลขึ้นทาให้ รถบรรทุกต้ องใช้
เวลาต่ อรอบที่ยาวนานขึ้นส่งผลให้ ผลิตภาพลดลงตามไปด้ วย ซึ่งจะพบว่ ากลุ่มของรถบรรทุก 2, 3, 4 และ 5 คัน มี
แนวโน้ มของผลิตภาพลดลงที่เป็ นไปในทิศทางแบบเดียวกัน เพราะปั จจัยหลังที่ส่งผลต่อผลิตภาพคือระยะเวลาที่ใช้ ทา
กิจกรรม แม้ ว่ าจะมีจานวนรถบรรทุกที่ต่างกันแต่ ในระยะทางที่เท่ากันรถบรรทุกจะใช้ เวลาเฉลี่ยในการทากิจกรรมที่
ใกล้ เคียงกัน
จากข้ อมูลต้ นทุนของเครื่องจักรก่อสร้ าง และผลิตภาพเครื่องจักรก่อสร้ างที่ใช้ ในกระบวนการขนย้ ายดิน ดังแสดง
ในรูปที่ 3 และ 5 สามารถนามาวิเคราะห์ หาต้ นทุนต่ อหน่ วย(บาท/ลูกบาศก์เมตร) ของกระบวนการขนย้ ายดิน ต่ อ
ระยะทางระหว่างพื้นที่ขดุ ดินและพื้นที่ท้ งิ ดินได้ โดยความสัมพันธ์เป็ นไปตามรูปที่ 6
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ต้ นทุนต่อหน่วยของกระบวนการขนย้ ายดิน
(บาท/ลูกบาศก์เมตร)

รถบรรทุก 2 คัน
18

รถบรรทุก 3 คัน

รถบรรทุก 4 คัน

รถบรรทุก 5 คัน

y = -0.1722x2 + 2.1447x + 10.568
R² = 0.9878
y = -0.1355x2 + 1.7092x + 9.6861
R² = 0.9922

17
16
15
14
13
12

y = -0.1418x2 + 1.551x + 9.3852
R² = 0.9897
y = -0.0423x2 + 0.9083x + 9.8655
R² = 0.985

11
10
9

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

ระยะทางระหว่างพื้นที่ขดุ ดินและพื้นที่ท้ งิ ดิน (กิโลเมตร)
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างต้ นทุนต่อหน่วยของกระบวนการขนย้ ายดินกับระยะทางระหว่างพื้นที่ขดุ ดินและพื้นที่ท้ งิ ดิน

อภิปรายผล
ในการทดลองวิเคราะห์หาต้ นทุนของกระบวนการขนย้ ายดินด้ วยทฤษฎีแถวคอย โดยมีระยะทางระหว่างพื้นที่ขุด
ดินและพื้นที่ท้ งิ ดินเป็ น 0.5, 1, 2, 3 และ4 กิโลเมตร พบว่ าในระยะทางการขนย้ ายสั้นๆที่ไม่เกิน 1 กิโลเมตรจานวน
รถบรรทุกที่เหมาะสมที่สุดคือ 4 คัน เพราะจะมีต้นทุนที่ต่ากว่ าการใช้ รถบรรทุก 2-3 คัน เนื่องจากการใช้ รถบรรทุก
จานวน 2-3 คัน ทาให้ รถขุดตักต้ องจอดรอการวิ่งกลับเข้ ารับบริการของรถบรรทุก ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการทางานของ
รถขุดตักลดลง อันทาให้ เป็ นตัวควบคุมผลิตภาพโดยรวมของเครื่องจักรก่อสร้ าง ดังนั้นจึง ทาให้ ต้นทุนต่อหน่วยของมัน
สูงขึ้น โดยที่ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร ถ้ าใช้ รถบรรทุกจานวน 4 คัน จะได้ ต้นทุนในการขนย้ ายดินที่ถูกที่สุด คือ 10.53
บาท/ลูกบาศก์เมตร ในทานองเดียวกันเมื่อระยะทางการขนย้ ายเป็ น 1, 2, 3 และ 4 กิโลเมตร การใช้ รถบรรทุกจานวน 4
คันจะทาให้ ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรกลด้ อยลง อันเนื่องมาจากเกิ ดการรอคอยที่ยาวนานขึ้น ส่งผลให้ มี
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จะพบว่า แนวโน้ มต้ นทุนต่อหน่วยในกระบวนการขนย้ ายดินจะเพิ่มขึ้นเมื่อระยะทางระหว่างพื้นที่ขดุ ดินและพื้นที่
ทิ้งดินที่เพิ่มขึ้น โดยจะมีอตั ราเพิ่มขึ้นค่อนข้ างมากในช่วงระหว่าง 0.5-1.5 กิโลเมตร ซึ่งเส้ นกราฟมีความชันมาก หลังจาก
นั้นอัตราการเพิ่มของต้ นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อระยะทางในการขนย้ ายดินไกลมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้ รถบรรทุก
ในระบบ กลุ่มละ 2, 3, 4 และ 5 คันนั้น แนวโน้ มการเพิ่มขึ้นของต้ นทุนจะมีความเป็ นไปในรูปแบบที่เหมือนกันคือค่อยๆ
เพิ่มขึ้นในลักษณะโค้ งคว่า ซึ่งการใช้ รถบรรทุก 2 คันจะมีต้นทุนการขนย้ ายดินที่สูงสุด ทั้งนี้เป็ นเพราะว่ าการมีจานวน
รถบรรทุกในระบบน้ อยเกินไป จะทาให้ รถขุดตักต้ องรอคอยการเดินทางกลับมารับดินของรถบรรทุก เป็ นผลให้ รถขุดตัก
ทางานได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการรอคอยที่ยาวนาน จะทาให้ เกิดการสูญเสียค่าใช้ จ่ายสูงในส่วนของรถขุดตักอัน
เป็ นผลให้ ต้นทุนต่อหน่วยของการขนย้ ายดินเพิ่มสูงขึ้น ในทางตรงกันข้ ามต้ นทุนต่อหน่วยของการขนย้ ายดินที่ถูกที่สดุ คือ
การใช้ รถบรรทุกจานวน 4 คัน สาหรับระยะทางน้ อยกว่า 1 กิโลเมตร และใช้ รถบรรทุกจานวน 5 คัน ในระยะทางตั้งแต่
1 ถึง 4 กิโลเมตร
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ต้ นทุนที่สงู ขึ้นในขณะที่ผลิตภาพลดลง จากผลการศึกษาจะได้ ว่าการใช้ รถบรรทุกจานวน 5 คัน เมื่อมีระยะทางในการขน
ย้ ายระหว่าง 1 – 4 กิโลเมตร จะได้ ต้นทุนต่อหน่วยในการขนย้ ายดินที่ถูกที่สดุ
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบต้ นทุนการข้ นย้ ายดินกับกรมบัญชีกลาง
ระยะทางของการขนย้ ายดิน
(กิโลเมตร)

กรมบัญชีกลาง
(บาท/ลูกบาศก์เมตร)

1
2
3
4

16.28
18.23
20.45
22.13

งานวิจัย (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
ใช้ รถบรรทุก 2 คัน
12.54
14.17
15.45
16.39

ใช้ รถบรรทุก 5 คัน
10.73
11.51
12.21
12.82

เมื่อนาต้ นทุนต่อหน่วยของการขนย้ ายดิน ที่ได้ จากงานวิจัยมาเปรียบเทียบกับราคากลางการขุดและขนย้ ายดิน
ของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2558 ตามที่ได้ แสดงในตารางที่ 2 พบว่าต้ นทุนที่ได้ จากงานวิจัยมีความแตกต่างจากราคากลาง
จากกรมบัญชีกลางค่อนข้ างมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากปั จจัยหลักสองประการคือ (1) หน่ วยงานรัฐคิดปริมาตรความจุ ของ
รถบรรทุกเท่ากับ 9.28 ลูกบาศก์เมตรต่อคัน ในขณะที่งานวิจัยพบว่าปริมาตรความจุ ท่แี ท้ จริงเท่ากับ 11.16 ลูกบาศก์
เมตรต่อคัน และ (2) กรมบัญชีกลางคิดอัตราการให้ บริการของรถขุดตัก( μ ) เท่ากับ 10 คันต่อชั่วโมง แต่ในงานวิจัยนี้
ได้ ค่า μ เฉลี่ยเท่ากับ 14.5 คันต่อชั่วโมง จากการที่กรมบัญชีกลางคิดปริมาณงานต่อหน่วยที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็ นดังนั้น
จึงทาให้ ราคากลางต่อหน่วยของการขนย้ ายดินมีค่าสูงกว่าค่าที่ได้ จากงานวิจัย
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สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่า ผลิตภาพของเครื่องจักรก่อสร้ างที่เกิดขึ้นในกระบวนการขนย้ ายดินมีแนวโน้ มที่ลดลง
เมื่อระยะทางระหว่ างพื้ นที่ขุดดินและพื้ นที่ท้ ิงดินไกลมากขึ้น ในขณะที่อัตราค่ าใช้ จ่ายของเครื่องจักรก่อสร้ างที่ใช้ ใน
กระบวนการขนย้ ายดินจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ขุดดินและพื้นที่ท้ งิ ดิน ดังนั้นในการวิเคราะห์หาต้ นทุน
ต่อหน่ วยของกระบวนการย้ ายดิน เมื่อระยะทางในการขนย้ ายเป็ น 0.5, 1, 2, 3 และ 4 กิโลเมตร สรุปได้ ว่าที่ระยะทาง
น้ อยกว่า 1 กิโลเมตร จานวนรถบรรทุกที่เหมาะสมที่สดุ คือ 4 คัน ซึ่งจะมีต้นทุนการขนย้ ายดินไม่ประมาณ 10.67 บาท/
ลูกบาศก์เมตร โดยจะได้ อัตราผลผลิตเท่ากับ 116.34 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ในระยะทางการขนย้ ายที่มากกว่ า 1
กิโลเมตรขึ้นไป ควรใช้ รถบรรทุก 5 คัน ซึ่งจะทาให้ ได้ ต้นทุนต่อหน่วยในการขนย้ ายดินประหยัดที่สดุ ยกตัวอย่างเช่นที่
ระยะทาง 4 กิโลเมตร เมื่อใช้ รถบรรทุก 5 คัน จะทาให้ ได้ ต้นทุน ต่ อหน่ วยเท่ากับ 12.82 บาท/ลูกบาศก์เมตร โดย
เครื่องจักรก่อสร้ างมีอัตราผลผลิตในการขนย้ ายดินได้ 116.88 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จึงสรุปได้ ว่าการขนย้ ายดินใน
ระยะทางสั้นๆไม่เกิน 5 กิโลเมตร จะมีต้นทุนต่อหน่วยในการขนย้ ายประหยัดที่สดุ เมื่อมีรถบรรทุกในระบบที่เพียงพอกับ
ประสิทธิภาพการทางานของรถขุดตัก เพื่อลดการรอคอยของรถขุดตักซึ่งเป็ นต้ นทุนหลักที่มคี ่าใช้ จ่ายสูง
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