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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีฮิวริสติกสําหรับจัดการปญหาตัดแบงพัสดุแบบหน่ึงมิติ โดยไดศึกษา
เปรียบเทียบใน 4 วิธี คือ วิธีความยาวมากที่สุด, วิธีความยาวนอยท่ีสุด, วิธีสุม, และวิธีสุมแบบ Greedy หลังจาก
นําไปทดสอบกับตัวอยางปญหาและศึกษาผลการตัดใน 4 รายการ คือ จํานวนวัตถุดิบท่ีใช, ประสิทธิภาพการตัด, 
เศษที่เหลือโดยรวม, และเศษที่เหลือโดยเฉลี่ย พบวาวิธีฮิวริสติกแบบความยาวมากที่สุดจะใหผลคําตอบท่ีดีกวาวิธี
ฮิวริสติกแบบอื่น 
คําสําคัญ     ปญหาตัดแบงพัสดุแบบหน่ึงมิติ  วิธีฮิวริสติก     
 

Abstract 
This research is aimed to study heuristic approaches for one dimensional cutting stock problem 

by comparison with four heuristics such as maximum length, minimum length, random, and greedy 
randomized. After testing with instances and studying in 4 outcomes such as number of stock using, 
cutting efficiency, total scrap, and average scrap, the results indicate that the maximum length heuristic is 
the best ranking and able to identify better solutions than other heuristics. 
Keywords:   One Dimensional Cutting Stock Problems, Heuristic Approach 
 
บทนํา 

ปญหาตัดแบงพัสดุแบบหนึ่งมิติจัดเปนปญหาหน่ึงท่ีสามารถพบไดในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เชน 
อุตสาหกรรมเหล็ก ไม เคร่ืองหนัง งานกอสราง เปนตน โดยปญหาตัดแบงพัสดุแบบหนึ่งมิตินั้นจะเปนการตัดวัสดุที่
พิจารณาวัตถุเพียงมิติเดียว ซึ่งก็คือใชความยาวเปนเกณฑพิจารณาเพียงอยางเดียวเทานั้น เชน แทงเหล็ก ทอ
เหล็ก ทอน้ํา ทอนไม เปนตน โดยพ้ืนฐานของปญหาตัดแบงพัสดุแบบหนึ่งมิติคือ เมื่อมีวัตถุดิบหรือวัสดุแบบหนึ่ง
มิติอยูจํานวนหนึ่ง แลวจะตองตัดวัสดุดังกลาวตามความยาวและจํานวนที่ตองการ จะตองตัดวัสดุดังกลาวอยางไร
โดยใชจํานวนวัตถุดิบใหนอยที่สุด รวมทั้งใหมีเศษเหลือนอยที่สุดดวย ทั้งนี้เพ่ือทําใหลดจํานวนของเสียและประหยัด
ตนทุนใหมากที่สุด และเนื่องจากในงานอุตสาหกรรมจริงจะพบวาในรายละเอียดของใบสั่งตัดวัสดุนั้นจะมีความ
ซับซอนของปญหามากขึ้น คือ มีความหลากหลายของความยาว, จํานวน, และชนิดของวัสดุที่จะตองตัดที่แตกตาง
กันออกไป ผูที่รับผิดชอบในสวนน้ีมักจะใชประสบการณในการตัดสินใจเพียงอยางเดียว อาจเนื่องจากไมมีเคร่ืองมือ
ชวยในการวางแผน ทําใหไมมีการวิเคราะหถึงหลักเกณฑวิธีการตัดวัสดุในลักษณะตางๆ สงผลใหการตัดวัสดุในคร้ัง
น้ันมีโอกาสที่จะมีจํานวนของเสียไดมากและเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน 

จากการศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับการตัดแบงพัสดุแบบหนึ่งมิติ พบวามีการคิดคนหลายเทคนิควิธี
แตกตางตามแตละปญหา เชน นราธิปและพีรยุทธ (2544) ไดเสนอวิธีการคนหาคําตอบสําหรับปญหาการตัด 1  มิติ 
ภายใตเงื่อนไขความตองการเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา รวมถึงไดพิจารณาขอจํากัดดานความสามารถในการผลิตที่
แตกตางกันตามชวงเวลา โดยมีเปาหมายใหตนทุนคาใชจายรวมต่ําท่ีสุด สําหรับเทคนิคที่ใชไดแก เทคนิคโปรแกรม
เชิงเสนตรง และเทคนิค Column Generation หลังจากนําไปทดสอบกับตัวอยางปญหาพบวาเทคนิค Column 
Generation สามารถชวยปรับปรุงทําใหตนทุนคาใชจายรวมลดลงมากกวาเทคนิคโปรแกรมเชิงเสนตรง, สุเทพและ
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คณะ (2544) ไดเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการตัดสินใจการตัดอลูมิเนียมโพรไฟลที่เหมาะสม โดยวิธีแบบ
ลินเนียโปรแกรมมิ่งและฮิวลิสติก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดเศษที่เกิดข้ึนบริเวณหัวทายของอลูมิเนียมเสนจากการ
ตัด โดยใชเทคนิควิธี  Heuristic และ Integer Linear Programming ในการวิจัยนี้ไดทําการเปรียบเทียบคา Yield 
ของแตละทางเลือก พบวา วิธีการ Heuristic ใหคา Yield ที่สูงกวาการคํานวณดวยวิธีเดิม และวิธีการ Integer 
Linear Programming จะใหคา Yield สูงกวาการคํานวณดวยวิธี Heuristic  อีกดวย, วิริยชัย และจรัมพร (2547) ได
เสนอแผนการตัดไมโดยใชเทคนิควิธีการแยกยอยปญหา (Decomposition Strategy) โดยมีข้ันตอน คือ (1) วาง
แผนการตัดไมแตละขนาดใหเหลือเศษนอยที่สุด (2) กรองเอาวิธีการตัดไมที่เหลือเศษเกินกวาที่จะยอมรับไดออก
จากการพิจารณา และ (3) นําวิธีการตัดไมที่เหลืออยูมาพิจารณารวมกันเพ่ือตัดไมใหไดชิ้นสวนตามตองการมาก
ที่สุด ซึ่งหากยังไมครบจํานวนตามที่ตองการจะวางแผนในรอบถัดไปจนกวาจะไดจํานวนตามตองการ งานวิจัยนี้ใช
ตัวแบบโปรแกรมเลขจํานวนเต็ม รวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร  Lingo โดยนําไปทดลองในโรงงานผลิตกรอบรูปไม 
พบวาวิธีการใหมใชเวลาคํานวณนอยกวาวิธีเดิม และมีปริมาตรเศษอยูในชวงที่ยอมรับได รวมถึงทําใหการวางแผน
ตัดไมเปนระบบมากขึ้น, Gradisar and Trkman (2005) ไดเสนอวิธีการวิเคราะหแผนการตัดแบงวัสดุแบบหนึ่งมิติ 
ดวยวิธีการแบบ Combined หรือท่ีประกอบดวย 2  เทคนิค คือ เทคนิควิธี Sequential Heuristic Procedure (SHP) 
และเทคนิควิธี Branch-and-Bound ซึ่งผลการวิจัยพบวาผลที่ไดนั้นใกลเคียงหรือเกือบจะไดคําตอบท่ีดีที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับแบบ Exact, และ Chien-Tung Yang. et al. (2006) ไดเสนอวิธีการที่เรียกวา Tabu Search ซึ่งเปน 
Heuristic อยางหนึ่งในการวางแผนการตัดแบงวัสดุแบบหนึ่งมิติ โดยไดใชตัวแบบทางคณิตศาสตรแบบหลาย
วัตถุประสงค ซ่ึงไดนําไปทดสอบกับงานตัดเหล็กในอุตสาหกรรมอูตอเรือ พบวาผลที่ไดมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพที่นาพอใจ 

สําหรับวิธีท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหปญหาการตัดแบงพัสดุแบบหนึ่งมิติ ในที่น้ีจะใชวิธีฮิวริสติก ซ่ึงถือได
วาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง มีการนําไปใชในงานวิจัยมากมาย เปนการวิเคราะหวิธีการตัดวัสดุในหลักเกณฑ
แบบตาง ๆ เชน ใชความยาวที่มากที่สุด, ใชความยาวที่นอยที่สุด, ใชการสุม เปนตน เพื่อพิจารณาวาหลักเกณฑ
แบบใดใชจํานวนวัตถุดิบนอยท่ีสุด รวมท้ังมีเศษวัสดุเหลือนอยท่ีสุด ดังนั้นในการวางแผนการตัดวัสดุจะทดลอง
วิเคราะหดวยหลักเกณฑแบบฮิวริสติกขางตน เพ่ือพิจารณาวาหลักเกณฑใหประโยชนสูงที่สุด ซึ่งจะทําใหการตัด
วัสดุนั้นมีความมั่นใจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และสามารถนําไปประยุกตใชในงานอุตสาหกรรมตาง 
ๆ ท่ีเกี่ยวของได  สําหรับขอแตกตางระหวางวิธีฮิวริสติกกับวิธีของงานวิจัยอื่นขางตน คือ เง่ือนไขของตัวแปรที่
เกี่ยวของจะไมเหมือนกัน เชน งานวิจัยอื่นจะมีสวนของเวลา, ตนทุน, จํานวนและความยาวของวัตถุดิบที่
หลากหลายมาเกี่ยวของ อีกทั้งวิธีการหาคําตอบก็จะแตกตางกันดวย 
รูปแบบปญหา 

รูปแบบปญหาการตัดแบงพัสดุแบบหนึ่งมิติในงานวิจัยน้ี  มีเง่ือนไขคือ ความยาวของวัตถุดิบมีระยะความ
ยาว L โดยจํานวนวัตถุดิบที่จะนํามาตัดนั้นมีจํานวนไมจํากัด นําวัตถุดิบนี้ไปตัดแบงตามความยาวที่ตองการที่ระยะ 
di โดย i = 1  ,2  ,3 , ..., n  วัตถุประสงคการตัดคือตองการใชจํานวนวัตถุดิบใหนอยที่สุด สามารถแสดงรูปแบบ
สมการโปรแกรมเชิงเสนตรง ไดดังนี้ 
 

Objective: ∑
=

=
n

i
ixZMin

1

 

 
Subject to: Ld

m

j
j∑

=

≤
1

 

  1,0=ix    
  0≥jd  mj ,...,2,1; =

โดย Z   =  จํานวนวัตถุดิบ 



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

19

 

xi  =  วัตถุดิบทอนที่  i 
Li  =   ขนาดความยาวของวัตถุดิบ 
dj  =   ขนาดความยาวที่ตองการตัดทอนที่ j 

 

ข้ันตอนการตัดแบงพัสดุแบบหนึ่งมิติดวยวิธีฮิวริสติก 
ในการตัดแบงพัสดุแบบหนึ่งมิติดวยวิธีฮิวริสติก จะมีข้ันตอนดังนี้ 
1) ใชความยาวของวัตถุดิบที่มีระยะความยาว L เปนความยาวเร่ิมตน 
2) หารายการความยาวที่ตองการตัด (Candidate List) โดยจะตองมีระยะความยาวที่นอยกวาหรือเทากับความยาว 
L 
3) ถามีจํานวนรายการความยาวใน Candidate List  

3.1) ใหใชวิธีฮิวริสติกในการเลือกความยาวไปตัด ในที่นี้มี 4 วิธี คือ 
3.1.1) โดยใชวิธีความยาวมากที่สุด (Max. Length) คือ เลือกความยาวที่มากที่สุดใน Candidate List ไปตัด

กอน  
3.1.2) โดยใชวิธีความยาวนอยท่ีสุด (Min. Length) คือ เลือกความยาวที่นอยที่สุดใน Candidate List ไปตัด

กอน 
3.1.3) ใชวิธีสุม (Random) คือ สุมเลือกความยาวใน Candidate List ไปตัด ซึ่งความยาวทุกรายการใน  

Candidate List มีโอกาสจะถูกเลือกเทากันทั้งหมด 
3.1.4) ใชวิธีสุมแบบ Greedy (Greedy Random) คือ สุมเลอืกความยาวใน Candidate List ไปตัด ซึ่งความ 

ยาวทุกรายการใน Candidate List มีโอกาสจะถูกเลือกไมเทากัน โดยความยาวที่มากจะมีโอกาสถูกเลือกมากกวา
ความยาวที่นอย 

3.2) เมื่อเลือกความยาวไดแลว ใหปรับปรุงความยาว L ใหเปนความยาวที่เหลือของวัตถุดิบ โดยการนําความ 
ยาวที่เลือกไดจากวิธีฮิวริสติกขางตน ไปหักออกจากความยาว L 

3.3) กลับไปข้ันตอนท่ี 2 อีกคร้ัง โดยใหใชความยาวที่เหลือแทนความยาว L 
4)  ถาไมมีจํานวนรายการความยาวใน Candidate List ใหกลับไปข้ันตอนที่ 2 อีกคร้ัง โดยใชความยาวของวัตถุดิบ 
ท่ีมีระยะความยาว L เปนความยาวเริ่มตนอีกคร้ัง 
5)  ทําขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ซ้ําไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งความยาวและจํานวนที่ตองการตัด ถูกนําไปตัดจนหมด 
6)  สรุปผลการตัด โดยนับจํานวนวัตถุดิบ, ประสิทธิภาพการตัด, เศษท่ีเหลือจากการตัดทั้งแบบรวมและเฉลี่ย 
 

ตัวอยางปญหา 
จากขั้นตอนการตัดแบงพัสดุแบบหนึ่งมิติดวยวิธีฮิวริสติก ไดถูกนําไปทดสอบกับ 10 ตัวอยางปญหา ดังนี้ 

       Prob1: { (15/3), (26/5), (38/7), (56/9), (48/11) } 
       Prob2: { (100/5), (52/4), (62/4), (38/7), (27/8), (15/6), (48/7), (35/9) } 
       Prob3: { (450/21), (200/15), (350/10), (400/20), (160/25), (280/30) } 
       Prob4: {(100/10), (150/15), (200/17), (250/23), (300/30), (350/20), (400/8), (450/9), (500/12),(550/16)} 
       Prob5: { (150/20), (250/42), (50/35), (400/4), (390/35), (240/21), (100/23), (420/15), (290/10), (80/40), 
(340/5), (200/8) } 
       Prob6: { (200/100), (250/80), (400/200), (370/150), (480/300) } 
       Prob7: { (570/10) , (800/50), (1000/40), (630/36), (950/27), (430/53) } 
       Prob8: { (1100/80), (400/40), (300/60), (650/70), (235/30), (480/10), (740/20) } 
       Prob9: { (430/56), (500/42), (680/64), (230/40), (100/84), (50/100), (720/90), (350/71) } 
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       Prob10: { (150/90), (950/100), (1150/20), (600/50), (720/74), (640/80), (250/95), (130/90), (450/80) } 
หมายเหตุ 
1) หนวยของความยาวที่ตองการตัด มีหนวยเปนเซนติเมตร  (ซม.) 
2) ความยาวของวัตถุดิบที่ใช คือ ปญหาที่ 1-2 ใช 1 เมตร, ปญหาที่ 3-6 ใช 6 เมตร, ปญหาที่ 7-10 ใช 12 เมตร 
3) สัญลักษณท่ีใชมีความหมายดังนี้ เชน   Prob1: { (15/3), (26/5), (38/7), (56/9), (48/11) }  
   หมายถึง มีการตัด 5 รายการ คือ (1) ระยะ 15 ซม. จํานวน 3 ทอน, (2) ระยะ 26 ซม. จํานวน 5 ทอน, (3) ระยะ 

38 ซม. จํานวน 7  ทอน, (4) ระยะ 56 ซม. จํานวน 9 ทอน, และ (5) ระยะ 48 ซม. จํานวน 11 ทอน 
 

ผลการทดลอง 
 เมื่อนําตัวอยางปญหาท้ังหมดไปทําการตัดแบงดวยวิธีฮิวริสติก ไดผลการทดลองดังตารางที่ 1 และตาราง
ที่ 2 ดังน้ี 
 ตารางที่ 1  : จํานวนวัตถุดิบที่ใช และประสิทธิภาพการตัด 

Problem 
จํานวนวัตถุดิบที่ใช (ทอน), ประสิทธิภาพการตัด (%) 

Max. Length Min. Length Random Greedy Random 
1 16 (92.06%) 20 (73.65%) 19 (77.53%) 18 (81.83%) 
2 23 (94.74%) 28 (77.82%) * 25 (87.16%) 24 (90.79%) 
3 70 (86.55%) 80 (75.73%) 75 (80.78%) 72 (84.14%) 
4 86 (97.77%) 103 (81.63%) 95 (88.51%) 90 (93.43%) 
5 93 (95.95%) 116 (76.93%) 106 (84.18%) 101 (88.60%) 
6 690 (77.17%) 724 (73.55%) 706 (75.42%) 698 (76.29%) 
7 167 (78.25%) 184 (71.02%) 171 (76.42%) 169 (77.33%) 
8 175 (92.45%) 209 (77.41%) 197 (82.13%) 183 (88.41%) 
9 170 (98.46%) 246 (68.04%) 208 (80.47%) 196 (85.40%) 
10 299 (94.04%) 384 (73.23%) 337 (83.44%) 323 (87.06%) 

เฉลี่ย 178.90 (90.74%) 209.40 (74.90%) 193.90 (81.60%) 187.40 (85.33%) 
 

ตารางที่ 2  : เศษที่เหลือจากการตัดโดยรวม, เศษท่ีเหลือจากการตัดโดยเฉล่ีย 

Problem 
เศษที่เหลือจากการตัดโดยรวม (ซม.), เศษที่เหลือจากการตัดโดยเฉลี่ย (ซม./ทอน) 

Max. Length Min. Length Random Greedy Random 
1 127 (7.94) 527 (26.35) 427 (22.47) 327 (18.17) 
2 121 (5.26) 621 (22.18) 321 (12.84) 221 (9.21) 
3 5650 (80.71) 11650 (145.63) 8650 (115.33) 6850 (95.14) 
4 1150 (13.37) 11350 (110.19) 6550 (68.95) 3550 (39.44) 
5 2260 (24.30) 16060 (138.45) 10060 (94.91) 6910 (68.42) 
6 94500 (136.96) 114900 (158.70) 104100 (147.45) 99300 (142.26) 
7 43580 (260.96) 63980 (347.72) 48380 (282.92) 45980 (272.07) 
8 15850 (90.57) 56650 (271.05) 42250 (214.47) 25450 (139.07) 
9 3150 (18.53) 94350 (383.54) 48750 (234.38) 34350 (175.26) 
10 21370 (71.47) 123370 (321.28) 66970 (198.72) 50170 (155.33) 

เฉลี่ย 18775.80 (71.01) 49345.80 (192.51) 33645.80 (139.24) 27310.80 (111.44) 
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หมายเหตุ   จากตารางที่ 1 ถาพิจารณารายละเอียดตัวอยางแผนการตัดของ Problem 2 กรณี Min. Length จะ
แสดงไดดังนี้ 

แผนการตัดของ Problem 2 กรณี Min. Length คือ (1) 15,15,15,15,15,15 (2) 27,27,27 (3) 27,27,27 
(4) 27,27,35 (5) 35,35 (6) 35,35 (7) 35,35 (8) 35,35 (9) 38,38 (10) 38,38 (11) 38,38 (12) 38,48 (13) 48,48 
(14) 48,48 (15) 48,48 (16) 52 (17) 52 (18) 52 (19) 52 (20) 62 (21) 62 (22) 62 (23) 62 (24) 100 (25) 100 
(26) 100 (27) 100 (28) 100 
 มีความหมายคือ วัตถุดิบทอนที่ 1 ตัดที่ความยาว 15 ซม.จํานวน 6 ทอน, วัตถุดิบทอนท่ี 2 ตัดที่ความยาว 
27 ซม.จํานวน 3 ทอน, วัตถุดิบทอนที่ 3 ตัดที่ความยาว 27 ซม.จํานวน 3 ทอน, และตัดตามความหมายนี้จนถึง
วัตถุดิบทอนที่ 28 
  

จากขอมูลในตาราง นําไปเขียนแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดลองในกรณีตาง ๆ จะไดดังภาพที่ 1 ถึง
ภาพท่ี 4 ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1  แผนภูมิเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตัด 

 
 

ภาพที่ 2   แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนวัตถุดิบที่ใช 
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ภาพที่ 3  แผนภูมิเปรียบเทียบเศษที่เหลือจากการตัดโดยรวม 

 
ภาพที่ 4 แผนภูมิเปรียบเทียบเศษที่เหลือจากการตัดโดยเฉลี่ย 

 
สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดสอบการตัดแบงพัสดุแบบหนึ่งมิติดวยวิธีฮิวริสติกกับปญหาตัวอยางขางตน สรุปผลไดดัง
ตารางที่ 3 
 
  ตารางที ่3   สรุปผลคาเฉลี่ยตาง ๆ 

คาเฉล่ีย 
วิธีฮิวริสติก 

Max. 
Length 

Min. Length Random 
Greedy 
Random 

1) จํานวนวัตถุดิบที่ใช (ทอน) 178.90 209.40 193.90 187.40 
2) ประสิทธิภาพการตัด (%) 90.74% 74.90% 81.60% 85.33% 
3) เศษท่ีเหลือจากการตัดโดยรวม (ซม.) 18775.80 49345.80 33645.80 27310.80 
4) เศษท่ีเหลือจากการตัดโดยเฉล่ีย (ซม./ทอน) 71.01 192.51 139.24 111.44 
 จากตารางที่ 3 ถานําคาเฉลี่ยของแตละวิธีฮิวริสติกในแตละรายการมาเรียงลําดับ จะไดดังนี้ 

1) จํานวนวัตถุดิบที่ใช (เรียงลําดับจากนอยไปมาก) จะได  Max. Length, Greedy Random, Random, 
Min. Length 
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2) ประสิทธิภาพการตัด (เรียงลําดับจากมากไปนอย) จะได  Max. Length, Greedy Random, Random, 
Min. Length 

3) เศษที่เหลือโดยรวม (เรียงลําดับจากนอยไปมาก) จะได  Max. Length, Greedy Random, Random, 
Min. Length 

4) เศษที่เหลือโดยเฉลี่ย (เรียงลําดับจากนอยไปมาก) จะได  Max. Length, Greedy Random, Random, 
Min. Length 
 จากการศึกษาผลการตัดใน 4 รายการ คือ จํานวนวัตถุดิบที่ใช, ประสิทธิภาพการตัด, เศษท่ีเหลือโดยรวม, 
และเศษท่ีเหลือโดยเฉล่ีย จะเห็นไดวาวิธีฮิวริสติกที่ใหประสิทธิผลสูงท่ีสุด คือ วิธี Max. Length จะใหผลดีที่สุดครบ
ท้ัง 4 รายการ ในขณะที่วิธีฮิวริสติกที่ใหประสิทธิผลต่ําที่สุด คือ วิธี Min. Length สําหรับวิธีสุมทั้ง 2 แบบนั้น จะให
ประสิทธิผลการตัดที่มีคาระหวางวิธีฮิวริสติกแบบ Max. Length และ Min. Length โดยวิธีการสุมแบบ Greedy 
Random จะใหประสิทธิผลดีกวาวิธีการสุมแบบธรรมดา 
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