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บทคัดย่อ 

สภาวะในการเพาะปลูกและสายพนัธ์ุขา้วนั^นมีผลต่อความหลากหลายของสารทุติยภูมิที0มีอยู่ในเมลด็ขา้ว 
ในงานวิจยัน̂ีไดใ้ชเ้มลด็ขา้วไทย 6 สายพนัธ์ุที0ไดจ้ากศูนยวิ์จยัขา้วปทุมธานี ศูนยวิ์จยัขา้วอุบลราชธานี และศูนยวิ์จยั
ขา้วร้อยเอ็ด โดยมีขา้วขาว 3 สายพนัธ์ุ (หางยี71 ชยันาท1 และกข49) และขา้วสี 3 สายพนัธ์ุ (ขา้วเหนียวดาํอุบล 
ขา้วกํ0าอุบล และขา้วกํ0าอุดร) มาใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสารเฟลโวนอยด์ ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิก และสารเฟลโวนอยด์จะถกูพบในปริมาณที0สูงในเมล็ดขา้วสี ซึ0 งมากกว่าที0พบในเมลด็ขา้ว
ขาว โดยที0ขา้วเหนียวดาํอุบลจะพบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสารเฟลโวนอยดสู์งที0สุด (670 mg Gallic/L.g 
และ 380 mg Catechin/L.g ตามลาํดบั) ตามมาดว้ยขา้วกํ0าอุบล และขา้วกํ0าอุดร นอกจากน̂ียงัมีการนาํสารสกดัจาก
เมลด็ขา้วไปวิเคราะห์ฤทธิn ในการตา้นอนุมลูอิสระดว้ยวิธี ABTS และ DPPH สารสกดัจากเมลด็ขา้วเหนียวดาํอุบล
ให้ฤทธิn ในการตา้นอนุมูลอิสระสูงที0สุดทั^งจากวิธี ABTS (14 µM Trolox/g) และ DPPH (6 ไมโครลิตร) 
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เช่นเดียวกบัปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสารเฟลโวนอยด์ที0พบ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก สารเฟลโว
นอยด์ และฤทธิn ในการตา้นอนุมูลอิสระของเมล็ดขา้วที0ไดน้ั^นสามารถนําไปใชใ้นการเพิ0มมูลค่า และคุณค่าทาง
สารอาหารในขา้วสายพนัธ์ุไทยได ้
 
คําสําคัญ: เฟลโวนอยด,์ สารประกอบฟีนอลิก, เมลด็, ขา้วไทย 

 
Abstract 

The variation of secondary metabolites in rice seeds are affected by environmental cultivation and rice 
varieties. This research used six varieties of Thai rice seeds from Pathumthani, Ubon Ratchathani and Roiet 
Rice Research Center. Three varieties of non-pigmented rice (Hahng Yi71, Chai Nat1 and RD49) and three 
varieties of pigmented rice (Glutinous rice Ubon, Khum Ubon and Khum Udon) were investigated for their total 
phenolic compound and total flavonoids profiles. The high contents of total phenolic compound and total 
flavonoids were also observed in pigmented rice seeds which more than in non-pigmented rice seeds. Glutinous 
rice Ubon variety presented the highest levels of total phenolic compound and total flavonoids (670 mg Gallic/g 
and 380 mg Catechin/g, respectively) followed by Khum Ubon and Khum Udon varities. Moreover, these rice 
extracts were evaluated for their antioxidant capacities by ABTS and DPPH assay. The rice extracts from 
Glutinous rice Ubon variety presented the highest antioxidant activities both ABTS (14 µM Trolox/g) and 
DPPH (6 µL) assay as well as total phenolic compound and total flavonoids contents. The quantitative total 
phenolic compound, total flavonoids and antioxidant capacities profiles of rice seeds can be useful to value-
added and nutrient enrichment in Thai rice varieties. 
 
Keywords: Flavonoids, Phenolic compounds, Seed, Thai rice 
 
1. บทนํา 

จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัที0มีความสนใจในอาหารหรือผลิตภณัฑที์0เสริมสุขภาพหรือดูแล
สุขภาพมากข̂ึน [1,2] อาจเนื0องมาจากสภาพแวดลอ้มทั^งทางกายภาพ และทางชีวภาพที0เปลี0ยนแปลงไป ทาํใหเ้กิด
สภาวะเครียดและความเจ็บป่วยไดง่้ายข̂ึน จึงทาํให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการผลิตภณัฑที์0มีคุณค่าทางโภชนาการที0
สูง เพื0อลดความเจ็บป่วยต่างๆ ที0อาจเกิดข̂ึนในอนาคต [3] และผูบ้ริโภคยงัมีความเชื0อที0ว่าผลิตภัณฑ์หรือ
สารอาหารที0ไดจ้ากธรรมชาตินั^น มีความปลอดภยัและเหมาะกบัการบริโภคมากกว่าสารที0สังเคราะห์หรือผลิตดว้ย
กระบวนการทางเคมี [4] 
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จึงทําให้ผูบ้ริโภคมีความสนใจในการเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารที0 มีคุณค่าทางโภชนาการใน
ผลิตภณัฑที์0ไดจ้ากธรรมชาติแต่ละชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ0งสารประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds) และสาร
กลุ่มเฟลโวนอยด์ (flavonoids) ที0มีประโยชน์ที0หลากหลาย เช่น เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ สารตา้นเซลลม์ะเร็ง ลด
ความเสี0ยงในการเกิดโรคหัวใจ ลดโคเลสเตอรอลในเลือด เป็นตน้ [5,6] ซึ0 งสารประกอบฟีนอลิก และสารกลุ่ม  
เฟลโวนอยดน์ั^น พบอยู่ในผกั และผลไมต้ามธรรมชาติ และพบในปริมาณสูงในผลไมจ้าํพวกเบอร์รี0  ซึ0 งส่วนใหญ่
เป็นผลไมจ้ากต่างประเทศ และมีราคาที0ค่อนขา้งสูง [7-9] จึงมีความสนใจที0จะวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบ   
ฟีนอลิก และสารกลุ่มเฟลโวนอยดใ์นพืชทอ้งถิ0นใหม้ากยิ0งข̂ึน [10,11] เพื0อให้ผูบ้ริโภคในทุกระดบัเขา้ถึงขอ้มูล
และสามารถหาบริโภคไดต่้อไป อนัจะส่งผลต่อสุขภาพของประชากรในประเทศให้ดียิ0งข̂ึน โดยที0หนึ0 งในพืชที0
น่าสนใจ ไดแ้ก่ ขา้ว เนื0องจากขา้วนั^นเป็นทั^ งอาหารหลกัของประชากรในประเทศ และเป็นสินคา้ส่งออกที0ทาํ
รายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นอย่างสูง [12,13] อีกทั^งขา้วในประเทศไทยนั^นมีสายพนัธ์ุที0หลากหลาย ทาํให้มีความ
แตกต่างกนัทั^งทางดา้นสัณฐานวิทยา (morphology) สรีรวิทยา (physiology) และสารเมทาบอไลต ์(metabolites) ที0
อยูภ่ายในเมลด็ขา้ว และประชากรทุกกลุ่มสามารถหาซ̂ือหรือบริโภคไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

ในงานวิจยัน̂ีจึงทาํการศึกษาและวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสารกลุ่มเฟลโวนอยด ์
รวมถึงฤทธิn ในการตา้นอนุมูลอิสระที0เป็นหนึ0 งในคุณสมบติัของสารกลุ่มดงักล่าว ที0ไดจ้ากสารสกดัในเมล็ดขา้ว
ไทยสายพนัธ์ุที0เป็นที0นิยมในการเพาะปลูกและบริโภค เพื0อเป็นการเพิ0มคุณค่าของขา้วไทย และยงัเป็นองคค์วามรู้
ให้เกิดผูบ้ริโภคในการเลือกบริโภคข้าวที0นอกจากจะเป็นอาหารหลกัแลว้ ยงัเพิ0มคุณค่าทางโภชนาการและ
สารอาหารให้แก่ผูบ้ริโภค อีกทั^ งยงัเป็นข้อมูลให้แก่เกษตรกรในการเลือกเพาะปลูกข้าวสายพันธ์ุต่างๆ ให้
เหมาะสมต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคและเพิ0มรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรอีกทางหนึ0 ง  
 
2. วธีิการวจิยั  
2.1 ตวัอย่างพชื 

ในงานวิจยัน̂ีใชเ้มลด็ขา้วไทย 6 สายพนัธ์ุ โดยแบ่งเป็นขา้วขาว (non-pigmented rice) 3 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 
สายพนัธ์ุหางยี71 ชยันาท1 และกข49 ที0ไดจ้ากแหล่งเพาะปลูกในพ̂ืนที0ภาคกลาง และขา้วสี (pigmented rice) 3 
สายพันธ์ุ  ได้แก่ ข้าวเหนียวดําอุบล ข้าวกํ0 าอุบล และข้าวกํ0 าอุดร ที0 ได้จากแหล่งเพาะปลูกในพื^นที0ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยนาํเมล็ดขา้วทั^ง 6 สายพนัธ์ุมาแกะเปลือกออกดว้ยมือ จากนั^นนาํไปบด และนาํตวัอย่าง
เมลด็ขา้วที0บดแลว้เกบ็ไวที้0อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในสภาวะที0แหง้และมืด จนกวา่จะนาํมาใชใ้นการสกดัต่อไป  
2.2 การสกดัจากเมล็ดข้าว 

นําตัวอย่างเมล็ดข้าวที0บดแล้วทั^ ง 6 สายพันธ์ุ มาสกัดด้วยเมทานอล:กรดไฮโดรคลอริก (99:1) ใน
อัตราส่วนสารสกัดปริมาตร 4 มิลลิลิตรต่อนํ^ าหนักเมล็ดข้าวบด 1 กรัม ทําการสกัดเป็นเวลา 2 ชั0วโมง ที0
อุณหภูมิหอ้ง ตามวิธีของ Harborne (1998) [14] จากนั^นทาํการแยกสารสกดัที0ไดน้าํไปใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป 
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2.3 การวเิคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลกิ และสารกลุ่มเฟลโวนอยด์ 
ทาํการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที0ไดจ้ากสารสกดัในการทดลองตอนที0 2.2 ดว้ยวิธี Folin-

Ciocalteu ตามวิธีของ Alothman และคณะ (2009) [15] ทาํการเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที0ไดก้บั
สารมาตรฐาน Gallic acid ค่าที0ไดจ้ะแสดงในหน่วย mg Gallic acid/g 

ทาํการหาปริมาณสารกลุ่มเฟลโวนอยด์ที0ไดจ้ากสารสกดัในการทดลองตอนที0 2.2 ตามวิธีของ Zhishen 
และคณะ (1999) [16] ทาํการเปรียบเทียบสารกลุ่มเฟลโวนอยด์ที0ไดก้บัสารมาตรฐาน Catechin ค่าที0ไดจ้ะแสดงใน
หน่วย mg Catechin/g 

2.4 การวเิคราะห์หาปริมาณฤทธิgการต้านอนุมลูอิสระ 
ทาํการวิเคราะห์หาปริมาณฤทธิn การตา้นอนุมูลอิสระที0ไดจ้ากสารสกดัในการทดลองตอนที0 2.2 โดยนาํมา

วิเคราะห์หาฤทธิn การตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี ABTS ตามวิธีของ Re และคณะ (1999) [17] และวิธี DPPH ตามวิธี
ของ Brand-Williams และคณะ (1995) [18] 

2.5 การวเิคราะห์ทางสถิต ิ
ทาํการทดลองทั^งหมด 5 ซํ^ าในแต่ละชุดการทดลอง (n=5) ออกแบบการทดลองโดยใช ้CRD ผลที0ไดน้าํไป

วิเคราะห์ทางสถิติดว้ย ANOVA และ Duncan’s multiple range test (DMRT) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS version 15.0 
(SPSS for Windows, SPSS Inc., USA) 
 
3. ผลการศึกษาและการอภิปราย  

ในงานวิจยัน̂ีไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสารกลุ่มเฟลโวนอยด์ที0อยู่ใน
เมลด็ขา้วไทยสายพนัธ์ุที0นิยมในการเพาะปลูกของเกษตรกรทั^งหมด 6 สายพนัธ์ุ แบ่งเป็นขา้วขาว 3 สายพนัธ์ุ และ
ขา้วสี 3 สายพนัธ์ุ จากผลการทดลองพบว่าในเมลด็ขา้วสีทั^ง 3 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ขา้วเหนียวดาํอุบล ขา้วกํ0าอุบล และ
ขา้วกํ0าอุดร มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกอยู่ที0ประมาณ 580-670 mg Gallic/g ซึ0 งสูงกว่าที0พบในเมลด็ขา้วขาว 3 
สายพนัธ์ุ (ขา้วหางยี71 ชยันาท1 และกข49) ที0มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกอยู่ที0ประมาณ 100-145 mg Gallic/g 
โดยพบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงที0สุดในขา้วเหนียวดาํอุบล และนอ้ยที0สุดในขา้วสายพนัธ์ุชยันาท1 (รูปที0 1) 

เมื0อทาํการวิเคราะห์หาปริมาณสารกลุ่มเฟลโวนอยดใ์นเมลด็ขา้วทั^ง 6 สายพนัธ์ุจะพบผลการทดลองที0ได้
นั^นมีแนวโนม้การพบปริมาณสารกลุ่มเฟลโวนอยดค์ลา้ยคลึงกบัปริมาณสารประกอบฟีนอลิก โดยพบปริมาณสาร
กลุ่มเฟลโวนอยด์ในปริมาณที0สูงในเมล็ดขา้วสี (ขา้วเหนียวดาํอุบล ขา้วกํ0าอุบล และขา้วกํ0าอุดร) อยู่ที0ประมาณ 
270-380 mg Catechin/g มากกว่าที0พบในเมลด็ขา้วขาว (ขา้วหางยี71 ชยันาท1 และกข49) 2-3 เท่า ซึ0 งมีปริมาณสาร
กลุ่มเฟลโวนอยด์อยู่ที0ประมาณ 125-150 mg Catechin/g (รูปที0 2) จากผลการทดลองที0ไดน้ั^นแสดงให้เห็นว่าใน
เมลด็ขา้วสีนั^นมีคุณค่าหรือมีสารที0สาํคญัมากกว่าในขา้วขาว สอดคลอ้งกบังานวิจยัก่อนหนา้น̂ีที0มีการศึกษาในขา้ว
สายพนัธ์ุต่างๆ ของแต่ละพ̂ืนที0ในต่างประเทศ [19-21] เมื0อเปรียบเทียบกบัปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสาร
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กลุ่มเฟลโวนอยด์ที0พบในพืชชนิดอื0น ยงัพบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสารกลุ่มเฟลโวนอยด์ที0พบใน
เมล็ดข้าวยงัมีปริมาณที0น้อยกว่า เมื0อเปรียบเทียบกับพืชจําพวกเบอร์รี0  หรือพวกผกับางชนิด [22-25] แต่เมื0อ
เปรียบเทียบทางดา้นราคาและความแพร่หลายในการเพาะปลูกภายในประเทศนั^น ขา้วยงัคงเป็นพืชเศรษฐกิจที0
สาํคญั และสามารถหาบริโภคไดใ้นผูบ้ริโภคทุกระดบัภายในประเทศ 

 
รูปทีD 1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที0ไดจ้ากสารสกดัในเมลด็ขา้วไทยทั^ง 6 สายพนัธ์ุ ค่าที0ไดแ้สดงเปรียบเทียบกบั
สารมาตรฐาน Gallic acid ในหน่วย mg Gallic acid/g ตวัอกัษรภาษาองักฤษบนแท่งกราฟที0แตกต่างกนัแสดงถึงความ
แตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัที0 P ≤ 0.05 โดยวิเคราะห์ทางสถิติดว้ย Duncan’s multiple range test (DMRT) 

 
 

นอกจากน̂ีในงานวิจัยน̂ียงัไดน้าํสารสกดัที0ไดจ้ากเมล็ดขา้วทั^ ง 6 สายพนัธ์ุมาศึกษาถึงฤทธิn ในการตา้น
อนุมูลอิสระ ซึ0 งเป็นหนึ0งในคุณสมบติัที0สําคญัของสารประกอบฟีนอลิก และสารกลุ่มเฟลโวนอยด์ [26] โดยทาํ
การวิเคราะห์ฤทธิn ในการตา้นอนุมลูอิสระดว้ยวิธี ABTS และวิธี DPPH ที0เป็นวิธีวิเคราะห์ที0นิยมใชอ้ย่างแพร่หลาย
ในการศึกษาฤทธิn ในการตา้นอนุมลูอิสระของสารตวัอยา่ง [27-29] 
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รูปทีD 2 ปริมาณกลุ่มเฟลโวนอยดที์0ไดจ้ากสารสกดัในเมลด็ขา้วไทยทั^ง 6 สายพนัธ์ุ ค่าที0ไดแ้สดงเปรียบเทียบกบัสาร
มาตรฐาน Catechin ในหน่วย mg Catechin/g ตวัอกัษรภาษาองักฤษบนแท่งกราฟที0แตกต่างกนัแสดงถึงความ
แตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัที0 P ≤ 0.05 โดยวิเคราะห์ทางสถิติดว้ย Duncan’s multiple range test (DMRT) 
 
 จากผลการทดลองในรูปที0 3 นั^น เมื0อทาํการวิเคราะห์ฤทธิn ในการตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี ABTS พบว่าสาร
สกดัที0ไดจ้ากเมลด็ขา้วสีทั^ง 3 สายพนัธ์ุนั^นมีฤทธิn ในการตา้นอนุมูลอิสระที0สูง เมื0อเปรียบเทียบกบัสารตา้นอนุมูล
อิสระมาตรฐาน Trolox พบว่ามีฤทธิn ในการตา้นอนุมูลอิสระอยู่ที0ประมาณ 11-14 µM Trolox/g ซึ0 งสูงกว่าที0พบใน
สารสกดัที0ไดจ้ากเมลด็ขา้วขาวทั^ง 3 สายพนัธ์ุที0พบอยูที่0ประมาณ 1-2.5 µM Trolox/g  
 ในขณะที0การวิเคราะห์ฤทธิn ในการตา้นอนุมลูอิสระดว้ยวิธี DPPH ดงัที0แสดงในรูปที0 4 จะแสดงผลที0ไดใ้น
ปริมาณสารสกดัหน่วยของไมโครลิตร (µL) EC50 ซึ0 งแสดงถึงปริมาณสารสกดัที0สามารถยบัยั^งอนุมูลอิสระได้
ครึ0 งหนึ0งของปริมาณอนุมูลอิสระทั^งหมด (50% Inhibition) จากผลการทดลองพบว่าสารสกดัที0ไดจ้ากเมลด็ขา้วสี
ทั^ง 3 สายพนัธ์ุนั^นในมีค่า EC50 อยู่ที0ประมาณ 6-12 ไมโครลิตร ซึ0 งนอ้ยกวา่ค่า EC50 ที0พบในสารสกดัที0ไดจ้ากเมลด็
ขา้วขาวทั^ง 3 สายพนัธ์ุ (60-68 ไมโครลิตร) ถึงประมาณ 5-10 เท่า แสดงใหเ้ห็นว่าสารสกดัที0ไดจ้ากเมลด็ขา้วสีนั^น
ใหป้ริมาณสารสกดัในการยบัย ั^งอนุมลูอิสระไดค้รึ0 งหนึ0งที0นอ้ยกวา่สารสกดัที0ไดจ้ากเมลด็ขา้วขาว 
 ผลการทดลองที0ไดน้ั^นสอดคลอ้งกบัปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสารกลุ่มเฟลโวนอยดใ์นเมลด็ขา้ว
ทั^ง 6 สายพนัธ์ุ ที0ทาํการศึกษาในตอนก่อนหนา้น̂ี โดยสายพนัธ์ุขา้วที0พบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสาร
กลุ่มเฟลโวนอยดที์0สูง สารสกดัที0ไดจ้ะมีฤทธิn ในการตา้นอนุมูลอิสระที0สูงเช่นกนั แสดงใหเ้ห็นว่าสารสกดัที0ไดจ้าก
เมลด็ขา้วไทยนั^น มีคุณสมบติัในการตา้นอนุมลูอิสระ ซึ0 งในปัจจุบนัคุณสมบติัของสารตา้นอนุมลูอิสระนั^นเป็นที0
สนใจต่อผูบ้ริโภคเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ0งฤทธิn ในการตา้นอนุมูลอิสระที0มีอยู่ในอาหารหลกัที0นิยมบริโภค
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กนัเป็นประจาํอยู่แลว้ [30,31] ซึ0 งสามารถช่วยลดความเป็นพิษจากอนุมูลอิสระที0เกิดข̂ึนภายในเซลลไ์ด ้ส่งผลให้
เซลลสิ์0งมีชีวิตนั^นสามารถทนต่อสภาวะเครียดทั^งสภาวะเครียดทางกายภาพ (abiotic stress) และสภาวะเครียดทาง
ชีวภาพ (biotic stress) ที0จะก่อใหเ้กิดการสะสมอนุมลูอิสระภายในเซลล ์และก่อให้เกิดการทาํลายองคป์ระกอบ
ภายในเซลล ์เช่น ดีเอน็เอ โปรตีน หรือเยื0อหุม้เซลล ์ต่อไปได ้[32,33] 

 

 
รูปทีD 3 ปริมาณฤทธิn การตา้นอนุมูลอิสระที0ไดจ้ากสารสกดัในเมลด็ขา้วไทยทั^ง 6 สายพนัธ์ุ ดว้ยวิธี ABTS ค่าที0ได้
แสดงเปรียบเทียบกบัสารมาตรฐาน Trolox ในหน่วย µM Trolox/g ตวัอกัษรภาษาองักฤษบนแท่งกราฟที0แตกต่าง
กนัแสดงถึงความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนยัสําคญัที0 P ≤ 0.05 โดยวิเคราะห์ทางสถิติดว้ย Duncan’s multiple 
range test (DMRT) 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

uM
 T

ro
lox

/g

สายพันธ์ุ

a 

b b 

c 
d d 



สุธี ชุตไิพจิตร และคณะ / วารสารวชิาการปทุมวนั ปีทีD 8 ฉบบัทีD 21 มกราคม - เมษายน 2561 

8 

 
 

รูปทีD 4 ปริมาณฤทธิn การตา้นอนุมูลอิสระที0ไดจ้ากสารสกดัในเมลด็ขา้วไทยทั^ง 6 สายพนัธ์ุ ดว้ยวิธี DPPH ค่าที0ได้
แสดงในหน่วยของ EC50 (The term half maximal effective concentration) โดยวิเคราะห์จากปริมาณสารสกดัที0ได้
จากเมล็ดข้าวไทยที0สามารถยับย ั^งปริมาณอนุมูลอิสระได้ครึ0 งหนึ0 งของปริมาณอนุมูลอิสระทั^ งหมด (50% 
Inhibition) ตวัอกัษรภาษาองักฤษบนแท่งกราฟที0แตกต่างกนัแสดงถึงความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนยัสําคญัที0 
P ≤ 0.05 โดยวิเคราะห์ทางสถิติดว้ย Duncan’s multiple range test (DMRT) 
 
4. สรุป 

จากผลการทดลองที0ได้นั^นแสดงให้เห็นว่าข้าวสายพันธ์ุไทยนั^น นอกจากจะเป็นอาหารหลักให้กับ
ประชากรในประเทศแลว้ ยงัมีคุณค่าทางโภชนาการหรือสารอาหารที0หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 
โดยเฉพาะอย่างยิ0งกลุ่มขา้วสี ขอ้มูลที0ไดน้อกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคแลว้ ยงัเป็นเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรในการคดัเลือกสายพนัธ์ุขา้ว เพื0อนาํไปเพาะปลกู ซึ0 งจะส่งผลต่อการเพิ0มรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรอีกดว้ย 
 
5. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยน̂ีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(2558A11802094 และ A118-59-090) และขอขอบคุณสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ศูนยวิ์จยัขา้ว
ปทุมธานี ศูนยวิ์จยัขา้วอุบลราชธานี และศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วร้อยเอ็ดที0เอ̂ือเฟ̂ือเมล็ดพนัธ์ุขา้ว และวิทยาลยันาโน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ลาดกระบงัที0เอ̂ือเฟ̂ือสถานที0และอุปกรณ์ในการทาํงานวิจยั 
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Development of autonomous flight control system in buildings using code colors. 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบนันี_  โดรนไดถู้กนาํมาใชใ้นภาระกิจทีgหลากหลาย ส่วนมากเป็นโดรนทีgบินภายนอกอาคารใช้

ระบบ GPS ในการนาํทาง แต่การนาํโดรนบินตรวจการณ์ภายในอาคาร มีความยากลาํบากเนืgองจากภายในอาคาร
ปราศจากสัญญาณควบคุมตาํแหน่งจาก GPS จึงทาํให้โดรนไม่มีเสถียรภาพในการบินไดอ้ย่างปลอดภยั ดงันั_นใน
งานวิจยันี_ จึงไดน้าํเสนอ การพฒันาระบบทีgใชค้วบคุมโดรนให้บินภายในอาคารแบบอตัโนมติั โดยใชส้ัญลกัษณ์
แถบสีเพืgอนาํทางการบิน และสามารถบงัคบัให้เปลีgยนเส้นทางการบินของโดรนได ้ในการทดลองนี_ ไดเ้ลือกใช ้     
โดรนแบบตน้ทุนตํgา AR Drone2.0 โดยทาํการประมวลผลภาพ จากกลอ้งหนา้โดรน จากนั_นระบบจะส่งสัญญาณ
จากเครืgองคอมพิวเตอร์ยอ้นกลบัไปเพืgอควบคุมใหโ้ดรนเคลืgอนทีgตามสัญลกัษณ์แถบสี 

ในการพฒันาระบบควบคุมการบินของโดรนแบ่งเป็น 2 ขั_นตอน ขั_นตอนแรกคดัเลือกสีทีgเหมาะสมเพืgอ
นํามาใช้เป็นสัญลกัษณ์แถบสี และขั_นตอนทีgสองพัฒนาวิธีการควบคุมให้โดรนเปลีgยนเส้นทางการบินด้วย
สญัลกัษณ์แถบสี ซึgงจากการคดัเลือกสีทีgไดท้ั_งหมดเป็นสีชนิดเรืgองแสง เนืgองจากทาํใหโ้ดรนรับภาพผ่านกลอ้งหนา้ 
ไดไ้กลกว่าสีชนิดธรรมดาถึงร้อยละ 30 และโดรนสามารถบินติดตามสัญลกัษณ์แถบสีไดอ้ย่างอตัโนมติั อีกทั_งยงั
สามารถเปลีgยนเสน้ทางการบินได ้เมืgอบินเขา้ใกลแ้ผน่ป้ายนาํทางสญัลกัษณ์แถบสี 

 
คําสําคัญ: โดรนบินแบบอตัโนมติั, สญัลกัษณ์แถบสี  
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Abstract 
This paper presents the solution most of the Drones unable to indoor flying cause of without some GPS 

signal to control. The AR Drone 2.0 has been used main experimental equipment with Python and  OpenCV to 
flying control on the Linux Ubuntu computer system. 

This experiment is divided into two parts. The first part (Part-A) is carried out to test the color pattern 
of the tracking sign code colors as most suitable and second part (Part-B) is carried out to develop algorithm 
drone to change a waypoint follow the code colors sign. 

The results of experiments Part-A, there are 3 most suitable colors such as pink fluorescent, orange 
fluorescent and green fluorescent. The front camera of AR Drone2.0 able to respond fluorescent colors type 
more than ordinary color type 30%. The results of experiments Part-B, The AR Drone2.0 able to change 
waypoint follow the code colors sign as prescribed. 

 
Keywords: autonomous flight control system, code colors 
 
1. บทนํา 

จากการศึกษาเรืgองทีgเกีgยวขอ้งกบัโดรนทีgบินแบบอตัโนมติัสําหรับภาระกิจบินตรวจการณ์ภายในอาคาร
โดยไม่ใชร้ะบบ GPS ซึg งวิธีการนาํทางโดรนไดมี้งานวิจยัทีgเกีgยวขอ้งหลายวิธี ยกตวัอย่างเช่นงานวิจยัของ Jin Kim 
[1] ใชวิ้ธีการให้โดรนบินติดตามแผ่นป้ายนาํทาง ไดอ้อกแบบให้โดรนบินแบบอตัโนมติั และรักษาระยะห่าง
ระหว่างแผ่นป้ายนาํทางกบัตาํแหน่งของโดรน ซึg งภาพทีgไดผ้่านกลอ้งหน้าของโดรนจะถูกคาํนวณหาจุดกึgงกลาง 
โดยทาํการแบ่งครึg งความยาวของเส้นทแยงมุมจากขอบของภาพแผ่นป้ายนาํทางทีgรับได ้สาํหรับงานวิจยันี_ มีความ
เทีgยงตรงทีgระยะทาง 3 เมตร และไดศึ้กษางานวิจยัของ K. Boudjit [2] ไดน้าํเสนอวิธีการนาํเอา AR Drone มา
ประยกุตใ์ชง้านให้บินแบบอตัโนมติัไร้มนุษยค์วบคุมการบินดว้ยระบบ ROS (Robot Operating System) ซึg งโดรน
จะทําการตรวจสอบรูปร่างของวตัถุทีgบินติดตามได้ อีกทั_ งยงัได้มีวิธีการให้โดรนบินติดตามเส้นนําทางทีgมีสี
แตกต่างจากพื_นโดยการออกแบบให้ใช้กลอ้งใตล้าํตวัโดรนเป็นอุปกรณ์ตรวจจบั สําหรับงานวิจัยของ Richard 
Williams [3]ได้นําเสนอวิธีการนําเอาโดรนชนิดต้นทุนตํgามาใช้ในการทดลองเช่นกันในงานวิจัยนี_ ไดอ้ธิบาย 
คุณสมบติัทีgเหมาะสมหลายดา้นของ AR Drone2.0 เช่นระบบรักษาเสถียรภาพการบินในแนวขนานกบัพื_นโลกดว้ย
เทคโนโลยี Optical Flow ในงานวิจยันี_ ไดท้าํการจาํลองดว้ยวิธีการ Gazebo 3D ออกแบบใหมี้โดรนหลายตวับิน
อตัโนมติัเพืgอเปรียบเทียบกนั ซึg งกาํหนดให้โดรนทุกลาํสามารถบินหลบหลีกสิgงกีดขวาง และไม่ชนกนัเองได ้
งานวิจยัของ Keiji Kamei [4] ไดน้าํเสนอวิธีการใช ้AR Drone2.0 บินตรวจสอบตน้ไมใ้นป่า กาํหนดใหโ้ดรนบิน
ตรวจสอบผา้แถบ 3 สีทีgผกูติดอยูก่บัตน้ไม ้ซึg งเป็นการสืgอสารกบัโดรนว่านั_นคือตน้ไม ้เมืgอโดรนบินเขา้ใกลแ้ถบ 3 
สีนั_น โดรนจะหยุดเคลืgอนทีgและบินกลบัไปยงัจุดปล่อยโดรนในงานวิจยันี_  ประสบกบัปัญหาในเรืg องแสงสว่างไม่
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คงทีg  ส่งผลให้โปรแกรมควบคุมโดรนมีความยากลาํบากในการรับรู้สีและคัดแยกสี จึงได้แก้ปัญหาโดยการ
กาํหนดค่าเริgมตน้ของตวักรองสีใหส้ามารถรับรู้แสงสว่างไดห้ลายระดบั เพืgอทาํการเปรียบเทียบกบัภาพสีทีgรับได้
จากกลอ้งหนา้โดรน งานวิจยัของTianqu Zhao [5] ไดน้าํเสนอวิธีการนาํโดรนลงจอดแบบอตัโนมติัโดยใชร้ะบบ
ภาพ AR Marker ซึg งใช้กลอ้งใตล้าํตวัเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบตาํแหน่ง และนําโดรนลงจอดระบบทีgใชใ้นการ
ทดลองคือ ROS (Robot Operating System)บนระบบปฏิบติัการLinux Ubuntu 

ประโยชน์ทีgไดร้ับจากการพฒันาระบบควบคุมโดรนบินในอาคารแบบอตัโนมติัโดยใชส้ัญลกัษณ์แถบสี 
สามารถแกปั้ญหาในกรณีใชโ้ดรนบินตรวจการณ์ภายในอาคารไม่ตอ้งใชส้ัญญาณการนาํทางจาก GPS ซึg งเป็น
วิธีการทีgเรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพ อีกทั_งยงัสามารถช่วยลดทรัพยากรบุคคลในการเดินตรวจการณ์ภายในอาคาร
ลงได ้หรือนาํไปประยุกตใ์ห้บินตรวจการณ์ในโกดงักกัเก็บสารเคมี สารระเหย แทนมนุษยเ์พืgอช่วยลดความเสีgยง
อนัตรายทีgส่งผลกระทบต่อสุขภาพในการเดินตรวจการณ์ได ้

 
2. ทฤษฎีทีVเกีVยวข้อง 

ระบบการนาํทางของโดรนโดยมากจะใชร้ะบบอา้งอิงพิกดัดว้ยดาวเทียม (GPS) แต่ภายในอาคารจะไม่มี
สัญญาณ GPS ดงันั_นในงานวิจยันี_ จึงไดน้าํเสนอวิธีการนาํทางโดรนใหบิ้นภายในอาคารได ้โดยใชก้ลอ้งหนา้ของ
โดรนเป็นอุปกรณ์ตรวจจบัสัญลกัษณ์แถบสี ดงัมีหลกัการและทฤษฎีทีgเกีgยวขอ้งต่อไปนี_  
2.1 AR Drone 2.0 โดรนทีVใช้สําหรับการทดลอง 

AR Drone2.0 เป็นโดรนทีgใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอร์รีg มีนํ_ าหนกัเบา เป็นทีgนิยมใชก้นัอย่างมากใน
งานวิจยั และพฒันาทางดา้นการบินแบบอตัโนมติั ไร้มนุษยค์วบคุมเนืgองจาก AR Drone2.0 สามารถทาํการบิน
ภายในอาคารไดดี้โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชก้ารอา้งอิงตาํแหน่งจากดาวเทียม หลกัการทาํงานของ AR Drone2.0 ใช้
เทคโนโลยีรักษาเสถียรภาพในการทรงตวัในอากาศใหล้อยตวัอยู่กบัทีgดว้ยเทคโนโลยี Optical flow [3] จากกลอ้ง
ขนาดเลก็ ทีgติดอยู่ใตล้าํตวัของโดรนจะคอยรักษาตาํแหน่งการบินของ AR Drone2.0 ใหค้งทีgตลอดเวลาจนกว่าจะ
ไดรั้บคาํสัgงการเคลืgอนทีgจากเครืg องคอมพิวเตอร์หรือ สมาร์ทโฟน ทีgไดติ้ดตั_งโปรแกรมควบคุมไวแ้ลว้  AR 
Drone2.0 ยงัสามารถควบคุมการเคลืgอนดว้ยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั_นสูงเช่นภาษาโปรแกรม Python ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ AR Drone2.0ใชร้ะบบปฏิบติัการLinux 2.9.32 เพืgอควบคุมการทาํงาน ใช ้CPU 32 bit ขนาด
ความเร็ว 800 MHz Cortex -A8เป็นระบบประมวลผล  มีกลอ้ง 2ชุดคือกลอ้งหนา้ และกลอ้งทีgอยู่ใตล้าํตวัใชก้าร
ควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ผ่านระบบ WLAN  สามารถรักษาระดบัเพดานการบินดว้ยระบบ 
Ultrasonic [5]  
2.2 แสงสว่างทีVมผีลกระทบกบัการอ่านแผ่นป้ายนําทางของ AR Drone2.0 

กลอ้งหน้าของ AR Drone2.0 จะทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัแสงสีทีgสะท้อนมาจากวตัถุ 
กลบัมายงักลอ้งหนา้โดรน ดงันั_นเพืgอลดความผิดเพี_ยนในการตรวจจบัสัญลกัษณ์แถบสีทีgใชน้าํทางโดรนจึงตอ้งใช้
แสงชนิดสีขาว (Daylight) เท่านั_น แสงสีขาวจะประกอบไปดว้ย 7 สี ดงัแสดงในรูปทีg 1 และแสงสีขาวทีgสายตา
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มนุษยม์องเห็นมีความยาวคลืgน 400 – 700 นาโนเมตร รวมไปถึงแสงสีทีgสายตามนุษยไ์ม่สามารถรับรู้ไดคื้อแสง
เหนือม่วง (Ultraviolet A) มีความยาวคลืgน 315 – 400 นาโนเมตร [6]  

 
รูปทีg 1 แถบความถีgของแสงสีขาวทีgสายตามนุษยส์ามารถมองเห็นและรับรู้ได ้

 
2.3 สัญลกัษณ์แถบสีสําหรับการนําทางของโดรน 

สภาพแสงส่องสว่างทีgเหมาะสมภายในอาคาร ส่องตกกระทบแผน่ป้ายสัญลกัษณ์แถบสีสําหรับการนาํทาง
ของโดรน สาํหรับสีทีgใชน้าํทางโดรนตอ้งเป็นสีทีgกลอ้งหนา้ของ AR Drone2.0  รับภาพไดช้ดัเจน และรับภาพได้
ระยะทางทีgไกลทีgสุด ดงันั_นจึงไดท้าํการทดลองเพืgอคดัเลือกสีทีgเหมาะสมสาํหรับการพฒันาเป็นแผ่นป้ายสัญลกัษณ์
แถบสีเพืgอใชน้าํทางโดรนภายใตแ้สงส่องสว่างในอาคารทีgมีค่าส่องสว่างอยู่ระหว่าง 20 – 2400 lx   ตามมาตรฐาน
ของการแสงส่องสว่างภายในอาคาร [7] แต่ในงานวิจยันี_ ไดอ้อกแบบวิธีการทดลองคุณสมบติัของสีภายใตแ้สง
สว่างระดบัทีgกาํหนดไวคื้อ 1 - 2500 lx เพืgอใหค้รอบคลุมสภาพแสงทีgตํgากว่า หรือสูงกวา่ค่ามาตรฐานในการทดลอง 
2.3.1 ระบบสี HSV (Hue Saturation Value) ทีgใชง้านร่วมกบั ไลบรารีg  OpenCV 

ระบบสีทีgใชง้านร่วมกบัระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะใชร้ะบบ HSV (Hue Saturation Value) 
และ BGR (Blue Green Red) สาํหรับการประมวลผลภาพของ ไลบรารีg  OpenCV จะใช ้HSV เป็นหลกั แต่ภาพทีg
ไดร้ับจากกลอ้งหนา้ AR Drone2.0 เป็นระบบสี BGR ดงันั_นจึงตอ้งทาํการแปลงเป็นระบบ HSV ดว้ยชุดคาํสัgงจาก 
ไลบรารีg  OpenCV ก่อนทาํการประมวลผลภาพ (Image Processing)  
2.3.2 องคป์ระกอบของระบบสี HSV (Hue Saturation Value) 

ชุดคาํสัgงของ ไลบรารีg  OpenCV ทีgทาํงานร่วมกบัโปรแกรม Python ตอ้งใชร้ะบบสี HSV ในการ
ประมวลผลภาพจากกลอ้งหนา้ของ AR Drone2.0 ซึg งมีรายละเอียดดงันี_  H (Hue) คือเฉดของสีทีgเริgมตน้จาก 0 – 360 
องศา เรียงลาํดบั จากสีแดง ถึงม่วงแดง ถดัมาคือ S (Saturation) หมายถึงระดบัความเข้มของสีมีหน่วยเป็น
เปอร์เซ็นต ์เรียงลาํดบัสีจาง 0% ไปถึง สีเขม้ 100% และสุดทา้ยคือ V (Value) ระดบัความสว่างของสีมีหน่วยเป็น
เปอร์เซ็นต์ เรียงลาํดบัความมืดของสีทีg 0% ไปถึง ความสว่างของสีทีg 100% ในงานวิจยันี_ จะเลือกใชค่้าของ V 
(Value) เนืgองจากกลอ้งหนา้ของ AR Drone2.0 อาศยัความสว่างในการรับภาพจึงใชค่้าของ V เป็นเกณฑส์าํหรับ
การคดัเลือกค่าทีgมีเปอร์เซ็นตข์อง V สูงสุด รูปทีg 2 แสดงถึงองคป์ระกอบของระบบสี HSV แบบมุมมอง 3 มิติ ทีg
เรียงตามลาํดบัของสี ความเขม้ และความสว่าง 
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รูปทีg 2 องคป์ระกอบของสีระบบ HSV (Hue Saturation Value) 

 

2.4 การใช้ ไลบรารีV OpenCV คัดเลือกสีจากกล้องหน้า AR Dron2.0 เบืhองต้น 
ดงัทีgกล่าวมาการตรวจจบัสีในไลบรารีg  OpenCV สาํหรับงานวิจยันี_ ใชค่้าเปอร์เซ็นตข์อง V (Value) มาเป็น

เกณฑก์ารคดัเลือกสี ซึg งการทดลองใหค้รอบคลุมช่วงของแสงสว่างทีg 1lx – 2500lx เป็นแกปั้ญหาการรับรู้สีใน
สภาพแสงสวา่งไม่คงทีg [4]  ดงัในรูปทีg 3 อธิบายการชดเชยสภาพแสงสว่างทีgไม่คงทีgโดยการกาํหนดการรับรู้ของสี
ในสภาวะแสงสวา่งสูงสุด (Upper)  และแสงสวา่งตํgาสุด (Lower) 

 
รูปทีg 3 ขอบเขตการรับรู้ค่าของความสวา่งสี V (Value) 

 
2.5 วธีิการควบคุมให้โดรนบินติดตามแผ่นป้ายสัญลกัษณ์แถบสี 

ในงานวิจยันี_กาํหนดใหโ้ดรนบินติดตามสัญลกัษณ์แถบสี ในตาํแหน่งกึgงกลางของแผ่นป้ายนาํทาง เพียงสี
เดียวเท่านั_น คือสีทีgรับภาพจากกลอ้งหนา้ของ AR Drone2.0 ไดช้ดัเจนทีgสุดในขณะทีgโดรนบินลอยตวัอยู่ในอากาศ
จะพยายามรักษาตาํแหน่งของการบินใหภ้าพของแผน่ป้ายนาํทางอยู่กึgงกลางจอภาพตลอดเวลา [1] ซึg งไดก้าํหนดให้
มีการควบคุมการบินของโดรน 5 รูปแบบดงัในตารางทีg 1 เพืgอใหเ้ป็นไปตามเงืgอนไขในการรักษาตาํแหน่งตามทีgได้
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ไดก้าํหนดควบคุมการบินใหส้ัมพนัธ์ กบัการอา้งอิงตาํแหน่งพิกเซลของภาพทีgรับไดจ้ากกลอ้ง
หน้าโดรน ในรูปทีg 4 (ก)ผงัการทาํงานของอลักอริทึgมการควบคุมการบินของโดรน รูปทีg 4(ข) Pseudo Code 
ของอลักอริทึgมควบคุมการบินของโดรน และรูปทีg 4 (ค) ตวัอย่างแสดงใหเ้ห็นถึงแผน่ป้ายนาํทางขณะทีgอยู่บริเวณ
กึgงกลางจอภาพ โปรแกรมจะควบคุมโดรนใหบิ้นตรงไปดา้นหนา้ 
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ตารางทีg 1 รูปแบบการบินของโดรนทีgสัมพนัธ์กบัตาํแหน่งภาพแผ่นป้ายนาํทางบนหนา้จอแสดงผล 
ลาํดบัทีg รูปแบบการบิน ภาพจากกลอ้งหนา้โดรน 

1 บินตรงไปดา้นหนา้ บริเวณกึgงกลางจอ 
2 บินไปดา้นซา้ย บริเวณดา้นขวาของจอ 
3 บินไปดา้นขวา บริเวณดา้นซา้ยของจอ 
4 บินสูงขึ_น อยูใ่ตบ้ริเวณทีgกาํหนด 
5 บินตํgาลง อยูเ่หนือบริเวณทีgกาํหนด 

 

        
(ก) ผงัการทาํงาน                           (ข) Pseudo Code                   (ค) ตวัอยา่งโดรนบินตรงไปดา้นหนา้ 

รูปทีg 4  หลกัการทาํงานของการรักษาตาํแหน่งการบินใหภ้าพแผน่ป้ายนาํทางอยูบ่ริเวณกึgงกลางจอภาพตลอดเวลา 
 
2.6 การควบคุมเปลีVยนเส้นทางการบินของโดรนด้วยสัญลักษณ์แถบสี 

เมืgอโดรนบินเคลืgอนทีgมาถึงบริเวณตาํแหน่งทีgตอ้งหยุด เพืgอตรวจสอบสัญลกัษณ์แถบสีในการเปลีgยน
เส้นทางการบิน หลงัจากนั_นจะทาํการเปรียบเทียบกบัชุดคาํสัgงทีgไดก้าํหนดรูปแบบการบินไม่ซํ_ ากนั 4 รูปแบบ ดงั
รูปแสดงในรูปทีg 5 (ก) วิธีการกาํหนดคาํสัgงเปลีgยนเส้นทางการบินของโดรนโดยใชแ้ถบ 3 สีเรียงต่อกนัในแนวตั_ง
และ ในรูปทีg 5 (ข) ตวัอย่างแสดงเมืgอโดรนบินเขา้ใกลแ้ผ่นป้ายนาํทางและตรวจสอบไดว้่า ใหเ้ปลีgยนเส้นทางการ
บินของโดรนไปทางดา้นขวา และอลักอริทึgมการควบคุมการเปลีgยนเส้นทางการบินของโดรนแสดงในรูปทีg 6 (ก) 
คือผงัการทาํงานของโปรแกรมควบคุมโดรน รูปทีg 6 (ข) Pseudo Code  
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(ก) รูปแบบการเปลีgยนเสน้ทางการบินของโดรน          (ข) ตวัอยา่งโดรนเปลีgยนเส้นทางไปทางดา้นขวา   

รูปทีg 5  รูปแบบสญัลกัษณ์แถบสีทีgใชค้วบคุมการเปลีgยนเสน้ทางการบินของโดรน 
 

        
(ก) ผงัการทาํงาน                                                  (ข)  Pseudo Code              

รูปทีg 6  อลักอริทึgมควบคุมเปลีgยนเสน้ทางการบินของโดรน 
 
2.7 วธีิการคํานวณหาความแตกต่างของสีทีVนํามาใช้เป็นสัญลกัษณ์แถบสี 

คือการคาํนวณหาความแตกต่างระหว่างสี เพืgอคัดเลือกหาสีทีgชัดเจนทีg สุด สําหรับนํามาทําแผ่นป้าย
สญัลกัษณ์แถบสีเพืgอใชใ้นการทดลอง และทาํการเปรียบกนัระหวา่งสีทั_งสองชนิด ซึgงมีสมการดงัต่อไปนี_           
 
                                                                  Vp = (((va-vb)/va)) * 100                 (1) 
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โดยทีg Vp คือเปอร์เซ็นตค์วามแตกต่างค่าความสว่างของสี(Value)ทีgรับไดจ้ากกลอ้งหนา้โดรนเปรียบเทียบกนั 2 สี
มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต ์         

            va คือ ค่าความสว่างมากทีgสุดของการรับสีไดจ้ากกลอ้งหนา้โดรน (%) 
            vb คือ ค่าความสวา่งทีgนอ้ยสุดของการรับสีไดจ้ากกลอ้งหนา้โดรน (%) 
 
3. การดาํเนินการทดลอง 

ในบทนี_จะไดอ้ธิบายถึงขั_นตอนและสิgงทีgสาํคญัในการทดลองต่างๆ ตามทีgไดก้ล่าวมาแลว้ในบททีg 2 ขั_น
แรก จํา เ ป็นต้องจัดเตรียมเครืg องมือและอุปกรณ์ให้พร้ อมใช้งา น สําหรับงานวิจัย นี_ ได้ใช้โปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูงเพืgอพฒันาอลักอริทึgมควบคุมการบินของโดรนซึg งในปัจจุบนัไดมี้โปรแกรมทีgสามารถ
ใชพ้ฒันาอลักอริทึgมควบคุมโดรนไดห้ลายโปรแกรมเช่น C++  Node.js และ Android ซึg งแต่ละภาษามีขอ้ดีทีg
แตกต่างกนั สาํหรับงานวิจยันี_ เลือกใชภ้าษา Python2.7 เนืgองจากมีชุดคาํสัgงการติดตั_ง ไลบรารีg  OpenCV2 สาํหรับ
การประมวลผลภาพ (Image Processing) ลงบนระบบปฏิบติัการ Linux Ubuntu16.4 ไดอ้ย่างอตัโนมติั กล่าวคือ
ช่วยลดเวลาขั_นตอนการจดัเตรียมเครืgองมือลงไดม้าก อีกทั_งยงัมีตวัอย่างเพืgอสนบัสนุนการพฒันาระบบควบคุม AR 
Drone2.0 ทีgหลากหลาย ดงันั_นในงานวิจยันี_ จึงเลือกใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูง Python2.7 สาํหรับการพฒันา
เครืgองมือทีgสาํคญัต่อไป 
3.1 อุปกรณ์และสถานทีV สําหรับทําการทดลอง 

งานวิจัยนี_ ใช้ AR Drone2.0 เป็นอุปกรณ์หลกัในการทดลอง ซึg งเป็นโดรนทีgใชพ้ลงังานไฟฟ้าจาก
แบตเตอร์รีg ในการบิน จาํเป็นทีgจะต้องทาํการอดัประจุแบตเตอร์รีg ให้เต็มก่อนทําการทดลองทุกครั_ ง แผ่นป้าย
กระดาษทีgนาํมาใชใ้นการทดลองเพืgอการนาํทางโดรน ตอ้งเป็นกระดาษทีgมีสีสันแตกต่างกนั และสถานทีgทาํการ
ทดลองเป็นภายในอาคาร  หรือภายนอกอาคาร ทีgมีแสงสว่างอยู่ในช่วง100 – 2500 lx และมีกระแสลมทีgนอ้ยกว่า 1 
เมตรต่อ วินาที(m/s) และเพืgอความปลอดภยัในการทดลอง จึงจาํเป็นทีgจะตอ้งติดตั_งชุดป้องใบพดัดว้ยทุกครั_ ง AR 
Drone2.0 ทีgถูกนาํมาใชใ้นการทดลองนี_ แสดงในรูปทีg 7 

 
(ก) ภาพดา้นบนของโดรน                      (ข)  ภาพดา้นล่างของโดรน 

รูปทีg 7 AR Drone2.0 โดรนพลงังานไฟฟ้าทีgถูกนาํมาใชใ้นการทดลอง 
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3.2 การตรวจวดัค่าของแสงสว่างและกระแสลมทีVเหมาะสมก่อนทําการทดลอง 
เนืgองจากการทดลองนี_  ตอ้งอาศยัแสงสว่างเพืgอสะทอ้นกบัแผน่ป้ายสญัลกัษณ์แถบสี   กลบัมายงักลอ้งหนา้ 

และกลอ้งทีgติดตั_งอยู่ใตล้าํตวัของโดรน ใหโ้ดรนลอยตวัอยู่ในอากาศในสภาวะทีgเสถียร AR Drone2.0 ไดใ้ชวิ้ธีการ
รักษาเสถียรภาพการบินดว้ยเทคโนโลยี Optical Flow [3] จากการทดลองหลายครั_ ง พบว่าแสงสว่างทีgเหมาะสมใน
การทดลองจะอยู่ในช่วง 100 – 2500 lx   ในงานวิจยันี_ ใชเ้ครืg องมือวดัแสงสว่าง  VICTOR รุ่น 1010A  และกระแส
ลมทีgเหมาะสมสาํหรับทาํการทดลอง เมืgออ่านค่าจากเครืgองมือวดักระแสลมตอ้งไม่เกิน  1  เมตรต่อเวลา 1  วินาที 
(1m/s) โดยใชเ้ครืgองมือวดักระสม รุ่น HT-838B ดงัรูปทีg 8 (ก) 
3.3 การคัดเลอืกสีทีVเหมาะสมสําหรับทีVนํามาใช้เป็นสัญลกัษณ์แถบสีในการทดลอง 

การคดัเลือกสีทีgจะนํามาใช้ ในการพฒันาระบบควบคุมโดรนบินในอาคารแบบอตัโนมติันั_น ใช้แผ่น
ทดลอง 12 จุดสีทีgมีขนาดกวา้ง 38 เซนติเมตร ยาว 58 เซนติเมตร และมีเส้นผ่านศูนยก์ลางของขนาดจุดสี 11 
เซ็นติเมตร จาํนวน 12 จุดสี ดงัรูปทีg 8 (ข)  จะทาํการทดลองสีทีgรับไดจ้ากกลอ้งหนา้ของโดรนชัดเจนทีgสุดใน
ระยะทางทีg 1 เมตร และนาํสีทีgไดม้าทาํการคดัเลือกใหเ้หลือเพียง 3 สี 

         
(ก) เครืgองมือวดัแสงสวา่งและเครืgองวดักระแสลม                  (ข) แผน่ป้ายสาํหรับใชท้ดลอง 12 จุดสี  

รูปทีg 8 เครืgองมือวดัและอุปกรณ์ในการทดลอง 
 
ตารางทีg 2 สีทีgถกูนาํมาคดัเลือกหาความเหมาะสมสาํหรับนาํมาใชเ้ป็นสญัลกัษณ์แถบสีในการทดลอง 

สีทีg สีทีgคดัเลือก สีทีg สีทีgคดัเลือก 
1 สีม่วง 7 สีชมพู 
2 สีเขียวอ่อน 8 สีนํ_ าเงิน 
3 สีแสดชนิดเรืองแสง 9 สีเขียว 
4 สีเขียวขนิดเรืองแสง 10 สีฟ้า 
5 สีชมพชูนิดเรืองแสง 11 สีแดง 
6 สีเหลือง 12 สีแสด 
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วิธีการทดลองเริgมจาก ปรับแสงสว่างทีgส่องไปยงัแผ่นทดลอง 12 จุดสี ซึg งกาํหนดค่าการส่องสว่าง ในการทดลอง
อยู่ทีg 1 - 2500 lx การปรับค่าความสว่างทาํไดโ้ดยการเลืgอนหลอดไฟส่องสว่างออกห่างจากแผ่นป้ายทดลอง และ
การจดัวางให้แผ่นทดลอง 12 จุดสี อยู่ห่างจากกลอ้งหน้าโดรนในระยะทางประมาณ 1 เมตร จากนั_นเก็บภาพ
หนา้จอ เพืgอใชโ้ปรแกรม Just Color Picker อ่านค่า HSV แลว้ทาํการบนัทึกค่าทีgอ่านไดล้งในตาราง Excel เพืgอเกบ็
ขอ้มลูสาํหรับการคดัเลือกหาสีทีgเหมาะสมต่อไป ดัgงในรูปทีg 9 

 
รูปทีg 9 วิธีการคดัเลือกหาสีทีgเหมาะสม เพืgอทาํแผน่ป้ายสญัลกัษณ์แถบสีในการทดลอง 

 
3.4 การทดลองจบัเวลาโดรนบินแบบอิสระเพืVอหาค่าความเร็วเฉลีVย 

โดรนทีgบินไดแ้บบอตัโนมติัตอ้งมีอลักอริทึgมควบคุมการบิน ซึgงในขบวนการการตดัสินใจ ทีgตอ้งใชเ้วลา
ในการคาํนวณ หรือตรวจสอบเงืgอนไขในการทาํงานต่างๆ ดงันั_นจึงตอ้งหาค่าของเวลาเฉลีgยของโดรนบินอิสระ
โดยปราศจากอลักอริทึgมในการตดัสินใจเป็นการอา้งอิงความเร็วสูงสุดโดยใชวิ้ธีการจบัเวลาโดรนบินระยะทางทีg 5 
เมตร  ดงัแสดงในรูปทีg 10 

 

 
 

รูปทีg 10 ทดลองบินอิสระแบบจบัเวลาทีgระยะทาง 5 เมตร 
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3.5 การทดลองเปลีVยนเส้นทางบินตามแผ่นป้ายสัญลกัษณ์แถบสีแบบจบัเวลา 
เมืgอทีgโดรนไดขึ้_นบินติดตามแผน่ป้ายนาํทางจนกระทั_งถึงจุดทีgตอ้งหยุดในตาํแหน่งเปลีgยนเส้นทางการบิน 

ซึg งไดก้าํหนดให้อยู่ห่างจากแผ่นนาํทางทีgระยะทางประมาณ 1 เมตร เมืgอโดรนรับภาพแผ่นป้ายนาํทางทีgมีขนาด
มากกว่า 50 พิกเซล  จากนั_นโปรแกรมจะตดัสินใจว่า ตอ้งเปลีgยนไปเส้นทางบิน ในขณะทีgทาํการทดลองนั_นให้
สงัเกต ถึงความสาํเร็จในการเปลีgยนเส้นทางของโดรน และเริgมตน้จบัเวลาการบินตั_งแต่โดรนเริgมลอยตวั จนกระทั_ง 
ทาํการเปลีgยนเส้นทางการบินไดส้ําเร็จ จากนั_นบนัทึกเวลาลงตารางเพืgอทาํการคาํนวณเปรียบเทียบเวลากบัการบิน
ตรงแบบอิสระ(ขอ้ 3.4)  รูปทีg 11 แสดงถึงรูปแบบการเปลีgยนเสน้ทางการบินทั_ง 4 รูปแบบ 

 
รูปทีg 11 ทดลองเปลีgยนเส้นทางการบินตามแผน่ป้ายสัญลกัษณ์แถบสีแบบจบัเวลา 

 
3.6 ขัhนตอนการทดลองโดรนบินอตัโนมัตโิดยใช้สัญลกัษณ์แถบสีในการนําทาง 

โปรแกรมทีgใชใ้นการทดลองนี_พฒันาขึ_นมาโดยเฉพาะเพืgอควบคุมการบินของAR Drone2.0 คือโปรแกรม 
SITLabDrone.py ออกแบบอลักอริทึgมใหโ้ดรนบินไดแ้บบอตัโนมติัโดยใชแ้ถบสีในการนาํทางซึg งมีขั_นตอนดงันี_  

3.6.1 เชืgอมต่อ AR Drone2.0 กบัเครืgองคอมพิวเตอร์ดว้ยระบบ WLAN (wireless local area network) 
เมืgอ AR Drone2.0 เชืgอมต่อเขา้กบัแบตเตอรีg แลว้ โดรนจะปล่อยสัญญาณ Access Point ชืgอสถานีคือ 

ardrone2_69559 สามารถเชืgอมต่อโดยทีgไม่ตอ้งใส่รหสัผา่น 
3.6.2 การใชง้านโปรแกรม SITLabDrone.py ทดลองควบคุม AR Drone2.0  

เปิดโปรแกรม Python บนระบบระบบปฏิบติัการ Linux Ubuntu16.04 จากนั_นเปิดใชง้านโปรแกรมชืgอ
ไฟล ์ SITLabDrone.py และสัgงใหโ้ปรแกรมทาํงาน จะปรากฎภาพหนา้ต่างของโปรแกรมขึ_นมาแสดงสถานะการ
ทาํงานของโดรนดงัในรูปทีg 12 (ก) และรูปทีg 12 (ข) แสดงตวัอย่างเมืgอโดรนบินแบบอตัโนมติัและ ตารางทีg 3 
แสดงความหมายขอ้ความบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ เมืgอโดรนบินแบบอตัโนมติั 
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(ก) รายละเอียดของหนา้จอแสดงผล 

 
(ข) ตวัอยา่งในขณะการใชข้องโปแกรม 

รูปทีg 12 รายละเอียดของหนา้จอแสดงผลเมืgอสัgงใหโ้ปรแกรม SITLabDrone.py ทาํงาน 
 
ตารางทีg 3 รายละเอียดของหนา้จอแสดงผลเมืgอสัgงใหโ้ปรแกรม SITLabDrone.py ทาํงาน 

ลาํดบัทีg แสดงผลหนา้ของโดรน หน่วยวดั หรือสถานะของโดรน 
1 จาํนวนพิกเซลสีแสดทีgรับได ้ >= 10 Pixel, <=150 Pixel 
2 จาํนวนพิกเซลสีเขียวทีgรับได ้ >= 10 Pixel, <=150 Pixel 
3 จาํนวนพิกเซลสีชมพทีูgรับได ้ >= 10 Pixel, <=150 Pixel 
4 จาํนวนรอบของโปรแกรม >0, <=1500 then Landing 
5 แจง้สถานะของโดรน 0 = Standby, 1 After drone takeoff 

6 สถานะการเคลืgอนทีgของโดรน 
Hover, Forward, Turn left, Turn right, Move lift, Move right, 
Move up, Move down and Landing 

7 สถานะโดรนพร้อมทาํงาน 0 = Disable, 1 = Enable เมืgอรอบโปรแกรมมากกว่า 600 รอบ 
8 วนั เวลา แสดงวนั เวลาในขณะทาํการทดลอง 
9 เสน้ตดักึgงกลางจอภาพ อา้งอิงจุดกึgงกลางจอ 

10 กรอบการตดัสินใจของโดรน บริเวณกึgงกลางจอ ควบคุมใหบิ้นตรง เมืgอแผ่นป้ายอยูใ่นกรอบ 
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4. ผลการทดลอง 
ผลทีgไดจ้ากการทดลองในงานวิจยันี_ มีทั_งหมด 3 ส่วนซึgงจะไดน้าํเสนอดงัต่อไปนี_  

4.1 การคัดเลือกสีทีVเหมาะสมในการนํามาใช้เป็นแผ่นป้ายนําทาง 
ตางรางทีg 4 คือขอ้มลูทีgบนัทึกไดท้ั_งหมด 35 ค่าในการทดลองช่วงแสงสว่าง 1 – 2500 lx ของ 12 สี สําหรับ  

ตารางทีg 5 คือขอ้มูลทีgไดท้าํการเฉลีgยเฉพาะค่าของความสว่าง (Value)ทั_ง 12 สีทั_งหมด 35 ค่า จากการคดัเลือกหาสี
ทีgเหมาะสมไดพ้บว่ากลุ่มของกลุ่มสีเรืgองแสงทาํให้กลอ้งหนา้ของ AR Drone2.0 รับภาพไดช้ดัเจนทีgสุดร้อยละ 30 
เมืgอนาํมาเปรียบเทียบกบั กลุ่มสีชนิดธรรมดาพบวา่ ดงัแสดงในรูปทีg 13 กราฟเปรียบเทียบระหวา่งสีทั_ง 2 กลุ่ม 
 
ตารางทีg  4 ผลการทดลองแผ่นทดลอง 12 จุดสีในระยะทางทีg 1 เมตรในแสงสวา่ง 1 – 2500lx 

 
 
ตารางทีg  5 ค่าเฉลีgยร้อยละของความสว่างสี (Value) ทีgกลอ้งหนา้AR Drone2.0 รับไดใ้นแสงสวา่ง 1lx – 2500lx  

สีทดลอง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ค่าเฉลีgยของ Value (V)  % 64 63 94 86 87 72 77 59 26 58 43 46 
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รูปทีg 13 กราฟเปรียบเทียบค่าความสวา่งของสี (Value) ของสีกลุ่มชนิดเรืองแสง และกลุ่มสีชนิดธรรมดา 

 
4.2 ผลการทดลองจบัเวลาโดรนบินแบบอิสระ 

จากการทดลองโดรนบินแบบอิสระจบัเวลาทีgระยะทาง 5 เมตรโดยเริgมจบัเวลาตั_งแต่โปรแกรมสัgงใหขึ้_น
บินจนกระทัgง โดรนลงจอดดงั ผลการทดลองในตารางทีg 6 ค่าเฉลีgยของเวลาทีg 11 วินาที ในรูปทีg 14 แสดงการ
ทดลองโดรนบินอิสระแบบจบัเวลาทีgระยะทาง 5 เมตร  

 
รูปทีg 14 การทดลองจบัเวลาโดรนบินแบบอิสระ 

 
ตารางทีg 6 บนัทึกผลเวลาโดรนบินแบบอิสระ 10 เทีgยวบินทีgระยะทาง 5 เมตร 

เทีgยวบิน
ทดลอง 

เวลาโดรนบินแบบอิสระทีgระยะทาง 5 เมตร /วินาที 

1 10.5 
2 10.7 
3 10.5 
4 10.9 
5 11.9 
6 10.8 
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ตารางทีg 6 (ต่อ) บนัทึกผลเวลาโดรนบินแบบอิสระ 10 เทีgยวบินทีgระยะทาง 5 เมตร 
เทีgยวบิน
ทดลอง 

เวลาโดรนบินแบบอิสระทีgระยะทาง 5 เมตร /วินาที 

7 11.4 
8 11.3 
9 11.2 

10 11.3 
ค่าเฉลีgย 11.0 

 
4.3 ผลการทดลองโดรนบินแบบอัตโนมัตทิีVสามารถเปลีVยนเส้นทางการบินโดยใช้สัญลกัษณ์แถบสี 

การทดลองนี_ ใชอ้ลักอริทึgมควบคุมการบินดว้ยโปรแกรม SITLabDrone.py ในรูปทีg 15 (ก) แสดงขณะทีgทาํ
การบินแบบอตัโนมติับินเขา้หาแผ่นป้ายสัญลกัษณ์แถบสีทีgระยะทาง 5 เมตร รูปทีg 15 (ข) ภาพสถานะการบินทีgส่ง
มาจากกลอ้งหน้าโดรน และตารางทีg  7 ผลบันทึกเวลาการบินทดลองโดรนเปลีgยนเส้นทางบิน 4 รูปแบบ 10 
เทีgยวบิน ซึg งมีgค่าเฉลีgยประมาณ 29.5 วินาทีต่อระยะทาง 5 เมตร และเมืgอเปรียบเทียบเวลาการทดลองโดรนบินแบบ
อิสระพบว่าใชเ้วลามากกวา่ถึงร้อยละ 62.5  

                         
(ก)  AR Drone 2.0 ขณะทีgทาํการบินแบบอตัโนมติั        (ข) หนา้จอแสดงผลจากAR Drone2.0 ขณะบินอตัโนมติั 

รูปทีg 15 การทดลอง AR Drone2.0 บินแบบอตัโนมติัโดยใชอ้ลักอริทึgมบินเขา้หาแผน่ป้ายสัญลกัษณ์แถบสี 
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ตารางทีg 7 บนัทึกเวลาในการทดลองเปลีgยนเสน้ทางการบิน 4 รูปแบบทีgระยะทาง 5 เมตร 
เทีgยวบิน
ทดลอง 

เวลา(วินาที) ทีgระยะทางบิน 5 เมตร ค่าเฉลีgยเวลาทั_ง 4 รูปแบบ (วินาที)  
เลี_ยวขวา เลี_ยวซา้ย ลงจอด วนกลบั 

29.5 

1 28.3 29.5 29.3 29.2 
2 29.7 28.4 28.9 29.4 
3 28.3 29.6 29.8 29.5 
4 30.2 28.2 28.5 29.1 
5 29.3 29.5 28.7 29.5 
6 28.6 28.8 29.4 29.8 
7 28.2 30.1 29.8 30.2 
8 29.8 29.1 30.4 30.1 
9 30.1 30.1 30.2 30.3 

10 29.2 30.3 30.1 30.2 
ค่าเฉลีgย 29.2 29.4 29.5 29.7 

 
5. สรุปผลการทดลอง 

งานวิจยันี_ทาํการศึกษาเกีgยวกบัการควบคุมให้โดรนบินแบบอตัโนมติั โดยใชส้ัญลกัษณ์แถบสีเพืgอการนาํ
ทางซึg งไดท้าํการคดัเลือกสีทั_งหมดจาํนวน 12 สีเพืgอใหไ้ดสี้ทีgความชดัเจนทีgสุด 3 สี ไดแ้ก่ สีแสดชนิดเรืองแสง สี
เขียวชนิดเรืองแสง และสีชมพชูนิดเรืgองแสง เนืgองจากกลอ้งหนา้ของ AR Drone2.0 รับภาพไดร้ะยะทางไกลและมี
ความชัดเจนกว่ากลุ่มกระดาษสีชนิดธรรมดาถึงร้อยละ 30 สําหรับการเปลีgยนเส้นทางบินของโดรนโดยใช้
สญัลกัษณ์แถบสี สามารถควบคุมให้โดรนไดแ้บบอตัโนมติั เมืgอโดรนบินเขา้ใกลแ้ผ่นป้ายนาํทางทีgระยะประมาณ 
1 เมตร ซึg งจากการทดลองการบินทีgระยะทาง 5 เมตรจะใชเ้วลาการบินจนถึงจุดเปลีgยนเส้นทางบินทั_ง 4 รูปแบบ 
เฉลีgย 29.5 วินาที ซึg งคิดเป็นร้อยละ 62.5 เมืgอเปรียบเทียบกบัการบินอิสระระยะทาง 5 เมตรเท่ากนั จากผลการ
ทดลองนี_สามารถนาํไปประยกุตไ์ดก้บัระบบเคลืgอนอตัโนมติัอืgนๆในกรณีทีgไม่มีสญัญาณการนาํทางจาก GPS 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] Jin Kim, Yoon Suk Lee, Sang Su Han, Sang Ho Kim, Gun Hyuk Lee, Ho Jun Ji, Hye Ji Choi, Kwang Nam 

Choi “Autonomous Flight System using Marker Recognition on Drone “, IEEE Xplore, 2015, pp. 2-3. 
[2] K. Boudjit, “Detection and implementation autonomous target tracking with a Quadrotor AR Drone”, IEEE 

Xplore, Vol. 02, pp. 3. 



C. Prisrisawatd and V. Vanijja / Pathumwan Academic Journal, Vol. 8, No. 21, January - April 2018 

28 

[3] Richard Williams, Boris Konev, and Frans Coenen, “Multi-agent Environment Exploration with AR 
Drones”, Springer International Publishing Switzerland, Vol. 8717, pp. 2. 

[4] Keiji Kamei, Kazu Narumi and Daisuke Shuto, “Adaptive Color Tracking for Particle Filter to Control a 
Drone in a Forest”, IEEE Xplore, 2016, pp. 515-516. 

[5] Tianqu Zhao and Hong Jiang, ”Landing system for AR Drone 2.0 using onboard camera and ROS”, IEEE 
Xplore, 2016, pp. 1098-1100.  

[6] Sharifah Syafinaz Syed Yusof1, Norashikin M. Thamrin1, Mohd. Khairi Nordin1, Aiza Syuhada Mohd. 
Yusoff2 and Norrizah Jaafar Sidik, “Effect of Artificial Lighting on Typhonium Flagelliforme for Indoor 
Vertical Farming”, IEEE Xplore, 2016, pp. 8. 

[7] มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
เกีgยวกบัความร้อน  แสงสวา่ง  และเสียง พ.ศ. 2549, หนา้ 19 

[8] Gloria Bueno García, Oscar Deniz Suarez, Oscar Deniz Suarez, Jesus Salido Tercero, “Learning Image 
Processing with ไลบรารีg  OpenCV”, Packt Publishing, ISBN 978-1-78328-765-9, 2015, pp. pp.110-113. 



Pathumwan Academic Journal, Vol. 8, No. 21, January - April 2018: 29 - 44 

Research Paper  Received 13 November 2017 

*Corresponding author  Accepted 11 January 2018 

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ�นท์องค์กร: กรณีศึกษาบริษัทกราวน์ บิสซิเนส จํากดั 

Carbon Footprint Evaluation of Organization: Case Study of Ground Business 

Company Limited 
 

นํ�าทพิย์ เจ็กภู่ และ เพยีงพศิ กลิ�นหรั�น* 

สาขาวชิาปิโตรเคมีและการจดัการสิ�งแวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

E-mail: peangpit@gmail.com 

 

Namthip Jekpoo and Peangpit Glinrun* 

Department of Petrochemicals and Environmental Management, Faculty of Engineering, 

Pathumwan Institute of Technology, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 

E-mail: peangpit@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยันี� จึงไดศึ้กษาการจดัทาํคาร์บอนฟุตพริ�นทข์ององคก์รจากภาคการขนส่งทางบก บริษทักราวน์ บิส

ซิเนส จาํกดั มีจุดประสงค์เพื�อให้องค์กรใช้สําหรับเป็นฐานข้อมูลในวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรและการปล่อย

มลพิษสู่สภาวะแวดลอ้ม และสามารถนาํผลไปใช้เพื�อการวางแผนจดัการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

อนาคต ขอบเขตในการศึกษานี� ใช้ข้อมูลของปี พ.ศ. 2559 โดยผลการศึกษาพบว่าปริมาณคาร์บอนฟุตพริ�นท์

ทั�งหมด 518.63 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี แบ่งเป็นขอบเขตกิจกรรมที� 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากบั 465.89, 

26.90  และ 25.84  ตนัคาร์บอนไดออกไซน์เทียบเท่าตามลาํดบั     พบว่ากิจกรรมที�ส่งผลต่อการปล่อยคาร์บอน

ฟุตพรินท์มากที�สุดคือกิจกรรมที� 1 ซึ� งเป็นกิจกรรมการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ�นท์ทางตรง คิดเป็นร้อยละ 89.83% 

ของคาร์บอนฟุตพริ�นท์มวลรวม เมื�อพิจารณาคาร์บอนฟุตพริ�นท์ต่อจาํนวนพนกังานพบวา่มีค่าเท่ากบั 11.78 ตนั

คาร์บอนไดออกไซน์เทียบเท่าต่อพนักงานหนึ� งคน สําหรับแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

กิจกรรมที�มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที�สุด คือเปลี�ยนจากการใช้นํ� ามนัเชื�อเพลิงไปเป็นก๊าซ NGV ซึ� งลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจากเดิมไดถึ้ง 15% ต่อปี และลดค่านํ�ามนัเชื�อเพลิงได ้2.424 ลา้นบาทต่อปี  

 

คําสําคัญ: คาร์บอนฟุตพริ�นทอ์งคก์ร, ก๊าซเรือนกระจก 
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Abstract 

An evaluation of the carbon footprint of organization from a road transportation section in a case study 

of Ground Business Company Limited is investigated in this research that aims to use the result as database to 

analyze resource utilization and emissions to environment for strategic planning on greenhouse gases reduction 

in future. Data for this study were collected in 2016. The total carbon footprint of Ground Business Company 

Limited was 518.63 ton CO2 equivalent. When the survey data were analyzed, it was found that carbon footprint 

of activity types 1, 2 and 3 were 465.89, 26.90 and 25.84 ton CO2 equivalent, respectively. The carbon dioxide 

emission in activity type 1, which is the direct emission, presented the most influential activities, 89 percent of 

the total carbon footprint. The evaluation of global warming potential of organization per person in this 

representative year was 11.78 ton CO2 equivalent. A guideline for reducing greenhouse gases from the activities 

which mostly release greenhouse gases emission in the first priority is the change from gasoline and diesel fuel 

to NGV gas resulting in the reduction of greenhouse gases emission of 15 % and the decrease of fuel costs of 

2.424 million per year. 

 

Keywords: Carbon Footprint of Organization, Green House Gas 

 

1. บทนํา 

กิจกรรมที�มนุษยก์ระทาํในชีวิตประจาํวนัล้วนมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งผลให้

อุณหภูมิโลกในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ� นอย่างต่อเนื�อง กิจกรรมต่างๆของมนุษยที์�มีการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจก อาทิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการเผาไหมน้ํ� ามนัเชื�อเพลิง  มีเทน (CH4)จากกระบวนการบาํบดั

นํ�าเสีย ไนตรัสออกไซด ์(N2O) จากการใชปุ๋้ย และไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน (HFCs) จากสารทาํความเยน็ ซึ� งหากมี

ก๊าซเหล่านี� ในชั�นบรรยากาศมากเกินไปยอ่มทาํให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ�น [1] UNFCC รายงานเดือนธนัวาคม พ.ศ.

2558 พ บ ว่ าป ร ะ เท ศ ไ ท ย มี ป ริม าณ ก าร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เรื อ น ก ร ะ จ ก ป ร ะ ม าณ  305.52 MtCO2e (ล้ าน ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ภาคการผลิตไฟฟ้ามีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 38.96% ภาค

ขนส่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 27.41% ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง 19.97% 

และอื�นๆรวมถึงการรั�วไหลอีก 13.65 % ประเทศไทยไดต้ั�งเป้าหมายเพื�อลดลดก๊าซเรือนกระจกลงประมาณ 110-

140 tCO2e หรือร้อยละ 20-25 ในทุกภาคส่วนภายใน พ.ศ.2573  โดยเฉพาะในภาคขนส่งนั�นภาครัฐได้ให้การ

สนับสนุนตามแนวทางแผนพฒันาระบบขนส่งอย่างย ั�งยืน   แผนอนุรักษ์พลงังาน   แผนพลงังานทดแทนและ

พลงังานทางเลือกและการบริหารจดัการนํ� ามนัเชื�อเพลิง มีการกาํหนดนโยบายการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน

ชั�นบรรยากาศด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการกาํหนดภาษีคาร์บอน (carbon taxes) การกาํหนดมาตราการแสดงค่า
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ การจดัทาํการคาํนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป็นวธีิหนึ�งในการเริ�มตน้ในการแกปั้ญหาสิ�งแวดลอ้มดงัที�กล่าวมา [2] 

แน วคิดการจัดทําคาร์บ อน ฟุ ตพ ริ� น ท์ข ององค์ก ร (Carbon Footprint for Organization: CFO ห รือ 

Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็นวิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที�ปล่อยหรือดูดกลบัจากกิจกรรม

ต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหมข้องเชื�อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจดัการของเสีย และการขนส่ง และคาํนวณ

ออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า [3] โดยการพิจารณาคาร์บอนฟุตพริ�นท์ขององค์กร คาํนวณปริมาณ

การปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emission and removals) ที�เกิดจากกิจกรรมขององค์กร

โดยแบ่งกิจกรรมที�มีการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกจากการดาํเนินงานขององค์กรไว ้3 ประเภท คือ การ

ปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององคก์ร การปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกทางออ้มจากการใช้

พลงังาน และการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกทางออ้มอื�นๆ ซึ� งการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ�นท์ของ

องคก์รทาํใหอ้งคก์รทราบขอ้มูลพื�นฐานและทราบจุดที�จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที�เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของ

องค์กรได้ ซึ� งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย และเป็นกิจกรรม Corporate Social Responsibility, CSR ที�ดียิ�งที�สัมพนัธ์กับ

ธุรกิจหลักขององค์กรในการช่วยลดปัญหาโลกร้อน นอกจากนี� ยงัเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับ

ผูป้ระกอบการและธุรกิจของไทยสามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก และเป็นการเตรียมความพร้อมหากภาครัฐ

จาํเป็นตอ้งให้มีรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reporting) ขององคก์รต่างๆ เพื�อใช้

เป็นแนวทางบริหารจดัการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย [4]  

งานวิจยันี� ได้ศึกษาวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ�นท์ของบริษัทกราวน์  บิสซิเนส จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทที�

ประกอบธุรกิจในภาคขนส่งโดยให้บริการรถรับ-ส่งลูกคา้ในเส้นทางต่างๆทั�วประเทศ เพื�อให้ทราบปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นพื�นฐานสําหรับการวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเป็นการสร้างความ

ตระหนกั และ การมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของบุคลากร และองค์กร รวมทั�งสามารถนาํผลไป

วางแผนจดัการคุณภาพบญัชีรายการก๊าซเรือนกระจกของบริษทัฯ เพื�อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนบริหาร

จดัการในดา้นการใชท้รัพยากรและลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ�งแวดลอ้มต่อไป 

 

2. วธีิดําเนินการวจัิย  

ขั�นตอนการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ�นท์ขององค์กรตามแนวทางขององค์การบริหารจดัการก๊าซเรือน

กระจก (องคก์ารมหาชน) [3] แบ่งออกเป็น 5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 

1) การกาํหนดขอบเขตขององคก์ร ซึ� งเป็นการกาํหนดการดาํเนินกิจการต่าง ๆ ที�องคก์รนั�นดาํเนินธุรกิจ 

2) การกาํหนดขอบเขตของการศึกษา เพื�อให้ แต่ละองคก์รสามารถบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก ไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงทุกส่วนของกิจกรรมในองค์กร โดยการคาํนวณคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร

จะตอ้งแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 ขอบเขต ไดแ้ก่ ขอบเขตที� 1 การคาํนวณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ทางตรง (direct  emission) ซึ� งเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกระบวนการผลิตหรือการดาํเนินงาน
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โดยตรงขององคก์ร ทั�งการเผาไหมอ้ยูก่บัที� เช่น เครื�องจกัรในการผลิต การเผาไหมแ้บบเคลื�อนที� เช่น รถโดยสาร 

การเดินทางของบุคคลากรโดยใช้เชื�อเพลิงที�ทางองค์กรรับผิดชอบการเผาไหมโ้ดยตรงจากหมอ้ไอนํ� า การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกอนัเนื�องมากจากปฏิกิริยาเคมีและการรั�วไหลและช่องทางอื�นๆ  ขอบเขตที� 2 การคาํนวณการ

ปล่อยคาร์บอนไดออกไซดท์างออ้มจากการใชพ้ลงังาน (energy indirect emission) เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางออ้มจากการใช้พลงังาน ทั�งพลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อนหรือไอนํ� า ซึ� งถือว่าเป็นการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกทางอ้อม ที�ไม่ได้เกิดจากการผลิตในองค์กร ขอบเขตที� 3 การคาํนวณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ทางออ้มดา้นอื�นๆ (indirect emission) เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มที�นอกเหนือจากขอบเขตที� 1 และ 2 

เช่น การฝังกลบขยะ การเดินทางของบุคคลากรโดยไม่ไดใ้ชเ้ชื�อเพลิงจากองคก์ร การใชง้านกระดาษ อยา่งไรก็ตาม 

ISO 14064 ไดร้ะบุไวว้า่ขอบเขตที� 3 นั�นเป็นทางเลือกจะทาํหรือไม่ทาํก็ได ้[5] 

3) การระบุแหล่งที�มาและการคาํนวณปริมาณของก๊าซเรือนกระจก ซึ� งจะพิจารณาจากแหล่งที�ปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก การเก็บขอ้มูล การเลือกค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG emission factors) และการคาํนวณการ

ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ขอ้มูลจากกิจกรรมต่างๆที�เกิดขึ�นภายในองค์กรคูณกบัค่าการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และแสดงผลให้อยูใ่นรูปของมวล (ตนัหรือกิโลกรัม)คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(CO2 -eq) ดงัสมการที� 

1 ชนิดของก๊าซเรือนกระจกที� ใช้ในการคํานวณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขององค์กร ได้แก่  ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) กลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน 

(HFCs) กลุ่มก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) ก๊าซซลัเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) และไนโตรเจนไตรฟลูออไรด ์

(NF3) [2] โดยใช้ค่าศกัยภาพในการทาํให้เกิดภาวะโลกร้อนในรอบ 100 ปี ของ IPCC (GWP100) ดังแสดงใน

ตารางที� 1 

 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก = ขอ้มูลกิจกรรม x ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก     (1) 

 

4) การจดัทาํรายงาน โดยรวบรวมขอ้มูลจากการคาํนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั�ง            

3 ประเภทขององค์กร และผลรวมของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที�เกิดขึ�นทั�งหมดขององค์กรเป็นในรูป

คาร์บอนฟุตพริ�นทต์นั/กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า [8] 

5) การประเมินและจดัการความไม่แน่นอน (uncertainty) ที�เกิดขึ�นจากการจดัทาํบญัชีรายการ ก๊าซเรือน

กระจกขององคก์รเพื�อแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัคุณภาพของขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที�เก็บรวบรวมได ้โดยค่า

ระดบัคุณภาพของขอ้มูลแสดงดงัตารางที� 2 และระดบัความไม่แน่นอนและคุณภาพของขอ้มูลแสดงดงัตารางที� 3 

การประเมินความไม่แน่นอนของขอ้มูลในการจดัทาํบญัชีรายการก๊าซเรือนกระจกขององคก์ร จะแสดงให้เห็นถึง

ระดับคุณภาพของขอ้มูลที�เก็บรวบรวมได้ และ ผลที�ได้จากการประเมินความไม่แน่นอนควรนําเขา้สู่การการ

ทบทวนขององคก์ร เพื�อหาแนวทางในการจดัการความไม่แน่นอนที�เกิดขึ�น [9] 
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ตารางที� 1 ค่าศกัยภาพในการทาํใหเ้กิดภาวะโลกร้อนและระยะเวลาการคงอยูใ่นชั�นบรรยากาศของก๊าซเรือนกระจก 

ชนิดก๊าซเรือนกระจก ศกัยภาพในการทาํใหเ้กิดสภาวะโลกร้อน 

[6] 

ระยะเวลาคงอยูใ่นชั�นบรรยากาศ (ปี) 

[7] 

คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 1 200-450 

มีเทน(CH4) 28 11 

ไนตรัสออกไซด ์(N2O) 265 120 

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน(HFCs) 4-12,400 1.4-270 

เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) 6,630-11,100 1,000-50,000 

ซลัเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์(SF6) 23,500 3,200 

 

ตารางที� 2 ค่าการคาํนวณระดบัคุณภาพของขอ้มูล [9] 

รายการ ระดับคุณภาพของข้อมูล 

ขอ้มูลกิจกรรม X=6 Points Y=3 Points Z=1 Points 

เก็บขอ้มูลอยา่ง

ต่อเนื�อง 

เก็บขอ้มูลจากมิเตอร์และ 

ใบเสร็จ 

เก็บขอ้มูลจากการ 

ประมาณค่า 

Emission Factor A=4 Points B=3 Points C=2 Points D=1 Points 

EF จากการวดัที�มี 

คุณภาพ 

EF จากผูผ้ลิต EF ระดบัประเทศ EF ระดบัสากล 

 

 

ตารางที� 3 ระดบัของความไม่แน่นอนและคุณภาพของขอ้มูล [9] 

ระดบั คะแนนโดยรวมของขอ้มูล คาํอธิบาย 

1 1-6 ความไม่แน่นอนสูง คุณภาพขอ้มูลไม่ดี 

2 7-12 ความไม่แน่นอนเล็กนอ้ย คุณภาพขอ้มูลปานกลาง 

3 13-18 ความไม่แน่นอนตํ�า คุณภาพขอ้มูลดี 

4 19-24 ความไม่แน่นอนตํ�า คุณภาพขอ้มูลดีมาก 
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3. ผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 

3.1 การกาํหนดขอบเขตขององค์กร 

ขอบเขตของการศึกษาค่าคาร์บอนฟุตพริ�นท์ของ บริษทักราวน์ บิสซิเนส จาํกดั ประกอบธุรกิจให้บริการ

รถรับ-ส่ง โดยมีเส้นทางการขนส่งครอบคลุมพื�นที�กรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงเส้นทางต่างจงัหวดั เช่น จงัหวดั

กระบี� , ภูเก็ต , ขอนแก่น เป็นตน้ ส่วนสํานกังานเป็นกิจกรรมสนบัสนุนงานบริการและส่งเสริมการขาย ช่วงเวลา

ในการเก็บขอ้มูลตั�งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากทั�ง 2 สํานกังานของ

บริษทักราวน์ บิสซิเนส จาํกดั มีพื�นที�รวม 300 ตารางกิโลเมตร ไดแ้ก่ สํานกังานเลขที� 1350/259-262 ชั�น 15 อาคาร

ไทยรงค ์ซอยพฒันาการ 36 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 มีพื�นที� 50 ตารางเมตร มีพนกังานจาํนวน 23 คน และ

สํานักงานเลขที�  36/98 โครงการ RK biz Center ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์-ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 มีพื�นที� 250 ตารางเมตร มีพนักงานจาํนวน 23 คน รวมพนักงานทั�งสิ�น 44 คน โดย

พนักงานทั�ง 2 สํานกังาน ทาํงานแยกเป็น 3 กะคือ กะ 1 เวลา 8.00-17.00 น. กะ 2 เวลา 14.00-23.00 น. และกะ 3 

เวลา 23.00-8.00 น. 

3.2 การกาํหนดขอบเขตของการศึกษา 

กิจกรรมของบริษทักราวน์ บิสซิเนส จาํกดั ที�ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถจาํแนกเป็น

กิจกรรมทั�ง 3 ประเภท ดงัแสดงตารางที� 4 

 

ตารางที� 4 การกาํหนดขอบเขตการศึกษาในการประเมิน 

ขอบเขต

กจิกรรม 

แหล่งที�มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลกจิกรรม/ปี ค่า EF  

kg CO2-eq/

หน่วย [10] 

มลพษิที�เกดิขึ�น 

กิจกรรม

ประเภทที� 1  

1.การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที�เกิดขึ�นจาก

การเผาไหมจ้ากเครื�องยนตข์องยานพาหนะ

ที�องคก์รเป็นเจา้ของ มีดงันี�                                   

- Benze E350 ขนาดเครื�องยนต ์3,500 cc.  

(แก๊สโซฮอล ์95) 

 -Toyota Cambry ขนาดเครื�องยนต ์

1,998cc.    (แก๊สโซฮอล ์91)             

-Toyota Altis ขนาดเครื�องยนต ์1,600 cc. 

(แก๊สโซฮอล ์91) 

-รถตู ้ขนาดเครื�องยนต ์2,494 cc. (ดีเซล)     

             

 

 

 

15,528.88  ลิตร 

 

95,355.21  ลิตร 
 

21,190.04  ลิตร 

 

57,327.48 ลิตร 

 

 

 

 

2.1896 

 

2.1896 

 

2.1896 

 

2.7446 

 

CO2 จากการเผา

ไหมน้ํ�ามนั

เชื�อเพลิงของ

ยานพาหนะ

ภายในองคก์ร  
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ตารางที� 4 การกาํหนดขอบเขตการศึกษาในการประเมิน (ต่อ)  

ขอบเขต

กจิกรรม 

แหล่งที�มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลกจิกรรม/ปี ค่า EF 

kg CO2-eq/

หน่วย [10] 

มลพษิที�เกดิขึ�น 

กิจกรรม

ประเภทที� 1 

(ต่อ) 

2.การระเหยของก๊าซเรือนกระจกจากสาร

ทาํความเยน็ของเครื�องปรับอากาศภายใน

อาคาร โดยประเภทของสารทาํความเยน็ที�

ใชภ้ายในบริษทั คือ นํ�ายา R-22 

- ปริมาณนํ�ายา R-22 สาํนกังานพฒันาการ 

- ปริมาณนํ�ายา R-22 สาํนกังานลาดกระบงั 

6 กิโลกรัม 

5 กิโลกรัม 

1,760 

1,760 

CO2 จากการ

รั�วไหลของสาร

ทาํความเยน็( 

R-22) จากครื�อง

ปรับอากาศ  

 

กิจกรรม

ประเภทที� 2 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้

พลงังานไฟฟ้าภายในองคก์ร 

- คอมพิวเตอร์ตั�งโตะ๊ 

- เครื�องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

- เครื�องปริ�นเตอร์ 

- เครื�องปรับอากาศ 

- หลอดไฟ 

 

 

1,591.14  kWh 

247.68 kWh 

0.06 kWh 

40,195.11 kWh 

2,113.11  kWh 

 

 

0.6093 

0.6093 

0.6093 

0.6093 

0.6093 

CO2 จากการซื�อ

พลงังานไฟฟ้า

จากภายนอกมา

ใชใ้นองคก์ร 

 

กิจกรรม

ประเภทที� 3 

1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที�เกิดจากการ

ใชน้ํ�าประปา 

2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที�เกิดจากการ

ใชว้สัดุสิ�นเปลืองภายในสาํนกังาน 

- กระดาษ 

 

3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที�เกิดจากการ

กาํจดักากของเสียโดยองคก์รอื�น 

- การขนส่งขยะ 

วิ�งปกติ 0% Loading 

             วิ�งปกติ 100% Loading 

804.62 ลูกบาศก์

เมตร 

 

 

325 กิโลกรัม 

 

 

 

 

12,483 กิโลเมตร 

780.19 กิโลเมตร 

0.5081 

 

 

 

0.6662 

 

 

 

 

0.4892 

0.0472 

CO2 จากการใช้

นํ�าประปา 

 

 

CO2 จากการใช้

กระดาษ 

CO2จาการ

ขนส่งขยะโดย

รถขน-ส่ง

ขยะกทม

(รถบรรทุกขยะ

10 ลอ้ นํ�าหนกั

บรรทุกสูงสุด 

16 ตนั) 
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ตารางที� 4 การกาํหนดขอบเขตการศึกษาในการประเมิน (ต่อ) 

ขอบเขต

กจิกรรม 

แหล่งที�มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลกจิกรรม/ปี ค่า EF  

kg CO2-eq/

หน่วย [10] 

มลพษิที�เกดิขึ�น 

กิจกรรม

ประเภทที� 3 

(ต่อ) 

4. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที�เกิดจากการ

กาํจดัขยะ 

 

739.20 กิโลกรัม 0.0096 

 

 

CO2จากการทิ�ง

ขยะของ

พนกังาน 

 5.การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที�เกิดจากการ

เดินทางไป-กลบัของบุคคลากร 

- รถโดยสารประจาํทาง (CNG) 

 

 

 

- รถยนตส่์วนบุคคล (แก๊สโซฮอล ์95) 

 

 

5,110 กิโลเมตร 

 

 

 

3,460.2 กิโลเมตร 

 

 

2.2472 

 

 

 

2.1896 

 

 

CO2จากการ

โดยสารรถ

โดยสารประจาํ

ทาง 

CO2จากการ

โดยสารรถยนต์

ส่วนตวั 

 

3.3 ผลการวเิคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

3.3.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประเภทที� 1 

การวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประเภทที� 1 พิจารณาจากแหล่งที�มาของการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 2 แหล่งดว้ยกนัคือ การเผาไหมจ้ากเครื�องยนต์ของยานพาหนะที�องค์กรเป็นเจา้ของ ขอ้มูลการ

คาํนวณมาจากบิลการเติมนํ� ามนัของรถแต่ละคนัในรอบ 1 ปี และการระเหยของก๊าซเรือนกระจกจากสารทาํความ

เยน็ของเครื�องปรับอากาศภายในอาคาร โดยประเภทของสารทาํความเยน็ที�ใชภ้ายในบริษทั คือ นํ� ายา R-22 ขอ้มูล

การคาํนวณจากใบเสร็จการบาํรุงรักษาเครื�องปรับอากาศ จากการคาํนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดร์วม

จากกิจกรรมประเภทที� 1 ในปี 2559 (มกราคม-ธนัวานคม) มีค่าเท่ากบั  465,890.52 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า แสดงดงัตารางที� 5 โดยมาจากการเผาไหม้จากเครื�องยนต์ของยานพาหนะที�องค์กรเป็นเจา้ของ เป็น

ยานพาหนะใช้ในการรับส่งผูโ้ดยสารตามเส้นทางต่างๆ ครอบคลุมพื�นที�กรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงเส้นทาง

ต่างจงัหวดั ซึ� งเป็นการดาํเนินการหลกัขององคก์ร ในปริมาณ 446,530.52 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

คิดเป็นร้อยละ 95.84 และจากสารทาํความเย็นของเครื�องปรับอากาศภายในอาคาร ในปริมาณ 19,360 กิโลกรัม

คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 4.16    
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การใช้นํ� ามนัเชื�อเพลิงจากการใช้ยานพาหนะขององค์กรเป็นกิจกรรมที�มีสัดส่วนทาํให้เกิดก๊าซเรือน

กระจกสูงที�สุดในกิจกรรมประเภทที� 1 ซึ� งเป็นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทางตรง โดยองค์กรนี� มีการใช้

เชื�อเพลิงทั�งหมด 3 ประเภท ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 และนํ� ามนัดีเซล  เมื�อพิจารณาปริมาณและ

สัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แยกตามประเภทของยานพาหนะแสดงไดด้งัรูปที� 1 ซึ� งพบวา่อตัราการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโตโยตา้แคมบรี(นํ� ามนัแก๊สโซฮอล์91) มีสัดส่วนสูงที�สุดถึงร้อยละ 46.76 

รองลงมาไดแ้ก่ รถตู(้นํ� ามนัดีเซล) มีสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 35.24 โตโยตา้อลัติส(นํ� ามนัแก๊สโซฮอล์91)  ร้อยละ 

10.39 และรถเบนซ์รุ่น E350(นํ� ามนัแก๊สโซฮอล9์5)  ร้อยละ 7.61 ซึ� งเป็นสัดส่วนที�สอดคลอ้งกบัการให้บริการของ

องคก์รที�ใชร้ถโตโยตา้แคมบรีใหบ้ริการรับส่งลูกคา้ในระยะทางมากที�สุด 

 

ตารางที� 5 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประเภทที� 1 ตั�งแต่เดือน มกราคม-ธนัวาคม พ.ศ.2559 

กจิกรรมประเภทที� 1 ปริมาณการใช้/ปี ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที�ปลดปล่อย  

(kgCO2e /ปี) 

การใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิง 

(ลิตร) 

189,401.61  446,530.52 

สารทาํความเยน็, R-22 

(กิโลกรัม) 

11.00 19,360.00 

รวม 465,890.52 

 

 
รูปที� 1 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซดที์�ปลดปล่อยจากการใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิงแยกตามประเภทยานพาหนะ 
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3.3.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประเภทที� 2 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประเภทที� 2 ของบริษทับริษทักราวน์ บิสซิเนส จาํกดั  คาํนวณ

จากการใช้ไฟฟ้าในการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ โดยข้อมูลที�นํามาใช้ในการคํานวณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นการนาํปริมาณการใชไ้ฟฟ้าหน่วยเป็นกิโลวตัตช์ั�วโมง (kWh) ซึ� งไดข้อ้มูลจากใบแจง้ค่า

ไฟโดยเก็บขอ้มูลจากเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2559 และมาดูสัดส่วนการใชแ้ยกตามกาํลงัของอุปกรณ์ในสํานกังาน 

ทั�งในส่วนของสํานักงานลาดกระบงัและสํานกังานพฒันาการ  จากการผลการคาํนวณพบว่ามีค่าการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ โดยรวมในปริมาณ  26,898.83  กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จาํแนกได้เป็น 

สํานกังานพฒันาการมีค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณ  4,483.14  กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า และสํานักงานลาดกระบังมีค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณ  22,415.68  กิโลกรัม

คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า แสดงไดด้งัรูปที� 2 

 
รูปที� 2 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซดที์�ปลดปล่อยจากกิจกรรมทางออ้มประเภทที� 2 แยกตามพื�นที�ตั�งของสาํนกังาน 

 

เมื�อพิจารณาอตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในองคก์รโดยแยกตามประเภท

เค รื� อ งใช้ไ ฟ ฟ้ าที� ใช้ งาน รวม ข อ งอ งค์ก รแ ส ด งไ ด้ต ารางที�  6 เค รื� อ งใช้ ไ ฟ ฟ้ าที� มี ค่ าก ารป ล่ อ ยก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ สูงที� สุด ได้แก่  เครื� องปรับอากาศ  คิดเป็นร้อยละ 91.05 ของการปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดจ์ากกิจกรรมทางออ้มประเภทที� 2 ลองลงมาคือหลอดฟลูออเรสเซนต ์เครื�องคอมพิวเตอร์แบบ

ตั�งโต๊ะ เครื�องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  โดยมีค่าสัดส่วน ดงันี�   ร้อยละ 4.79, 3.60 และ0.56  ตามลาํดบั โดยเครื�อง

ปริ�นเตอร์เป็นเครื�องใช้ไฟฟ้าที�มีค่าการค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที�สุด โดยมีค่า 0.04 กิโลกรัม

คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
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ตารางที� 6 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที�2 จากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของสาํนกังานพฒันาการ-ลาดกระบงั 

 โดยจาํแนกตามรายการเครื�องใชไ้ฟฟ้าตั�งแต่มกราคม-ธนัวาคม พ.ศ.2559 

รายการเครื�องใช้ไฟฟ้า จํานวน 

(เครื�อง) 

กาํลงัไฟฟ้า 

(Watt) 

คํานวณ 

(Unit) 

(kWh)/ปี 

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์

ที�ปลดปล่อย 

(kgCO2e /ปี) 

พฒันาการ ลาดกระบัง 

เครื�องคอมพิวเตอร์ตั�ง

โตะ๊ 

13 - 400 1,591.14 969.48 

เครื�องคอมพิวเตอร์แบบ

พกพา 

3 1 90 247.68 150.91 

เครื�องปริ�นเตอร์ 3 1 0.022 0.06 0.04 

เครื�องปรับอากาศ 

22275 btu. 

21000 btu 

20700 btu 

18000 btu 

17991.81 btu. 

12278 btu. 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

6,528.134 

6,154.00 

6,066.55 

5,275.49 

5,272.86 

3,598.31 

 

11,972.56 

1,883.06 

1856.30 

1,614.24 

9,670.39 

13,198.56 

 

7,294.88 

1,147.35 

1,131.04 

983.56 

5,892.17 

8,041.88 

หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ 30 27 36 2,113.11 1,287.52 

รวม 44,147.10 26,898.83 

 

3.3.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประเภทที� 3 

การคาํนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประเภทที� 3 ซึ� งเป็นกิจกรรมอื�นๆภายในองคก์ร ที�มี

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางออ้มนอกเหนือจากการใชไ้ฟฟ้า โดยคาํนวณจากแหล่งที�มาของการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบดว้ยการใชน้ํ� าประปา  การใชก้ระดาษ  การจดัการขยะ และการเดินทางไป-กลบั

ของพนกังาน ทั�งในส่วนของสํานกังานลาดกระบงัและพฒันาการ จากการผลการคาํนวณพบว่ามีการปลดปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมจากกิจกรรมประเภทที� 3 ในปริมาณ  25,835.6  กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี  แสดงดงัตารางที� 7 จาํแนกไดเ้ป็น การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการใชน้ํ� าปะปาร้อย

ละ 1.58 จากการใชก้ระดาษ A4 ร้อยละ 0.84 จากการขนส่งขยะเพื�อไปกาํจดัร้อยละ 23.78 จากการทิ�งขยะร้อยละ
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0.03 แล ะจาก ารเดิ น ท างไป -ก ลับ  ข องพ นัก งาน ร้อยล ะ 44.45 ซึ� งกิ จก รรม ที� เกิ ดก ารป ล ดป ล่ อยก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซดม์ากที�สุดจากกิจกรรมประเภทที� 3  

 

ตารางที� 7 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที�3 จากการใชพ้ลงังานอื�นนอกจากพลงังานไฟฟ้าของสาํนกังาน

พฒันาการ-ลาดกระบงั โดยจาํแนกตามแหล่งที�มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (มกราคม-ธนัวาคม พ.ศ.2559) 

แหล่งที�มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการใช้ ปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์ที�

ปลดปล่อย 

(kgCO2e /ปี) พฒันาการ ลาดกระบัง 

นํ�าประปา (ลูกบาศกเ์มตร/ปี) 420.59 384.03 408.83 

กระดาษ A4 (กิโลกรัม/ปี) 260 65 216.51 

การจดัการขยะ 

- การขนส่งขยะไปกาํจดั (กิโลเมตร/ปี) 

(วิ�งปกติ0%Loading, วิ�งปกติ100%Loading) 

- การทิ�งขยะของพนกังาน (กิโลกรัม/ปี) 

 

8,531.88 

(8,030, 501.88) 

386.40 

 

4731.31 

(4,453, 278.31) 

352.80 

 

6,143.52 

 

7.09 

การเดินทางไป-กลบัของพนกังานบริษทั 

- รถยนตส่์วนตวั, แก๊สโซฮอล ์91,95 

(ลิตร/ปี) 

- รถโดยสารประจาํทาง, CNG 

(ลิตร/ปี) 

 

3,044.10 

 

3,193.75 

 

416.10 

 

1,916.25 

 

7,576.45 

 

11,483.19 

รวม 25,835.60 

 

จากการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม ประเภทที� 1-3 ของบริษทักราวน์ บิสซิเนส 

จาํกดั สามารถสรุปผลรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดด้งัตารางที� 8 เมื�อคิดต่อจาํนวนพนกังาน จาํนวนทั�งสิ�น 

44 คน ในปี พ.ศ. 2559 จะมีค่าเท่ากบั 11.78 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อพนกังาน 1 คน 

 

3.4 การประเมินความไม่แน่นอน 

การประเมินความไม่แน่นอนในแต่ละกิจกรรมแสดงไดด้งัตารางที� 9 พบวา่ผลการประเมินและการจดัการ

ความไม่แน่นอนมีระดบัคุณภาพของขอ้มูลในแต่ละประเภทของกิจกรรมอยูใ่นระดบัที�มีความไม่แน่นอนสูง ซึ� ง

สาเหตุที�ส่งผลให้ระดบัคุณภาพของขอ้มูลมีความไม่แน่นอนสูงเนื�องมาจากค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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(GHG Emission Factor) เป็นค่าที�มาจากขอ้มูลระดบัสากล  และระดบัประเทศ รวมถึงการไดม้าของขอ้มูลไดม้า

จากขอ้มูลจากใบเสร็จและการประมาณค่า และจากการประมาณค่าเพื�อเป็นการลดค่าความไม่แน่นอนของขอ้มูลจึง

ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างต่อเนื�องดว้ยการติดตั�งเครื�องมืออตัโนมติัหรือใช้เทคโนโลยีที�ทนัสมยั  เพื�อให้

ไดม้าซึ� งค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที�ถูกตอ้งและแม่นยาํมากยิ�งขึ�น [11] 

 

ตารางที� 8 ผลรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประเภทที�1-3 ของบริษทักราวน์  บิสซิเนส จาํกดั 

ประเภทกจิกรรม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า/ปี) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า/คน/ปี) 

กิจกรรมทางตรงประเภทที� 1 465.89 10.59 

กิจกรรมทางออ้มประเภทที� 2 26.90   0.61 

กิจกรรมทางออ้มประเภทที� 3 25.84   0.58 

รวม 518.63 11.78 

 

ตารางที� 9 แสดงระดบัคุณภาพของแต่ละกิจกรรม 

ประเภทของ

กจิกรรม 

รายการ คะแนนการ

เกบ็ข้อมูล  

คะแนนค่า  

EF 

ผลการ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

1 การใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิงสาํหรับ

ยานพาหนะของหน่วยงาน 

X(3) D(1) 3 1 

การระเหยของสารทาํความ

เยน็ในเครื�องปรับอากาศ 

X(3) D(1) 3  

2 การใชไ้ฟฟ้า X(3) C(2) 6 1 

3 การใชน้ํ�าประปา X(3) C(2) 6 1 

การใชว้สัดุสิ�นเปลือง

กระดาษ 

X(3) C(2) 6 1 

การขนส่งขยะไปกาํจดั Z(1) C(2) 2 1 

การทิ�งขยะ Z(1) C(2) 2 1 

การใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิงจากการ

เดินทางของพนกังาน 

Z(1) D(1) 1 1 

 



นํ�าทิพย์ เจก็ภู่ และ เพยีงพศิ กลิ�นหรั�น / วารสารวชิาการปทุมวนั ปีที� 8 ฉบับที� 21 มกราคม - เมษายน 2561 

42 

3.5 แนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ�นท์ของบริษัทกราวน์  บิสซิเนส จํากดั 

 จากการรวบรวมขอ้มูลขององคก์ร และคาํนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากกิจกรรมทั�ง 

3 ประเภท ซึ� งประกอบด้วยกิจกรรมที�เป็นการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางตรงและทางออ้ม พบว่า

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้นํ� ามนัเชื�อเพลิงสําหรับรถรับส่งผูรั้บบริการขององกรณ์นี� มี

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์ากที�สุด คือ 465.89 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี คิดเป็นร้อยละ 

89.83 ของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดร์วมขององคก์ร 

 

ตารางที� 10  เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของนํ� ามนัเชื�อเพลิง ก๊าซ LPG และก๊าซ NGV 

ประเภท                       

เชื�อเพลงิ 

ค่าความร้อน

ของเชื�อเพลงิ 

MJ/หน่วย 

[12-13] 

ค่าแฟคเตอร์                    

kgCO2e/

หน่วย 

ปริมาณการใช้

เชื�อเพลงิ                     

(หน่วย/ปี) 

ปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์

ที�ปลดปล่อย 

(kgCO2e /ปี) 

ราคาเชื�อเพลงิ 

(ล้านบาท/ปี) 

นํ�ามนัเชื�อเพลิง 

แก๊สโซฮอล ์

91,95 (ลิตร) 

31.48 2.1896 132,074.13  289,189.52 3.038 

นํ�ามนัดีเซล  

(ลิตร) 

38.74 2.7446 57,327.48  157,341.00 1.534 

รวม 189,401.61 446,530.52 4.572 

ก๊าซ LPG  

(ลิตร) 

28.06 1.7226 227,318.61  391,579.04 3.069 

ก๊าซ NGV  

(kg) 

37.93 2.2472 168,166.63  377,904.05 1.534 

 

การเปลี�ยนประเภทของเชื�อเพลิงที�ใช้ในรถยนต์ขององคก์รจากนํ� ามนัแก๊สโซฮอล์ 91 นํ� ามนัแก๊สโซฮอล ์

95 และนํ� ามนัดีเซล  ไปเป็นพลงังานทางเลือก เช่น ก๊าซ LPG ก๊าซ NGV   เป็นแนวทางหนึ� งในการลดคาร์บอน

ฟุตพริ�นท์ของบริษทักราวน์  บิสซิเนส จาํกดั โดยการคาํนวณจากปริมาณการใช้นํ� ามนัเชื�อเพลิงต่างๆขององค์กร

เทียบเป็นค่าความร้อนของเชื�อเพลิง เพื�อคาํนวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื�อเปลี�ยนมาใช้

พลงังานทางเลือกก๊าซ LPG และก๊าซ NGV แสดงไดด้งัตารางที� 10 ซึ� งจะเห็นวา่ เมื�อเปลี�ยนจากนํ�ามนัเชื�อเพลิงเป็น

ก๊าซ LPG สามารถลดอตัราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดร้้อยละ 12 ต่อปี และก๊าซ NGV สามารถลด

อตัราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ร้อยละ15 ต่อปี และจากการเทียบราคาต่อหน่วยของเชื�อเพลิง 
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นํ� ามนัแก๊สโซฮอล์ 23 บาทต่อลิตร นํ� ามนัดีเซล 26.76 บาทต่อลิตร ก๊าซ LPG 13.50 บาทต่อลิตร และก๊าซ NGV 

12.77 บาทต่อกิโลกรัม [14] พบวา่สามารถประหยดัค่าเชื�อเพลิงเมื�อเปลี�ยนเป็นก๊าซ LPG ได ้1.502 ลา้นบาทต่อปี 

และเมื�อเปลี�ยนนํ� ามนัเชื�อเพลิงเป็นพลงังานทดแทนก๊าซ NGV สามารถประหยดัค่าเชื�อเพลิงได ้2.424 ลา้นบาทต่อ

ปี 

แนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ�นท์ของบริษัทกราวน์  บิสซิเนส จาํกัด ในกิจกรรมอื�นๆ ยงัสามารถ

ดาํเนินการได ้เช่นการเปลี�ยนเครื�องปรับอากาศเป็นแบบประหยดัไฟเพื�อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า การเปลี�ยนชนิด

สารทาํความเยน็ของเครื�องปรับอากาศจากสารทาํความเยน็ R-22(CHCLF2) เป็นสารทาํความเยน็ ชนิดอื�นที�เป็น

มิตรกบัสิ�งแวดลอ้มมากขึ�นเช่นสารทาํความเยน็ R-134a(CH2FCF3) หรือสารทาํความเยน็ R-32(CH2F2)  

 

4. สรุปผล 

ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษทักราวน์ บิสซิเนส จาํกดั โดยเมื�อคิดจากจาํนวน

พนกังานทั�งสิ�น 44 คน ในปี พ.ศ.2559 ซึ� งมีค่าเท่ากบั 518.63 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเมื�อประเมิน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพนักงาน 1 คนมีค่าเท่ากับ 11.78 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยมาจาก

กิจกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง คือการใชย้านพาหนะขององคก์ร มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วน

สูงถึง 89.83 % เมื�อเปลี�ยนการใช้เชื�อเพลิงจากนํ� ามนัสําหรับยานพาหนะมาใชพ้ลงังานจากก๊าซ NGV สามารถลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดถึ้ง 15% ต่อปี และประหยดัค่าเชื�อเพลิงไดถึ้ง 2.424 ลา้นบาทต่อปี  

 

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณบริษทักราวน์ บิสซิเนส จาํกดัที�เอื�อเฟื� อสถานที� เครื�องมือ อุปกรณ์และขอ้มูลในการดาํเนินการ

ทาํวจิยัเป็นอยา่งดี 
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บทคัดย่อ 

ศึกษาการใชพ้อลิเมอร์ชีวภาพ 3 ชนิด ไดแ้ก่ แป้งขา้วโพด แป้งมนัสาํปะหลงั และเจลว่านหางจระเขเ้ป็น   
สารคีเลตในการสังเคราะห์อนุภาคแม่เหลก็นาโนโคบอลต์เฟอร์ไรต์ (CoFe2O4) ดว้ยวิธีโซล-เจล สารตวัอย่างที_ได้
จากทาํปฏิกิริยาโซล-เจลจนแห้งสนิท นํามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TGA เพื_อเลือกช่วงอุณหภูมิการแคลไซน์ 
(Calcine) ที_เหมาะสม  พบวา่อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 600 – 800 องศาเซลเซียส แลว้พิสูจนว์่าเป็นเฟสของโคบอลตเ์ฟอร์
ไรต์ดว้ยเทคนิค XRD พบพีคที_แสดงเฟสของโคบอลต์เฟอร์ไรตจ์ากสารคีเลตบางชนิด และสามารถคาํนวณหา
ขนาดผลึกโดยใชส้มการเชอเรอร์ไดข้นาดผลึกในช่วง 28 – 30 นาโนเมตร ส่วนภาพถ่ายสัณฐานวิทยาที_ไดจ้าก
กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) แสดงการเกาะกนัเป็นคลสัเตอร์ ที_สามารถวิเคราะห์การกระจายขนาดดว้ย
เทคนิค LPSA พบวา่มีการกระจายขนาดที_ค่อนขา้งกวา้งเมื_อใชแ้ป้งขา้วโพด ส่วนการวิเคราะห์กราฟฮีสเทอรีซีสลูป
ซึ_ งวดัดว้ยเทคนิค VSM พบว่า ค่าแมกนีไตเซชนัอิ_มตวัสูง สาํหรับการใชแ้ป้งมนัสําปะหลงั ในทาํนองเดียวกนัค่า
ลบลา้งทางแม่เหลก็และค่า Squareness มีการเปลี_ยนแปลงตามอิทธิพลของชนิดสารคีเลตดว้ย 
 
คําสําคัญ: โคบอลตเ์ฟอร์ไรต,์ โซล-เจล, พอลิเมอร์ชีวภาพ 
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Abstract 

The three types of biopolymer consist of corn starch tapioca starch and aloe vera gel were studies for 
using as chelating agent in the synthesis of magnetic cobalt ferrite nanoparticles (CoFe2O4) by sol-gel method.  
The samples were obtained from sol-gel reaction until completely dry. Appropriate calcine temperature range 
were selected by TGA technique analysis, found that it was temperature range of 600-800 OC. The cobalt ferrite 
phase was proved by XRD technique. The XRD patterns showed peak of cobalt ferrite phase from some 
chelating agents. The crystallite size can be calculated by Scherrer’s equation. The range of crystallite size was 
28 - 30 nm. The morphologies obtained from the SEM image showed clustering. The size distribution can be 
analysis by LPSA, found that, the size distribution was relatively wide when using corn starch.  Hysteresis loops 
were measured by VSM technique showed high saturated magnetization for the use of tapioca starch. Likewise, 
the coercive field and squareness have been altered by influence of chelating agent types. 
 
Keywords:  Cobalt Ferrite, Sol-Gel, Biopolymers 

 
1. บทนํา 

โคบอลตเ์ฟอร์ไรต ์(CoFe2O4) เป็นวสัดุแม่เหลก็แบบซอฟตเ์ฟอร์ไรต ์ที_มีฮีสเทอรีซีสลูป (Hysteresis loop) 
แคบ เนื_องจากเกิดการแมกนีไตซ์และดีแมกนีไตซ์ได้ง่ายตามสนามแม่เหล็กภายนอก ค่าลบลา้งทางแม่เหล็ก 
(Coercivity) ตํ_า ความตา้นทานทางไฟฟ้าสูง รวมถึงความเสถียรทางกายภาพและทางเคมีที_ดี จึงนิยมใชเ้ป็นแกน
หมอ้แปลงความถี_สูง และหวัอ่านเขียนขอ้มูลฮาร์ดดิสก ์[1]โดยมีโครงสร้างการจดัเรียงแบบชิดที_สุดชนิดลูกบาศก์
แบบสปินเนล [2] ที_มีสูตรคือ CoFe2O4 โดย Co เป็นไอออนของโลหะที_มีเวเลนซ์ 2+ สามารถเปลี_ยนเป็นไอออน
ของโลหะอื_น ๆ ได ้เช่น Fe2+, Mn2+, Ni2+, และ Zn2+ เป็นตน้ ส่วน Fe ในสูตรเดียวกนัมีเวเลนซ์เป็น 3+ โดยไอออน
ของ Co2+ และ Fe3+ ในโครงสร้างแบบสปินเนล มีไซตก์ารเชื_อมต่อของแกนผลึก (Crystallographic sites) 2 ไซต ์
คือ เตตระฮีดรอลไซต ์(Tetrahedral sites) และออกตะฮีดรอลไซต ์(Octahedral sites) หรือเรียกว่า A และ B ไซต ์
ตามลาํดบั ซึ_ งการจดัเรียงตวัภายในไซตข์อง Co หรือไอออนโลหะชนิดอื_น ๆ กบั Fe ทาํใหเ้กิดโครงสร้างเฟอร์ไรต์
แบบต่างๆ ที_ส่งผลต่อสมบติัทางแม่เหล็ก โดยมีปัจจยัมาจากสารคีเลต  (Chelating agent) ที_มีหน้าที_ป้องกนัการ
ตกตะกอนของไอออนโลหะ และควบคุมการยึดเกาะกนัขององคป์ระกอบทางเคมีในกระบวนการเตรียมตวัอย่าง 
และก่อนการเผาแคลไซน ์ดงันั{นความสามารถในการป้องกนัการตกตะกอนและควบคุมองคป์ระกอบทางเคมีของ
สารคีเลตที_ใช ้จึงมีความสาํคญั โดยมีปัจจยัสาํคญัจากนํ{าหนกัโมเลกลุที_หมายถึงความยาวสายโซ่โมเลกุลที_แตกต่าง
ไปตามชนิด ทาํใหค้วามสามารถในการเกี_ยวพนัระหว่างสายโซ่แตกต่างกนั [3] นั{นคือสารคีเลตที_มีสายโซ่ยาวจะมี
โอกาสเกี_ยวพนัไดม้ากกว่าสายโซ่สั{น ซึ_ งเป็นเงื_อนไขของคุณสมบติัที_เรียกว่าความหนืด (Viscosity) และลกัษณะ
การเกี_ยวพนัดงักล่าวทาํใหเ้กิดระยะห่าง ช่องว่างหรือปริมาตรว่าง (Free volume) ภายในสายโซ่ ซึ_ งเป็นบริเวณที_
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ไอออนของโลหะเขา้ไปแทรกตวัอยู่ หากปริมาตรว่างมีมาก กล่าวคือ มีการเกี_ยวพนัของสายโซ่น้อย ย่อมทาํให้
โอกาสที_ไอออนอิสระจะเขา้ไปแทรกตวัอยู่ไดจ้าํนวนมาก จนเกิดเป็นคลสัเตอร์ของสารไดห้ลายชนิด หลงัจาก
แคลไซน์ ทาํนองเดียวกนัถา้สายโซ่ยาว จะมีการเกี_ยวพนัไดม้ากขึ{น ทาํใหป้ริมาตรว่างนอ้ยลง (ความหนาแน่นสูง) 
โอกาสที_ไอออนของโลหะจะแทรกตวั ทาํให้โอกาสเกิดเป็นคลสัเตอร์ของสารชนิดอื_นๆ นอ้ยลง โอกาสที_จะได้
สารบริสุทธิ} หรือสารที_ตอ้งการหลงัจากแคลไซนสู์งขึ{น 

จากการสงัเคราะห์นิกเกิลเฟอร์ไรตโ์ดยกลุ่ม Maensiri 2007 [4] ดว้ยวิธีโซล-เจล ที_ใชไ้ข่ขาว (Ovalbumin) 
เป็นสารคีเลตใชส้ารตั{งตน้ในกลุ่มไนเตรท เผาแคลไซน์ที_อุณหภูมิ 450-650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั_วโมง ได้
เฟอร์ไรตแ์บบอินเวอร์สสปินเนล ที_มีค่าแมกนีไตเซชนัอิ_มตวัเพิ_มขึ{นตามขนาดอนุภาค 54-107 นาโนเมตร หรือ
การสังเคราะห์นาโนสปินเนลเฟอร์ไรต์ชนิดต่าง ๆ ของกลุ่ม Laokul 2011 [5] ไดแ้ก่ CuFe2O4, NiFe2O4 และ 
ZnFe2O4 โดยวิธีโซล-เจล ใช้สารคีเลตจากว่านหางจระเข ้(Aloe vela) เผาแคลไซน์ที_อุณหภูมิ 600-900 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั_วโมง ไดเ้ฟอร์ไรตร์ะดบันาโนขนาด 15-70 นาโนเมตร โดยค่าแมกนีไตเซชนัอิ_มตวัเพิ_มขึ{น
ตามอุณหภูมิ อีกทั{งแสดงพฤติกรรมแม่เหล็กแบบเฟร์โรแมกนีติกใน ZnFe2O4 และพาราแมกนีติกใน CuFe2O4 กบั 
NiFe2O4 สารคีเลตที_กลุ่มนกัวิจยัส่วนใหญ่เลือกนาํมาศึกษา มีลกัษณะเป็นสารพอลิเมอร์ที_มีอยู่ในธรรมชาติจากทั{ง
พืชและสัตว ์เป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตที_มีสายโซ่โมเลกุลยาว (นํ{ าหนักโมเกกุลสูง) ไดแ้ก่ พอลิเพปไทด ์
(Polypeptide) และสารพอลิแซ็กคาไรด ์(Polysaccharide) ที_ไม่เป็นสารพิษต่อร่างกาย หาไดง่้าย ราคาถูก และเป็น
มิตรต่อสิ_งแวดลอ้ม และเพิ_มความมั_นใจในการนําไปใช้ทางด้านการแพทย์ เช่น การใช้เป็นตวันาํส่งยาตรง
เป้าหมาย (Target drug delivery) หรือใชเ้ป็นส่วนประกอบในเครื_องตรวจวดัทางชีวภาพ (Biosensor) [6] และ
สามารถใหผ้ลิตภณัฑที์_มีสมบติัเป็นแม่เหลก็ได ้

ดงันั{นผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดในการสงัเคราะห์นาโนโคบอลตเ์ฟอร์ไรตจ์ากสารคีเลตที_เป็นพอลิเมอร์ชีวภาพ ซึ_ ง
มีกลไกการเป็นสารคีเลต ดว้ยอิทธิพลของความร้อนที_เขา้ไปทาํลายพนัธะไฮโดรเจน ทาํให้สายโซ่พอลิเมอร์
ภายในเม็ดแป้งคลายตัวออก แล้วเกิดการรวมตัวกับนํ{ าที_อยู่โดยรอบกลายเป็นสารคีเลต ในขั{นตอนของ
กระบวนการโซล-เจล เพื_อศึกษาสมบติัเชิงแม่เหล็กของนาโนโคบอลต์เฟอร์ไรต์ ไดแ้ก่ แป้งขา้วโพด แป้งมนั
สําปะหลงั เนื_องจากเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพที_หาได้ง่าย ราคาถูก ในท้องถิ_นจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั{ ง
เปรียบเทียบผลที_ไดก้บัสารคีเลตว่านหางจระเขด้ว้ย ผลิตภณัฑที์_ได ้คาดว่าจะพบเฟสของนาโนโคบอลตเ์ฟอร์ไรต ์
ที_สามารถระบุสมบติัเชิงแม่เหลก็เป็นค่าแมกนีไตเซชนั ค่าลบลา้งทางแม่เหลก็ และค่า Squareness (สัดส่วนของค่า
แมกนีไตเซชันคงคา้งต่อแมกนีไตเซชันอิ_มตัว) ได้ โดยใช้สารตั{ งต้นกลุ่มไนเตรท ได้แก่ โคบอลต์ไนเตรท 
[Co(NO3)2•6H2O] ไอรอนไนเตรท [Fe(NO3)3•9H2O] และสารคีเลตที_เตรียมจาก แป้งขา้วโพด แป้งมนัสําปะหลงั 
และว่านหางจระเข ้ผลิตภณัฑที์_ไดน้าํไปหาอุณหภูมิการแคลไซน์ โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมทางความร้อนดว้ย
เทคนิค Thermo Gravimetric Analysis (TGA) แลว้วิเคราะห์โครงสร้างพื{นฐานดว้ยเทคนิคการเลี{ยวเบนของรังสี
เอ็กซ์ (X-rays diffraction หรือ XRD) และคาํนวณขนาดผลึกดว้ยสมการของเชอเรอร์ (Scherrer’s formula) ดงั
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สมการที_ (1) ศึกษาภาพถ่ายเชิงลึกดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscopy 
หรือ SEM) และศึกษาลกัษณะการกระจายขนาดของคลสัเตอร์ดว้ย Laser Particle Size Analyzer (LPSA)  
 

0.9

cos
B

d
λ

β θ
=   (1) 

 
เมื_อ  λ   ความยาวคลื_นของรังสีเอ็กซ์ 

β  Full Width at Half Maximum (FWHM) 
 
แลว้หากราฟฮีสเทอรีซีสลูปที_วดัโดยวิธีการสั_นตวัอย่างภายใตส้นามแม่เหลก็ (Vibrating sample magneto-meter 
หรือ VSM) 
 
2. วสัดุ อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

2.1 การสังเคราะห์โคบอลต์เฟอร์ไรต์จากเจลว่านหางจระเข้ 

ตดัวา่นหางจระเขเ้ป็นชิ{นๆ ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ใส่ในบีกเกอร์ เติมนํ{ าปราศจากไอออน (Deionized 
water) ตามสัดส่วน ว่านหางจระเข ้35 กรัมต่อนํ{าปราศจากไอออน 100 มิลลิลิตร [4] ปิดปากดว้ยแผ่นอะลูมิเนียม
ฟอยดที์_เจาะรูขนาดเลก็ ประมาณ 5 - 8 ช่อง ตม้ทิ{งไวบ้นเครื_องใหค้วามร้อน (Hot plate) จนนํ{าเดือด แลว้เริ_มจบั
เวลาจนครบ 30 นาที วางไวใ้ห้เยน็ แลว้ขดูเอาเฉพาะเนื{อเจลไปปั_นประมาณ 1 นาที ใส่กลบัลงในนํ{ าที_ใชต้ม้ แลว้
กวนทิ{งไว ้ณ อุณหภูมิหอ้ง ประมาณ 10 – 12 ชั_วโมง หลงัจากนั{นเติมโคบอลต์ไนเตรทและไอรอนไนเตรท ตาม
สดัส่วนนํ{าหนกัไนเตรทต่อปริมาตรเจลว่านหางจระเข ้เป็น 1:12 [7-8] เพิ_มอุณหภูมิของเครื_องใหค้วามร้อนเป็น 70 
- 80 องศาเซลเซียส ปล่อยใหเ้กิดปฏิกิริยา ประมาณ 6 – 12 ชั_วโมง หรือจนกว่าผลิตภณัฑแ์ห้งสนิท แลว้นาํไปแคล
ไซน ์จะไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นผง บดแลว้เกบ็ไวเ้พื_อวิเคราะห์ต่อไป 
2.2 การสังเคราะห์โคบอลต์เฟอร์ไรต์จากแป้งข้าวโพดและแป้งมันสําปะหลงั 

ใส่นํ{ าปราศจากไอออนพร้อมกับแท่งกวนแม่เหล็กในบีกเกอร์ที_วางบนเครื_ องให้ความร้อน ใส่แป้ง
ขา้วโพด (หรือแป้งมนัสําปะหลงั) ตามสัดส่วน แป้ง 35 กรัมต่อนํ{าปราศจากไอออน 100 มิลลิลิตร กวนทิ{งไว ้4 
ชั_วโมง แลว้เติมโคบอลตไ์นเตรทและไอรอนไนเตรท ตามสัดส่วนนํ{าหนกัไนเตรทต่อปริมาตรสารละลายแป้ง เป็น 
1: 12 [7-8] เพิ_มอุณหภมิูของเครื_องใหค้วามร้อนเป็น 70 - 80 องศาเซลเซียส ปล่อยให้เกิดปฏิกิริยา ประมาณ 6 – 12 
ชั_วโมง หรือจนกว่าผลิตภณัฑแ์ห้งสนิท แลว้นาํไปแคลไซน์ จะไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นผง บดแลว้เก็บไวเ้พื_อวิเคราะห์
ต่อไป 

ผลิตภณัฑเ์ป็นผง 3 ตวัอยา่ง คือ โคบอลตเ์ฟอร์ไรตที์_สังเคราะห์จากแป้งขา้วโพด (CFO-C) โคบอลตเ์ฟอร์
ไรตที์_สงัเคราะห์จากแป้งมนัสําปะหลงั (CFO-P) และโคบอลตเ์ฟอร์ไรตที์_สังเคราะห์จากเจลว่างหางจระเข ้(CFO-
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A) สุ่มเลือกตวัอย่าง (ในงานวิจยันี{ เลือก CFO-P) ไปทดสอบ TGA เพื_อใช้วิเคราะห์หาอุณหภูมิการแคลไซน์ที_
เหมาะสม เมื_อแคลไซนเ์สร็จแลว้ นาํไปหา XRD patterns ดว้ยเครื_อง XRD เพื_อวิเคราะห์หาเฟสของโคบอลตเ์ฟอร์
ไรต ์โดยพีคสูงสุดที_ไดจ้ากการวิเคราะห์ สามารถคาํนวณขนาดผลึก (Crystallite sizes) โดยใชส้มการของเชอเรอร์ 
ดงัสมการที_ (1) แลว้ตรวจสอบลกัษณะทางสัณฐานวิทยาดว้ยกลอ้งจุลทรรศอิเลก็ตรอนแบบส่งกราด (SEM) และ
ศึกษาการกระจายขนาดดว้ย LPSA วิเคราะห์กราฟฮีสเทอรีซีสลูปที_ไดจ้ากเครื_ อง VSM เพื_อศึกษาสมบติัเชิง
แม่เหลก็ 
 
3. ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

3.1 ผลการทดสอบพฤตกิรรมทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA 

 
รูปที_ 1 กราฟ TGA ของ Weight% และ Derivative weight% เทียบกบัอุณหภูมิ ของสารตวัอย่าง 

 
พิจารณากราฟ TGA ที_แสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี_ยนแปลงนํ{าหนัก เทียบกบัตอนเริ_มตน้ (Weight%) และ

อนุพนัธ์การเปลี_ยนแปลงนํ{ าหนัก (Derivative weight %) ที_อุณหภูมิห้องจนถึง 1000 องศาเซลเซียสของ                    
พรีเคอร์เซอร์ (รูปที_ 1) เพื_อประเมินอุณหภูมิของการสลายตวัและการเปลี_ยนแปลงเฟส ที_ใชเ้ป็นอุณหภูมิสาํหรับ
แคลไซน์ โดยสุ่มเลือกพรีเคอร์เซอร์ที_ใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัเป็นสารคีเลต จะเห็นว่าพรีเคอร์เซอร์มีการเปลี_ยนแปลง
นํ{าหนกัแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยมีค่าลดลงอยา่งต่อเนื_อง เมื_อพลงังานความร้อนของระบบมีค่าเพิ_มขึ{น และอนุพนัธ์
การเปลี_ยนแปลงนํ{ าหนกัสูงสุดที_อุณหภูมิ 312 องศาเซลเซียส ช่วงแรกของตวัอย่าง CFO-P จากอุณภูมิหอ้งจนถึง
อุณหภูมิ 270 องศาเซลเซียส คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นํ{าหนกัที_หายไปเทียบกบันํ{ าหนักเริ_มตน้ประมาณ 17 เปอร์เซ็นต ์
และมีค่าลดลงต่อเนื_องจากอุณหภูมิ 270 - 790 องศาเซลเซียส ซึ_ งเป็นช่วงที_มีการเปลี_ยนแปลงของนํ{าหนักมากที_สุด
ประมาณ 75.5 เปอร์เซ็นต ์ขณะที_ช่วงสุดทา้ยที_อุณหภูมิมากกว่า 790 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที_ไม่มีการสูญเสีย
นํ{าหนกั อุณหภูมิที_เหมาะสมในการแคลไซนจึ์งเป็นช่วงระหว่าง 600 - 800 องศาเซลเซียส ผูวิ้จยัจึงเลือกแคลไซน์ที_
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อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั_วโมง สารตวัอย่างที_ไดจ้ากการแคลไซน์นาํมาวิเคราะห์การเลี{ยวเบนของ
รังสีเอกซ์ (XRD) เพื_อพิสูจนว์า่เป็นโคบอลตเ์ฟอร์ไรต ์
3.2 วเิคราะห์เฟสจากเครื[อง XRD 

 
รูปที_ 2 พีครังสีเอก็ซ์ (XRD Patterns) ของสารแต่ละตวัอย่าง 

 
จากพีคของรังสีเอก็ซ์ (รูปที_ 2) สามารถเทียบกบัฐานขอ้มูลอา้งอิง (JCPDS 22-1086) ว่าเกิดเฟสโคบอลต์

เฟอร์ไรตที์_มีโครงสร้างผลึกแบบสปิลเนลลูกบาศก ์โดยพีคที_มุม 30.1o, 35.4o,  37.0o, 43.0o, 53.4 o, 56.9 o, 62.6o 
สอดคลอ้งกบัการเลี{ยวเบนจากระนาบ (220) (311) (222) (400) (422) (511) และ (440) ตามลาํดบั ทาํให้สรุปไดว้่า
การสงัเคราะห์ดว้ยสารคีเลตชีวภาพที_เป็นแป้ง สามารถไดเ้ฟสของโคบอลตเ์ฟอร์ไรต ์แต่ในการวิจยันี{  ใชแ้ป้งเป็น
สารคีเลตสัดส่วนเดียวกบัว่านหางจระเข ้จึงทาํใหมี้เฟสของไอรอนออกไซดไ์ฮโดรไซด ์(FeO(OH)) (JCPDS 01-
076-7155) เจือปนค่อนขา้งสูง ซึ_ งยืนยนัไดจ้ากพีคการเลี{ยวเบนสูงสุดผ่านระนาบ (201) และ (202) เกิดพีคที_ 26.9o 
และ 44.4o ตามลาํดบั โดยเฉพาะตวัอย่าง  CFO-C จะเกิดพีค (202) ที_ชัดเจนและสูงสุด ไม่ใช่พีค (311) เหมือน
ตวัอย่างอื_นๆ อาจจะเกิดจากสารตกค้างในกระบวนการทาํปฏิกิริยาโซล-เจล หรือความบริสุทธิ} ของแป้ง และ
ปรากฏในตวัอยา่งที_ใชแ้ป้งเป็นสารคีเลตเท่านั{น ขณะที_การใชว่้านหางจระเขเ้ป็นสารคีเลต ปรากฏเฟสของไอรอน
ออกไซด์ (Fe2O3) หรือฮีมาไตต์ (JCPDS 33-0664) เจือปนเล็กนอ้ย ยืนยนัไดจ้ากการเลี{ยวเบนผ่านระนาบ (104) 
เกิดพีคที_ 33.1o สอดคลอ้งกบังานของ Qin และคณะ [9] ที_แสดงใหเ้ห็นว่าเจลมีส่วนสําคญัในการปรับปรุงความ
เป็นผลึก และองค์ประกอบของการเกิดโคบอลต์เฟอร์ไรต์ เนื_องจากโครงสร้างเครือข่ายแบบสามมิติ ทาํหน้าที_
ควบคุมระยะห่างและปริมาตรว่างภายในเจล ที_ส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยา ซึ_ งนาํไปสู่ความสมบูรณ์ของผลึก และ
การกระจายขนาดอนุภาคที_ดี โดยการใชว้่านหางจระเขเ้ป็นสารคีเลตจะเกิดเฟสที_สมบูรณ์กว่า เมื_อเปรียบเทียบกบั  
สารคีเลตจากแป้งสําปะหลงัและแป้งขา้วโพด แสดงว่าสัดส่วนของแป้งหรือเงื_อนไขการแคลไซน์ยงัไม่เหมาะสม
มากนกั 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

In
te

n
si

ty
 (a

rb
.u

n
it

)

2θ (degree)

•(
2

2
0

) •(
3

1
1

)

•(
4

0
0

)

•(
5

1
1

)

•(
4

4
0

)

•CoFe2O4

•(
4

2
2

)

•(
2

2
2

)

CFO-C

�FeO(OH)

�
(2

01
)

�
(2

0
2

)

♣
(1

0
4

)

♣Fe2O3

CFO-P

CFO-A



A. Hunyek / Pathumwan Academic Journal, Vol. 8, No. 21, January - April 2018 

51 

เมื_อคาํนวณขนาดผลึกจากระนาบการเลี{ยวเบน (311) ดว้ยสมการของเชอเรอร์ไดข้นาดอยู่ที_ประมาณ 28-
30 นาโนเมตร ยกเวน้ ตวัอย่าง CFO-C ที_คาํนวณขนาดผลึกจากพีคสูงสุดคือ (202) ไดข้นาดเป็น 81 นาโนเมตร 
เนื_องจากผลึกมีแนวโนม้จะเกิดการเกาะกนัเป็นคลสัเตอร์ในระดบัไมโคร และสารตกคา้งจากการทาํปฏิกิริยา ซึ_ งมี
โอกาสเกิดไดสู้งในการสังเคราะห์เฟอร์ไรตด์ว้ยวิธีโซล-เจล [10] 
3.3 ผลการศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวทิยา 

            
 

 
รูปที_ 3 ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของโคบอลตเ์ฟอร์ไรตที์_สงัเคราะห์จากแป้งขา้วโพด (CFO-C)  

แป้งมนัสาํปะหลงั (CFO-P) และวา่นหางจระเข ้(CFO-A) 
 

ภาพถ่ายจากกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ที_กาํลงัขยายประมาณ 50000 เท่า พบการยึดเกาะ
กนัของอนุภาคเป็นคลสัเตอร์ ที_มีลกัษณะรูปทรงแบบเหลี_ยมหลายหนา้ ค่อนขา้งกลม สามารถสังเกตเห็นขนาดอยู่
ในระดบัตํ_ากว่าไมโครเมตร ในแต่ละตวัอย่าง แนวโนม้การกระจายขนาดไม่แตกต่างกนั แมว้่า XRD patterns จะ
บ่งชี{วา่การเตรียมโคบอลตเ์ฟอร์ไรตจ์ากแป้ง จะเจือปนสารออกไซดอื์_นๆ ดว้ย และสามารถบ่งชี{การกระจายขนาด
ไดช้ดัเจนขึ{นจากการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค LPSA (รูปที_ 4) ทั{งในกรณีใชแ้ป้งและว่านหางจระเข ้จึงไดว้่าลกัษณะ
สณัฐานวิทยาของโคบอลตเ์ฟอร์ไรต ์ไม่มีการเปลี_ยนแปลงตามชนิดของสารคีเลต และไม่ส่งผลต่อขนาดของคลสั
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เตอร์ โดยสามารถคาดการณ์ขนาดอนุภาคที_สังเกตจากภาพถ่ายว่า มีระดบัตํ_ากว่า 200 นาโนเมตร ต่างจากขนาด
ผลึกที_คาํนวณไดจ้ากพีคของ XRD patterns เนื_องจากการเกาะกนัเป็นคลสัเตอร์ของผลึก [11] ที_มีสาเหตุจากอนัตร
กิริยาของแม่เหลก็สถิต [12] และผลจากการบดเชิงกล [13] ในทุกตวัอย่าง และยงัไม่สามารถสังเกตเห็นขอบและ
พื{นผิวที_ชดัเจนมากนกัในเงื_อนไขการแคลไซนนี์{  
3.4 ผลการศึกษาการกระจายขนาดคลสัเตอร์ 

 
รูปที_ 4 กราฟการกระจายขนาดคลสัเตอร์ของสารแต่ละตวัอย่าง 

 

ตารางที_ 1 ขนาดคลสัเตอร์ของสารตวัอยา่ง 

Sample 
name 

Size range 

(µm) 

Mean 

(µm) 

S.D. 

(µm) 
CFO-C 0.55 - 1143 188.70 150.0 
CFO-P 0.45 – 863.9 90.25 91.45 
CFO-A 1.15 – 83.89 21.66 15.80 

 
กราฟรูปที_ 4 แสดงให้เห็นเส้นโคง้ ตามชนิดของสารคีเลต และสรุปดงัตารางที_ 1 โดยเจลจากว่านหาง

จระเข ้(CFO-A) เป็นกลุ่มที_เส้นโคง้แคบสุด และเจลจากแป้งขา้วโพด (CFO-C) และแป้งมนัสําปะหลงั (CFO-P) 
แสดงเส้นโคง้ขอ้มูลที_กวา้งกว่า นั{นคือการกระจายขนาดในกลุ่มสารคีเลตที_เป็นแป้งจะกวา้ง โดยค่า S.D. สูงถึง 
150 และ 91.45 ไมโครเมตร ตามลาํดบั ดงันั{นชนิดของสารคีเลตจึงมีผลต่อการกระจายขนาด โดยเจลจากว่านหาง
จระเขมี้เครือข่ายพอลิเมอร์ที_เหมาะสมในการสังเคราะห์สารแม่เหลก็โคบอลตเ์ฟอร์ไรต ์มากกว่าเจลจากแป้ง โดย
สามารถสร้างและควบคุมขนาดปริมาตรว่างภายในเจลไดดี้ เฉพาะเงื_อนไขสดัส่วนสารละลายและอุณหภูมิการแคล
ไซน์ในการทดลองนี{ เท่านั{น หากวิเคราะห์ทดลองโดยการกาํหนดตวัแปรควบคุมอื_นๆ ที_เหมาะสม คาดว่าจะ
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ปรากฏเฟสและการกระจายขนาดอนุภาคโคบอลต์เฟอร์ไรต์ของเจลจากแป้งข้าวโพดและแป้งมนัสําปะหลงัที_
ชดัเจนโดยไม่มีสารอื_นๆ เจือปน  
3.5 ผลการวดัฮีสเทอรีซีสลูป 

กราฟฮีสเทอรีซีสลูปของโคบอลต์เฟอร์ไรต์ที_สังเคราะห์จากแป้งขา้วโพด (CFO-C) แป้งมนัสําปะหลงั 
(CFO-P) และเจลจากว่านหางจระเข ้(CFO-A) วดัดว้ยเทคนิค VSM แสดงดงัในรูปที_ 5 และสรุปผลดงัตารางที_ 2 

 
รูปที_ 5 ฮีสเทอรีซีสลปูของสารตวัอย่าง 

 

ตารางที_ 2 ขนาดผลึกและค่าที_แสดงถึงคุณสมบติัเชิงแม่เหลก็ของสารแต่ละตวัอยา่ง 

Sample 
name 

Crystallite size 
(nm) 

Saturation 
Magnetization 

(emu/g) 

Coercive 
field 
(Oe) 

Squareness 

CFO-C 81.30  22.47 898.5 0.39 
CFO-P 28.20  20.90 1772.5 0.49 
CFO-A 29.41  53.10 891.5 0.40 

หมายเหตุ: คาํนวณขนาดผลึก (Crystallite size) ดว้ยสมการของเชอเรอร์ที_แสดงดงัตารางที_ 2 ของตวัอย่าง CFO-P 
และ CFO-A ใชพี้คสูงสุดเป็น (311) ส่วนตวัอยา่ง CFO-C ใชพี้คสูงสุดเป็น (202)  

 
พิจารณาสมบัติเชิงแม่เหล็กของสารตัวอย่างที_สังเคราะห์ได้ ด้วยค่าที_เกิดขึ{นจากการตอบสนองต่อ

สนามแม่เหลก็ภายนอก ดงัตารางที_ 2 คุณสมบติัของสารโคบอลตเ์ฟอร์ไรต ์ซึ_ งจดัอยูใ่นกลุ่มซอฟตเ์ฟอร์ไรตจ์ะตอ้ง
มีค่าแมกนีไตเซชนัอิ_มตวัสูง ค่าลบลา้งทางแม่เหลก็ และ Squareness ตํ_า ซึ_ งสังเกตไดจ้ากลกัษณะกราฟฮีสเทอรีซีส
ลูป ที_จะตอ้งมีระยะห่างระหว่างจุดตดัแกนนอนทั{งสองจุดสั{น ในงานวิจยันี{พบว่า การใหส้นามแม่เหลก็ภายนอก
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สูงถึง 10 kOe จากเครื_ อง VSM กอปรกบัลกัษณะพีคจากการเลี{ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ที_บอกเฟสแม่เหล็ก และ
ลกัษณะการกระจายขนาด พบว่าลกัษณะของกราฟฮีสเทอรีซีสลูปบอกถึงสภาวะแม่เหลก็แบบเฟอร์ริ [14] จากการ
เกาะกนัเป็นคลสัเตอร์ (Cluster) ของแม่เหลก็เฟอร์ไรต ์ที_สามารถเห็นในรูปที_ 3 โดยผลรวมของโมเมนตแ์ม่เหลก็
เชิงออร์บิทลั (Obital magnetic moment) กบัโมเมนตแ์มเ่หลก็เชิงสปิน (Spin magnetic moment) หรือเรียกอีกชื_อว่า 
บอห์รแมกนีตอน (Bohr magneton, µB) ของไอออนแต่ละชนิดแตกต่างกนั เมื_อมีการให้สนามแม่เหลก็ภายนอก 
ไอออนของธาตุแต่ละชนิดในสารตวัอย่างจะมีการตอบสนองแตกต่างกนั จนมีสภาวะแม่เหล็กแบบเฟอร์ริ ที_มีค่า
โมเมนตแ์ม่เหลก็สุทธิในทิศทางใดทางหนึ_ง ส่วนใหญ่มกัจะพบสภาวะแม่เหลก็แบบดงักล่าว ในวสัดุเซรามิกซ์ที_
ประกอบด้วยกลุ่มเหล็กออกไซด์ [15] ส่งผลต่อการเปลี_ยนแปลงของค่าแมกนีไตเซชันอิ_มตัว (Saturation 
magnetization) โดยผลจากกราฟแสดงใหเ้ห็นว่าการใชว้่านหางจระเขเ้ป็นสารคีเลต (CFO-A) ทาํใหค่้าแมกนีไตเซ
ชนัอิ_มตวั (53.10 emu/g) มีค่าสูงกว่าการใชส้ารคีเลตชนิดแป้งมนัสําปะหลงั (20.90 emu/g) และแป้งขา้วโพด 
(22.47 emu/g) เป็นเท่าตวั และเมื_อเทียบกบัผลการทดสอบการเลี{ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ สามารถตีความไดว้่า
โครงข่ายสามมิติจากสายโซ่พอลิเมอร์จากว่านหางจระเข้ มีนํ{ าหนักโมเลกุลเพียงพอ และเหมาะสมในการ
สังเคราะห์โคบอลต์เฟอร์ไรต์ระดบัหนึ_ ง เพราะยงัปรากฏพีคเจือปนของฮีมาไตต์ที_เป็นสาเหตุให้แมกนีไตเซชนั
อิ_มตวัสูง หากใชเ้งื_อนไขการแคลไซน์ที_อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เวลา 4 ชั_วโมง ส่วนผลการทดสอบการ
เลี{ยวเบนของรังสีเอก็ซ์ที_แสดงพีคเจือปนของเฟสอื_นๆ ในสารตวัอย่างที_ใชส้ารคีเลตจากแป้งมนัสําปะหลงัและ
แป้งขา้วโพด ทาํให้สันนิษฐานในเบื{องตน้ ถึงค่าแมกนีไตเซชนัอิ_มตวัที_มีค่าตํ_ากว่า เพราะอิทธิพลจากเฟสเจือปน
ของไอรอนออกไซด์นั{นเอง ส่วนค่าลบลา้งทางแม่เหล็กหรือการใหส้นามแม่เหล็กภายนอกที_มีทิศตรงขา้มกบัทิศ
เดิม จนวสัดุหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอีกครั{ ง พบว่าสารตัวอย่างที_สังเคราะห์ด้วยสารคีเลตจากแป้งมัน
สาํปะหลงั (CFO-P) มีค่าสูงถึง 1772 Oe สูงกว่าเป็นเท่าตวัของค่าที_ไดจ้ากสารคีเลตจากว่านหางจระเขแ้ละแป้ง
ขา้วโพด (CFO-C) สนันิษฐานวา่เกิดจากการเจือปนของสารอื_นๆ ดงัปรากฏใน XRD patterns โดยตวัอย่างที_ไดจ้าก
เจลว่านหางจระเข ้(CFO-A) เป็นเฟสที_มีพีคของฮีมาไตต์เล็กๆ เพียงพีคเดียว ไม่มีนัยต่อค่าลบลา้งทางแม่เหล็ก 
ส่วนที_ไดจ้ากแป้งขา้วโพด การปรากฏของพีคไอรอนออกไซดช์ดัเจนกว่าพีคของโคบอลตเ์ฟอร์ไรต์ ค่าลบลา้งทาง
แม่เหล็กจึงมีค่าน้อยกว่าค่าของโคบอลตเ์ฟอร์ไรต์ที_ไดจ้ากแป้งมนัสําปะหลงั ที_มีพีคของไอรอนออกไซด์ถึงสอง
พีค อีกทั{งยงัปรากฏพีคของโคบอลตเ์ฟอร์ไรตที์_ชดัเจนกว่าอีกดว้ย จึงทาํใหค้่าลบลา้งทางแม่เหลก็สูง ดงันั{นจึงพอ
สรุปได้ว่าค่าลบลา้งทางแม่เหล็กของโคบอลต์เฟอร์ไรต์ที_ได้จากแป้งมนัสําปะหลังมีค่าสูงเนื_องจากพีคของ
โคบอลต์เฟอร์ไรต์ร่วมกบัไอรอนออกไซด์ที_มีความคมชดัพอๆกนั แตกต่างกบัโคบอลต์เฟอร์ไรตที์_ไดจ้ากแป้ง
ขา้วโพดและว่านหางจระเขที้_มีพีคของไอรอนออกไซด ์และพีคของโคบอลตเ์ฟอร์ไรต ์ตามลาํดบั ปรากฏชดัเพียง
อย่างชนิดเดียว ขณะที_ค่า Squareness ของสารคีเลตจากแป้งมนัสาํปะหลงัมีค่ากวา้งกว่า (0.49) สารคีเลตจากแป้ง
ขา้วโพดและเจลจากวา่นหางจระเขที้_มีค่าใกลเ้คียงกนัมาก อธิบายทาํนองเดียวกบัค่าลบลา้งทางแม่เหลก็  
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4. สรุป 

จากพีคการเลี{ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ปรากฏเฟสโคบอลต์เฟอร์ไรตจ์ากการใชส้ารคีเลตแป้งมนัสําปะหลงั
และว่านหางจระเข ้และคาํนวณขนาดผลึกอยู่ในช่วง 28-30 นาโนเมตร แมจ้ะมีเฟสของไอรอนออกไซดแ์ละฮีมา
ไตตเ์จือปน บ่งชี{ ว่าแป้งมนัสําปะหลงัและว่านหางจระเขมี้คุณสมบติัเพียงพอที_จะใชเ้ป็นสารคีเลตได ้ยกเวน้แป้ง
ขา้วโพดที_ตอ้งคน้ควา้ปรับปรุงหาเงื_อนไขในการสังเคราะห์และการแคลไซน์ที_เหมาะสม ส่วนภาพถ่ายจากกลอ้ง
จุลทรรศนอิ์เลก็ตรอนแบบส่องกราด สามารถสงัเกตการเกาะกนัเป็นคลสัเตอร์ของสารตวัอย่างจากสารคีเลตแต่ละ
ชนิด ที_มีขนาดใกลเ้คียงกนั แต่เมื_อวิเคราะห์ขนาดคลสัเตอร์ดว้ย LPSA พบว่าสารคีเลตจากแป้งขา้วโพดมีขนาด
ใหญ่สุด และการกระจายขนาดค่อนขา้งกวา้ง ในขณะที_สารคีเลตจากว่านหางจระเขมี้การกระจายขนาดที_แคบสุด 
ส่วนกราฟฮีสเทอรีซีสลูป แสดงใหเ้ห็นค่าแมกนีไตเซชนัอิ_มตวัค่อนขา้งตํ_าสาํหรับการใชแ้ป้งเทียบกบัการใชว้่าน
หางจระเข ้ส่วนค่าลบลา้งทางแมเ่หลก็ และค่า Squareness จะมีค่าสูงสุดเมื_อใชแ้ป้งมนัสําปะหลงั ทาํใหฮี้สเทอรีซีส
ลูปกวา้งกว่าการใช้ เจลจากแป้งขา้วโพดและเจลจากว่านหางจระเข  ้ดงันั{นในการวิจยัครั{ งต่อไป จึงควรศึกษา
เงื_อนไขการสังเคราะห์และการแคลไซน์ที_เหมาะสมสําหรับสารคีเลตชีวภาพแต่ละชนิด เพื_อให้ไดคุ้ณสมบติัทาง
แม่เหล็กของโคบอลตเ์ฟอร์ไรตห์รือสารแม่เหลก็ชนิดอื_น ๆ ที_ตอ้งการ และเพิ_มการมีทางเลือกสําหรับเทคนิคการ
สงัเคราะห์สารแม่เหลก็ที_หลากหลายมากขึ{น  
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บทคัดย่อ 

การประเมินจาํนวนเซลล์โซมาติกในนํ� านมโคมีความจาํเป็นอย่างยิ�งในการประเมินคุณภาพนํ� านม และ

การวินิจฉัยปัญหาโรคเต้านมอักเสบ ในการประเมินจาํนวนเซลล์โซมาติกในนํ� านมโคด้วยวิธีการใช้กล้อง

จุลทรรศน์โดยตรง ตอ้งอาศยัผูเ้ชี�ยวชาญทาํการวิเคราะห์และนบัจาํนวนเซลล์ และตอ้งวิเคราะห์และนบัไม่ตํ�ากว่า 

20 บริเวณที�ตอ้งส่องกลอ้งจึงส่งผลต่อสายตาของผูน้บัอยา่งมาก และตอ้งใชเ้วลานาน ขึ�นอยูก่บัความสามารถของผู ้

วเิคราะห์ บทความนี�  เป็นการพฒันาขั�นตอนวิธีตดัแยกและนบัจาํนวนเซลล์โซมาติกในนํ� านมโคจากภาพถ่ายเซลล์

โซมาติกที�ยอ้มดว้ยสีเมทิลีนบลูโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ เพื�อสกดัและแยกภาพเซลล์ออกจากพื�นหลงั 

และนบัจาํนวนเซลล์ในแต่ละภาพ ขั�นตอนวิธีที�นาํเสนอไดพ้ฒันาวิธีการเตรียมภาพ การคดัแยกเซลล์ การจาํแนก

กลุ่มเซลล์เดียวและเซลล์ติดกนั และการตดัแยกเซลล์ติดกนัโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม จากผลการทดลอง
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พบว่า วิธีที�นาํเสนอสามารถตดัแยกและนบัจาํนวนเซลล์โซมาติกไดใ้กลเ้คียงกบัผูเ้ชี�ยวชาญ โดยมีประสิทธิภาพ

ของอลักอริทึม Recall = 0.95 และ Precision = 0.92 

 

คําสําคัญ: การประมวลผลภาพดิจิตอล, การนบัเซลลโ์ซมาติก, การแบ่งส่วนภาพ 

 

Abstract 

The somatic cells count in milk: SCC. There is a critical need to evaluate milk quality and mastitis 

diagnosis. The somatic cell count in milk by direct microscopy relies on expert analysis and cell counting and 

need to perform at least 20 vision images, which take longer depending on the capacity of analysis and cause 

eye strain and are time consuming. This paper presents a method to classify and count somatic cells in cow’s 

milk from microscopic image which contained cells staining with methylene blue, using image processing 

techniques. The proposed algorithm for segment cells from background. The type of somatic cells classification 

and touching cells segmentation using Neural Network. From the experimental results, it is found that the 

proposed algorithm can classify and count somatic cells correctly with average performance evaluations of 

Recall, Precision at 0.95 and 0.92 respectively. 

 

Keywords: Digital image processing, Somatic cells count, Image segmentation 

 

1. บทนํา 

ปัญหาโรคเตา้นมอกัเสบ (Mastitis) เป็นโรคที�เกิดจากการอกัเสบของเนื�อเยื�อเตา้นม ทาํให้เตา้นมและ

นํ� านมเกิดการเปลี�ยนแปลงผิดไปจากปกติ แม่โคนมจะให้ผลผลิตและคุณภาพนํ� านมลดลง เกษตรกรผูเ้ลี� ยงโคนม

ไม่สามารถนาํนํ�านมที�มีคุณภาพมาจาํหน่ายได ้ทาํใหสู้ญเสียรายได ้และก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ [1, 2]  

การวินิจฉยัโรคเตา้นมอกัเสบสามารถตรวจไดโ้ดยการตรวจหาปริมาณเซลลโ์ซมาติก (Somatic cells) ซึ� งเป็นเซลล์

เม็ดเลือดขาวที�พบในนํ� านมดิบ วิธีการประเมินจาํนวนเซลล์โซมาติกที�นิยมในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 1. การตรวจนบัดว้ย

เครื�องอตัโนมติั (Fossomatic Somatic Cell Count: FSCC) 2. การใช้นํ� ายาทดสอบ CMT (California Mastitis Test) 

และ 3. การตรวจนบัโดยตรงดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ (Direct Microscopic Somatic Cell Count: DMSCC) 

การตรวจด้วยนํ� ายา CMT เป็นเพียงการตรวจในเชิงคุณภาพเบื�องต้น สามารถปฏิบัติได้ง่าย ราคาถูก  

เหมาะสําหรับเกษตรกรผูเ้ลี� ยงโคนมรายยอ่ย  การตรวจดว้ยเครื�องอตัโนมติั จะมีความแม่นยาํและรวดเร็ว แต่เป็น

เพียงการตรวจเชิงปริมาณเท่านั�นไม่สามารถนบัจาํนวนแบคทีเรียในนํ�านมได ้มีการนาํไปใชง้านในหอ้งปฏิบติัการ

นอ้ย เพราะมีราคาแพงและค่าใชจ่้ายในการตรวจวเิคราะห์แต่ละครั� งต่อตวัอยา่งสูง ส่วนการตรวจวเิคราะห์โดยการ

ใช้กล้องจุลทรรศน์นั�น จะมีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบติังาน เพราะสามารถศึกษาปริมาณเซลล์โซมาติกและ
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แบคทีเรียไดพ้ร้อมกนั มีค่าใชจ่้ายต่อตวัอยา่งตํ�ากวา่การตรวจนบัดว้ยเครื�องอตัโนมติั และตอ้งอาศยัผูเ้ชี�ยวชาญใน

การตรวจวเิคราะห์และนบัไม่ตํ�ากวา่ 20 บริเวณที�ตอ้งส่องกลอ้ง (20, 40, 60 ฯลฯ vision) ซึ� งจะส่งผลต่อสายตาของ

ผูว้ิเคราะห์เป็นอย่างมาก ทาํให้เกิดการเมื�อยล้า และเป็นงานที�น่าเบื�อหน่ายเมื�อมีตวัอย่างที�ตอ้งตรวจจาํนวนมาก 

ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานตอ้งใชเ้วลานานขึ�นตามไปดว้ย [1, 2, 3] 

การประเมินจาํนวนเซลล์ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์โดยตรงนี�  ไดมี้การศึกษาวิจยัโดยประยุกตใ์ชก้ลอ้งดิจิตอล 

CCD/BW เชื�อมต่อเขา้กบัคอมพิวเตอร์เพื�อให้คอมพิวเตอร์มองเห็นแลว้ทาํการประมวลผลขอ้มูลและวเิคราะห์ภาพ

เซลล์แทนคน โดยใช้วิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล [4] เพื�อตัดแยกภาพเซลล์ออกจากพื�นหลังด้วยวิธีการ 

Threshold และปรับปรุงภาพดว้ย Morphological ระบบที�นาํเสนอยงัมีความผิดพลาดเมื�อจาํนวนเซลล์มีปริมาณที�

หนาแน่น (มากกว่า 1,000 thousand-cells/ml.) ใช้เวลานานในการประมวลผล แต่ผูว้ิจยัไม่ไดส้นใจผลของความ

ถูกตอ้ง แม่นยาํ และทาํงานให้ไดป้ระสิทธิภาพมากนกั เมื�อตอ้งตรวจวิเคราะห์นํ� านมที�มีการติดเชื�อขั�นรุนแรง [4] 

ต่อมาไดมี้การศึกษาการตดัแยกภาพเซลล์โดยใช้ SOM Neural Network วิเคราะห์องคป์ระกอบภาพของโมเดลสี 

RGB, YIQ, XYZ และ Ycbcr ไดแ้ก่ ค่า Contrast และ Eigene value of Covariance ของแต่ละโมเดลสี ดว้ยวิธีการ 

3PCA, 2PCA และ 1PCA เพื�อตดัแยกภาพเซลล์โซมาติก พบว่า ประสิทธิภาพของการตดัแยกภาพโมเดลสี RGB 

ดว้ยวิธีการ 1PCA เหมาะสมที�สุด [5] และต่อมาได้มีการพฒันาขั�นตอนวิธีการประมวลผลภาพสี โดยใช้ SOM 

Neural Network ทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบภาพของโมเดลสีต่างๆ ไดแ้ก่ RGB, YIQ, XYZ, และ HSI โดยการ

คาํนวณค่า Contrast และVariance พบว่า องค์ประกอบสี RG สามารถตัดแยกภาพเซลล์ออกจากพื�นหลังได้

เหมาะสมที�สุด มีประสิทธิภาพของขั�นตอนวิธี ค่าความถูกตอ้ง Accuracy = 94.23% ส่วนการแยกเซลล์ที�ติดกนัใช้

วธีิการ Watershed Segmentation ในการตดัแยก ส่วนผลการนบัจาํนวน [6] เป็นการนบัการแบ่งส่วนของนิวเคลียส 

(Nuclei) 

บทความนี�  นําเสนอขั� นตอนวิธีเพื�อการนับจํานวนเซลล์โซมาติกในนํ� านมโคโดยใช้เทคนิคการ

ประมวลผลภาพ จากการถ่ายภาพบนพื�นที�แผน่สไลดที์�ยอ้มดว้ยสีเมทิลีนบลูโดยพิจารณาเลือกพื�นที�และบริเวณที�

เหมาะสมจากผู ้เชี� ยวชาญแล้ว มีขั� นตอนวิธีดังนี�  (1) การตัดแยกภาพเซลล์ออกจากพื� นหลัง (Cells image 

segmentation) (2) การคดัแยกเซลล ์(Cells separation) (3) การจาํแนกกลุ่มเซลล ์(Cells Classification) (4) การแยก

เซลล์ติดกนั (Touching cells Segmentation) และ (5) การนับจาํนวนเซลล์โซมาติกเปรียบเทียบกับการนับและ

วิเคราะห์โดยผูเ้ชี�ยวชาญ/แพทย ์โดยทาํการออกแบบ/พฒันาอลักอริทึมดว้ยโปรแกรม MATLAB ขั�นตอนวิธีที�ได ้

นาํไปพฒันาเป็นโปรแกรมเพื�อช่วยในการวิเคราะห์ และนับจาํนวนเซลล์โซมาติก หรือประเมินจาํนวนเซลล์โซ

มาติกแทนผูเ้ชี�ยวชาญ แพทย ์หรือผูว้เิคราะห์ต่อไป 
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รูปที� 1 เซลลโ์ซมาติกที�ยอ้มดว้ยสีเมทิลีนบลู ถ่ายดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ดิจิตอล ซูมเลนส์ขนาด 100X 

 

2. ขั�นตอนวธีิการวจัิย 

ขั�นตอนวิธีหรืออลักอริทึมที�นาํเสนอเริ�มดว้ยการนาํภาพดิจิตอลที�บนัทึกไว ้เป็นภาพสี RGB ไดจ้ากการ

ถ่ายภาพบนพื�นที�แผ่นสไลด์ที�ยอ้มด้วยสีเมทิลีนบลู (ภาพเซลล์โซมาติกแสดงดงัรูปที� 1) โดยพิจารณาพื�นที�และ

บริเวณที�เหมาะสมจากผูเ้ชี�ยวชาญแลว้ นาํภาพที�ไดผ้า่นขั�นตอนการเตรียมภาพ (Image Pre-processing) ให้มีความ

เหมาะสมเพื�อขั�นตอนสําคญั คือ การสกดัหรือตดัแยกภาพเซลล์ออกจากพื�นหลงัจะสามารถทาํได้อย่างถูกตอ้ง 

ต่อจากนั�นจะนาํภาพ Pre-processing ผ่านขั�นตอนการตดัแยกภาพหรือสกดัภาพเซลล์ออกจากพื�นหลงัดว้ยวิธีการ 

Thresholding และปรับปรุงภาพขาวดาํใหมี้ความเหมาะสมดว้ยเทคนิค Morphological ต่อจากนั�น ผา่นขั�นตอนการ

คัดแยกเซลล์ การจําแนกกลุ่มเซลล์ การตัดแยกเซลล์ติดกันโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการจาํแนก 

(Classification) และการนบั แลว้นาํผลลพัธ์การตดัแยกเซลล์ที�ไดม้าเปรียบเทียบกบัการวิเคราะห์และการนบัโดย

ผูเ้ชี�ยวชาญ ซึ� งจะเป็นการวดัประสิทธิภาพของอลักอริทึมการตดัแยกภาพเซลลโ์ซมาติก (แสดงผงังานดงัรูปที� 2) 

2.1 ลกัษณะของเซลล์โซมาติกและภาพ 

เซลลโ์ซมาติก เป็นเซลลที์�มีอยูป่ระมาณ 98-99% ของปริมาณทั�งหมดในนํ�านม ส่วนที�เหลือเป็นเซลลเ์ยื�อบุ 

(Epithelial cells) ของต่อมสร้างนํ� านมที�หลุดลอกหลงัจากมีการเสียหายของเตา้นม เซลล์โซมาติกจะมีปริมาณเพิ�ม

มากขึ�นเรื�อยๆ หลงัมีการติดเชื�อในเตา้นม [2]  ภาพเซลล์โซมาติก ดงัรูปที� (1) ประกอบดว้ยเซลล์โซมาติก (ลูกศร 

1) เซลลเ์ยื�อบุต่างๆ (ลูกศร 2) นํ�า-ไขมนั (ลูกศร 3) และสิ�งปลอมปนอื�นๆ (ลูกศร 4) ดงัภาพจะประกอบดว้ยเซลล ์2 

กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเซลล์เดียว (Single cell) (ลูกศร 5) และกลุ่มเซลล์ติดกนั (Touching cell) (ลูกศร 6)  ลกัษณะของ

ภาพนั�น จะมีระดบัความเขม้สีของพิกเซลของภาพเซลลแ์ละพื�นหลงัหลายระดบั ระหวา่งภาพเซลลก์บัพื�นหลงับาง

พื�นที�มีระดบัพิกเซลที�แตกต่างกนัน้อยมาก ขอบภาพไม่คมชัด คลุมเครือ โดยเฉพาะส่วนของพื�นที�ที�เป็นเซลล ์

โซมาติก มีสีที�ไม่สมํ�าเสมอ มีความตื�นลึกแตกต่างกนั ตอ้งมีการเตรียมภาพให้เหมาะสมก่อนนาํไปสกดัภาพเซลล์

ออกจากพื�นหลงั ซึ� งจะทาํให้การตดัแยกแยกภาพเซลล์มีความถูกตอ้ง ประสิทธิภาพที�ดี และจะส่งผลให้ขั�นตอน

การนบัสามารถนบัไดถู้กตอ้งตามไปดว้ย 

1 2 

3 

4 6 

5 
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2.2 ขั�นตอนวธีิการประมวลผลภาพเซลล์โซมาติก 

การสร้างและออกแบบขั�นตอนวิธีสําหรับการประมวลผลภาพเซลล์โซมาติกนั�น เพื�อให้ไดข้ั�นตอนวิธีที�

เหมาะสมกบัภาพ จะตอ้งศึกษาลกัษณะต่างๆ ของภาพ ไดแ้ก่ ภาพเซลล์ สิ�งที�ไม่ใช่เซลล์ หรือสิ�งปลอมปนอื�นๆ 

ภาพพื�นหลงั เพื�อจะไดน้าํไปตั�งสมมุติฐานแลว้ออกแบบขั�นตอนวิธีให้สามารถตดัแยกภาพเซลล์โซมาติกออกจาก

พื�นหลงัไดต้ามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้แสดงผงังานดงัรูปที� 2 การพฒันาขั�นตอนวิธี มี 6 ขั�นตอนใหญ่ๆ ไดแ้ก่ (1) 

การเตรียมภาพ  (2) การตดัแยกภาพเซลล์ออกจากพื�นหลงั  (3) การคดัแยกภาพเซลล์และการกาํจดัสิ�งรบกวน (4) 

การจําแนกกลุ่มเซลล์โซมาติก  (5) การตัดแยกภาพเซลล์โซมาติกที� ติดกัน  และ (6) การนับและการว ัด

ประสิทธิภาพของอลักอริทึม ดงัที�ไดน้าํเสนอขั�นตอนวธีิภาพรวมในหวัขอ้ที� 2. ขั�นตอนวธีิการวจิยั แลว้ขา้งตน้ 

การเสมียร์น ํ� านม

บนัทึกภาพเซลลโ์ซมาติก
เป็นแฟ้มขอ้มูลภาพ

การเตรียมภาพ
การตดัแยกภาพเซลล์

ออกจากพื�นหลัง
การคดัแยกภาพเซลล์และ

การกาํจัดสิ�งรบกวน
การจาํแนกกลุ่มเซลล์ การตดัแยกเซลล์ติดกัน

ทดลองอัลกอริทึม

ยอมรับได้ ?

การพัฒนาอัลกอริทึม

การนับและการวดัประสิทธิภาพ
ของอลักอริทึม

เก็บขอ้มูล
และสรุปผลการทดลอง

No

Yes

รูปที� 2 ผงังานการพฒันาอลักอริทึมสาํหรับการตดัแยกภาพเซลลโ์ซมาติก 

 

2.2.1  การเตรียมภาพ (Image Pre-processing) 

(1) การเลือกองคป์ระกอบภาพปริภูมิสี RGB เนื�องจากภาพตน้ฉบบัเป็นภาพปริภูมิสี RGB (RGB Color 

Space) ลกัษณะของภาพไดอ้ธิบายแลว้ในหวัขอ้ที� 2.1 ลกัษณะของภาพเซลล์โซมาติก โดยสรุป คือ ภาพเซลล์กบั

พื�นหลงับางพื�นที�มีระดบัพิกเซลที�แตกต่างกนัน้อยมาก ขอบภาพไม่คมชดั คลุมเครือ โดยเฉพาะส่วนของพื�นที�ที�

เป็นเซลล์โซมาติก มีสีที�ไม่สมํ� าเสมอ มีความตื�นลึกแตกต่างกัน เป็นต้น ดังนั� น ขั�นตอนนี�  จึงเป็นการแยก

องค์ประกอบภาพของปริภูมิสี RGB เพื�อหาภาพที�มีความเหมาะสมที�สุด โดยทาํการคาํนวณหาความเปรียบต่าง 

(Contrast Measurement) ระหว่างภาพเซลล์โซมาติกกับพื� นหลังของแต่ละองค์ประกอบ ภาพ จํานวน 6 

องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบภาพสี R, G, B, RB, RG, และ GB ซึ� งการคาํนวณหาความเปรียบต่าง คือ ค่า

ระดบัความแตกต่างระหว่างพิกเซลของพื�นหลงักบัพิกเซลของภาพเซลล์โซมาติก ถา้ภาพองค์ประกอบใดมีค่า

ความเปรียบต่างมากที�สุดจะเป็นภาพที�มีความคมชดัดีที�สุด  

Retraction of Publication



ประสิทธิ� นางทิน และคณะ / วารสารวชิาการปทุมวนั ปีที� 8 ฉบับที� 21 มกราคม - เมษายน 2561 

62 

การคาํนวณค่าความเปรียบต่าง เป็นการคาํนวณหาความแตกต่างของค่าแสงบริเวณต่างๆ ภายในภาพ 

ภาพที�มีความเปรียบต่างสูง จะเป็นภาพที�แสงมีความแตกต่างกนัมาก ส่วนภาพที�มีความเปรียบต่างตํ�า จะเป็นภาพที�

มีแสงค่อนขา้งสมํ�าเสมอกนักนัทั�งภาพ โดยใช้สมการที� (1) [7] ซึ� งเป็นการวดัส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) ของความเขม้แสง/ระดบัพิกเซลของภาพระดบัเทา 

 

 
1 1

2

1 1

1 N M

ij
i j

I I
MN

 

 

  (1) 

 

โดยที� ijI คือ ค่าระดบัพิกเซลของภาพลาํดบัที� ij , I คือ ระดบัพิกเซลเฉลี�ยทั�งภาพ และ MN คือ ขนาดของภาพ 

บทความนี�  ไดท้าํการทดลองคาํนวณค่าความเปรียบต่างกบัภาพเซลล์โซมาติก หมายเลข 1 - 3 ซึ� งมีความ

สมบูรณ์แบบที�สุด ทั�งชนิดของเซลลต่์างๆ ภาพพื�นหลงัที�เตม็ไปดว้ยนํ� า ไขมนั สิ�งปลอมปนอื�นๆ เป็นตน้ ที�ยอ้มติด

สีเมทิลีนบลู ผลลัพธ์การแยกองค์ประกอบสีต่างๆ แสดงดังรูปที�  3 (ภาพเซลล์โซมาติกหมายเลข 3) และ

เปรียบเทียบผลลพัธ์ค่าเปรียบต่างที�คาํนวณได้แสดงดงัตารางที� 1 พบว่า องค์ประกอบ Be และ GBe มีค่าความ

เปรียบต่างตํ�าที�สุด คือ ค่า RMS = 0 และองค์ประกอบภาพ RGe มีค่าความเปรียบต่างสูงที�สุด คือ ค่า RMS = 

361.6857 แสดงให้เห็นวา่ องคป์ระกอบภาพ RGe นั�น มีพิกเซลที�เป็นพื�นหลงักบัพิกเซลที�เป็นภาพเซลล์โซมาติก

แตกต่างกนัมากที�สุดกวา่ องคป์ระกอบภาพอื�นๆ 

ถา้นาํองคป์ระกอบภาพสี RGe นี�  ไปใชส้าํหรับการตดัแยกภาพเซลลโ์ซมาติกออกจากพื�นหลงัแลว้ จะได้

ภาพวตัถุ (ภาพขาวดาํ) ที�มีความสมบูรณ์มากที�สุด ดงัจะนาํเสนอและแสดงในขั�นตอนต่อไป 

 

ตารางที� 1 ผลการวดัค่าความเปรียบต่างแต่ละองคป์ระกอบภาพ 

ภาพที� R element G element B element RG element RB element GB element 

1 333.4778   114.1432         0 356.1264   126.1042    17.6018 

2 324.5620   156.3646         0 352.0102   163.0528    15.3590 

3 107.0696   160.8465         0 361.6857   177.0548         0 
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รูปที� 3 ลกัษณะภาพและผลการวดัค่าความเปรียบต่างของแต่ละองคป์ระกอบภาพสี RGB  

ภาพเซลลโ์ซมาติก หมายเลข 3 

 

(2) Gray scale Image Normalization [7, 8] เป็นการเตรียมและปรับปรุงคุณภาพของภาพระดับเทา 

(องคป์ระกอบสี RG) จุดประสงคเ์พื�อให้ภาพเซลลโ์ซมาติกและภาพพื�นหลงัที�มีความเหมาะสมมากขึ�น คือ ทาํการ

ปรับระดบัพิกเซลพื�นหลงัให้มีค่าเขา้ใกล ้“0” และปรับระดบัพิกเซลของภาพเซลล์โซมาติกให้มีระดบัพิกเซลที�

สูงขึ�น โดยการปรับเปลี�ยนช่วงระยะห่าง (Range) ของระดบัพิกเซลตํ�าสุด (พื�นหลงั) และระดบัพิกเซลสูงสุด (ภาพ

เซลลโ์ซมาติก) ใหมี้ความแตกต่างกนัมากขึ�น โดยใชส้มการที� 2 [8] 

( ) newMax newMin
N ij Min newMin

Max Min

I I
I I I I

I I

 
   

 
 (2) 

 

โดยที� NI คือ ภาพผลลพัธ์, ijI คือ ค่าระดบัพิกเซลของภาพลาํดบัที� ij , MinI คือ ระดบัพิกเซลตํ�าที�สุด 

MaxI คือ ระดบัพิกเซลสูงที�สุด, newMinI คือ ระดบัพิกเซลตํ�าที�สุดที�ตอ้งการ,  

newMaxI คือ ระดบัพิกเซลสูงที�สุดที�ตอ้งการ 

 

ผลลัพ ธ์ที� ได้จากขั� นตอนการทํา Gray scale Normalization ภาพเซลล์โซมาติกหมายเลข 3 ของ

องค์ประกอบภาพต่างๆ ไดแ้ก่ องค์ประกอบสี G และ RG ซึ� งเป็นภาพที�ให้ค่าความเปรียบต่างสูง โดยกาํหนดให ้

newMin MinI I  และ newMax MinI I จะไดค้่าพิกเซลพื�นหลงัที�มีค่าตํ�ากว่าหรือเท่ากบั “0” แลว้จึงทาํการแปลงเป็น

ภาพขาว (Thresholding Image) จากการทดลองพบว่า องค์ประกอบภาพสี RG ให้ผลลพัธ์การตดัแยกภาพเซลล์ที�

สมบูรณ์ที�สุด (รูปที� 4 (ข)) เมื�อเทียบกบัองคป์ระกอบภาพสีอื�นๆ (รูปที� 4 (ง)) แสดงผลลพัธ์ดงัรูปที� 4 
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(ก) RG Normalization (ข) BW from RG Normalization  

   
(ค) G Normalization (ง) BW from G Normalization  

รูปที� 4 ผลลพัธ์การทาํ Normalization และการแปลงเป็นภาพขาวดาํ 

 

2.2.2  การตดัแยกภาพเซลลอ์อกจากพื�นหลงั (Cells Image Segmentation) 

การตัดแยกภาพเซลล์โซมาติกออกจากพื�นหลัง ใช้วิธีการแปลงข้อมูลภาพระดับเทาที�ได้ผ่านการ 

Normalization แลว้ ซึ� งระดบัค่าพิกเซลของภาพพื�นหลงัจะมีค่าตํ�ากวา่หรือเท่ากบั “0” แลว้ ถา้ระดบัพิกเซลใดๆ มี

ค่ามากกวา่ “0” ใหก้าํหนดค่าใหมเ่ป็น “1” นิยามไดด้งัสมการที� (3)  เมื�อทาํการแปลงภาพจะไดภ้าพผลลพัธ์ดงัรูปที� 

4 (ข) และ (ง) 

 
1, (i, j) 0

(i, j)
0, (i, j) 0

bw

I
I

I


 


  (3) 

 

โดยที� bwI คือ ภาพขาวดาํ 
ijI คือ ค่าระดบัพิกเซลของภาพ Normalization ลาํดบัที� ij  

 

ภาพที�ไดจ้ากการแปลงองคป์ระกอบภาพสี RG เป็นภาพขาวดาํนั�น (ดงัรูปที� 4 (ข)) ไม่มีความสมบูรณ์ ยงั

ไม่สามารถนาํไปใช้ประมวลผลภาพในลาํดบัต่อๆไปได ้ตอ้งผ่านกระบวนการปรับปรุงภาพให้มีความสมบูรณ์

ก่อนดว้ยวิธีการ Morphological  ดว้ยการเติมเต็มกลุ่มพิกเซลของภาพวตัถุเซลล์ (Fill hole) [8] โดยนาํภาพขาวดาํ

มาผ่านกระบวนการปิด (Closing) ด้วย Mask (Disk Structuring element) ขนาด 1212 พิกเซล จะมีผลทําให้

พิกเซลสีดาํที�มีขนาดนอ้ยกวา่ขนาดของ Mask ซึ� งอยูใ่นพื�นที�กลุ่มพิกเซลสีขาวถูกกาํจดัออกไป 
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2.2.3  การคดัแยกภาพเซลลแ์ละการกาํจดัสิ�งรบกวน (Cells Separation and Noises Removal) 

ภาพที�ผา่นขั�นตอนการตดัแยกภาพเซลล์ออกจากพื�นหลงั จะมีภาพวตัถุที�ไม่ใช่ภาพเซลล์โซมาติกหรือ

สิ�งรบกวนในภาพ ตอ้งทาํการคดัแยกเอาเฉพาะภาพเซลล์โซมาติก และกาํจดัภาพที�ไม่ใช่เซลล์หรือสิ� งรบกวน

ออกไป โดยการนาํภาพผลลพัธ์ขาวดาํมาทาํการสกดัคุณลกัษณะเด่น (Feature extraction) และทาํการจดักลุ่มภาพ

วตัถุออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มภาพเซลล์โซมาติก และ (2) กลุ่มภาพที�ไม่ใช่เซลล์หรือสิ�งรบกวน โดยใชภ้าพ

วตัถุเพื�อการทดลองจาํนวน 334 ภาพ ผลการจดักลุ่มภาพวตัถุ แสดงดงัภาพที� 5 

จากรูปที� 4 สรุปไดว้า่ คุณลกัษณะเด่นของภาพที�ไม่ใช่เซลล ์มีขนาดตั�งแต่ 8 – 967 พิกเซล (ระบุดว้ยเส้น

สีแดง) ส่วนคุณลกัษณะเด่นของภาพเซลล์โซมาติก มีขนาดตั�งแต่ 992 – 14,876 พิกเซล (ระบุดว้ยเส้นสีนํ� าเงิน) 

ดงันั�น ในการจดักลุ่มเซลลส์ามารถใชว้ิธีการคดัแยกภาพเซลลอ์อกจากกลุ่มภาพที�ไม่ใช่เซลลโ์ดยขนาดของวตัถุได ้ 

(Cells separation by size) [9] ทดลองไดก้าํหนดคุณลกัษณะเด่นของภาพวตัถุที�เป็นเซลล์เพื�อใชใ้นการคดัแยกภาพ

เซลลโ์ดยขนาด ซึ� งขนาดของเซลล์นั�น มีขนาดตั�งแต่ 992 พิกเซลขึ�นไป ส่วนขนาดภาพสิ�งรบกวนมีขนาดที�เล็กกวา่

จึงสามารถกาํจดัสิ�งรบกวนได ้โดยการลบภาพที�มีขนาดตํ�ากว่า 992 พิกเซล ผลลพัธ์การสกดัคุณลกัษณะเด่นของ

ภาพวตัถุเพื�อใชใ้นการจดักลุ่มภาพเซลล ์แสดงดงัภาพที� 6 

 
รูปที� 5 ค่าคุณลกัษณะเด่นของกลุ่มภาพเซลลโ์ซมาติกและกลุ่มภาพที�ไม่ใช่เซลลห์รือสิ�งรบกวน 
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รูปที� 6 ค่าคุณลกัษณะเด่นของกลุ่มภาพเซลลโ์ซมาติกและกลุ่มภาพที�ไม่ใช่เซลลห์รือสิ�งรบกวน 

 

2.2.4  การจาํแนกกลุ่มเซลลโ์ซมาติก (Cells Classification) 

การจาํแนกกลุ่มเซลล์โซมาติก จุดประสงค์เพื�อต้องการดึงภาพกลุ่มเซลล์ที�ติดกนัหรือภาพเซลล์ที�มี

ลกัษณะใกลชิ้ดกนัเป็นกลุ่มกอ้น แลว้นาํมาประมวลผลเพื�อแยกเซลล์ออกจากกนั จากนั�น จึงจะทาํการนบัจาํนวน

เซลล์ทั�งหมด การจาํแนกกลุ่มเซลล์นี�จะจาํแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเซลลเ์ดียว และกลุ่มเซลลที์�ติดกนั ลกัษณะ

ภาพขาวดาํทั�ง 2 กลุ่ม แสดงดงัภาพที� 7 

  
(ก) ภาพเซลลเ์ดียว (ข) ภาพเซลลล์กัษณะติดกนัหรือใกลชิ้ดกนั 

 

รูปที� 7 ภาพเซลลโ์ซมาติกที�จาํแนกออกเป็น 2 กลุ่ม 

 

เนื�องจากภาพเซลล์โซมาติกมีรูปร่างที�หลากหลาย และมีขนาดที�ไม่แน่นอน วิธีการจาํแนกกลุ่มเซลล์โซ

มาติกจึงไดน้าํโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปขา้งหนา้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบแพร่ค่ายอ้นกลบั (Feed-Forward 

Back-Propagation Neural Network: ANNBP) [10] ในการจาํแนกกลุ่มเซลลอ์อกเป็น 2 กลุ่ม โดยนาํค่าคุณลกัษณะ

เด่นของภาพเซลล์ (Feature Vector: FV) มาใช้ในการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมให้มีการเรียนรู้เพื�อจดจาํ

รูปแบบเซลล์ (Cells Recognition) และทาํการจาํแนกกลุ่มเซลล์ (Cells Classification) ต่อจากนั� นทาํการดึงเอา

เฉพาะกลุ่มภาพเซลลติ์ดกนัไปตดัแยกเซลลอ์อกจากกนัต่อไป (Touching cell Image Segmentation) 

(1) การเรียบรู้แบบแพร่ค่ายอ้นกลบั เป็นคุณสมบติัสําคญัของโครงข่ายประสาทเทียม ทาํการเรียนรู้จาก

ตวัอยา่งโดยพยายามคาํนวณหาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลเขา้ (Input) และผลลพัธ์ (Output) การเรียนรู้นี�  จะเริ�ม

จากการสุ่มค่านํ� าหนัก (Weight) และค่าเบี� ยงเบนเริ� มต้น (Bias) ค่าผลลัพธ์ที�ได้จากค่าเริ� มต้น จะถูกนํามา
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เปรียบเทียบกบัผลลพัธ์จริง ค่าที�แตกต่างจะถูกนาํมาปรับค่านํ� าหนกั และค่าเบี�ยงเบนโดยวิธี Trial and Error จนได้

ผลลพัธ์ที�ใกลเ้คียงหรือตรงกบัผลลพัธ์จริง ค่านํ� าหนกัและค่าเบี�ยงเบนสุดทา้ยจะถูกนาํมาใชใ้นการประมวลผล คือ

จาํแนกกลุ่มเซลล ์[10, 11] 

(2) การสร้างตวัเรียนรู้แบบแพร่ค่ายอ้นกลบั ชุดขอ้มูลที�ใช้ในการฝึกสอนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ค่า

คุณลกัษณะเด่นของภาพเซลล์ทั�ง 2 กลุ่ม จาํนวน 334 ภาพ ซึ� งไดจ้ากการวดัและคาํนวณคุณลกัษณะเด่นของภาพ

เซลล์ และ 2) ผลลพัธ์กลุ่มเซลล์ 2 กลุ่ม ซึ� งโปรแกรมระบบหลกั ไดอ้อกแบบและพฒันาดว้ยโปรแกรม MATLAB 

r2015b ทั�งในส่วนของการติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (GUI) และระบบการเรียนรู้และรู้จาํกลุ่มเซลล ์แสดงผงังานดงัรูปที� 8 

 
รูปที� 8 ผงังานระบบการเรียนรู้และจาํ (ANNBP) คุณลกัษณะเด่นของกลุ่มเซลล ์2 กลุ่ม 

 

2.2.5  การตดัแยกภาพเซลลโ์ซมาติกที�ติดกนั (Touching cells Image Segmentation) 

เซลล์โซมาติกที�ติดกนัหรือใกลชิ้ดกนั (Touching cells) อาจเกิดจากสาเหตุที�ไม่สามารถควบคุมหรือทาํ

การจดัเรียงเซลล์นํ� านมที�ผ่านการสเมียร์นํ� านมแลว้ (Cell smear)ให้มีการกระจายตวัอย่างสมํ�าเสมอบนพื�นที�ของ

แผน่สไลด์ขนาด 1 cm2 จึงทาํให้เกิดกลุ่มเซลล์ที�ติดกนั แสดงดงัรูปที� 9(ก) มีผูพ้ฒันาอลักอริทึมเพื�อตดัแยกเซลล์ที�

ติดกนัดว้ย Watershed algorithm [12] ซึ� งผลที�ไดจ้ะทาํให้เกิดการแบ่งส่วนภาพของกลุ่มนิวเคลียสมากไป (แสดง

ดังรูปที�  9(ข)) จากความเป็นจริง (Over-segmentation) จึงได้แก้ปัญหาด้วยการวิธีการ Improved Watershed 

Algorithm ให้สามารถแบ่งส่วนภาพที�ถูกตอ้งมากขึ�น โดยใชข้ั�นตอนวิธี Merger of seed points ซึ� งผลลพัธ์ที�ไดจ้ะ

เป็นการแบ่งส่วนของนิวเคลียสออกจากกนัไดถู้กตอ้งมากขึ�น [13] แสดงดงัรูปที� 9(ค) 

 
(ก) Touching cells 

 
(ข) Over-segmentation 

 
(ค) Merger of seed points 

รูปที� 9 เปรียบเทียบผลการตดัแยกเซลลติ์ดกนัดว้ย Watershed algorithm [13] 
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ขั�นตอนนี�  ไดน้าํโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ค่ายอ้นกลบั (ANNBP) มาประยุกตใ์ช้เพื�อช่วยในการ

ตดัสินการรวมหรือแยกเซลล์ให้มีความถูกตอ้งแม่นยาํตรงกับความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ ชุดข้อมูลที�ใช้ในการ

ฝึกสอนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ค่าคุณลกัษณะเด่นของภาพเซลล์ที�ติดกนั (ดงัรูปที� 10(ก)) ไดแ้ก่  ระดบัพิกเซล

ของนิวเคลียส ระดับพิกเซลของไซโตพลาสซึม และระยะทางระหว่างไซโตพลาสซึมและหรือนิวเคลียส ค่า

คุณลกัษณะเด่นเหล่านี�  คาํนวณไดจ้ากวิธีการโตของบริเวณโดยการรวมกลุ่มพิกเซล (Region glowing) [14] แสดง

ดงัรูปที� 10(ค) และ 2) ผลลพัธ์การรวม-แยกเซลลที์�ผูเ้ชี�ยวชาญหรือแพทยเ์ป็นผูร้ะบุ แสดงดงัรูปที� 10(ข) 

   
(ก) การวดัและคาํนวณ FV (ข) การรวม-แยกเซลลโ์ดยแพทย ์ (ค) ผลการวดัและคาํนวณ FV 

รูปที� 10 การคาํนวณและวดัค่าคุณลกัษณะเด่นเซลลที์�ติดกนัเพื�อการตดัแยกเซลลโ์ดยใช ้ANNBP 

 

(1) การออกแบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบค่าแพร่ยอ้นกลบั (ANNBP) เพื�อช่วยในการตดัสินการรวม

หรือแยกเซ ลล์ ที� ติดกัน  โดยใช้โค รงข่ ายป ระส าท เที ยม แบ บ ห ลายชั� น  (Multi-Layer Perceptrons: MPL) 

ประกอบด้วย Input Layer, Hidden Layer และ Output Layer ซึ� งชั�นของโครงข่ายเพียงเท่านี� สามารถฝึกสอนให้

เรียนรู้การรวมแยกเซลล์ที�ติดกนัได้ โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) Training set จาํนวน 334 ระเบียน 

และ 2) Test set จาํนวน 280 ระเบียน โดยกาํหนดพารามิเตอร์ต่างๆ แสดงดงัตารางที� 2 

 

ตารางที� 2 พารามิเตอร์ของโครงข่ายประสาทเทียม (ANNBP) เพื�อเรียนรู้การรวมแยกเซลลติ์ดกนั 

Parameter ค่าที�กาํหนด 

Transfer Functions LogSig, TranSig 

Training Algorithm   Back-Propagation 

Training Function Levenberg-Marquardt, Scale conjugate gradient 

Epochs 1,000 

Learning rate 0.0001 

Hidden nodes 5 – 80 nodes 
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2.2.6  การนบัและการวดัประสิทธิภาพของอลักอริทึม 

การนับจาํนวนเซลล์โซมาติกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การนับกลุ่มเซลล์เดียวโดยจะนับจาํนวนกลุ่ม

พิกเซลที� Label แลว้ ซึ� งไดจ้ากหัวขอ้ที� 2.2.4 และการนบัเซลล์ในกลุ่มเซลล์ติดกนัได้จากการพิจารณารวม-แยก

เซลลแ์ลว้ในหวัขอ้ที� 2.2.5 ส่วนการวดัประสิทธิภาพของอลักอริทึมนี�  ใชว้ธีิการวดัค่าความแม่นยาํ (Precision) และ

ค่าความระลึก (Recall) [15] ถา้อลักอริทึมมีประสิทธิภาพดีจะมีค่าเขา้ใกล ้หรือเท่ากบั 1 ซึ� งสามารถคาํนวณไดจ้าก

สมการ (4), (5) ตามลาํดบั ดงันี�  

 

( .)
Tp

Precision Prec
Tp Fp


  

(4) 

( .)
Tp

Recall Re
Tp Fn


  

(5) 

 

โดยที� Precision (Prec.) คือ ค่าความแม่นยาํ หมายถึงประสิทธิภาพในการตดัแยกและนบัเซลล์โซมาติก

ระบุได้ถูกตอ้งตามความเป็นจริง, Recall (Re.) คือ ค่าความระลึก หมายถึง ประสิทธิภาพในการตดัแยกและนับ

เซลล์โซมาติกได้ตรงกับผู ้เชี� ยวชาญว่าเป็นเซลล์โซมาติก, Tp. (True Positive) คือ จาํนวนเซลล์โซมาติกที�

อลักอริทึมตดัแยกและนบัไดแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญระบุว่าเป็นเซลล์โซมาติก, Fn. (False Negative) คือ จาํนวนเซลล์โซ

มาติกที�อลักอริทึมไม่สามารถตดัแยกและนบัไดแ้ต่ผูเ้ชี�ยวชาญระบุว่าเป็นเซลล์โซมาติก, Fp. (False Positive) คือ 

จาํนวนเซลลโ์ซมาติกที�อลักอริทึมตดัแยกและนบัได ้แต่ผูเ้ชี�ยวชาญไม่ระบุวา่เป็นเซลลโ์ซมาติก 

 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผลการทดลอง 

การทดลองนี�  เป็นการออกแบบ/พฒันา/ปรับปรุงขั�นตอนวธีิเพื�อการประมวลผลภาพเซลล์โซมาติกที�ยอ้ม

ดว้ยเทคนิคสีเมทิลีนบลู ทาํการทดลองกบัภาพตวัอยา่งจาํนวน 20 ภาพ สามารถตดัแยกภาพเซลล์ออกจากพื�นหลงั 

คดัแยกภาพเซลล์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ต่อจากนั� นทาํการจาํแนกกลุ่มเซลล์ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้

โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ค่ายอ้นกลบั ได้แก่ กลุ่มเซลล์เดียวระบุด้วย Bounding Box “สีเขียว” และกลุ่ม

เซลล์ติดกนัระบุการตดัแยกแล้วด้วย Bounding Box “สีแดง” ส่วนของการตดัแยกเซลล์ติดกนั ทาํไดโ้ดยนาํภาพ

กลุ่มเซลล์ติดกนัไปทาํการแยก-รวมเซลล์โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ค่ายอ้นกลบัเป็นเครื�องมือในการ

พิจารณาตดัแยก แล้วจึงทาํการนับจาํนวนเซลล์ทั� งหมดนํามาเทียบกับการวิเคราะห์และนับจาํนวนเซลล์ โดย

ผูเ้ชี�ยวชาญเป็นผูร้ะบุด้วย “จุดสีแดง” (Exp.) แสดงตวัอย่างผลลพัธ์ดงัภาพที� 10 ส่วนการวดัประสิทธิภาพของ

อลักอริทึมดว้ยค่า Recall และ Precision แสดงดงัตารางที� 3 
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(ก) ผลการตดัแยกและนบัภาพหมายเลข 1 (ข) ผลการตดัแยกและนบัภาพหมายเลข 13 

รูปที� 11 ผลลพัธ์การตดัแยกและนบัเซลลโ์ซมาติกเปรียบเทียบกบัผูเ้ชี�ยวชาญ 

 

จากตารางที�  3 พิจารณาข้อมูลพบว่า วิธีการประมวลผลภาพเซลล์โซมาติกด้วยขั�นตอนวิธีที�นําเสนอ 

เริ�มตน้ดว้ยขั�นตอนที� (1) การเตรียมภาพ และ (2) การสกดัภาพเซลล์โซมาติกออกจากพื�นหลงั สามารถสกดัภาพ

วตัถุออกจากพื�นหลังได้ถูกต้องและเหมาะสม พิจารณาได้จากค่า False Negative: Fn. ภาพเซลล์โซมาติกที�

อลักอริทึมไม่สามารถตดัแยกได้ ซึ� งผูเ้ชี�ยวชาญระบุว่าเป็นเซลล์โซมาติก และ False Positive: Fp. ภาพเซลล์โซ

มาติกที�อลักอริทึมตดัแยกได้ ซึ� งผูเ้ชี�ยวชาญไม่ระบุว่าเป็นเซลล์โซมาติก มีค่าผิดพลาดตํ�าโดยเฉลี�ย 0.75 และ 1 

ตามลาํดบั ในขั�นตอนที� (3) การจดักลุ่มเซลล ์ไดใ้ชโ้ครงข่ายประสาทเทียมทาํการจาํแนกกลุ่มเซลล์ออกเป็น 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มเซลล์เดียว และกลุ่มเซลล์ติดกนั แลว้ดึงภาพ Bounding Box กลุ่มเซลล์ติดกนัเพื�อทาํการตดัแยกไดถู้กตอ้ง

ต่อไปในตอนที� (4) การตดัแยกเซลล์ติดกนั ใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ค่ายอ้นกลบัเป็นเครื�องมือในการ

พิจารณาว่าให้แยก-รวมเซลล์ พบว่า อลักอริทึมมีความสามารถในการตัดแยกภาพและนับเซลล์โซมาติกได้

ใกลเ้คียงกนักบัผูเ้ชี�ยวชาญ พิจารณาไดจ้ากค่า Recall และ Precision โดยเฉลี�ยเท่ากบั 0.955 และ 0.924 ตามลาํดบั  

บางภาพมีค่า Recall และ Precision ตํ�าลงมากสุดเท่ากบั 0.33 (ภาพทดสอบหมายเลข 12) คือ มีค่า False Positive 

เท่ากบั 6 สาเหตุเกิดจากการนาํภาพที�ไม่ใช่เซลลไ์ปประมวลผลในขั�นตอนการที� (4) การตดัแยกเซลลติ์ดกนั (แสดง

ภาพวตัถุดงัรูปที� 12) ผลการรวม-แยกเซลลโ์ดยใชอ้ลักอริทึม แสดงดงัรูปที� 13 

   
รูปที� 12 วตัถุที�ไม่ใช่เซลลซึ์� งมีขนาดและรูปร่างใกลเ้คียงกบัเซลลโ์ซมาติก 
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รูปที� 13 ผลการรวม-แยกเซลลติ์ดกนัโดยใชอ้ลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม (ANNBP) 

 

ในส่วนของการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมนั�น ไดท้ดลองกาํหนดค่าพารามิเตอร์ตามตารางที� 2 ส่วน

การเลือกฟังก์ชั�นการถ่ายโอน (Transfer Function) ในชั� น  Input Layer และ Hidden Layer ได้กําหนดเป็ น 

Logarithmic Sigmoid Function: LSF (LogSig) และ Tangent Sigmoid Function: TSF (TanSig) จากการทดลอง

พบว่า การเลือก Transfer Function แบบ TanSig ให้ผลลพัธ์ที�ดีกวา่แบบ LogSig ส่วนฟังก์ชั�นสําหรับการฝึกสอน

(Training Function) พบว่า  Levenberg-Marquardt: LM สามารถฝึกสอนระบบได้ดีกว่าแบบ Scale Conjugate 

Gradient: SCG เนื�องจาก LM Algorithm ใชเ้วลาในการปรับค่านํ�าหนกักบัขอ้มูล Training set ไดร้วดเร็วและดีกวา่ 

SCG Algorithm 

 

4. สรุป 

บทความนี�  ไดน้าํเสนอขั�นตอนวิธีในการตดัแยกและนับเซลล์โซมาติกในนํ� านมโค ด้วยขั�นตอนวิธีการ

ประมวลผลภาพดิจิตอล ซึ� งขั�นตอนวิธีที�นาํเสนอสามารถสกดัภาพวตัถุออกจากพื�นหลงัโดยเตรียมภาพดว้ยการ

เลือกองคป์ระกอบภาพของปริภูมิสี RGB ที�เหมาะสมดว้ยการคาํนวณค่าความเปรียบต่าง (Contrast Measurement) 

พบว่า องค์ประกอบ RG มีค่าความเปรียบต่างสูงที�สุด แล้วนําภาพที�ได้ไปประมวลผลด้วย Gray scale Image 

Normalization เพื�อให้การตดัแยกภาพเซลล์ออกจากพื�นหลงัด้วยการ Thresholding ได้ภาพเซลล์ที�ถูกตอ้งที�สุด 

และทาํการปรับปรุงภาพดว้ย Morphological ต่อจากนั�นจาํแนกภาพเซลล์ออกเป็นกลุ่มเซลล์เดียวและเซลล์ติดกนั 

แลว้ดึงภาพกลุ่มเซลล์ติดกนัไปประมวลผลเพื�อสกดัคุณลกัษณะเด่นของเซลล์เพื�อพิจารณาการรวม-แยกเซลล์ใน

กลุ่มเซลล์ติดกนั โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ค่ายอ้นกลบั ซึ� งการจดักลุ่มเซลล์ และการรวม-แยกเซลล์

ให้ผลลพัธ์ที�ถูกตอ้งและแม่นยาํ แลว้นาํการนบัจาํนวนเซลล์ในภาพและเปรียบเทียบผลการนบัโดยใชอ้ลักอริทึม

กบัผูเ้ชี�ยวชาญ ประสิทธิภาพของอลักอริทึม มีค่า Recall=0.95, Precision=0.92 ซึ� งสามารถคดัแยกและนบัจาํนวน

ไดใ้กลเ้คียงกบัผูเ้ชี�ยวชาญ ใช้เวลาในการประมวลผลเฉลี�ย 2.3 วินาทีต่อภาพ ระยะเวลาที�ใช้ในการประมวลผล

ขึ�นอยูก่บัจาํนวนของกลุ่มเซลลติ์ดกนัมีจาํนวนมากนอ้ยเพียงใดในแต่ละภาพ 
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ตารางที� 3 ผลลพัธ์การวดัค่าประสิทธิภาพของอลักอริทึม 

ภาพที� Tp (Exp.) Fn. Fp. Recall Precision Time (sec.) 

01 25(25) 0 1 1 0.961 2.043 

02 26(27) 1 1 0.962 0.962 2.576 

03 12(13) 1 1 0.923 0.923 2.064 

04 14(16) 2 0 0.875 1 2.582 

05 21(22) 1 3 0.954 0.875 2.439 

06 5(5) 0 0 1 1 2.106 

07 2(2) 0 0 1 1 2.35 

08 14(14) 0 0 1 1 2.302 

09 10(10) 0 2 1 0.833 2.113 

10 15(16) 1 3 0.937 0.833 2.004 

11 15(15) 0 0 1 1 2.418 

12 3(3) 0 6 1 0.333 2.669 

13 11(11) 0 0 1 1 2.043 

14 18(21) 3 0 0.857 1 2.410 

15 10(12) 2 2 0.833 0.833 2.765 

16 16(18) 2 0 0.888 1 2.259 

17 7(7) 0 0 1 1 2.104 

18 8(8) 0 0 1 1 2.086 

19 15(17) 2 1 0.882 0.937 2.290 

20 18(18) 0 0 1 1 2.512 

รวม 265(280) 15 20 19.111 18.49 46.135 

Average 0.955 0.924 2.306 

 

อีกอยา่งหนึ�ง ประสิทธิภาพของอลักอริทึมมีค่าตํ�าในบางภาพ เนื�องจากมีวตัถุที�ไม่ภาพเซลล ์ซึ� งมีรูปร่าง สี 

ลาดลาย และขนาดที�ใกลเ้คียงกบัภาพเซลล์ สําหรับการพฒันาอลักอริทึมเพื�อใหมี้ความถูกตอ้งและแม่นยาํมากขึ�น 

ควรเลือกหาวธีิการที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการคดัแยกและจาํแนกเซลล์โซมาติก ก่อนนาํไปประมวลผล

ในขั�นตอนต่อไป เช่น Deep Learning, Neural Networks, SVM เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจยันี�ทาํการศึกษาเกี�ยวกบัขอ้จาํกดัของระบบขายบตัรโดยสารอตัโนมติัของรถไฟฟ้ามวลชนใน

กรุงเทพมหานครและนําเสนอแบบจาํลองที�ใช้ทฤษฎีแถวคอยเพื�อทดสอบและประเมินผลกระทบของการ

ดาํเนินการปรับเปลี�ยนตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารของรถไฟฟ้าในปัจจุบนั เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงชนิดของตูโ้ดยสาร 

หรือการเพิ�มตูโ้ดยสาร เพื�อใชเ้ป็นแบบจาํลองที�จะนาํไปสู่การประเมินเวลาในการให้บริการของระบบการจาํหน่าย

ตั�วของผูใ้ห้บริการรถไฟ ซึ� งสามารถใช้เป็นทางเลือกในการประเมินนโยบายเพื�อปรับเปลี�ยนระบบโดยเทียบกบั

ตน้ทุนทรัพยากร โดยผลการทดลองของงานวิจยันี� สรุปไดว้่า แนวทางการใชท้ฤษฎีแถวคอยสามารถเป็นตน้แบบ

การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงเวลาในแถวคอยของผูรั้บบริการ เมื�อมีการปรับเปลี�ยนจาํนวนหรือชนิดของตูจ้าํหน่าย

บัตรโดยสาร โดยบทความวิจัยนี� เสนอสี� กรณีศึกษาของรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ซึ� งจะเป็น

แบบจาํลองที�สามารถนําไปสร้างโปรแกรมประยุกต์ในการจาํลองการปรับเปลี�ยนตู้จาํหน่ายบตัรโดยสารของ

ระบบจาํหน่ายบตัรโดยสารของผูใ้หบ้ริการรถไฟต่อไป 

 

คําสําคัญ: ทฤษฎีแถวคอย, รถไฟฟ้า, บีทีเอส, เอม็อาร์ที, ระบบจาํหน่ายบตัรโดยสาร 
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Abstract 

This research first studies the limitations of existing Bangkok rapid transit train ticket system. Then we 

propose an analysis model using queuing theory to evaluate the impact of upgrading the existing ticket machine 

with respect to both the number and types of ticket machines. The proposed analysis model can be used to 

evaluate the service time of railway companies, which enables for the operators to form a proper policy and 

decide on different ticket system operations based on cost requirements. This analysis model has confirmed that 

the queuing theory model in four case studies of BTS (Bangkok Mass Transit System) and MRT (Metropolitan 

Rapid Transit) ticket machines are able to analyze or evaluate the impact of ticket system modification.  Since, 

the proposed queuing theory model presents the results to show the impact of time delay in queue of passengers 

when ticket machines are modified by number or feature upgrading. The proposed analysis model could 

potentially be used to any rapid transit train ticket system for impact evaluation on the existing ticket system. 

 

Keywords: Queuing Theory, MRT, BTS, Ticket System, Impact Evaluation 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัระบบขนส่งทางรางเขา้มีบทบาทสาํคญัในชีวติประจาํวนัของผูโ้ดยสารในประเทศไทย โดยเฉพาะ

ในกรุงเทพมหานคร ระบบขนส่งมวลชนระบบราง เช่น รถไฟฟ้ามหานคร (BTS) รถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) หรือ

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก ์(Airport Rail link) เป็นทางเลือกที�ผูโ้ดยสารใชง้านเพื�อหลีกเลี�ยงการจราจรที�หนาแน่น

บนทอ้งถนน ซึ� งระบบรถขนส่งระบบรางนี� สามารถควบคุมเวลาเดินรถไดเ้ที�ยงตรงกวา่ระบบขนส่งอื�น ๆ ทั�วไป 

และโครงสร้างพื�นฐานการให้บริการระบบขนส่งระบบรางนั�น นอกจากการให้บริการการเดินรถที�ตรงเวลาแลว้ 

ผูโ้ดยสารยงัคาํนึงถึงองคป์ระกอบของการให้บริการอื�น ๆ ที�มาพร้อมกบัการให้บริการในภาพรวมของสถานีเดิน

รถอีกด้วย หนึ� งในองค์ประกอบหลกัของระบบนั�นคือระบบบตัรโดยสาร โดยในปัจจุบนัผูโ้ดยสารส่วนใหญ่

เลือกใช้ระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (RFID cash card) เพื�อความสะดวกสบายและหลีกเลี�ยงการต่อแถวซื�อ

บตัรโดยสารที�ตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารอตัโนมติั อยา่งไรก็ตาม ปัญหาการเขา้คิวซื�อบตัรโดยสารนั�นยงัพบอยูเ่สมอ

ในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเฉพาะผูโ้ดยสารที�ไม่ไดเ้ดินทางประจาํหรือนกัท่องเที�ยวต่างชาติยงัตอ้งเสียเวลาไปกบัการ

ซื�อบตัรโดยสารที�ตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารอตัโนมติัเป็นเวลานาน [1-2] จนปรากฏเป็นความคิดเห็นทั�วไปในเชิงลบ

วา่ ระบบจาํหน่ายบตัรโดยสารของระบบขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานครนั�นเป็นระบบที�มีการบริหาร

จดัการไม่ดีพอ และควรมีการปรับปรุงและพฒันาให้ดีขึ�นไดอ้ยา่งมีนยัสําคญั เพื�อให้ผูโ้ดยสารไดรั้บการบริการที�มี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพดีขึ�น 

ปัญหาหลกัที�พบเห็นในระบบจาํหน่ายบตัรโดยสารอตัโนมติัในชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานครคือความ

ล่าชา้ในการซื�อบตัรโดยสารที�ตอ้งมีการแลกเหรียญ ทาํให้เกิดเวลาสะสมในการใช้บริการตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสาร
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อตัโนมติั และการจาํหน่ายบตัรโดยสารไดที้ละหนึ�งใบของตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารอตัโนมติั ซึ� งปัญหาเหล่านี�ทาํให้

เกิดแถวคอย (คิว) สะสมยาว ทาํให้ผูโ้ดยสารล้นสถานี ดังตวัอย่างรูปที� 1(ก) และ 1(ข) ซี�งเป็นผลสํารวจของ

สื�อมวลชน หรือกระแสทางสื�อสังคมออนไลน์ (Social Media) ปัญหาของแถวคอยที�เกิดขึ�นสามารถอธิบายด้วย

ทฤษฎีแถวคอย [3-4] เช่น ผูโ้ดยสารมีจาํนวนมากเกินการให้บริการปกติที�จะรับได ้ระบบให้บริการจาํหน่ายบตัร

โดยสารและระบบแถวคอยไม่เหมาะสมซึ� งกนัและกนั หรือระบบตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารอตัโนมติัไม่เหมาะสมกบั

การให้บริการ สาเหตุของปัญหาเหล่านี� สามารถยกตวัอยา่งได ้เช่น ระบบแถวคอยซํ� าซอ้น ตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสาร

อตัโนมติัไม่สามารถรับธนาบตัรได ้ทาํให้ผูโ้ดยสารจะตอ้งเขา้แถวแลกเหรียญและยงัตอ้งเขา้แถวซื�อบตัรโดยสาร

กบัตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารอตัโนมติัอีก หรือแถวคอยล่าช้าเนื�องจากไม่มีการให้บริการจาํหน่ายบตัรโดยสารแบบ

ซื� อครั� งละหลายใบ ทําให้ผู ้โดยสารโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที�ยวที� เดินทางพร้อมกันหลายคน จะต้องใช้

กระบวนการการซื�อบตัรหลายครั� ง หรือแถวคอยล่าชา้เนื�องจากตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารอตัโนมติัสามารถออกบตัร

โดยสารไดเ้พียงครั� งละหนึ�งใบเท่านั�น ทาํให้ผูโ้ดยสารโดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเที�ยวที�เดินทางพร้อมกนั ตอ้งต่อคิว

ซื�อบตัรโดยสารทีละคน  

       
            (ก)                                                         (ข) 

รูปที� 1 การสะสมของแถวคอยในการรอซื�อบตัรโดยสารในสถานีรถไฟฟ้า [1-2] 

 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว คณะผูว้จิยัเห็นวา่ ปัญหาดงักล่าวสามารถแกไ้ขไดโ้ดยใชท้ฤษฎีแถวคอยมาช่วย

วิเคราะห์และเพิ�มประสิทธิภาพในการให้บริการของระบบขนส่งระบบราง โดยนาํทฤษฎีแถวคอยมาประยุกตใ์ช้

ในการศึกษาปัญหาและประเมินผลกระทบจากการปรับเปลี�ยนรูปแบบระบบจาํหน่ายบตัรโดยสาร เพื�อใช้เป็น

แนวทางในการกาํหนดและตดัสินใจเชิงนโยบายในการเพิ�มประสิทธิภาพ หรือปรับเปลี�ยนระบบจาํหน่ายบตัร

โดยสารในแต่ละสถานี 

จากผลการวจิยัการทดสอบทฤษฎีแถวคอยกบัผลกระทบจากตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารในเบื�องตน้ [5]  พบวา่

มีผลกระทบของปัจจยัความล่าช้าที�เกิดจากระบบการจาํหน่ายบตัรโดยสารจากตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารรุ่นเก่า ซึ� ง

เกิดผลกระทบเชิงเวลาในแถวคอยจริง โดยในงานวิจยันี� มุ่งเน้นศึกษาและประเมินผลกระทบของการดาํเนินการ
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ปรับเปลี�ยนระบบจาํหน่ายบตัรโดยสารอตัโนมติัของรถไฟฟ้ามวลชนในกรุงเทพมหานครดว้ยแบบจาํลองของ

ทฤษฎีแถวคอยในมิติของปัญหาจากตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสาร โดยผลผลิตของงานวจิยันี�สามารถนาํไปต่อยอดในการ

พฒันาโปรแกรมประยกุตที์�ใชช่้วยประเมินโยบายการลงทุนการเพิ�มหรือปรับเปลี�ยนระบบตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสาย

อตัโนมติัให้สามารถรองรับการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และเอ็มอาร์ที ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ�งขึ�น  

 

2. การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎ ีและสมมติฐาน 

การศึกษาถึงระบบคิวใด ๆ มีองคป์ระกอบหลกัที�ตอ้งพิจารณาคือ พฤติกรรมการเขา้ใชง้านของผูใ้ชบ้ริการ 

จาํนวนและขีดความสามารถของการใหบ้ริการ จากการศึกษาปัญหาระบบตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารของรถไฟฟ้ามหา

นคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) หรือรถไฟฟ้ากรุงเทพ(รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที) [5] เบื�องต้นพบว่า ปัญหาที�เกิดจากระบบ

จาํหน่ายบตัรโดยสารอตัโนมติัในสถานีชุมชนในเมือง พบตามดงัตารางที� 1 ซึ� งเป็นปัญหาของความล่าชา้ (Delay) 

ของแถวคอย ที�เกิดจากการความล่าชา้ของการใชง้านตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารที�มีขีดความสามารถจาํกดัในการออก

บตัรโดยสาร โดยตวัอยา่งปัญหาของตูจ้าํหน่ายบตัรของรถไฟฟ้าบีทีเอส คือ ตูจ้าํหน่ายไม่สามารถรับธนบตัรได ้ทาํ

ให้ผูโ้ดยสารที�ตอ้งการซื�อบตัรโดยสารดว้ยธนบตัรจะตอ้งเขา้แถวแลกเหรียญที�มีพนกังานให้บริการ และกลบัมา

เขา้แถวซื�อบตัรโดยสารจากเครื�องจาํหน่ายอีกครั� ง จึงเกิดความซํ� าซ้อนของแถวคอยขึ�น นอกจากนั�นยงัพบว่าตู้

จาํหน่ายบตัรโดยสารอตัโนมติัทั�งบีทีเอสและเอ็มอาร์ที สามารถออกบตัรโดยสารไดเ้พียงหนึ�งใบต่อการซื�อในแต่

ละครั� ง  ทาํให้กลุ่มนกัท่องเที�ยวหรือกลุ่มผูโ้ดยสารที�ตอ้งการเดินทางไปพร้อมกนั จะตอ้งวนกระบวนการซื�อบตัร

โดยสารตามจาํนวนของผูโ้ดยสาร ส่งผลให้เกิดความล่าชา้ของแถวคอย และจาํนวนผูร้อใชบ้ริการสะสมมากยิ�งขึ�น  

ดงันั�นสมมติฐานของทฤษฎีแถวคอยสามารถกาํจดักระบวนการความซํ� าซอ้นของแถวคอยจากสองโหนด เป็นหนึ�ง

โหนด หรือการลดกระบวนการให้บริการเหลือเพียงหนึ� งครั� งซึ� งสามารถลดความล่าช้าของการเขา้แถวซื�อบตัร

โดยสารได ้

 

ตารางที� 1 ชนิดของตูจ้าํหน่ายโดยสารทั�วไปในบริเวณเมือง [5-6] 

ความสามารถของตู้จาํหน่ายบัตรโดยสารทั�วไป BTS MRT 

ตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารสามารถรับธนบตัรได ้ ไม่ได้* ได ้

ตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารสามารถซื�อบตัรโดยสารหลายใบไดใ้นครั� งเดียว ไม่ได้* ไม่ได้ 

*หมายเหตุ: มีเพียงสถานีหลกัเช่น สถานีสยาม ที�มีเพียง 1-2 เครื�องที�เป็นตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารแบบใหม่ 
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2.1 งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

จากการวิเคราะห์และการใชแ้บบจาํลองเพื�อทดลองระบบการให้บริการของการขนส่งระบบรางนั�นมีการ

วจิยัในต่างประเทศ [7-9] พบวา่ผูใ้หบ้ริการขนส่งระบบรางของแต่ละประเทศมีปัจจยัและสภาพแวดลอ้มที�แตกต่าง

จึงส่งผลให้มีแนวทางในการวิเคราะห์และการออกแบบแบบจาํลองที�แตกต่างกนั ซึ� งจากงานวิจยัที�คณะวิจยัได้

ศึกษาวิจยันั�น [5] ใช้การศึกษาและวิเคราะห์เพื�อหาผลกระทบของความล่าช้าที�เกิดขึ�น โดยมีแบบจาํลองในการ

วเิคราะห์โดยแยกเป็นปัญหาเบื�องตน้ของรถไฟฟ้าบีทีเอส 1 กรณี โดยจาํลองสมมติฐานเพื�อแกไ้ขปัญหาที�เกิดจาก

การซํ� าซ้อนของแถวคอยที�จาํเป็นตอ้งแลกเหรียญก่อนซื�อบตัรโดยสาร โดยจาํลองสถานการณ์โดยการปรับเปลี�ยน

เป็นตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารแบบที�สามารถซื�อดว้ยธนบตัรได ้เพื�อดูผลกระทบเชิงเวลาเทียบกบัการปรับเปลี�ยนเชิง

ปริมาณ และปัญหาเบื�องตน้ของรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 1 กรณี ตูจ้าํหน่ายไม่สามารถออกบตัรโดยสารไดค้รั� งละหลาย

ใบในการซื�อหนึ� งครั� ง นั�นคือถา้มีการปรับเปลี�ยนเชิงปริมาณจะมีผลกระทบเชิงเวลาอยา่งไร โดยนาํเสนอว่าการ

ปรับเปลี�ยนชนิดตู ้หรือการปรับแกไ้ขซอฟตแ์วร์ของตูก้็สามารถลดเวลาในการรอคอยในแถวคอยลงได ้โดยที�ไม่

จาํเป็นตอ้งเพิ�มตู ้หรือเปลี�ยนตูใ้หม่ทั�งหมด ที�มีค่าใชจ่้ายที�สูง 

2.2 การศึกษาทฤษฎแีถวคอยในการศึกษาแถวคอยของตู้จําหน่ายบัตรโดยสาร 

การวิเคราะห์ปัญหาจากทฤษฎีแถวคอย ทางคณะผู ้วิจ ัยและที�ปรึกษาใช้ทฤษฎีแถวคอยโดยสร้าง

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ โดยเริ� มใช้ทฤษฎีเริ� มต้นด้วยแบบจําลองการกระจายแบบปัวส์ซง (Poisson 

Distribution) M/M/1 โดยให้อัตราการเข้ารับบริการ (Arrival rate)   คนต่อนาที และ อัตราการให้บริการ

(Service rate)     คนต่อนาที และสามารถกาํหนดไดโ้ดยสมการ ที� (1) และ (2) 

  

                (1) 

 

โดยที�           (2) 

 

โดยสมมติฐานในกรณีพื�นฐานแยกเป็น 4 กรณี ดงันี�  

2.2.1  แบบจาํลองการปรับเปลี�ยนกรณีศึกษาเมื�อเพิ�มตูใ้หบ้ริการ  

แบบจาํลองแบบ ตั�งตน้ที�เป็น M/M/1 จะเปลี�ยนเป็น Model  M/M/c และเวลาในการรอคอย ของ M/M/1 

ที�มีค่าดงัสมการที� (3) และ (4) 

   

                     (3) 

 

โดยที�                     (4) 
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2.2.2  แบบจาํลองการปรับเปลี�ยนกรณีศึกษาตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารที�ไม่สามารถรับธนบตัรให้สามารถรับ

ธนบตัรได ้

หลกัการในการแทนที�ของตูจ้าํหน่ายแบบที�สามารถซื�อดว้ยธนบตัรได ้จะเป็นการปรับเปลี�ยนเปลี�ยนจาก

โครงข่ายแถวคอย 2 โหนด มาเป็น 1 โหนด 

โดยสมการของแบบจาํลองเป็นแบบ M/M/1  มีอตัราการเขา้รับบริการมีการกระจายแบบปัวส์ซงดว้ย

อตัรา   คน/นาที และอตัราการให้บริการมีการกระจายแบบปัวส์ซงด้วยอตัรา 1  คน/นาที และโหนดสอง คือ 

การเขา้คิวซื�อบตัรโดยสาร เป็น model แบบ M/M/1  มีอตัราการเขา้รับบริการมีการกระจายแบบปัวส์ซงดว้ยอตัรา 

  คน/นาที และอตัราการใหบ้ริการมีการกระจายแบบปัวส์ซงดว้ยอตัรา  2  คน/นาที  ดงันั�น จะได ้

 

(5) 

 

โดยกาํหนด      

     (6) 

 

อตัราการใหบ้ริการใหม่จะเพิ�มขึ�นเป็น 

                                                                                                                 

       (7) 

และเวลาในการรอคอยจะลดลง 

                                                        

                    (8) 

 

2.2.3  แบบจาํลองการปรับเปลี�ยนกรณีศึกษาตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารที�ไม่สามารถซื�อบตัรโดยสารหลายใบให้

สามารถซื�อพร้อมกนัไดห้ลายใบในครั� งเดียว 

หลักการปรับปรุงให้ตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารสามารถซื�อบตัรโดยสารได้พร้อมกนัในครั� งเดียวดงันั�น 

อตัราการเขา้รับบริการ ก็จะลดลง โดย ถา้กาํหนดให้ ซื�อ 1 คน ต่อ 1 ใบ  จาํนวน p%  ซื�อ 1 คน ต่อ 2 ใบ จาํนวน 

q% ...ซื�อ 1 คน ต่อ 3 ใบ จาํนวน r% จะไดว้า่  

 

           (9) 

โดยที�           

                                  (10)
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ดงันั�น เวลาในการรอคอยจะลดลงเป็น 

 

                                (11) 

 

2.2.4  แบบจาํลองในการปรับเปลี�ยนจากเดิมที�ไม่สามารถรับธนบตัรและไม่สามารถซื�อบตัรโดยสารพร้อมกนั

ไดใ้นครั� งเดียว ใหเ้ป็นตูแ้บบรับธนบตัรไดแ้ละซื�อพร้อมกนัไดห้ลายใบ  

ในกรณีนี� เป็นการนาํกรณีศึกษาที� 2.2.2 และ2.2.3 มาพิจารณาร่วมกนั โดยพิจารณาสมการที� (9) เพื�อดู

ร้อยละของคนที�ซื�อตั�วหลายใบพร้อมกนัพิจารณา สมการที� (7) เพื�อแทนค่าทั�งอตัราเขา้รับบริการ    คน/นาที 

และอตัราการใหบ้ริการมีการกระจายแบบปังซองดว้ยอตัรา     คน/นาทีใหม่ 

 

3. ระเบียบวธีิการดําเนินการวจัิย 

3.1 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

3.1.1  เพื�อศึกษาผลกระทบเชิงเวลาในของการปรับเปลี�ยนตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารรถไฟอตัโนมติั ในปัญหาที�

พบเจอบนรถไฟฟ้ามวลชนของกรุงเทพมหานคร 

3.1.2  เพื�อให้ผูบ้ริการรถไฟหรือส่วนที�เกี�ยวขอ้งที�ตอ้งการปรับเปลี�ยนตูจ้าํหน่ายสามารถประเมินโยบายใน

การลงทุนกบัการเพิ�มหรือปรับเปลี�ยนระบบตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารแบบอตัโนมติั 

3.1.3  สามารถนาํไปแบบจาํลองไปพฒันาต่อยอดเป็นโปรแกรมประยุกตที์�สามารถจาํลองการปรับเปลี�ยนได้

ต่อไป 

3.2 ขอบเขตของการวจิยั 

3.2.1  งานวิจยันี� มุ่งเน้นปัญหาในลักษณะตู้จาํหน่ายบตัรอตัโนมติัสําหรับคนที�ไม่ได้ใช้บัตรเงินสด หรือ

ผลกระทบในเชิงของผูโ้ดยสารชาวต่างชาติที�มีผลกระทบหลกัในการรอคอยการซื�อบตัรโดยสาร 

3.2.2  งานวิจยัยงัจาํกดัในลกัษณะการใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร์โดยผา่นการจาํลองผ่านการคาํนวนจาก

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�ทางผูว้จิยัพฒันาขึ�นเท่านั�น 

3.2.3  งานวิจยัยงัไม่มีการเก็บผลเชิงเวลาหรือเชิงปริมาณจริงจากสถานีเป็นการสมมติค่าทางคณิตศาสตร์ให้

เห็นเป็นการลดลงเชิงเวลาของเวลาในการรอคอยเป็นร้อยละเชิงปริมาณเท่านั�น 

 

4. ผลการทดลอง  

ผลการทดลองจากการใช้แบบจาํลองโดยทฤษฎีแถวคอยจากการวิจัยของผูว้ิจ ัยสรุปแบบเป็นการ

ปรับเปลี�ยนตูจ้าํหน่ายเชิงปริมาณไดด้งัตารางที� 2 โดยขั�นตอนแรกจะลองสมมติการปรับเปลี�ยนโดยกาํหนด  ให้

อตัราการเขา้รับบริการ เป็นค่าใดๆ และพิจารณาผลกระทบเชิงเวลาในแถวคอยที�ลดลงในเชิงร้อยละ ซึ� งอา้งอิง

แบบจาํลองจากกรณี 2.2.2  
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ตารางที� 2 ผลกระทบเวลาในการอคอยลดลงเทียบกบัการปรับเปลี�ยนตูเ้ชิงปริมาณ กรณี 2.2.2 

เงื�อนไขการปรับเปลี�ยนตู้จาํหน่ายบัตรโดยสาร เวลาในการรอคอยลดลงเป็นร้อยละ 

การปรับเปลี�ยนตูที้�รับซื�อดว้ยธนบตัรได ้30% ของจาํนวนตูเ้ดิมที�มี 72.5 

การปรับเปลี�ยนตูที้�รับซื�อดว้ยธนบตัรได ้50% ของจาํนวนตูเ้ดิมที�มี 83.3 

การปรับเปลี�ยนตูที้�รับซื�อดว้ยธนบตัรได ้100% ของจาํนวนตูเ้ดิมที�มี 92.7 

 

จากตารางที� 2 สามารถพิสูจน์ในเชิงทฤษฎีแถวคอยได ้แบบจาํลองทางทฤษฎีสามารถคาํนวนผลกระทบ

เชิงตวัเลขของเวลารอคอยในการเขา้รับบริการในมุมมองของผูโ้ดยสารที�เขา้รับบริการจากระบบจาํหน่ายบตัรโดย

สารเดิมเทียบกบัการปรับเปลี�ยนตูใ้หม่เชิงปริมาณ 

กรณี 2.2.3 การทดสอบจะมีการปรับเปลี�ยนตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารทั�งหมดให้เป็นแบบที�สามารถซื�อได้

หลายใบในกรณี ยกตวัอยา่งตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารของเอ็มอาร์ทีที�เป็นระบบดิจิทลั สามารถดาํเนินการดว้ยการ

ปรับเปลี�ยนซอฟต์แวร์ และลองสุ่มตวัอย่างถา้มีผูโ้ดยสารกลุ่มที�จะเดินทางพร้อมกนัโดยคิดว่าเป็น ร้อยละของ

จาํนวนผูโ้ดยสารในแถวคอยทั�งหมด จะส่งผลทาํใหเ้วลารอคอยลดลงเป็นร้อยละเท่าไร ถา้เทียบกบัตูแ้บบเดิม 

จากตารางที� 3 สามารถพิสูจน์ในเชิงทฤษฎีแถวคอยได ้แบบจาํลองทางทฤษฎีสามารถคาํนวนผลกระทบ

เชิงตวัเลขของเวลารอคอยลดลงมากกว่าร้อยละ 50 แม้นเพียงผูโ้ดยสารกลุ่มมีแค่เพียง ร้อยละ 30 ของจาํนวน

ผูโ้ดยสารทั�งหมดในแถวคอย 

ในส่วนของกรณี 2.2.4 นั�นในการปรับเปลี�ยนโดยการพิจารณาในแบบจาํลองในการปรับเปลี�ยนจากเดิมที�

ไม่สามารถรับธนบตัรและไม่สามารถซื�อบตัรโดยสารพร้อมกนัไดใ้นครั� งเดียว ให้เป็นตูแ้บบรับธนบตัรไดแ้ละซื�อ

พร้อมกนัไดห้ลายใบนั�น สามารถประเมินผลกระทบเชิงเวลาในการรอคอยไดใ้นตารางที� 4  

 

ตารางที� 3 ผลกระทบเวลาในการอคอยลดลงเทียบกบัการปรับเปลี�ยนตูเ้ป็นแบบจาํหน่ายบตัรโดยสารไดพ้ร้อมกนั

หลายใบต่อสัดส่วนจาํนวนผูโ้ดยสารกลุ่มเมื�อเทียบกบัตูแ้บบเดิม 

เงื�อนไขการปรับเปลี�ยนตู้จาํหน่ายบัตรโดยสาร  เวลาในการรอคอยลดลงเป็นร้อยละ 

ถ้ามีผู ้โดยสารกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 30 ของ 1 แถวคอย กับตู้ที� ซื� อบัตร

โดยสารพร้อมกนัได ้

56 

ถ้ามีผู ้โดยสารกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 50 ของ 1 แถวคอย กับตู้ที� ซื� อบัตร

โดยสารพร้อมกนัได ้

71.2 

ถ้ามีผู ้โดยสารกลุ่มคิดเป็น ร้อยละ 70 ของ 1 แถวคอย กับตู้ที� ซื� อบัตร

โดยสารพร้อมกนัได ้ 89.4 
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ตารางที� 4 ผลกระทบเวลาในการอคอยลดลงเทียบกบัการปรับเปลี�ยนตูเ้ชิงปริมาณในกรณีเปลี�ยนแปลงตูใ้ห้เป็นตู้

แบบรับธนบตัรไดแ้ละซื�อพร้อมกนัไดห้ลายใบ 

เงื�อนไขการปรับเปลี�ยนตู้จาํหน่ายบัตรโดยสาร  เวลาในการรอคอยลดลงเป็นร้อยละ 

ปรับเปลี�ยนตูที้�รับซื�อดว้ยธนบตัรไดแ้ละสามารถซื�อบตัรโดยสารไดพ้ร้อม

กนัในครั� งเดียว 30% ของจาํนวนตูเ้ดิมที�มี 

76.6 

ปรับเปลี�ยนตูที้�รับซื�อดว้ยธนบตัรไดแ้ละสามารถซื�อบตัรโดยสารไดพ้ร้อม

กนัในครั� งเดียว 50% ของจาํนวนตูเ้ดิมที�มี 

85.4 

ปรับเปลี�ยนตูที้�รับซื�อดว้ยธนบตัรไดแ้ละสามารถซื�อบตัรโดยสารไดพ้ร้อม

กนัในครั� งเดียว 100% ของจาํนวนตูเ้ดิมที�มี 

93.6 

 

จากตารางที� 4 ถา้มีการปรับเปลี�ยนตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารอตัโนมติัเดิมโดยดาํเนินการเปลี�ยนบางส่วนเป็น

ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 และเปลี�ยนทั� งหมดตามลาํดับ โดยถ้ามีผูโ้ดยสารที�ตอ้งการซื�อบตัรโดยสารหลายใบใน

แถวคอยเพิ�มขึ� น ร้อยละ 10 ของจาํนวนผูโ้ดยสารในแถวคอย จะมีเวลาในการรอคอยในแถวคอยลดลงมาก 

โดยเฉพาะถา้มีการปรับเปลี�ยนแค่ ร้อยละ 30 ของตูเ้ดิมทั�งหมด เวลาในแถวคอยลดลงมาถึงร้อยละ 76.6 

จากผลการทดลองขา้งตน้จะเห็นผลกระทบเชิงเวลาอย่างชัดเจนในกรณีที�เราเลือกใช้การปรับเปลี�ยน

ปริมาณตู้เทียบเพียงบางส่วนหรือปรับเปลี�ยนแค่ซอฟต์แวร์ของตู้จาํหน่ายให้มีความสามารถมากขึ� น จะเห็น

ผลกระทบเชิงเวลาในแถวคอย ที�ใชป้ระเมินโยบายในการลงทุนกบัการเพิ�มหรือปรับเปลี�ยนระบบตูจ้าํหน่ายบตัร

โดยสารแบบอตัโนมติัได ้โดยที�ยงัไม่ตอ้งพิจารณาแค่การเพิ�มตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารให้มากขึ�นเพียงเท่านั�น หรือ 

จาํเป็นตอ้งปรับเปลี�ยนตูท้ ั�งหมด 

สุดทา้ยการพิจารณาการเพิ�มจาํนวนตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารควรจะเป็นกรณีสุดทา้ยในการพิจารณาเพราะ

จาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณและทรัพยากรสูงที�สุด ทรัพยากรดงักล่าวอาทิเช่น ปริมาณคนดูแล เวลา หรือค่าใช้จ่าย 

เพราะในการเพิ�มตูก้ารให้บริการจะทาํให้เวลาในแถวคอยนั�นลดลงตามลาํดบัอยูแ่ลว้ ในงานวิจยันี� จึงสรุปผลการ

ทดลองในรูปของผลการเพิ�มตูก้ารใหบ้ริการในกรณีศึกษาที� 2.2.1โดยใชก้ารจาํลองและสร้างกราฟ ดงัรูปที� 2 
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รูปที� 2 การใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ประยกุตก์บัทฤษฎีแถวคอยเพื�อดูผลกระทบเชิงเวลาในการอคอย 

 

ผลการทดลองสุดทา้ยคือการนาํจาํนวนตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารและจาํนวนผลการเพิ�มปริมาณตูม้าพิจารณา 

และดูเวลาในแถวคอยโดยเทียบกบัจาํนวนผูโ้ดยสารที�เขา้มาในแต่ละเวลาได ้ผลการทดลองของการศึกษาและ

ประเมินในงานวิจยันี� ทาํให้เห็นไดว้่าแบบจาํลองทางทฤษฎีแถวคอยที�ศึกษาและนาํเสนอนี� สามารถนาํมาพฒันา

โปรแกรมประยุกตใ์หเ้ป็นเครื�องมือแนวทางในการจาํลองระบบจาํหน่ายบตัรโดยสารรถไฟฟ้าต่อไป ซึ� งจะมีขอ้ดีที�

ทาํใหส้ามารถปรับเปลี�ยนเงื�อนไขในการจาํลองตามผูใ้หบ้ริการรถไฟฟ้าไดต้ามที�ผูใ้หบ้ริการแต่ละสถานีตอ้งการ 

 

5. สรุป 

ผลการทดลองและการประเมินผลกระทบของการปรับเปลี�ยนตู้จาํหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้าจาก

แบบจาํลองทางทฤษฎีแถวคอยในบทความนี�  สรุปไดว้า่ทฤษฎีแถวคอยสามารถนาํมาเป็นตน้แบบในการนาํไปสู่

การสร้างแบบจาํลองผลกระทบการปรับเปลี�ยนตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสาร ทั�งสี�กรณีที�ศึกษากบัขอ้จาํกดัที�เกิดขึ�นของ

รถไฟฟ้ามวลชนของกรุงเทพมหานคร เพื�อประเมินผลกระทบเชิงเวลาโดยเฉพาะเวลาในแถวคอยได ้ ผลการศึกษา

และการประเมินผลสรุปไดว้า่ การปรับเปลี�ยนชนิดของตูโ้ดยสารหรือการปรับปรุงตูจ้าํหน่ายบตัรโดยสารให้ดีขึ�น 

ส่งผลให้เวลาในแถวคอยลดลงมากกว่าร้อยละ 50 โดยประโยชน์หลกัของงานวิจยันี�  จะนําแบบจาํลองทฤษฎี

แถวคอยใช้สร้างโปรแกรมประยุกต์ในการประเมินนโยบายการปรับเปลี�ยนระบบจาํหน่ายบตัรโดยสารรถไฟ 

เทียบกบัตน้ทุนของทรัพยากรของผูใ้ห้บริการรถไฟต่อไป โดยจะตอ้งทาํการเก็บขอ้มูลเชิงเวลา และปริมาณจาก

สถานีจริง และหาข้อมูลเชิงลบในแง่มุมอื�น ๆ เพิ�มเติม [11-12] เพื�อนํามาเป็นข้อมูลที�จะช่วยนําไปสร้างเป็น

โปรแกรมประยกุตต่์อไป ซึ� งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัทั�งหมด 
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4. กองบรรณาธิการจะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้เ้ขียนทราบภายในเวลา 10 สปัดาห์ นบัจากวนัที:ส่งบทความ 

นโยบายการพิจารณากลั�นกรองบทความ 
 บทความที:จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผูท้รงคุณวุฒิในสาขาที:
เกี:ยวขอ้ง โดยมีขัBนตอนดงันีB  

ขัBนที: 1: กองบรรณาธิการจะแจง้ใหผู้ส่้งบทความทราบเมื:อกองบรรณาธิการไดรั้บบทความเรียบร้อยสมบรูณ์ 
ขัBนที: 2: กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหวัขอ้และเนืBอหาของบทความถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของวารสารวชิาการปทุมวนั 
ขัBนที: 3: ในกรณีที:กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรว่าบทความเป็นบทความที:เหมาะสมเพื:อทาํการกลั:นกรองต่อไป 

บรรณาธิการจะส่งใหผู้ท้รงคุณวุฒิในสาขาที:เกี:ยวขอ้ง เพื:อตรวจสอบคุณภาพของบทความ โดยกระบวนการพิจารณากลั:นกรองนีB
ผูท้รงคุณวฒิุจะไม่สามารถทราบขอ้มูลของผูส่้งบทความ (Double-Blind Process) 

ขัBนที: 4: เมื:อผูท้รงคุณวุฒิไดพิ้จารณากลั:นกรองบทความแลว้ว่าอยู่ในระดบัที:เหมาะสมที:จะลงตีพิมพ ์ กองบรรณาธิการ
จะตดัสินใจว่าบทความนัBนๆ ควรจะลงตีพิมพใ์นวารสาร หรือควรส่งให้ผูเ้ขียนนาํกลบัไปแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครัB งหนึ: งหรือ
ปฏิเสธการลงตีพิมพ ์ทัBงนีB สิทธิในการปรับแกต้น้ฉบบัเป็นของผูเ้ขียน กองบรรณาธิการจะตดัสินใจโดยอิงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ และผา่นความเห็นชอบของกองบรรณาธิการ 
องค์ประกอบของบทความ 

ชื�อเรื�อง (Title) ตอ้งมีทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรใหมี้ความกระชบัและตรงกบัวตัถุประสงคแ์ละเนืBอเรื:อง 
ชื�อผู้เขียน (Author(s)) ภาษาไทยและภาษาองักฤษพิมพเ์ฉพาะชื:อนามสกุลเท่านัBน  



สถานที�ทํางาน (Institutional Affiliation(s)) ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้บอกหน่วยงานที:สงักดั ชื:อสถาบนั และที:อยู่
ที:สามารถติดต่อไดท้างไปรษณีย ์เบอร์โทรศพัทท์ี:ทาํงาน ระบุจงัหวดัและรหสั และ E-mail address 

บทคัดย่อ (Abstract) ทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษย่อหน้าเดียว สรุปสาระสาํคญัของเรื:อง โดยเฉพาะวตัถุประสงค ์วิธี
การศึกษา และผลการศึกษาและสรุป ไม่ควรเกิน 250 คาํ และให้ระบุคาํสาํคญัไวท้า้ยบทคดัย่อทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
จาํนวนไม่เกิน 5 คาํ ในการเขียนบทคดัยอ่ทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษควรมีเนืBอหาตรงกนั 

เนื?อหาของบทความ (Main text)  แบ่งเป็น 2 ประเภท มีรายละเอียดดงันีB  
1.  บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Tutorial papers or Review articles) หวัขอ้และเนืBอหาควรชีBประเด็นที:

ตอ้งการนาํเสนอให้ชดัเจนและมีการลาํดบัเนืBอหาที:เหมาะสม เพื:อให้ผูอ้่านสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎี
วิเคราะห์และเสนอแนะประเดน็อยา่งสมบรูณ์ 

2. บทความวิจัย (Research papers) ควรมีการนาํเสนอการวิจยัและผลการวิจยัที:ไดรั้บตามระเบียบวิธีวิจยั โดยควรมี
องคป์ระกอบดงัต่อไปนีB  

2.1 บทนาํ (Introduction) ที:ครอบคลุมความสําคญั และที:มาของปัญหาวิจยั ภาพรวมของบทความ พร้อมทัBงเสนอการ
ทบทวนงานวิจยัที:ผา่นมา  

2.2 วิธีการวจิยั (Research Methodology)  
- บทความวจิยัดา้นวิทยาศาสตร์ ควรอธิบายเกี:ยวกบัเครื:องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และวิธีการที:ใชใ้นการวิจยั  
- บทความวิจยัดา้นสังคมศาสตร์ ควรอธิบายวิธีดาํเนินการวิจยัโดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มตวัอย่าง ที:มาของกลุ่ม

ตวัอยา่ง แหล่งที:มาของขอ้มูล การเก็บและรวบรวมขอ้มูล การใชเ้ครื:องมือสถิติที:ใชใ้นการวิจยัและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2.3 ผลการศึกษาและการอภิปราย (Results and Discussion) ส่วนของผลการศึกษาให้บรรยายสิ:งที:ไดจ้ากการวิจยัเป็น

สาํคญั พร้อมเสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง กราฟ ภาพ หรือ แผนภูมิ ประกอบได ้ ส่วนของการอภิปรายผลควรเชื:อมโยงกบัผล
การศึกษาว่าสอดคลอ้งกบัสมมติฐานหรือแตกต่างจากผลงานวจิยัที:มีผูร้ายงานไวก่้อนหรือไม่อยา่งไร และดว้ยเหตุผลใด โดยตอ้งมี
การอา้งอิงที:เชื:อถือได ้

2.4 สรุป (Conclusion) เป็นการสรุปผลที:ไดจ้ากการวิจยั 
2.5 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) อาจมีหรือไม่ก็ได ้
2.6 เอกสารอา้งอิง (References) 

การเขียนเอกสารอ้างองิ (References) เอกสารการอา้งอิงทุกฉบบัตอ้งมีการอา้งอิงหรือกล่าวถึงในบทความ หวัขอ้เอกสารอา้งอิงไม่
ตอ้งใส่หมายเลขกาํกบัหน้าหัวขอ้ การเรียงลาํดบัเลขการอา้งอิงตามเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ รูปแบบที:ใช้อา้งอิงโดยการ
เรียงลาํดบัหมายเลข โดยใชเ้ลขอารบิคภายใตว้งเล็บใหญ่ต่อจากบทความที:จะอา้งอิง (ตวัอย่าง เช่น Waiyapattanakorn [1] 
described the practical operating condition of the antenna. หรือ Taramasso และคณะ [2] ไดจ้ดสิทธิบตัรตวัเร่งปฏิกิริยา) หาก
อา้งอิงซํBารายการเดิมใหใ้ชห้มายเลขเดิม  
การเตรียมต้นฉบับ  สามารถดาวน์โหลดรูปแบบของบทความ (Journal Template) ไดที้: http://research.pit.ac.th/paj 
การส่งต้นฉบับ  

ผูที้:ประสงคจ์ะส่งบทความกบัวารสารวิชาการปทุมวนักรุณาส่งตน้ฉบบับทความพร้อมไฟลใ์นรูปของ Microsoft Word
โดยสามารถส่งได ้ 2  รูปแบบ  คือ ส่งทาง   E-mail: journal@pit.ac.th หรือส่งเป็นเอกสารตน้ฉบบั  1  ชุดพร้อม CD ไดที้: 

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการปทุมวนั  

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที� 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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