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Abstract
This study investigates the use of integer linear programming to reduce
stainless steel losses in construction. This is achieved through an
examination of cutting of SST304 stainless steel with 6 meter standard
lengths for the usein railings and staircases in the construction of three
buildings at Lampang Rajabhat University. These were the main sports
building, a central lecture building, and a multipurpose building. The
research involved analyzing the length and quantity of steel used in the
buildings, formulate integer linear programming models, running the
software calculations, and finally, comparing the results obtained with those
from the application of the standards issued by the Comptroller General’s
Department (CGD). It was found that the most commonly used steel was
round pipe and that using computer software to calculate usage would
reduce losses of 1”, 1½” and 2” round pipe, rectangular pipe, and flat bar
by 6.9 %, 3.2 %, 5.3 %, 9.7 % and 13.3 % respectively, when compared to
the CGD data.
Keywords : trim loss control, stainless steel, material cutting, integer linear
programming
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บทนํา
สถาปนิกและวิศวกรทั่วโลกนิยมใชสเตนเลสเปนสวนประกอบอาคาร เชน หลังคา
ประตู หนาตาง เฟอรนิเจอร และงานตกแตง ภายในอาคาร (Atlas Steels, 2010) ใน
ประเทศไทยนิยมใชสเตนเลสเสนในงานสถาปตยกรรม เชน ราวบันได ราวกันตก หรือประตู
รั้ว เนื่องจากสวยงาม ทนทาน ไมเปนสนิม สเตนเลสหรือเหล็กกลาไรสนิมเปนโลหะผสมมี
ปริมาณคารบอนต่ํา มีโครเมียมเปนสวนผสมหลักประมาณรอยละ 10.5 หรือมากกวา ทําให
เกิดการสรางฟลมโครเมียมออกไซดเกาะติดแนนอยูที่ผิวหนา เหล็กกลาจึงมีความตานทาน
การกัดกรอน สวยงาม ปลอดภัย มีความเหนียว สะดวกตอการประกอบ และชวยอนุรักษ
สิ่ง แวดลอ มโดยสามารถนํากลับ มาใชใหมไดเ กือบรอยละ 100 จึง ถูก นํามาใชงานอยาง
แพรหลาย (สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย [ม.ป.ป.]) (Thai Stainless Steel Development
Association [n.d.]) โดยทั่วไปสเตนเลสมีราคาแพงกวาเหล็ก 5 เทาและใชผูรับเหมาเฉพาะ
ดานในการผลิตชิ้นงานโดยอาศัยวิธีคํานวณปริมาณสเตนเลสที่ใชจากสูตรความยาวรวมคูณ
ดวยรอยละ 10 ซึ่งเปนการเผือ่ การสูญเสียจากการตัดวัสดุ จากนั้นผูรับเหมาจัดซื้อสเตนเลส
เสนที่มีความยาวมาตรฐานมาออกแบบการตัดใหไดความยาวใชงาน แลวนํามาเชื่อมตอ
สเตนเลสใหติดกันโดยการใหความรอนแกสเตนเลสจนหลอมละลายติดเปนเนื้อเดียวกันหรือ
ใชลวดเชื่อมเขาดวยกันใหไดตามแบบกอสราง การดําเนินการดังกลาวของผูรับเหมาสวน
ใหญอาศัยประสบการณ ไมมีแบบแผนแนนอน มักกอใหเกิดการสูญเสียวัสดุโดยไมจําเปน
ปจจุบันมีการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรมาชวยแกปญหาการจัดสรรทรัพยากร โดย
โปรแกรมเชิงเสนตรงเปนหนึ่งในเครื่องมือที่ใชกันมากเพื่อลดตนทุนจากการสูญเสียวัส ดุ
เชน งานเหล็กเสริมในการกอสรางที่อยูอาศัย (Al-Zubaidy et al., 2016) และงานไมใน
โรงงานผลิตบานประตูหนาตาง (Mustakerov and Borissova, 2014) เปนตน งานวิจัยนี้
จึงไดทําการประยุกตใชโปรแกรมเชิงเสนตรงแบบเลขจํานวนเต็มมาชวยคํานวณเพื่อควบคุม
การตัดสเตนเลสเสนใหไดจํานวนและความยาวใชงานตามตองการแตใชวัสดุเทาที่จําเปน
โดยใชกรณีศึกษาจาก 3 อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งนาจะเปนแนวทาง
ชวยลดการสูญเสียวัสดุและรวมถึงตนทุนสําหรับงานกอสรางได
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. วิเคราะหรูปแบบและจํานวนสเตนเลสจากแบบกอสรางอาคารนํามาใชออกแบบ
วิธีการตัดวัสดุแลวคํานวณปริมาณสเตนเลสเสนที่ตองใชดวยโปรแกรมเชิงเสนตรงแบบเลข
จํานวนเต็ม
2. เปรียบเทียบปริมาณสเตนเลสที่ไดจากการคํานวณดวยโปรแกรมเชิงเสนตรงแบบ
เลขจํานวนเต็มเทียบกับการคํานวณตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง
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วิธีดําเนินการวิจัย
อาคารภายในมหาวิท ยาลัยราชภัฏลําปางที่ถูก นํามาเปนกรณีศึก ษาการควบคุม
ปริมาณการใชสเตนเลสชั้นคุณภาพ 304 ในงานราวกันตกและราวบันไดจํานวน 3 อาคาร
คือ อาคารสนามกีฬากลาง อาคารเรียนรวม และอาคารอเนกประสงค มีขั้นตอนดําเนินงาน
ดังนี้
3.1 เริ่มตนจากการวัดขนาดมิติของความยาวราวกันตกและราวบันไดภาคสนาม
แลวพิจารณาแบบกอสราง (ภาพที่ 1) และรายการประกอบแบบเรื่องขนาดหนาตัดและ
ความหนาของ สเตนเลส แลวคํานวณหาความยาวใชง านและจํานวนสเตนเลสเสนแบบ
ตาง ๆ ไดแก ทอกลม ทอเหลี่ยม และเสนแบน ดังแสดงตัวอยางของการคํานวณสเตนเลส
ทอกลมขนาด 1½ นิ้ว ในตารางที่ 1
ราวจับสเตนเลสทอกลม 1 ½ นิ้ว
ลูกกรงสเตนเลสทอกลม 2 นิ้ว
เสาสเตนเลสทอกลม 1 นิ้ว
@ 1.00 ม.
0.25 ม.
0.30 ม.
1.10 ม.
0.25 ม.
0.30 ม.

ภาพที่ 1 แบบขยายราวบันได อาคารสนามกีฬากลาง
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ตารางที่ 1 ความยาวใชงานและจํานวนของสเตนเลสทอกลม 1½ นิ้ว สนามกีฬากลาง
ลําดับ
ความยาวใชงาน
จํานวนใชงาน
ผลรวมความยาวใชงาน
(เมตร)
(ทอน)
(เมตร)
1
1.98
42
83.16
2
1.83
4
7.32
3
1.53
12
18.36
4
1.48
40
59.20
5
1.43
8
11.44
6
1.38
20
27.60
7
1.33
4
5.32
8
1.28
16
20.48
9
1.18
8
9.44
10
1.10
4
4.40
11
1.09
2
2.18
12
0.98
176
172.48
13
0.96
2
1.92
14
0.90
4
3.60
15
0.78
34
26.52
16
0.71
74
52.54
17
0.63
8
5.04
18
0.58
42
24.36
19
0.37
4
1.48
20
0.28
4
1.12
21
0.15
4
0.60
3.2 นําขอมูลที่ไดมาออกแบบวิธีการตัดวัสดุซึ่งวัสดุสเตนเลสที่ใชเปนสเตนเลสเส น
ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร ออกแบบการตัดแตละเสน โดยพิจารณาจากความยาวใชงาน
ขนาดตาง ๆ เปนรูปแบบที่ X1 ถึง Xn หรือ X1 X2 X3..... Xn (ภาพที่ 2) ซึ่งเปนตัวแปรที่ตอง
ตัดสินใจสําหรับใชสรางตัวแบบของปญหา
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1.98 ม.

X1

1.98 ม.

1.83 ม.

X2
X3
X4

1.98 ม.

1.83 ม.

1.53 ม.

1.53 ม.

1.48 ม.

1.48 ม.

1.83 ม.
1.53 ม.
1.48 ม.

0.37 ม.
1.38 ม.
1.48 ม.

ภาพที่ 2 ตัวอยางรูปแบบการตัดสเตนเลสทอกลม 1½ นิ้ว
3.3 สร า งตั ว แบบของป ญ หาของโปรแกรมเชิ ง เส น ตรงแบบเลขจํ า นวนเต็ ม
ประกอบดวย 1) ฟงกชันวัตถุประสงค 2) ขอจํากัดตาง ๆ และ 3) ตัวแปรไมเปนลบ
m

ฟงกชันวัตถุประสงค MinZ=

c x

j j

j=1

……….(1)

m

ขอจํากัด

a x d
ij j

j=1

i

;1,.......,n ……….(2)

ตัวแปรไมติดลบ x j  0 และเลขจํานวนเต็ม……….(3)
โดยที่ Z คือ เปาหมายการตัดสเตนเลสโดยใชทรัพยากรนอยที่สุด
aij คือ จํานวนทอนสเตนเลสที่ตองการใชงาน มีความยาว li ตัดโดยวิธี j
c j คือ จํานวนตนทุนของการตัดสเตนเลสรูปแบบ j
d i คือ จํานวนทอนสเตนเลสที่ตองการใชงาน มีความยาว l i
x j คือ จํานวนเสนสเตนเลสความยาวมาตรฐาน ที่นํามาตัดโดยวิธี j
3.4 คํานวณหาผลลัพธของโปรแกรมเชิงเสนตรงแบบเลขจํานวนเต็มอาศัยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป WinQSB เปรียบเทียบผลลัพธกับผลการคํานวณการตัดสเตนเลสเสน
ตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลางซึ่งใหคํานวณปริมาณงานที่ปรากฏตามแบบแลวเผื่อ
ความเสียหายอีกรอยละ 10 และสอดคลองกับวิธีการคํานวณและใชงานจริงของผูรับเหมา
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการศึกษารายการแบบกอสรางอาคารสนามกีฬากลาง อาคารเรียนรวม และ
อาคารอเนกประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแลวถอดแบบเพื่อวิเคราะหขอมูลการ
ใชสเตนเลสเสนสําหรับราวกันตกและราวบันได ไดแก ประเภทของสเตนเลส ขนาด ความ
ยาว และจํานวนที่ตองการใช พบวา สเตนเลสเสนที่ใชงานมี 3 ประเภท โดยแบบทอกลม
ใช 3 ขนาด คือ เสนผานศูนยกลาง 1, 1½ และ 2 นิ้ว ทอ เหลี่ยม 1 ขนาด คือ หนาตัด
1½x3 นิ้ว และเสนแบน 1 ขนาด คือ กวาง 1½ นิ้ว หนา 1/8 นิ้ว โดยมีความยาวและ
จํานวนที่ตองการใชหลากหลายแตกตางกันไปตามแบบของแตละอาคาร (ตารางที่ 2) จาก
ขอ มูล ที่ไดนี้เ มื่อ นํามาออกแบบวิธีก ารตัดเพื่อ สรางตัวแบบของปญ หาใหอ ยูในรูป แบบ
มาตรฐานของโปรแกรมเชิงเสนตรง แลววิเคราะหหาผลลัพธดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
พบวา อาคารสนามกีฬากลางซึ่งใชทอ กลมขนาดเสนผานศูนยก ลาง 1, 1½ และ 2 นิ้ว
สามารถออกแบบวิธีการตัดวัสดุได 11, 26 และ 22 วิธี ใชสเตนเลสเสนจํานวน 55, 94
และ 36 เสน ตามลําดับ อาคารเรียนรวมซึ่งใชทอกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 1½ และ 2
นิ้ว สามารถออกแบบวิธีการตัดวัสดุได 3 และ 23 วิธี ใชสเตนเลสเสนจํานวน 53 และ 70
เสน ตามลําดับ สวนอาคารอเนกประสงคซึ่งใชทอกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 1, 1½ และ
2 นิ้ว ทอเหลี่ยม และเสนแบน สามารถออกแบบวิธีการตัดวัสดุได 8, 4, 67, 2 และ 1 วิธี
ใชสเตนเลสเสนจํานวน 12, 6, 273, 94 และ 13 เสน ตามลําดับ และจะเห็นไดวาจํานวน
วิธีการตัดที่ออกแบบไดขึ้นอยูกับจํานวนความหลากหลายของความยาวใชงาน กลาวคือถา
มี ค วามยาวที่ ต อ งการใช ห ลากหลายขนาดจะสามารถออกแบบวิ ธี ก ารตั ด ได ม ากวิ ธี
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาความยาวใชง านนั้นต่ํากวาครึ่ง หนึ่ง ของความยาวมาตรฐาน (ไมได
แสดงรายละเอียด)
การประเมินประสิทธิภาพของการใชโปรแกรมเชิงเสนตรงแบบเลขจํานวนเต็มชวยใน
การคํานวณวิธีการตัดและปริมาณวัสดุที่ใชทําโดยเปรียบเทียบขอมูลที่ไดกับขอมูลคํานวณ
ตามหลัก เกณฑข องกรมบั ญ ชี ก ลางซึ่ง สอดคล อ งกั บ การใชง านจริ ง ของผู รับ เหมา ผล
การศึกษาพบวา ปริมาณการใชสเตนเลสเสนทุก ประเภทที่คํานวณไดจากโปรแกรมเชิง
เสนตรงแบบเลขจํานวนเต็มมีปริมาณต่ํากวาผลคํานวณตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง
(ตารางที่ 3) โดยลดจํานวนสเตนเลสเสนประเภททอกลมเสนผานศูนยกลาง 1, 1½ และ 2
นิ้ว ทอเหลี่ยม และเสนแบน ที่ตองใชลงได 5, 5, 21, 7 และ 2 เสนคิดเปนรอยละ 6.9, 3.2,
5.3, 9.7 และ 13.3 ตามลําดับ หรือคิดเปนจํานวนรวมสเตนเลสเสนทุกประเภทเทากับ 40
เสน เฉลี่ยรอยละ 5.6
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ตารางที่ 2 ความยาวใชงานและจํานวนสเตนเลสทีไ่ ดจากการศึกษาแบบกอสรางอาคาร
และผลการออกแบบวิธีการตัดและปริมาณสเตนเลสเสนที่ตอ งใชโดยอาศัยโปรแกรมเชิง
เสนตรง
แบบกอสราง
โปรแกรมเชิงเสนตรง
ประเภทและขนาด จํานวนความยาว จํานวนใชงาน วิธีการตัด ปริมาณสเตนเลสที่
ของสเตนเลส1/
ใชงาน (ขนาด)
สุทธิ
ตองใช2/
(ทอน)
(วิธี)
(เสน)
อาคารสนามกีฬา
กลาง
ทอกลม, 1 นิ้ว
5
580
11
55
21
512
26
94
ทอกลม, 1½ นิ้ว
ทอกลม, 2 นิ้ว
27
78
22
36
อาคารเรียนรวม
2
244
3
53
ทอกลม, 1½ นิ้ว
ทอกลม, 2 นิ้ว
25
306
23
70
อาคารอเนกประสงค
ทอกลม, 1 นิ้ว
13
72
8
12
11
36
4
6
ทอกลม, 1½ นิ้ว
ทอกลม, 2 นิ้ว
78
1,167
67
273
2
487
2
65
ทอเหลี่ยม, 1½x3 นิ้ว
1
768
1
13
เสนแบน, 1½x 1/8
นิ้ว
1/ ขนาดของสเตนเลสเสนแบบทอกลมทอเหลี่ยมและเสนแบนแสดงในหนวยของเสนผานศูนยกลาง
ความกวางxความยาวของหนาตัด และความกวางxความหนาของหนาตัด ตามลําดับ
2/ ความยาวของสเตนเลสเสนที่ใชในการคํานวณเปนความยาวขนาดมาตรฐาน 6 เมตร

การควบคุมการสูญเสียสเตนเลสที่ใชในงานราวกันตกและราวบันไดดวยโปรแกรมเชิงเสนตรงแบบเลขจํานวนเต็ม
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบปริมาณสเตนเลสเสนที่ตองใชรวมใน 3 อาคารระหวางวิธีการ
คํานวณดวยโปรแกรมเชิงเสนตรงและคํานวณตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง
จํานวนสเตนเลสที่ตองใช2/ (เสน)
ประเภทและขนาด
ปริมาณสวนตาง
โปรแกรม
หลักเกณฑของ
1/
ของสเตนเลส
(เสน [รอยละ])
เชิงเสนตรง กรมบัญชีกลาง
ทอกลม, 1 นิ้ว
67
72
5 [6.9]
153
158
5 [3.2]
ทอกลม, 1½ นิ้ว
ทอกลม, 2 นิ้ว
379
400
21 [5.3]
65
72
7 [9.7]
ทอเหลี่ยม, 1½x3 นิ้ว
13
15
2 [13.3]
เสนแบน, 1½x1/8 นิ้ว
รวม [เฉลี่ย]
40 [5.6]
1/ ขนาดของสเตนเลสเสนแบบทอกลมทอเหลี่ยมและเสนแบนแสดงในหนวยของเสนผาศูนยกลาง
ความกวางxความยาวของหนาตัด และความกวางxความหนาของหนาตัด ตามลําดับ
2/ ความยาวของสเตนเลสเสนที่ใชในการคํานวณเปนความยาวขนาดมาตรฐาน 6 เมตร

ผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Al-Zubaidy et al. (2016) ที่ลดการ
สูญเสียเหล็กเสริมดวยการใชโปรแกรมเชิงเสนตรงชวยคํานวณซึ่งเปนผลใหนําเหล็กเสริมไป
ใชประโยชนไดสูงสุด โดยมีอัตราการใชประโยชนที่รอยละ 98.5 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่น
ที่ ร ายงานถึ ง การนํ า โปรแกรมเชิ ง เส น ตรงไปใช สํ า หรั บ การจั ด สรรทรั พ ยากร ได แ ก
Mustakerov and Borissova (2014) อาศัยโปรแกรมเชิงเสนตรงชวยในการหารูปแบบ
การตัดวัสดุไมที่เ หมาะสมใหมีการสูญ เสียนอยที่สุด สําหรับใชในโรงงานผลิตบานประตู
หนาตางไม และอภิชัย (2550) ศึกษาการตัดเหล็ก ฉากซึ่งเปนวัตถุดิบ ใชในโรงงานผลิต
รถบรรทุ ก เพื่ อ การเกษตรด ว ยโปรแกรมเชิ ง เส น ตรงแบบเลขจํ า นวนเต็ ม ซึ่ ง พบว า
แบบจําลองโปรแกรมที่สรางขึ้นสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจได
สรุปผลการวิจัย
การควบคุมการสูญเสียสเตนเลสเสนดวยโปรแกรมเชิงเสนตรงแบบเลขจํานวนเต็ม
อาศัยกรณีตัวอยางจากการใชสเตนเลสชั้นคุณภาพ 304 ในงานราวกันตกและราวบันได
สําหรับงานกอสรางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง แสดงผลลัพธเปนจํานวนและวิธีการ
ตัดวัสดุ เมื่อเปรียบเทียบจํานวนการใชสเตนเลสตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน
กอสรางของทางราชการแลวพบวา การวางแผนตัดวัสดุดวยโปรแกรมเชิงเสนตรงแบบเลข
จํานวนเต็มชวยลดการสูญเสียสเตนเลสเสนไดรอยละ 5.6 แสดงใหเห็นวาการใชโปรแกรม
เชิงเสนตรงแบบเลขจํานวนเต็มสามารถใชควบคุมตนทุนวัสดุกอสรางหรือการสูญเสียวัสดุได
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มีประสิทธิภาพดีกวาการถอดแบบตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางของทาง
ราชการที่ไมแสดงขอมูลบงบอกถึงวิธีการตัดวัสดุใหมีการสูญเสียอยูในตัวเลขที่กําหนดไว
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