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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อออกแบบเครื� องมือที� ช่วยในการวางแผนเส้นทางการท่องเที�ยวโดย

ประยุกต์ใช้ปัญหาการเดินทางของพนกังานขายในการหาเส้นทางการท่องเที�ยวด้วยระยะทางที�สั� นที�สุดและค่า

ความนิยมสูงสุด มีการใช้วิธีฮิวริสติกคือ วิธีเลือกจุดที�ใกล้ที�สุด เปรียบเทียบกบัวิธีเมตาฮิวริสติกคือ วิธีการเชิง

พนัธุกรรม เพื�อหาเส้นทางท่องเที�ยวที�เหมาะสมของกรณีศึกษาคือจงัหวดันครนายก แลว้นาํผลวิจยัไปพฒันาต่อ

เป็นเวบ็ไซตท์ี�ให้ขอ้มูลและเส้นทางการท่องเที�ยวภายในจงัหวดั แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ แนะนาํสถานที�ท่องเที�ยว 

ที�เที�ยวตามอาํเภอ ที�เที�ยวตามประเภท และที�เที�ยวตามตอ้งการ ซึ� งในส่วนนี�ผูใ้ช้สามารถเลือกสถานที�ท่องเที�ยวได ้

4 ทางเลือกจากทั�งหมด 42 ทางเลือก โดยใช้การเขียนภาษาจาวาสคริปต์ให้ประมวลผลออกมาเป็นเส้นทางบน 

Google Maps และแสดงผลบนเวบ็ไซต์ ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเวบ็ไซตด์ว้ยแบบสอบถาม จาก

กลุ่มตวัอยา่งทั�งหมด 100 คน พบวา่ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.33 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56 ซึ� งมีระดบัความพึง

พอใจอยูใ่นเกณฑม์ากที�สุด 

 

คําสําคัญ: วิธีเลือกจุดที�ใกลท้ี�สุด; วิธีการเชิงพนัธุกรรม; เส้นทางท่องเที�ยว; จงัหวดันครนายก 

 

Abstract 

The aim of this research is to design a tool which helps to plan the suitable traveling route by applying 

Travelling Salesman Problem (TSP) to find the shortest distance and the highest popularity rating. Comparing 
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between the heuristics technique which is the nearest neighbor method and the metaheuristics technique which 

is the genetic algorithm method to find the appropriate route for a case study; Nakhon Nayok Province. Then, 

using the results to develop the website which displays tourism information and route planning. The website 

consists of four parts; recommendation of tourist attractions, tourism in each district, tourism based on category 

of travelling, and tourism based on traveler’s need. In particular, the fourth part, the users can select four 

choices out of totally forty-two choices of tourist attractions by writing JavaScript code to search for the routes 

on Google Maps and show the routes on the website. One hundred respondents are requested to answer 

questionnaires regarding the website usage. The assessment is revealed by the result of average and standard 

deviation, 4.33 and 0.56 respectively, with the highest level of satisfaction. 

 

Keywords: Nearest Neighbor; Genetic Algorithm; Tourism Route; Nakhon Nayok Province 

 

1. บทนํา 

ปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย (Traveling Salesman Problem, TSP) [1] เป็นรูปแบบหนึ�งของวิธีการ

แก้ปัญหาการขนส่งที�มีวตัถุประสงค์คือ ต้องการหาเส้นทางที�ทาํให้การเดินทางไปยงัลูกคา้ทุกคนเกิดขึ�นด้วย

ค่าใชจ่้ายที�ต ํ�าที�สุด เมื�อมีสถานที�ที�ตอ้งเดินทางไปจาํนวน N สถานที� การเดินทางจะเดินทางจากสถานที�ใดสถานที�

หนึ� ง โดยเส้นทางการเดินทางจะตอ้งผา่นทุกสถานที� และกลบัมาที�สถานที�เริ�มตน้ในการเดินทาง เหมือนการเดิน

วนรอบ โดยที�ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับการบริการจากพนักงานขายเพียงครั� งเดียว ข้อมูลที�ใช้ในการพิจารณา

เส้นทางคือระยะทางจากจุดหนึ� งไปยงัจุดอื�นๆ และแสดงอยู่ในรูปแบบเมตริกซ์ที�เรียกว่าเมตริกซ์ระยะทาง 

(Distance Matrix) 

ปัจจุบันรูปแบบการท่องเที�ยวมีความนิยมท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติ สิ� งแวดล้อม สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ระยะทางในการเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก โดยเทคโนโลยีและนวตักรรมในยุคดิจิตอลได้สร้างความ

สะดวกสบายให้กบันักท่องเที�ยวในการสืบคน้ขอ้มูล จงัหวดันครนายกเป็นหนึ� งในจงัหวดัที�อยู่ภายใตยุ้ทธศาสตร์

สนบัสนุนการท่องเที�ยวเมืองรอง (Amazing Thailand Go Local) [2] อยูใ่กลก้รุงเทพฯ มีแหล่งท่องเที�ยวหลากหลาย

ทางธรรมชาติและวฒันธรรม ข้อมูลการท่องเที�ยวของจังหวดันครนายก มีเผยแพร่กระจายอยู่ในหลายแห่ง 

ตวัอย่างเช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ หรือเว็บไซต์การท่องเที�ยวต่างๆ เป็นตน้ [3-4] หากตอ้งการวางแผนการ

เดินทางให้ตอบสนองกบัความต้องการ จะต้องใช้เวลาอย่างมากในการสืบคน้และกรองขอ้มูลที�มีอยู่จากหลายๆ 

แหล่ง วตัถุประสงค์ของงานวิจยันี� เพื�อออกแบบเครื�องมือช่วยในการวางแผนเส้นทางการท่องเที�ยวของจงัหวดั

นครนายก โดยประยุกต์ใชปั้ญหาการเดินทางของพนกังานขาย (Travelling Salesman Problem, TSP) ช่วยในการ

วางแผนเส้นทางการท่องเที�ยวให้แก่นกัท่องเที�ยวตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม (Specialty Interest Tourism) โดย    
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มีระยะทางที�สั�นที�สุด นาํไปพฒันาต่อเป็นเวบ็ไซตเ์พื�อง่ายต่อการใชง้าน และเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลการท่องเที�ยว

อีกช่องทางหนึ�ง 

 

2. ทฤษฎีและการสํารวจงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

2.1 ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem :TSP) 

การหาผลลพัธ์ของปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย [1] ขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขของแต่ละปัญหา แบ่งเป็น 

(1) วิธีฮิวริสติก (Heuristics) เป็นวิธีการแกปั้ญหาที�ใชใ้นการคน้หาคาํตอบที�ใกลเ้คียงคาํตอบที�เหมาะสม

ที�สุดซึ� งรูปแบบการแกปั้ญหา และการคน้หาคาํตอบจะเป็นวิธีการคิดอย่างมีเหตุผลซึ� งอาศยัการกาํหนดกฎเกณฑ์

บางประการขึ�นมาเพื�อหาคาํตอบที�ดีและเหมาะสมในระดบัหนึ�ง ถึงแมอ้าจไม่ใช่คาํตอบที�ดีที�สุดแต่จะไดค้าํตอบที�

รวดเร็ว ตวัอยา่งเช่น วิธีอลักอริทึมแบบประหยดั (Saving Algorithm) วิธีเลือกจุดที�ใกลท้ี�สุด (Nearest Neighbor) 

เป็นตน้  

(2) วิธีเมตาฮิวริสติก (Metaheuristic) เป็นวิธีที�พฒันาและดดัแปลงจากวธีิฮิวริสติกให้มีความยืดหยุน่ในการ

หาผลลัพธ์ของปัญหาที�มีความซับซ้อนและมีตวัแปรตดัสินใจจาํนวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ตวัอยา่งเช่น วิธีอาณาจกัรมด (Ant Colony Optimization) วิธีเชิงพนัธุกรรม (Genetic Algorithm) เป็นตน้ 

งานวิจยันี�มุ่งหาเส้นทางการท่องเที�ยวของจงัหวดันครนายก ขนาดของปัญหาเป็นขนาดเล็กและไม่ซับซ้อน 

พิจารณาที�ระยะทางสั�นที�สุดเป็นหลกั จึงเลือกวิธีการหาผลลพัธ์แบบฮิวริสติกด้วยวิธีเลือกจุดที�ใกลท้ี�สุด (Nearest 

Neighbor) ซึ� งเป็นวิธีที�คน้หาคาํตอบที�ดีเพียงพอและยอมรับได ้เปรียบเทียบกบัวิธีการหาผลลพัธ์แบบเมตาฮิวริสติก

ดว้ยวิธีเชิงพนัธุกรรม (Genetic Algorithm) ที�ลดเวลาในการคาํนวณ และมีความยืดหยุน่ในการหาผลเฉลย เป็นการ

หาคาํตอบที�ดีโดยอาศยัหลกัการประมาณ (Approximation Optimization Algorithm) อลักอริทึมทั�ง 2 วิธีดงัรูปที� 1 

วิธีเลือกจุดที�ใกล้ที�สุด (Nearest Neighbor, NN) 

หลกัการทาํงานของ NN [5-6] เป็นการคน้หาจุดส่งที�อยูใ่กลก้บัจุดสุดทา้ยมากที�สุด ความใกลอ้าจพิจารณา

จากระยะทางหรือระยะเวลาในเดินทางไดต้ามความเหมาะสม วิธีการสร้างทวัร์นี� เริ�มจากจุดเริ�มตน้ของเส้นทาง 

จากนั�นคน้หาจุดที�ใกลท้ี�สุด เพิ�มจุดเขา้เส้นทาง และทาํวนซํ� าจนจุดทุกจุดอยูใ่นเส้นทาง 

วธิีการเชิงพนัธุกรรม (Genetic Algorithm, GA)  

หลกัการทาํงานของ GA [7-8] จะมีวิธีในการหาค่าคาํตอบที�ตอ้งการ โดยอาศยัรูปแบบกลไกการ คดัเลือก

พนัธุกรรมจากธรรมชาติซึ� งสามารถอยูร่อดและถูกถ่ายทอดไปยงัรุ่นต่อไปได ้จุดเด่นของ GA จะต่างจากวิธีการอื�น

คือ GA จะเก็บผลเฉลยเป็นเซต ในขณะที�วิธีการอื�นจะเป็นการเก็บและเปลี�ยนแปลงทีละผลเฉลย ในปัจจุบนั GA 

ไดรั้บการพฒันามาอยา่งต่อเนื�อง จึงทาํให้มีลกัษณะที�แตกต่างกนัออกไปตามงานวิจยัและแนวทางการพฒันาของ

นกัวิจยั องคป์ระกอบหลกัของวิธีการเชิงพนัธุกรรม มีดงันี�  

1.การออกแบบโครโมโซมแทนคาํตอบ (Chromosome Encoding) 

2.ประชากรเริ�มตน้ (Initial Population) 
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3.ฟังกช์นัวตัถุประสงค ์(Fitness Function) 

4.วิธีการถ่ายทอดพันธุกรรม (Genetic Operator) เช่น การเลือกสายพนัธ์ุ (Selection) การผสมข้าม

โครโมโซม (Crossover) การปรับตวัของโครโมโซม (Mutation) เป็นตน้ 

  
รูปที� 1 อลักอริทึมของ NN และ GA [6-7] 

ตวัอยา่งของงานวิจยัเกี�ยวกบัการวางแผนเส้นทางการท่องเที�ยวและพฒันาเครื�องมือช่วยในการใชง้าน อาทิ

เช่น สุวิมล และคณะ [9] ศึกษาเรื�อง การวางแผนเส้นทางการเยี�ยมชมจุดท่องเที�ยวภายใตเ้งื�อนไขด้านกรอบเวลา 

โดยประยุกตใ์ช้วิธีเชิงพนัธุกรรม กรณีศึกษาเมืองจาํลอง จงัหวดัชลบุรีโดยมีวตัถุประสงค์สร้างโครงข่ายเส้นทาง

ของเมืองจาํลองให้นักท่องเที�ยวที�มีเวลาในการเดินเที�ยวชมที�จาํกัด โดยให้ได้คะแนนรวมในการเยี�ยมชมจุด

ท่องเที�ยวมีค่ามากที�สุด นภาพร และคณะ [10] ศึกษาเรื� องการท่องเที�ยวส่วนบุคคลอจัฉริยะสําหรับเส้นทาง

ท่องเที�ยวประวติัศาสตร์เมืองเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาเครื�องมือช่วยวางแผนการท่องเที�ยวส่วนบุคคล

ให้กบันกัท่องเที�ยว ผา่นการใช ้Mobile Application ร่วมกบัการใชปั้ญหาการเดินทางของพนกังานขายและตวัแบบ

การจาํลองสถานการณ์ (Simulation Model) วิรัลพชัร [11] ออกแบบเส้นทางผา่นจุดท่องเที�ยวที�ไดรั้บความนิยมของ

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยใชปั้ญหาการเดินทางของพนกังานขาย อะกอริทึมละโมบ (Greedy Algorithm) และ

วิธีเรียงตามความนิยม พรชิตรา และคณะ [12] จดัเส้นทางท่องเที�ยวร้านอาหารเปิดใหม่ ประเภทคาเฟ่ ในเขตวฒันา 

จังหวดักรุงเทพมหานครด้วยการประยุกต์ใช้วิธีเลือกจุดที�ใกล้ที�สุด Sinleunam และคณะ [13] พฒันาระบบ

สนับสนุนการตดัสินใจด้วยเว็บไซต์เพื�อช่วยในการวางแผนการท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์ของอุทยานแห่งชาติจงัหวดั

เชียงใหม่ ประกอบด้วยส่วนนําเข้า (Input) ที�มีข้อมูลเกี�ยวกับสถานที�ท่องเที�ยวและข้อมูลความต้องการของ

นกัท่องเที�ยว เช่น จาํนวนวนั สถานที�ที�จะไป เป็นตน้ มาวเิคราะห์ผา่นตวัแบบตดัสินใจ (DSS Model) ที�เกิดจากการ

กาํหนดความสําคญัของปัจจยัดา้นสิ�งดึงดูดใจ การบริการของเจา้หน้าที� สิ�งอาํนวยความสะดวก และการคมนาคม
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ดว้ยวิธี Rate and Weight แลว้ประมวลผลเป็นแผนการท่องเที�ยว (Trip Planning) Shiyu และ Liwei [14] พฒันา

ระบบการจดัการการท่องเที�ยว โดยประยุกตใ์ชว้ิธีการเชิงพนัธุกรรมร่วมกบัเทคโนโลยีแผนที� นกัท่องเที�ยวสามารถ

ค้นหาเส้นทางตามต้องการสะดวกต่อการใช้งาน และแสดงผลลัพธ์ในมุมมอง 3 มิติ Wan และ Hasan [15] 

ประยุกตใ์ชปั้ญหาการเดินทางของพนกังานขายในการวางแผนเส้นทางการท่องเที�ยวในกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศ

มาเลเซีย เป็นเส้นทางที�มีระยะทางสั� นที�สุดสําหรับการท่องเที�ยว 2 วนัโดยรถบสัในเมือง Zhang และคณะ [16] 

เสนอวิธีการเลือกเส้นทางการท่องเที�ยวที�คาํนึงถึงปัจจยัอื�นๆ เช่น ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ความนิยม เป็นตน้ นาํมา

สร้างเป็นตัวชี� วดัในการตดัสินใจและประยุกต์ใช้วิธีเชิงพนัธุกรรมเพื�อหาเส้นทางที�เหมาะสม จากการสํารวจ

งานวิจยัขา้งตน้พบแนวโนม้ที�เพิ�มขึ�นของการวางแผนเส้นทางการท่องเที�ยวโดยนาํปัญหาการเดินทางของพนกังาน

ขายมาประยุกตใ์ช ้

 

3. วธิีการดําเนินงาน 

3.1 กรณีศึกษา จังหวดันครนายก 

จงัหวดันครนายก มีเนื�อที�ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร ตั�งอยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศไทย มีอาณา

เขตติดต่อจงัหวดัใกลเ้คียงไดแ้ก่ ปทุมธานี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี และนครราชสีมา เส้นทางหลกัที�ใช้ใน

การเดินทางเขา้สู่จงัหวดันครนายก ประกอบดว้ย 3 เส้นทาง ไดแ้ก่ (1) ถนนรังสิต – นครนายก (ทางหลวงแผน่ดิน

หมายเลข 305) (2) ปราจีนบุรี (ถนนสุวรรณศร) (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 33) และ (3) บา้นนา (ถนนบา้นนา-

แก่งคอย) (ทางหลวงหมายเลข 3222) จงัหวดันครนายกมีแหล่งท่องเที�ยวมากมายทั�งทางธรรมชาติและวฒันธรรม 

อยู่ภายใตก้ารส่งเสริมการท่องเที�ยวเมืองรอง ส่งผลให้สัดส่วนนกัท่องเที�ยวเพิ�มขึ�น เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจการ

ท่องเที�ยวในประเทศ 

3.2 วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การดาํเนินงานวิจยั แสดงดังรูปที� 2 เริ�มต้นจากรวบรวมข้อมูลสถานที�ท่องเที�ยวของจังหวดันครนายก 

ระยะทางระหวา่งสถานที�ท่องเที�ยว และระยะทางจากเส้นทางหลกัที�เขา้สู่จงัหวดัทั�ง 3 เส้นทางโดยใช ้Google Map 

จากนั�นทาํการแบ่งกลุ่มการท่องเที�ยวโดยจาํแนกตามความตอ้งการออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

(1) กลุ่มการท่องเที�ยวตามอาํเภอ เป็นการท่องเที�ยวตามเส้นทางในแต่ละอาํเภอของจงัหวดันครนายก ไดแ้ก่ 

อาํเภอเมือง อาํเภอบา้นนา อาํเภอปากพลี และอาํเภอองครักษ ์

(2) กลุ่มการท่องเที�ยวตามประเภท เป็นการจดัหมวดหมู่ของแหล่งท่องเที�ยวที�มีลกัษณะเหมือนกนัเพื�อ

ตอบสนองตามความสนใจเฉพาะกลุ่ม แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ แหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ แหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที�ยวเพื�อนนัทนาการ และแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ศาสนา และประวติัศาสตร์   

(3) กลุ่มการท่องเที�ยวตามสถานที�ห้ามพลาด เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�เป็นที�นิยม รวบรวมจากการท่องเที�ยว

แห่งประเทศไทย สํานกังานนครนายก และเวบ็ไซตต่์าง ๆ ที�เผยแพร่ขอ้มูลการท่องเที�ยว 

(4) กลุ่มการท่องเที�ยวตามตอ้งการ เป็นเส้นทางที�นกัท่องเที�ยวสามารถเลือกสถานที�ไดต้ามความสนใจ 
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รูปที� 2 วิธีการดาํเนินงานวิจยั 

แหล่งท่องเที�ยวต่างๆ จะถูกกําหนดจุดส่ง (Node) ซึ� งจะเป็นตัวเลขที�ใช้ในการวางแผนเส้นทางการ

ท่องเที�ยวด้วยวิธีเลือกจุดที�ใกล้ที�สุด (NN) และวิธีเชิงพนัธุกรรม (GA) เส้นทางที�เหมาะสมและลาํดับในการ

ท่องเที�ยวจะพิจารณาจากระยะทางที�สั� นที�สุด ร่วมกบัค่าความนิยมมากที�สุด ที�คดัเลือกมาจากเวบ็ไซต์ท่องเที�ยว

ต่างๆ เช่น painaidii.com, th.tripadvisor.com เป็นตน้ โดยพิจารณาจากยอดผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตแ์ละการแชร์ 

3.3 การวางแผนเส้นทางการท่องเที�ยว 

ข้อมูลที�ใช้ในการวางแผนเส้นทางการท่องเที�ยวคือระยะทางระหว่างสถานที�ท่องเที�ยวทั�งหมด และ

ระยะทางจากแต่ละเส้นทางหลกัโดยใช้ Google Maps ถูกรวบรวมและนํามาสรุปแยกตามกลุ่มการท่องเที�ยว 

จากนั�นใช้วิธีเลือกจุดที�ใกล้ที�สุด และวิธีการเชิงพนัธุกรรม วิเคราะห์หาเส้นทางการท่องเที�ยว โดยมีตวัอย่างการ

คาํนวณของอาํเภอองครักษ ์ดงันี�  

วิธีเลือกจุดที�ใกลท้ี�สุด เริ�มจากขั�นตอนที� 1 กาํหนดจุดส่ง (node) ที�เป็นจุดเริ�มตน้ในแต่ละเส้นทางหลกัที�เขา้

สู่จงัหวดันครนายก โดยกาํหนดให้เป็นเลข 0 ขั�นตอนที� 2 หาจุดส่งที�ทาํให้ระยะทางนอ้ยที�สุด และเลือกเป็นส่วนหนึ�ง

ของเส้นทาง ขั�นตอนที� 3 ทาํซํ� าจนสามารถผา่นจุดทุกจุด แลว้จึงบรรจบจุดส่งสุดทา้ยเขา้กบัจุดเริ�มตน้ ดงัรูปที� 3 
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รูปที� 3 วิธีเลือกจุดที�ใกลท้ี�สุดของอาํเภอองครักษ ์

วิธีการเชิงพนัธุกรรม อาศยัรูปแบบกลไกการคดัเลือกพนัธุกรรมจากธรรมชาติซึ� งสามารถอยู่รอดและถูก

ถ่ายทอดไปยงัรุ่นต่อไป ดงัรูปที� 4 

1. สร้างคาํตอบเริ�มตน้ดว้ยการสุ่ม จาํนวน 4 โครโมโซม  

2. คาํนวณหาค่าฟิตเนสฟังกช์นัของคาํตอบเริ�มตน้ ดว้ยการคาํนวณหาระยะทางรวม  

3. สร้างโครโมโซมรุ่นลูกจนกวา่จะไดจ้าํนวนรุ่นลูกเท่ากบัค่า 4 จากลาํดบัขั�นต่อไปนี�   

    3.1 เลือกโครโมโซมตน้แบบ 2 โครโมโซม จาก 5 โครโมโซม (พ่อ-แม่) โดยใช้ความน่าจะเป็นโดย

พิจารณาจากค่าฟิตเนสฟังกช์นั (โครโมโซมที�มีค่าฟิตเนสฟังกช์นัดีกวา่จะมีโอกาสถูกเลือกมากกวา่)  

    3.2 การแลกเปลี�ยนยีนขา้มโครโมโซมเกิดขึ�นดว้ยความน่าจะเป็นในการแลกเปลี�ยนยนี 0.8 

    3.3 การปรับเปลี�ยนยีนภายในโครโมโซมเกิดขึ�นดว้ยความน่าจะเป็นในการปรับเปลี�ยนยีนภายใน 0.2  

4. แทนที�โครโมโซมรุ่นพอ่-แม่ ดว้ยโครโมโซมรุ่นลูก  

5. ทดสอบการแทนที�คาํตอบใหม่ที�ดีที�สุด ถา้พบวา่รุ่นลูกมีคาํตอบที�ดีกวา่รุ่นพอ่-แม่ ใหจ้าํค่าที�ดีที�สุดใหม่ 

ค่าความนิยมของสถานที�ท่องเที�ยวนั�นจะอา้งอิงมาจากค่าความถี�รวมที�ไดจ้ากทั�ง 10 เวบ็ไซต์ ตวัอยา่งเช่น

อาํเภอองครักษ ์มีค่าความถี�เรียงตามลาํดบัของจุดส่ง (Node) คือ (1) ศาลเจา้พอ่องครักษเ์ท่ากบั 1  (2) ศูนยเ์พาะพนัธุ์

ไมด้อกไมป้ระดบัเท่ากบั 4  (3) วดัประสิทธิเวทเท่ากบั 1  และ (4) Montreux cafe ́ and farm เท่ากบั 2   เมื�อนาํมาคิด 

           

 

 

          

 

 

 

รูปที� 4 วิธีการเชิงพนัธุกรรมของอาํเภอองครักษ ์

เป็นค่าความนิยมของศาลเจา้พ่อองครักษ์ จะเท่ากบั 1/8 = 0.125 เป็นตน้ สําหรับการคิดค่าความนิยมของแต่ละ

เส้นทางท่องเที�ยว มาจากการรวมค่าความนิยมของสถานที�ท่องเที�ยวจาํนวนครึ� งหนึ�งของสถานที�ท่องเที�ยวทั�งหมด
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ในเส้นทางนั�น ตวัอยา่งเช่น 0-4-3-1-2-0 จะไดค้่าความนิยมของเส้นทางมาจากจุดส่งที� 4 (Montreux cafe ́ and farm) 

และจุดส่งที� 3 (วดัประสิทธิเวท) 0.25+0.13 = 0.38 ซึ� งจะใชเ้ป็นปัจจยัหนึ�งในการเลือกเส้นทางท่องเที�ยวที�เหมาะสม 

 

4. ผลการดําเนินงาน 

จากการวิเคราะห์เส้นทางในแต่ละกลุ่มการท่องเที�ยว (อาํเภอ ประเภท และที�ห้ามพลาด) ในทุกเส้นทาง

หลกัที�เขา้จงัหวดันครนายก (ถนนรังสิต-นครนายก ปราจีนบุรี(ถนนสุวรรณศร) และถนนบา้นนา-แก่งคอย) ดว้ยวิธี

เลือกจุดที�ใกลท้ี�สุด และวิธีการเชิงพนัธุกรรม นาํคาํตอบที�ได้ของทั�งสองวิธีมาเปรียบเทียบและเลือกเส้นทางที�ดี

ที�สุด โดยพิจารณาจากระยะทางและค่าความนิยม แบ่งเป็น 3 กรณี 

กรณีที� 1 เลือกเส้นทางที�มีระยะทางที�สั�นที�สุด ตวัอยา่งเช่น อาํเภอองครักษ ์เส้นทางถนนรังสิต–นครนายก 

วิธี NN มีระยะทาง 44.7 กม. GA มีระยะทาง 44.8 กม. จะเลือกเดินทางโดยวิธี NN 

กรณีที� 2 หากเส้นทางที�ไดท้ั�ง 2 วิธีมีระยะทางเท่ากนัจะพิจารณาเลือกเส้นทางที�มีค่าความนิยมมากที�สุด 

ตวัอย่างเช่น อาํเภอองครักษ์เส้นทางปราจีนบุรี(ถนนสุวรรณศร) มีระยะทาง 116.1 กม. เท่ากนั วิธี NN และ GA 

ความนิยมของสถานที� 0.38 และ 0.63 ตามลาํดบั จะเลือกเดินทางโดยวิธี GA 

กรณีที� 3 หากมีเส้นทางที�ระยะทางกบัค่าความนิยมไม่สอดคลอ้งกนั จะพิจารณาจากค่าความนิยมเป็นหลกั 

ตวัอย่างเช่น อาํเภอบา้นนา เส้นทางบา้นนา(ถนนบา้นนา-แก่งคอย) วิธี NN มีระยะทาง 57.75 กม. ความนิยมของ

สถานที�เท่ากบั 0.37 วิธี GA มีระยะทาง 64.55 กม. ความนิยมของสถานที�เท่ากบั 0.63 จะเลือกเดินทางโดยวิธี GA 

สรุปเส้นทางท่องเที�ยวของแต่ละกลุ่ม ดงัตารางที� 3 

 จากผลวิจยัที�ได้คือเส้นทางการท่องเที�ยวที�เหมาะสมจะนาํไปพฒันาเป็นเครื�องมือที�ช่วยในวางแผนการ

ท่องเที�ยวที�ง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน นาํมารวบรวมและนาํเสนอในรูปแบบของเวบ็ไซตท์ี�สร้างขึ�น โดยเริ�มจาก

การกาํหนดรูปแบบการนาํเสนอเนื�อหา และวิเคราะห์การไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagram) ดงัตวัอยา่งในรูปที� 

5 เป็นการแสดงให้เห็นการส่งขอ้มูลของผูใ้ชง้าน เริ�มจากผูใ้ชง้านป้อนการเลือก มีการนาํ GPS ที�ผูใ้ช้งานป้อนและ

สถานที�ท่องเที�ยวที�ผูใ้ช้งานเลือกมาตรวจสอบ คน้หาขอ้มูล จะทาํการประมวลผลและแสดงขอ้มูลสถานที�และ

เส้นทางท่องเที�ยวส่งกลบัไปยงัผูใ้ชง้าน  
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ตารางที� 3  เส้นทางท่องเที�ยวตามอาํเภอ ตามประเภท และที�ห้ามพลาด 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ� และคณะ / วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที� 11 ฉบับที� 32 กนัยายน-ธันวาคม 2564 

10 

 
รูปที� 5  แผนภาพการไหลของขอ้มูล อนัดบั 2 

ภายในแต่ละแถบเมนูยอ่ยจะมีเนื�อหาเส้นทางการเดินทางสถานที�ท่องเที�ยวของสถานที�ท่องเที�ยวทั�งหมด

ภายในแต่ละประเภท แยกตาม 3 เส้นทางหลกัที�เขา้จงัหวดันครนายก ดงัตวัอยา่งในรูปที� 6 

สําหรับแถบเมนูที�เที�ยวตามตอ้งการ จะเป็นฟังก์ชันการใช้งาน เขียนด้วยภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) 

ประมวลผลออกมาในรูปแบบแผนการท่องเที�ยวตามความต้องการของแต่ละบุคคล โดยจะมีเมนูการเลือกแบบ 

Dropdown แบ่งตามประเภทคือ แหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 10 ที� แหล่งท่องเที�ยวเพื�อนันทนาการ 12 ที� แหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงเกษตร 10 ที� และแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ศาสนา และประวติัศาสตร์ 10 ที� เพื�อให้สะดวกและ

ง่ายต่อการใช้งาน หลังจากทําการเลือกสถานที�ท่องเที�ยวครบจาํนวน 4 ที�จากทั� งหมด 42 ที�  ระบบจะมีการ

ประมวลผลออกมาในรูปแบบของเส้นทางการเดินทางบน Google Maps ดงัรูปที� 7 

จากนั�นไดน้าํเวบ็ไซต์ไปทดลองใช ้และประเมินดว้ยแบบสอบถามผา่น Google Forms โดยผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน ประชากร คือ คนที�สนใจท่องเที�ยวจงัหวดันครนายกและใช้งานเวบ็ไซต์เพื�อหาขอ้มูล

การท่องเที�ยว จากตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane [17] ที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% ดว้ยความคลาดเคลื�อน 10% 

จะไดจ้าํนวนตวัอยา่งเท่ากบั 100 คน ทาํการสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling) [18] เนื�องจากเป็นการวิจยัเฉพาะกลุ่ม ไม่ได้เปรียบเทียบกับกลุ่มอื�นๆ (Exploration 

Research) อีกทั�งมีขอ้จาํกดัเรื�องของเวลา ค่าใชจ่้าย และการดาํเนินงานวิจยัภายใตส้ถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 

ทาํการสํารวจและรวบรวมขอ้มูลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 28 คน และเพศ

หญิง 72 คน โดยส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 15 ถึง 24 ปี มีการใช้แหล่งคน้ขอ้มูลการท่องเที�ยวผ่าน Google และ

เวบ็ไซต์พนัทิป ความถี�ในการสืบคน้ขอ้มูลการท่องเที�ยวจาํนวน 1 ถึง 3 ครั� งต่อเดือน ผลการสํารวจความพึงพอใจ

ในการนาํเสนอ การใชง้าน และการไดรั้บขอ้มูลจากเวบ็ไซตพ์บวา่ไดค้่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.33 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.56 ซึ� งมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑ์มากที�สุด  
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รูปที� 6  ตวัอยา่งผลลพัธ์แถบเมนูท่องเที�ยวตามประเภท 
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รูปที� 7  ตวัอยา่งผลลพัธ์แถบเมนูท่องเที�ยวตามตอ้งการ 

 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีและนวตักรรมในยุคดิจิตอลได้สร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที�ยวในการ

สืบคน้ขอ้มูล แต่ดว้ยแหล่งของขอ้มูลที�มีอยูห่ลากหลายทั�งในรูปแบบของเอกสาร เวบ็ไซตห์รือแอพลิเคชั�นต่างๆ จึง

ใช้เวลาอย่างมากทั�งในการสืบค้นและการกรองข้อมูลจนได้ออกมาเป็นทริปท่องเที�ยวที�ต้องการ งานวิจัยนี� มี

วตัถุประสงคเ์พื�อออกแบบเครื�องมือที�ช่วยในการวางแผนเส้นทางการท่องเที�ยวที�เหมาะสมของจงัหวดันครนายก 

โดยประยุกต์ใช้ปัญหาการเดินทางของพนกังานขายดว้ยวิธีเลือกจุดที�ใกล้ที�สุด (NN) เปรียบเทียบกบัวิธีการเชิง

พนัธุกรรม (GA) ทาํการวิเคราะห์หาเส้นทางที�มีระยะทางสั�นที�สุด และมีค่าความนิยมสูงสุด พบวา่วิธี NN ถูกเลือก

มาเป็นเส้นทางท่องเที�ยวร้อยละ 44 และวิธี GA ร้อยละ 56 ทาํการเผยแพร่และนาํเสนอผลวิจยัดงักล่าวในรูปแบบ

เวบ็ไซตท์ี�แนะนาํสถานที�ท่องเที�ยว และเส้นทางการท่องเที�ยวแยกตามอาํเภอ ประเภท ที�เที�ยวห้ามพลาด และที�เที�ยว

ตามต้องการของแต่ละเส้นทางหลักที�เข้าสู่จงัหวดันครนายก ผลวิจัยนี� จะช่วยแนะนําเส้นทางการท่องเที�ยวที�

เฉพาะเจาะจงให้นกัท่องเที�ยวไดเ้ลือกตรงตามความตอ้งการ ง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน แนวทางของงานวิจยัที�

ควรจะดาํเนินการต่อไป อาจจะเพิ�มทางเลือกเพื�อการท่องเที�ยวที�มากกวา่ 1 วนั เพิ�มขอ้มูลอื�น เช่น โรงแรมรีสอร์ท 

ร้านจาํหน่ายสินคา้ชุมชน เป็นตน้  รวมทั�งเปิดช่องทางรับการรีวิวจากนกัท่องเที�ยว 
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นครนายก 
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บทคัดย่อ   

 เบตา้-แคโรทีน (β-carotene) เป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoids) ที�มีความสําคญัต่อสุขภาพของ

มนุษย์ ทั� งยงัมีบทบาทสําคัญทางเภสัชกรรมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบนัการศึกษาแหล่งของสารเบต้า-แคโรทีน       

เพื�อพฒันาเป็นอาหารเสริมสุขภาพทางการคา้ไดรั้บความสนใจอย่างแพร่หลาย ซึ� งโดยทั�วไปสามารถพบเบตา้-      

แคโรทีนไดใ้นผกั ผลไม้ที�มีสีส้มและเหลือง ในการทดลองครั� งนี� ได้สนใจศึกษาการสะสมสารเบต้า-แคโรทีน        

ในดอกโสน (Sesbania javanica Miq.) นาํไปสู่การพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพในรูปแบบไอศกรีม

เสริมดอกโสน โดยการทดลองศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื�องตน้ด้วยการเปรียบเทียบลายพิมพพ์ฤกษเคมีของ

สารสกดัหยาบจากดอกโสนอบแห้งกบัสารมาตรฐานเบตา้-แคโรทีนด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบแผ่นบาง 

พบว่าสารสกดัหยาบจากดอกโสนมีสารเบต้า-แคโรทีนเป็นองค์ประกอบทั�งในส่วนที�สกดัด้วยเอทานอลและ          

เฮกเซน นอกจากนี� ในการทดลองครั� งนี� ยงัไดส้นใจการแปรรูปดอกโสนเป็นผลิตภณัฑ์ไอศกรีมเสริมดอกโสน ซึ� ง

ผลจากการเสริมดอกโสนลวกในอตัราส่วนร้อยละ 20 ลงในไอศกรีม มีผลให้ไอศกรีมที�ไดม้ีสีเหลืองเขม้กว่า

ไอศกรีมชุดควบคุมโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าสีเหลือง (b*) และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ปริมาณ

สารเบตา้-แคโรทีนในไอศกรีมเสริมดอกโสนและชุดควบคุมซึ� งมีค่าเท่ากบั 1.94 และ 0.18 ไมโครกรัมต่อกรัม 

ตามลาํดบั จากผลการทดลองพบว่าการเสริมดอกโสนลงในผลิตภณัฑ์ไอศกรีมนอกจากจะเป็นการพฒันาและ          

แปรรูปผลิตภณัฑจ์ากวตัถุดิบการเกษตรที�พบมากในทอ้งถิ�นแลว้ ยงัเป็นแนวทางในการเพิ�มคุณค่าทางโภชนาการ

ให้กบัผลิตภณัฑ์อาหารอีกทางหนึ� งด้วย แต่อย่างไรก็ตามการผลิตไอศกรีมเสริมดอกโสนควรได้รับการพฒันา
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ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที�ยอมรับของผูบ้ริโภค เพื�อนาํไปสู่การสนับสนุนให้ไอศกรีมเสริมดอกโสนเป็นผลิตภณัฑ์

ไอศกรีมเพื�อสุขภาพต่อไปในอนาคต 

 

คําสําคัญ: สารเบตา้-แคโรทีน; ดอกโสน (Sesbania javanica Miq.); ไอศกรีมเสริมดอกโสน  

 

Abstract  

β-carotene, a group of carotenoids has been proposed the beneficial effects on human health as well as 

played an essential role in the pharmaceutical function so far. In recent years, there has been increased interest 

in alternative dietary sources of β-carotene through the development of functional foods. β-carotene is naturally 

abundant in several yellow-orange vegetables and fruits also. The present study was efficiently enumerated the 

β-carotene accumulation in the Sesbania flower (Sesbania javanica Miq.) and extraordinarily supplemented the 

Sesbania flower into ice-cream as the dietary supplemented food. The preliminary chemical composition of 

Sesbania flower crude extracts was basically investigated according to the TLC fingerprint analysis. The results 

exhibited either ethanol or hexane extracts of dried Sesbania flower were displayed the similar fingerprint 

pattern related to the β-carotene standard leading to the highly interested in Sesbania flower ice-cream product 

development. The increase in yellowness (b*) parameter was observed within the 20 percent of Sesbania flower 

supplemented in ice-cream product compared to the control as well as the existence of β-carotene accumulation 

of 1.94 and 0.18 μg/g, respectively. Therefore, the production of Sesbania flower ice-cream could be promote 

either in the implementation of the locally agricultural in the food processing or additive nutrition in the food 

products. However, the progressive development of novel Sesbania flower ice-cream probably conducted the 

consumer acceptance and considerably promoted as the health promotion ice-cream in the future.   

 

Keywords: β-carotene; Sesbania flower (Sesbania javanica Miq.); Sesbania flower ice-cream  

 

1. บทนํา 

พืชทั�วไปสามารถผลิตสารประกอบต่าง ๆ ไดม้ากถึง 200,000 ชนิด รวมไปถึงการสังเคราะห์สารที�ทาํให้

เกิดสีสันต่าง ๆ หรือที�เรียกวา่รงควตัถุ ซึ� งสีของดอกไมเ้ป็นปัจจยัสําคญัที�ทาํให้พืชกลุ่มไมด้อกไมม้ีลกัษณะพิเศษ

โดยเกิดจากการสังเคราะห์รงควตัถุที�สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ (flavonoids)               

แคโรทีนนอยด์ (carotenoids) และเบทาเลน (betalains) [1 - 2] ในการวิจยัครั� งนี�สนใจศึกษาดอกโสน (Sesbania 

javanica Miq.) ซึ� งเป็นพืชที�จดัอยูใ่นกลุ่ม Fabaceae Lindl. ตามการจดัจาํแนกพืชโดย GRIN taxonomy [3] โสน

เป็นพืชเขตร้อนที�พบมากบริเวณริมคูคลองโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ตั� งแต่อดีตดอกโสนถูก
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นาํมาใชใ้นการประกอบอาหารซึ�งใหสี้สันสวยงามและยงัมีคุณค่าทางโภชนาการอีกดว้ย โดยพบวา่โสนเป็นพืชที�มี

การสะสมสารสีในกลุ่มแคโรทีนอยด์ปริมาณสูง ได้แก่ เบตา้-แคโรทีน (β-carotene), เบตา้-คริปโตแซนทีน            

(β-cryptoxanthin), ลูทีน (lutein) และซีแซนทีน (zeaxanthin) [4] ปัจจุบนัการศึกษาพบสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์

มากกว่า 700 ชนิดจากสิ�งมีชีวิตชนิดต่างๆ ในธรรมชาติที�มีสีสันต่างกนั สารในกลุ่มนี�สามารถละลายไดใ้นตวัทาํ

ละลายอินทรีย์ทั�วไป และยงัพบว่าบางชนิดสามารถละลายได้ในไขมนั สารกลุ่มแคโรทีนอยด์สามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ� งขึ�นอยู่กบัโครงสร้างที�ปรากฏและไม่ปรากฏโมเลกุลออกซิเจนในโครงสร้าง ไดแ้ก่ แซนโท

ฟิลล์ (xanthophylls) และแคโรทีน (carotenes) ตามลาํดบั [5 - 6] ตวัอยา่งสารแคโรทีนอยด์ในกลุ่มแซนโทฟิลล ์

เช่น แอสตาแซนทีน (astaxanthin) พบมากในสาหร่ายขนาดเล็ก ยีสต์ ปลาแซลมอน เป็นตน้ มีโครงสร้างแบบ 

keto-carotenoid ที�ประกอบดว้ยหมู่ไฮดรอกซิลและหมู่คีโตนเป็นหมู่ฟังก์ชนั [7 - 8] (รูปที� 1(a))  ในขณะที�เบตา้-           

แคโรทีน (β-carotene) จดัเป็นตัวแทนของสารแคโรทีนอยด์ในกลุ่มแคโรทีน เนื�องจากในโครงสร้างเป็น

ไฮโดรคาร์บอนสายยาวที�ไม่มีโมเลกุลของออกซิเจน (รูปที� 1(b)) พบมากในผกั ผลไม ้เช่น ฟักทอง แครอท            

เป็นตน้ [9] 

แคโรทีนอยด์มีบทบาทสําคญัต่อการเจริญเติบโตและการดาํรงชีวิตของสิ�งมีชีวิตแต่ละชนิดแตกต่างกนั 

การสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ในพืชมีความสําคญัต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง เช่น การรวมแสง การเก็บเกี�ยว

แสง และการป้องกันการทาํลายโครงสร้างจากแสง [2] ทั� งยงัยงัพบว่าแคโรทีนอยด์เป็นสารประกอบที�มี

ความสําคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะสารเบตา้-แคโรทีนที�พบมากในดอกโสนนั�นมีรายงานเกี�ยวกับ

บทบาทการเป็นสารตั�งตน้ในการสังเคราะห์วิตามินเอ (retinol) ช่วยในการมองเห็นของมนุษย ์[10] และยงัพบวา่มี

รายงานเกี�ยวกบับทบาทในการป้องกนัโรคบางชนิด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง และโรคอลัไซเมอร์ เป็นตน้ 

[11-12] นอกจากนี� เบตา้แคโรทีนยงัมีประสิทธิภาพในการเป็นสารออกฤทธิ� ทางชีวภาพ ประกอบดว้ยการออกฤทธิ�

ตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant) สารตา้นการกลายพนัธ์ุ (antimutagenic activity) ซึ� งเป็นการศึกษาการป้องกนั           

การเกิดความผิดปกติของเซลล์อนันาํมาซึ� งการเกิดโรคมะเร็ง ผลจากการทดสอบสารสกดัจากดอกโสนพบว่า

สามารถยบัย ั�งความเป็นพิษที�เกิดจากสารอลัฟาทอกซิน บี 1 (alfatoxin B1; AFB1) และสารเบนโซไพรีน [benzo 

(a) pyrene; (B(a)P)] ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ [13] จากการศึกษาคุณประโยชน์ของสารเบตา้-แคโรทีนที�เป็น

ประโยชน์ต่อสุขภาพมนุษย ์รวมทั�งแหล่งของสารเบตา้-แคโรทีนที�สามารถพบได้ในผกัและผลไมท้ี�มีสีเหลืองจึง

นาํไปสู่ความสนใจการวิเคราะห์สารเบตา้-แคโรทีนในดอกโสน โดยการยืนยนัการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคทางเคมี

และประยุกต์ใช้ดอกโสนเพื�อการพฒันาผลิตภณัฑ์ไอศกรีม ส่งเสริมให้เป็นผลิตภณัฑ์ไอศกรีมเพื�อสุขภาพเป็น

ทางเลือกสุขภาพใหก้บัผูบ้ริโภค ทั�งยงัเป็นการเพิ�มมูลค่าให้กบัผกัพื�นบา้นในทอ้งถิ�นอีกดว้ย  
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รูปที� 1 โครงสร้างเคมีของ astaxanthin (a) และ β-carotene (b) [ดดัแปลงจาก 14] 

 

2. อุปกรณ์และวิธีการทดสอบ 

2.1 การเตรียมตัวอย่างดอกโสนและการสกดัสารสกดัจากดอกโสนอบแห้ง 

ตวัอย่างดอกโสน (Sesbania javanica Miq.) ที�ใช้ในการศึกษาในครั� งนี� เก็บในพื�นที� อ. มหาราช                      

จ.พระนครศรีอยุธยา  แยกส่วนกา้นดอกกบัส่วนดอกออกจากกนั ส่วนของดอกทาํให้เป็นชิ�นเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 

0.5 - 1 เซนติเมตร แลว้นาํไปอบแห้งที�อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6  ชั�วโมง จากนั�นเตรียมดอกโสน

อบแห้งสําหรับสกดัดว้ยตวัทาํละลาย โดยชั�งนํ� าหนกัดอกโสนอบแห้งนํ� าหนกัประมาณ 10 กรัม ใส่ลงในขวดรูป

ชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร แล้วจึงสกดัดว้ยเฮกเซนและเอทานอล ปริมาตร 150  มิลลิลตร บ่มที�อุณหภูมิห้องเป็น

เวลา 48 ชั�วโมง [ดดัแปลงจาก 15] จากนั�นกรองแยกส่วนสารละลายไประเหยแห้งด้วยเครื�องระเหยแห้งแบบ       

ลดความดนั (Heidolph, Germany) ที�อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ทาํให้แห้งดว้ยเครื�องทาํแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

(Heto, Maxi-dry lyo, Denmark) จะไดส้ารสกดัส่วน D-hSJ และ D-eSJ เป็นส่วนสารสกดัดอกโสนจากตวัทาํละลาย

อินทรียช์นิดเฮกเซนและเอทานอล ตามลาํดบั ชั�งนํ� าหนักสารสกดัที�ได้ คาํนวณร้อยละของสารสกดัต่อนํ� าหนัก  

(ทาํการทดลอง 3 ซํ� า) แลว้จึงเก็บตวัอยา่งสารสกดัที�อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื�อรอการศึกษาในขั�นตอนถดัไป 
 

2.2 การศึกษาลักษณะลายพิมพ์พฤกษเคมี (fingerprint) ของสารสกัดดอกโสนด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี          

แบบแผ่นบาง (Thin Layer Chromatography, TLC) 

ศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีของสารสกดัหยาบ D-hSJ และ D-eSJ จากดอกโสนอบแห้งที�ไดจ้ากการสกดั

ดว้ยตวัทาํละลายอินทรียเ์ฮกเซนและเอทานอล โดยการเปรียบเทียบลายพิมพพ์ฤกษเคมีของสารสกดัดอกโสนกบั

สารมาตรฐานเบตา้-แคโรทีน (β-carotene, ≥ 97.0% UV, Sigma-Aldrich, USA)  ดว้ยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบ

แผน่บาง (Thin Layer Chromatography, TLC) โดยเลือกใชร้ะบบตวัทาํละลายของสารละลายผสมระหวา่งเฮกเซน

และอะซีโตน ในอตัราส่วน 8:2 ปริมาตรต่อปริมาตร จากนั�นสังเกตลกัษณะลายพิมพพ์ฤกษเคมีที�ปรากฏขึ�นบน

แผ่น TLC ด้วยตาเปล่า การศึกษาภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเลต (ultraviolet, UV) ที�ความยาวคลื�น 254 และ 366            
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นาโนเมตร และการสังเกตเมื�อสเปรยด์ว้ยนํ� ายาทดสอบ anisaldehyde แลว้จึงวิเคราะห์หาค่า retardation factor (Rf) 

ดงัสมการที� (1) 
 

 

(1) 
 

 

 

 

2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากดอกโสน ชนิดไอศกรีมเสริมดอกโสน 

 เตรียมดอกโสนสด (Sesbania javanica Miq.) ที�เด็ดขั�วออก นาํมาลวกในนํ� าเดือดเป็นเวลา 1 นาที             

แลว้แช่ในนํ� าเยน็ทนัที พกัให้สะเด็ดนํ� า จากนั�นเตรียมส่วนผสมของไอศกรีมเป็นของเหลว ไดแ้ก่ นํ� า นมสด และ               

วิปปิ� งครีม (ตารางที� 1) ใส่ลงในเครื�องปั�นอเนกประสงค์ ปั�นส่วนผสมทั�งหมดพร้อมดอกโสนลวกให้ละเอียด      

จนเป็นเนื� อเดียวกัน แล้วจึงเตรียมส่วนผสมที� เป็นของแห้ง (นํ� าตาลทราย เกลือ และสารให้ความคงตัว)                      

นาํส่วนผสมที�เป็นของเหลวตั�งไฟแบบหมอ้ตุ๋นจนส่วนผสมมีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส แล้วจึงเติม

ส่วนผสมของแห้งลงไป คนให้เขา้กนัแลว้อุ่นต่อจนไดอุ้ณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซียส ใส่ส่วนผสมทั�งหมดลง

ในเครื� องปั�นอเนกประสงค์โดยปั�นที�ความเร็วสูงสุด นาน 1 นาที ในขณะเครื�องปั�นทาํงานให้ใส่ไข่แดงลงไป 

จากนั�นเทส่วนผสมทั�งหมดลงในหมอตุ๋นอีกครั� ง อุ่นต่อจนกระทั�งอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส  ตั�งทิ�งไว้

นาน 2 นาที แลว้ทาํให้เยน็ทนัทีดว้ยการหล่อในนํ� าเยน็ บ่มไอศกรีมในตูเ้ยน็ 4 องศาเซลเซียส  เป็นเวลาอยา่งน้อย            

4 ชั�วโมง แลว้จึงเติมกลิ�นวานิลา คนให้เขา้กนัก่อนนาํส่วนผสมทั�งหมดปั�นในเครื�องปั�นไอศกรีม บรรจุไอศกรีมที�

ได้ลงในถ้วยพลาสติกแล้วเก็บรักษาที�อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ในระหว่างรอการวิเคราะห์ปริมาณสารเบตา้-        

แคโรทีนในไอศกรีม การทดลองในครั� งนี� ได้เตรียมไอศกรีมวานิลาที�ไม่มีส่วนผสมของดอกโสนเป็นชุด                      

การทดลองควบคุม [16] 
 

2.4 การวิเคราะห์สีและปริมาณสารเบต้าแคโรทนีในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมดอกโสน 

การวิเคราะห์ค่าสีของผลิตภณัฑไ์อศกรีมดาํเนินการวดัค่าสีตามระบบ Hunter Lab System (L* a* และ b*) 

ดว้ยเครื�องวดัสี Color Quest XE (HunterLab, USA) และวิเคราะห์ปริมาณสารเบตา้-แคโรทีน ในตวัอยา่งไอศกรีม

เสริมดอกโสนและไอศกรีมชุดควบคุม ตามวิธีการ extraction, saponification และ partition [17] โดยการเตรียม

ตวัอย่างไอศกรีมทั�งสองตวัอย่าง นํ� าหนกั 0.6 กรัม ใส่ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย ethanolic Butylated 

Hydroxyl Toluene (BHT) ปริมาตร 6 มิลลิลิตร ผสมให้เป็นเนื�อเดียวกนั แลว้นาํไปให้ความร้อนในอ่างนํ� าควบคุม

อุณหภูมิ (Julabo, Germany) ที�อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที จากนั�นเติมสารละลายโพแทสเซียม 

ไฮดรอกไซด์ ความเขม้ขน้ ร้อยละ 80 ลงในตวัอยา่งไอศกรีม ซึ� งเป็นขั�นตอนของการเกิดปฏิกิริยา saponification 

[18] เมื�อผสมตวัอยา่งให้เป็นเนื�อเดียวกนัแลว้จึงนาํไปให้ความร้อนอีกครั� งที�อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

10 นาที (เขยา่ให้เขา้กนัทุก 5 นาที) แลว้นาํตวัอยา่งใส่ลงในอ่างนํ� าแข็งทนัที ตามดว้ยการเติมนํ� ากลั�นที�แช่เยน็ไว้

แลว้ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง ขั�นตอนการสกดัแคโรทีนอยด์ทาํไดโ้ดยการเติมตวัทาํละลายเฮกเซน

R
f
    = 

ระยะทางที�สารเคลื�อนที� (เซนติเมตร) 

ระยะทางที�สารละลายเคลื�อนที� (เซนติเมตร) 
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ลงในหลอดทดลอง ปริมาตร 3 มิลลิลิตร แลว้ทาํให้เกิดการแยกชั�นดว้ยเครื�องเซนตริฟิวจ ์(Eppendorf centrifuge 

5810R, Germany) ที�ความเร็วรอบ 7,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที สกดัซํ� าอีกครั� ง

ดว้ยตวัทาํละลายเฮกเซน แลว้จึงนาํส่วนใสที�ไดไ้ปวดัค่าการดูดกลืนแสง (Perkin Elmer Spectrophotometer LS 55, 

USA) ที�ความยาวคลื�น 450 นาโนเมตร ศึกษาความเขม้ขน้ของสารเบตา้-แคโรทีนในตวัอยา่งไอศกรีมชุดควบคุม

และไอศกรีมเสริมดอกโสน ดว้ยการเปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานของสารเบตา้-แคโรทีน (β-carotene, ≥ 97.0% 

UV, Sigma-Aldrich, USA) [17]     

 

ตารางที� 1 องคป์ระกอบของไอศกรีมเสริมดอกโสน [16] 
 

วตัถุดิบ ปริมาณ หน่วยตวง 

นมสด 500 มิลลิลิตร 

วิปปิ� งครีม 250 กรัม 

นํ�าตาลทรายขาว 160 กรัม 

เกลือ 1/8 ชอ้นชา 

ไข่แดง 3 ฟอง 

สารใหค้วามคงตวั 2 มิลลิลิตร 

นํ�า 120 มิลลิลิตร 

กลิ�นวานิลา 1 ชอ้นชา 

ดอกโสนลวก 100 กรัม 

 
 

3. ผลการทดสอบ 

3.1 การเตรียมตัวอย่างดอกโสนและการสกัดสารสกัดจากดอกโสนอบแห้ง 

ตวัอย่างดอกโสนที�นํามาใช้ในการศึกษาการสะสมสารสีแคโรทีนอยด์ในครั� งนี� เก็บตวัอย่างในพื�นที�         

อ. มหาราช  จ. พระนครศรีอยุธยา (รูปที� 2) จากการสกดัดอกโสนอบแห้งดว้ยตวัทาํละลายอินทรียเ์ฮกเซนและ      

เอทานอลไดส้ารสกดัหยาบสองส่วน ได้แก่ D-hSJ และ D-eSJ ตามลาํดับ เมื�อวิเคราะห์ค่านํ� าหนกัดอกโสน 

นํ� าหนักและร้อยละผลได้ (% yield) ของสารสกดัหยาบพบว่าร้อยละของผลได ้(% yield) ของสารสกดัจาก                      

ตวัทาํละลายอินทรียช์นิดเอทานอล (ร้อยละ 7.95) มากกว่าสารสกดัจากเฮกเซน (ร้อยละ 1.66) (ตารางที� 2) ทั�งนี�   

อาจเนื�องมาจากเอทานอลมีคุณสมบติัเป็นตวัทาํละลายที�สกดัสารไดใ้นช่วงกวา้งทั�งสารที�มีขั�วและไม่มีขั�ว รวมทั�ง

อาจละลายเอนไซม์บางชนิดในพืชตวัอย่างออกมาด้วยจึงทาํให้ผลได้ของสารสกดัหยาบจากเอทานอลมากกว่า

ผลไดจ้ากตวัทาํละลายเฮกเซน [19] และเมื�อศึกษาลกัษณะของสารสกดัที�ไดพ้บวา่สารสกดัทั�งสองส่วน (D-hSJ และ  
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D-eSJ) มีสีเหลืองเขม้ไปจนถึงสีนํ� าตาล สารสกดัที�ได้นาํไปเก็บรักษาที�อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ก่อนศึกษา        

ในขั�นต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที� 2 ดอกโสนที�เก็บตวัอยา่งในพื�นที� อ. มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา 

 

ตารางที� 2  ขอ้มูลนํ�าหนกัสารสกดัหยาบและร้อยละผลไดจ้ากสารสกดัดอกโสนอบแห้ง 
 

ตัวทาํละลาย สารสกดั นํ�าหนักของสารสกัดหยาบ (กรัม) 
ร้อยละของผลได้ 

(%yield dry weight) 

เฮกเซน D-hSJ 0.1665 + 0.006 1.66 + 0.14 

เอทานอล D-eSJ 0.7950 + 0.008 7.95 + 0.08 

 

3.2 การศึกษาลักษณะลายพิมพ์พฤกษเคมี (fingerprint) ของสารสกัดดอกโสนอบแห้งด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี

แบบแผ่นบาง (Thin Layer Chromatography, TLC) 

ขั�นตอนการศึกษาองค์ประกอบในระดับเบื�องต้นของสารสีแคโรทีนอยด์ในดอกโสนครั� งนี� ใช้วิธี            

การทดสอบด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง ซึ� งจากการทดลองศึกษาระบบตวัทาํละลายที�เหมาะสม 

สําหรับสารสกัดหยาบดอกโสน พบว่าสารละลายผสมระหว่างเฮกเซนและอะซีโตน ในอัตราส่วน 8:2                   

โดยปริมาตร (v/v) เป็นระบบตวัทาํละลายเคลื�อนที�ที�เหมาะสมในการเปรียบเทียบลายพิมพพ์ฤกษเคมีของสารสกดั 

ดอกโสนกบัสารมาตรฐานเบตา้-แคโรทีน (β-carotene standard) ซึ� งผลการศึกษาเปรียบเทียบพบวา่สารสกดัหยาบ

จากดอกโสนทั�ง 2 ตวัอยา่ง (D-hSJ และ D-eSJ) สามารถเคลื�อนที�ไดใ้นเฟสเคลื�อนที�และพบว่ามีองคป์ระกอบ           

ที�เป็นสารเบตา้-แคโรทีน เนื�องจากปรากฏค่า Rf ที�ตรงกบัสารมาตรฐานเบตา้-แคโรทีน ทั�งยงัพบวา่การเห็นแถบ        

สีเหลืองของสารเบตา้-แคโรทีนบนแผ่นโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบางในการทดลองที�ใช้การสังเกตด้วยตาเปล่า 

อาจเนื�องมาจากสีที�เป็นเหลืองส้ม ควบคู่กบัลกัษณะโครงสร้างของสารเบตา้-แคโรทีนที�มีพนัธะคู่สลบักบัพนัธะ

เดี�ยว (conjugated double bond) จึงทาํให้เกิดแถบสีบนแผน่โครมาโทกราฟีโดยไม่จาํเป็นตอ้งใชส้ารทดสอบ [20] 

นอกจากนี�ผลการศึกษาเปรียบเทียบลายพิมพพ์ฤกษเคมียงัพบการเกิดเควนช์ชิ�ง (quenching) โดยการเกิดลกัษณะ
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แถบทึบแสงเมื�อสังเกตภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเลต (UV)  ที�ความยาวคลื�น 254 นาโนเมตร และการเรืองแสงภายใต้

แสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) ที�ความยาวคลื�น 366 นาโนเมตร รวมทั�งการเกิดสีเมื�อสเปรย์ด้วยนํ� ายาทดสอบ 

anisaldehyde (ตารางที� 3)  

จากผลการศึกษาลักษณะลายพิมพ์พฤกษเคมีของสารสกัดจากดอกโสนอบแห้งที�เป็นการยืนยนัพบ       

สารเบต้า-แคโรทีนเป็นองค์ประกอบนั�นมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาพบปริมาณสารกลุ่มแคโรทีนอยด์

โดยเฉพาะชนิดเบต้า-แคโรทีน (β-carotene) ในปริมาณสูงในดอกโสน และได้นําดอกโสนมาประยุกต์เป็น

ส่วนผสมในอาหารไก่เพื�อกระตุน้สีแดงในไข่ไก่ [4] ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารสีแคโรทีนอยด์

ในดอกโสนด้วยวิธีการเปรียบเทียบลายพิมพ์พฤกษเคมีโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบางเป็น                 

ผลการทดลองการบ่งชี� ในระดบัเบื�องตน้เกี�ยวกบัการสะสมสารเบตา้-แคโรทีนในดอกโสน นาํมาซึ� งความสนใจ             

ในประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้ดอกโสนในผลิตภณัฑ์อาหารที�เสริมดอกโสน เพื�อนําไปสู่การพฒันาให้เป็น

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพของมนุษย ์ทั�งนี� การพิสูจน์เอกลกัษณ์และการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิค          

ทางเคมีขั�นสูงยงัคงจาํเป็นตอ้งศึกษาเพิ�มเติมเป็นลาํดบัต่อไป 

 

ตารางที� 3  ค่า Rf ของสารสกดัดอกโสนอบแห้งที�สกดัดว้ยตวัทาํละลาย 2 ชนิด และใช้สารละลายผสมระหว่าง         

เฮกเซนและอะซีโตน (8:2 v/v) เป็นระบบตวัทาํละลายเคลื�อนที� 
 

ตัวอย่าง Rf 
การสังเกต 

ตาเปล่า UV254 UV366 anisaldehyde 

β-carotene standard 0.94 + (เหลือง) Quenching + (นํ�าตาลแดง) + (ม่วง) 

D-hSJ 0.00-0.14 - - - + (ม่วง) 

0.34 + (เหลือง) quenching + (นํ�าตาลแดง) + (ม่วง) 

0.49 - - - + (ม่วง) 

0.62 - - - + (ม่วง) 

0.94 + (เหลือง) quenching + (นํ�าตาลแดง) + (ม่วง) 

D-eSJ 0.00-0.14 - - - + (ม่วง) 

0.34 + (เหลือง) quenching + (นํ�าตาลแดง) + (ม่วง) 

0.49 - - - + (ม่วง) 

0.62 - - - + (ม่วง) 

0.94 + (เหลือง) quenching + (นํ�าตาลแดง) + (ม่วง) 
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3.3 การวิเคราะห์สีและปริมาณสารเบต้าแคโรทนีในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมดอกโสน 

จากผลการทดลองพบการสะสมสารเบต้า-แคโรทีนในดอกโสน จึงได้มีความสนใจในการพัฒนา

ผลิตภณัฑอ์าหารจากดอกโสนเพื�อเป็นแนวทางในการเพิ�มคุณค่าทางโภชนาการ เนื�องจากสรรพคุณทางเภสัชกรรม

และคุณค่าทางโภชนาการต่อมนุษย์ของของดอกโสนที�มีรายงานพบว่าสารเบต้า-แคโรทีนจดัอยู่ในกลุ่มของ           

สารตา้นอนุมูลอิสระ (anti-oxidant) และยงัพบรายงานเกี�ยวกบัคุณสมบติัการเป็นสารตั�งตน้ในกระบวนการ

สังเคราะห์วิตามินเอ [21, 22] ในการทดลองครั� งนี� มีความสนใจในการพฒันาผลิตภณัฑ์ไอศกรีมเสริมดอกโสน            

เพื�อเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนําดอกโสนไปใช้เป็นส่วนประกอบหนึ� งในไอศกรีมและยงัเป็น

การศึกษาความคงตวัของสารเบตา้-แคโรทีนในดอกโสนเมื�อผ่านการแปรรูป โดยในการทดลองครั� งนี� ได้เสริม       

ดอกโสนลงในไอศกรีมสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ� งสอดคลอ้งกบัการทดลองของนนัทวรรณ ฉวีวรรณ์ [16] ที�ไดท้ดลอง

ผสมดอกโสนในผลิตภณัฑ์ไอศกรีมในอตัราส่วนร้อยละ 10 20 และ 30 พบว่าการเสริมดอกโสนในอตัราส่วน       

ร้อยละ 20 ให้ผลิตภณัฑไ์อศกรีมที�มีรสชาติใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑ์ไอศกรีมชุดควบคุม ในขณะที�การเสริมที�ร้อยละ 

30 ส่งผลให้ไอศกรีมมีกลิ�นรสของดอกโสนที�เขม้เกินไปอาจส่งผลต่อการไม่ยอมรับของผูบ้ริโภค จากผล          

การทดลองยงัพบว่าไอศกรีมเสริมดอกโสนนั�นมีลกัษณะใกล้เคียงกบัไอศกรีมรสวานิลาที�มีจาํหน่ายทางการคา้ 

และเมื�อเปรียบเทียบลกัษณะทั�วไปกบัไอศกรีมชุดควบคุมจากการสังเกตด้วยตาเปล่าพบวา่ไอศกรีมชุดควบคุมมี        

สีเหลืองนวล ในขณะที�เนื�อไอศกรีมที�เสริมดอกโสนมีสีเหลืองเขม้และอมเขียวเล็กนอ้ย (รูปที� 3) แต่อยา่งไรก็ตาม

การเสริมดอกโสนลงในไอศกรีมอาจมีผลต่อความหวานของไอศกรีม โดยไอศกรีมชุดควบคุมอาจมีรสหวาน

มากกวา่ ทั�งนี� เนื�องมาจากในกรรมวิธีการเตรียมดอกโสนก่อนการผสมลงในไอศกรีมจาํเป็นตอ้งลวกดอกโสนใน

นํ� าเดือด ทาํให้มีนํ� าสะสมในเซลล์ของดอกโสน และเมื�อนาํดอกโสนมาเป็นส่วนผสมในไอศกรีมจึงทาํให้นํ� าใน

เซลลเ์ป็นเกล็ดนํ�าแข็งและอาจมีผลทาํใหค้วามหวานของไอศกรีมลดลง [23] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที� 3 ลกัษณะของไอศกรีมชุดควบคุม (a) และไอศกรีมเสริมดอกโสน (b) 
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ผลจากการเสริมดอกโสนลวกลงในไอศกรีมมีผลทาํให้ผลิตภณัฑ์ไอศกรีมที�ไดม้ีสีเหลืองเขม้กวา่ไอศกรีม

ชุดควบคุม โดยสามารถวดัค่าสี L* a* และ b* ไดด้งัแสดงในตารางที� 4 จากผลการทดลองพบวา่เมื�อเปรียบเทียบ

ค่าสีเหลือง (b*) ในไอศกรีมเสริมดอกโสนจะเห็นได้วา่มีค่ามากกวา่ไอศกรีมชุดควบคุม คิดเป็นร้อยละ 37 ทั�งนี�          

ผลการวดัค่าสียงัมีความสอดคลอ้งกบัปริมาณของสารเบตา้-แคโรทีนที�พบเป็นองค์ประกอบในไอศกรีม ซึ� งจาก

การวิเคราะห์ปริมาณสารเบตา้-แคโรทีนดว้ยวิธีการ extraction, saponification และ partition [17] ของผลิตภณัฑ์

ไอศกรีมชุดควบคุมและไอศกรีมเสริมดอกโสนพบว่ามีสารเบตา้-แคโรทีน (β-carotene ) เป็นองคป์ระกอบ 0.18 

และ 1.94 ไมโครกรัมต่อกรัม ตามลาํดบั (ตารางที� 4) เมื�อเปรียบเทียบกบัสารมาตรฐานเบตา้-แคโรทีน 
 

ตารางที� 4 การวิเคราะห์สีและปริมาณสารเบตา้-แคโรทีนในผลิตภณัฑไ์อศกรีมเสริมดอกโสน 
 

คุณภาพไอศกรีม ไอศกรีมชุดควบคุม ไอศกรีมเสริมดอกโสน 

ค่าสี   

L* 88.70   ± 0.40 80.98 ± 0.25 

a* 1.20 ± 0.28 1.03 ± 0.06 

b* 17.62 ± 0.54 27.25 ± 0.48 

β-carotene (ไมโครกรัมต่อกรัม) 0.18 ± 1.05 1.94 ± 0.87 

 

4. บทสรุป 

ดอกโสน (Sesbania javanica Miq.) จดัได้ว่าเป็นผกัพื�นบ้านที�ได้รับความนิยมเป็นอนัดับต้น ๆ                         

ในการประกอบอาหารของคนไทย ในการศึกษาวิจยัครั� งนี� จึงมีความสนใจในการศึกษาสารสีในดอกโสนและ

นาํไปสู่การประยุกต์ใช้ดอกโสนเพื�อการพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์อาหารที�เสริมสร้างคุณค่าทางโภชนาการ ซึ� งจาก              

การทดลองศึกษาพบว่าสารสกดัหยาบจากดอกโสนอบแห้งมีองค์ประกอบที�เป็นสารสีกลุ่มแคโรทีนอยด์ชนิด

เบตา้-แคโรทีนทั�งในส่วนสารสกดั D-hSJ และ D-eSJ ซึ� งไดจ้ากการสกดัดอกโสนดว้ยตวัทาํละลายเฮกเซนและ         

เอทานอล ตามลาํดบั เป็นผลจากการศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีดว้ยการศึกษาเปรียบเทียบลายพิมพพ์ฤกษเคมีของ

สารสกดัหยาบเปรียบเทียบกบัสารมาตรฐานเบตา้-แคโรทีน และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารสกดัดอก

โสนในเบื�องตน้ดว้ยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแผน่บางที�พบสารเบตา้-แคโรทีนในดอกโสนจึงได้นาํไปสู่ความ

สนใจในการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารที�มีดอกโสนเป็นองคป์ระกอบ เพื�อสนบัสนุนให้เป็นอาหารเสริมสุขภาพจาก

ดอกโสน ในงานวิจัยนี� จึงได้สนใจนําดอกโสนไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื�อเป็น

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาผลิตภณัฑไ์อศกรีมเสริมดอกโสนให้เป็นไอศกรีมเสริมสุขภาพ  

ในการทดลองผลิตผลิตภณัฑ์ไอศกรีมเสริมดอกโสนในสัดส่วนร้อยละ 20 ขององค์ประกอบทั�งหมด

พบว่าการเสริมดอกโสนลงในผลิตภณัฑ์สามารถวิเคราะห์ปริมาณสารเบต้า-แคโรทีนในไอศกรีมและปริมาณ       

ที�วเิคราะห์ไดม้ากกวา่ในชุดควบคุมถึงร้อยละ 90 ซึ� งสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์สีของไอศกรีมที�พบวา่ในไอศกรีม
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เสริมดอกโสนมีค่าสีเหลือง (b*)  สูงกว่าไอศกรีมชุดควบคุม ซึ� งเป็นผลมากจากสารเบตา้-แคโรทีนที�สะสมใน        

ดอกโสน ทั�งยงัพบว่าขั�นตอนการเตรียมดอกโสนลวกเพื�อใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตไอศกรีมนั�นไม่มีผลต่อ           

การสลายตวัของสารเบตา้-แคโรทีน แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์พบสารเบตา้-แคโรทีนในไอศกรีมชุดควบคุม

ปริมาณเล็กน้อยอาจเนื�องมาจากสารเบต้า-แคโรทีนที�เป็นองค์ประกอบในไข่แดงซึ� งใช้เป็นส่วนผสมหนึ� งใน

ไอศกรีมชุดควบคุม [24] 

ผลจากการทดลองในครั� งนี� สามารถนาํไปประยุกต์องค์ความรู้เกี�ยวกบัการเสริมดอกโสนในผลิตภณัฑ์

ไอศกรีม เพื�อการพฒันาไปสู่ผลิตภณัฑ์อาหารที�มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะสารเบตา้-แคโรทีนที�พบใน

ปริมาณสูงในผลิตภัณฑ์ ซึ� งมีรายงานพบว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ และจากขั�นตอนการเตรียม         

ดอกโสนที�ใช้วิธีการลวกในนํ� าเดือดในช่วงเวลาสั� น ๆ ยงัช่วยคงคุณค่าทางโภชนาการได้ไม่ต่างจากการเตรียม       

ดอกโสนดว้ยวิธีอื�น ซึ� งโดยทั�วไปนิยมเตรียมในรูปแบบดอกโสนอบแห้งที�ทาํเป็นผงละเอียดที�ตอ้งเพิ�มขั�นตอนที�

ซับซ้อนมากขึ�นทั�งในการศึกษาอุณหภูมิ และระยะเวลาที�เหมาะสมต่อการอบแห้ง ดงัเช่น การเสริมดอกโสน

อบแห้งในผลิตภณัฑ์ขนมปังแซนด์วิช [25] แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาองค์ประกอบ ทางเคมีอื�น ๆ เช่น ปริมาณ

โปรตีน ไขมนั และเส้นใย ยงัคงจาํเป็นต้องมีการศึกษาเป็นลาํดบัต่อไป เพื�อสนับสนุนให้ผลิตภณัฑ์ไอศกรีม           

เสริมดอกโสนได้รับการพฒันาเป็นอาหารว่างที�มีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นที�ยอมรับของผูบ้ริโภคต่อไป         

ในอนาคต ซึ� งนอกจากจะเป็นการวิจยัที�เสริมสร้างแนวทางสําคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารที�เสริมคุณค่าทาง

โภชนาการจากพืชหรือวตัถุดิบที�มีในท้องถิ�นแล้วนั�น ยงัเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฐานชีวภาพร่วมกับ           

การพฒันาชุมชนทอ้งถิ�นอีกแนวทางหนึ�งดว้ย 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันี� ศึกษาการเปลี�ยนค่าความเขม้แสง (Illuminance) หน่วย Lux เป็น หน่วย ค่ารูรับแสง (f-stop) 

สําหรับให้ความสวา่งการบนัทึกภาพ ระหวา่ง วิธีการวดัดว้ยเครื�องวดัแสงตกกระทบ (Incident Light) และวิธีการ

คาํนวณตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน์ (Lambert’s Cosine Law) ภายใตท้ฤษฏีจดัแสงโคมไฟ 3 ตาํแหน่ง พร้อมการ

บนัทึกภาพตวัแบบบุคคล ผลการศึกษาพบวา่ ตาํแหน่งที� 1 โคมหลกัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 1000W มีค่าความ

คลาดเคลื�อนการวดักบัการคาํนวณในหน่วย Lux มีค่า 10.9 % และ f-stop มีค่า 0.71 % ตาํแหน่งที� 2 โคมเสริม

หลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 650W หน่วย Lux มีค่า 19.3 % และ f-stop มีค่า 1.25 % และตาํแหน่งที� 3 โคมส่อง

หลงัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 2000W หน่วย Lux มีค่า 11.1 % และ f-stop มีค่า 0.12 % สาเหตุความคลาด

เคลื�อนมาจากความไม่เสถียร ซึ� งเกิดจากการถือเครื�องมือวดัด้วยมือแทนการใช้ยึดเครื�องมือวดัไวบ้นขาตั�ง และ

ปริมาณแสงที�ไม่สมํ�าเสมออนัเกิดจากการกระพริบของโคมไฟ ทั�งนี�ภายในคู่มือผลิตภณัฑ์โคมไฟส่วนใหญ่ระบุค่า

ความเขม้แสงเป็น หน่วย Lux หรือ fc แต่ไม่ระบุ ในหน่วย ค่ารูรับแสง สําหรับการจดัแสงเพื�อการบนัทึกภาพ

จาํเป็นตอ้ง ทราบค่ารูรับแสง ซึ� งจะปรากฏในเมนูกลอ้งบนัทึกภาพ ดงันั�น ผูค้วบคุมการจดัแสง ตอ้งการ ค่ารูรับ

แสงตดัสินใจวางแผนการเลือกใช้โคมไฟให้เหมาะสมกบัปริมาณการให้ความสวา่งกบัตวัแบบหรือบุคคล เพื�อลด

การใชโ้คมไฟที�มีค่ากาํลงัไฟฟ้าสูงและความสวา่งมากเกินความจาํเป็น และเป็นการประหยดัพลงังานและค่าใชจ่้าย

ทางออ้มสําหรับการจดัแสงเพื�อการบนัทึกภาพสาํหรับโทรทศัน์และภาพยนตร์  
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Abstract 

 This research was to study the relationship between Lux and f-stop illuminance units for photography 

recording by using incident light measuring and calculating based on Lambert Cosine Law under the three-point 

light theory. The results found that the first position lamp that was main lamp (1,000W Fresnel Tungsten-

Halogen lens) had a measurement error with the calculation of the light intensity in Lux and f-stop units equal 

10.9% and 0.71 % respectively, the second position lamp (650W Fresnel Tungsten-Halogen lens) had a 

measurement error with the calculation of the light intensity in Lux and f-stop units equal 19.3% and 1.25% 

respectively and the third position lamp (2,000W Fresnel Tungsten-Halogen lens) had a measurement error with 

the calculation of the light intensity in Lux and f-stop units equal 11.1% and 0.12 % respectively. 

 The inconstancies were caused by holding the tool by hand instead of using a fixed stand while 

measuring and the flickering of the lamps. The Study revealed that the camera menu currently does not provide 

Lux information and the light manufacturers only give information in Lux and Foot-candle units. Therefore, it is 

the gaffer’s responsibility to decide the amount of illumination suitable for recording the subject/person without 

using excessive brightness. This approach can also save energy and indirectly make it more cost effective for 

television and film lighting. 

 

Key words: Lambert Cosine Law; Illuminance (Lux); Illuminance (f-stop) 

 

1. บทนํา 

 งานดา้นสื�อสารมวลชน เช่น การผลิตรายการโทรทศัน์และภาพยนตร์ จาํเป็นตอ้งมีการจดัแสง เพิ�มความ

สวา่ง และกาํหนดโทนสีที�ปรากฏให้กบัฉาก เวที รวมถึงนกัแสดงที�เขา้ฉาก จากการศึกษาพบวา่การใชแ้หล่งกาํเนิด

แสง หรือหลอดไฟ ที�หลากหลายและมีขนาดกาํลงัวตัต์แตกต่างกนั เช่น โคมหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน ตั�งแต่ 

500 วตัต์ ถึง 2,000 วตัต์ นิยมจดัแสงภายในสตูดิโอ และ โคมหลอดไฟคอมแพ็คฟลูออเรสเซนท์ และ หลอดไฟ

อาร์ก (Hydrargyrum Medium-arc Iodide; HMI) ขนาด 75 วตัต ์ถึง 10,000 วตัต ์หลอดแอลอีดีกาํลงัสูง ขนาด 100 

วตัต ์นิยมจดัแสงภายนอกสตูดิโอ [1] เพื�อทดแทนแสงธรรมชาติช่วงเวลากลางวนั ดงันั�นค่าความสวา่งการจดัแสง

เป็นองคป์ระกอบหลกัสําคญัในการบนัทึกภาพ เพื�อทาํให้การนาํเสนอบุคคลหรือวตัถุไดดี้ สามารถสื�อความหมาย

ทางภาพ และแสดงออกทางความรู้สึกทางอารมณ์ตรงตามที�ตอ้งการ  

 การจดัแสงสาํหรับถ่ายทาํให้ตรงตามวตัถุประสงค ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสําคญั [2] องคป์ระกอบที� 1 

แหล่งกาํเนิดแสงธรรมชาติ หรือ แหล่งกาํเนิดแสงประดิษฐ์ ทงัสเตน-ฮาโลเจน เอช เอม ไอและ แอล อี ดี กาํลงัสูง 
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จาํเป็นตอ้งใช้กาํลงัไฟฟ้าจาํนวนมาก เช่น ขนาดกาํลงัไฟฟ้า 800 วตัต์ ถึง 12000 วตัต์ องค์ประกอบที� 2 ควบคุม

คุณภาพของแสงไม่ให้เกิดความกระด้าง หรือ อ่อนนวล ด้วยปริมาณแสงสว่าง และอุณหภูมิสีของแสง 

องค์ประกอบที� 3 ตาํแหน่งโคมไฟไม่ตํ�ากว่า 3 ตาํแหน่ง สําหรับการจดัแสง สามารถออกแบบความสว่าง หาค่า

ความสวา่งที�เหมาะสม ใหก้บั วตัถุ คน สถานที� เพื�อการบนัทึกภาพ ไดจ้ากการวดั โดยใชเ้ครื�องมือวดัแสง และตอ้ง

อาศยัการคาํนวณเพื�อทวนสอบความเหมาะสมของค่าความสวา่งที�ถูกตอ้ง สําหรับการหาค่าความสวา่งตอ้งทราบ

องคป์ระกอบที�ทาํให้เกิดความสวา่ง โดยใชห้ลกัการการหาความสวา่งกบังานที�ตอ้งการแสงสวา่งแบบต่างๆ เช่น 

ห้อง สนามกีฬา หรือ ห้างสรรพสินคา้ การจดัแสงภายในและภายนอกสตูดิโอ ด้านโทรทศัน์และภาพยนตร์ ซึ� ง

ขั�นตอนดงักล่าวพิจารณาตวัแปรความเขม้แสง (Illuminance) หน่วย ลกัษ ์(Lux) [3] โดยการหาค่าความสวา่งการ

จดัแสง โดยทั�วไปในงานดา้นโทรทศัน์ และภาพยนตร์ พิจารณาในหน่วย f-stop มากกวา่ ในหน่วย ลกัษ ์(Lux) 

 งานวิจยันี�ศึกษาการเปลี�ยนค่าความเขม้แสง (Illuminance) หน่วย Lux เป็น หน่วย f-stop และเปรียบเทียบ

ค่าการวดักบัการคาํนวณ ตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน์ (Lambert’s Cosine Law) [4] ภายใตท้ฤษฏีการจดัแสงโคมไฟ 3 

ตาํแหน่งเพื�อให้เกิดมิติ วตัถุ หรือ บุคคล เพื�อความสมบูรณ์สําหรับการบนัทึกภาพ [5] สําหรับงานวิจยันี�  โคมไฟ 3 

ตาํแหน่ง ประกอบดว้ยโคมหลกัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 1000W ทาํหน้าที�ให้ความสว่าง โคมเสริมหลอดไฟ

ทังสเตน-ฮาโลเจน 650W ทําหน้าที�แก้ปัญหาเงาที�เกิดจากโคมไฟตาํแหน่งไฟหลัก โคมส่องหลังหลอดไฟ

ทงัสเตน-ฮาโลเจน 2000W ทาํหน้าที�ช่วยให้วตัถุ หรือ บุคคล ไม่กลืนกบัฉากหลงั และงานวิจยันี� ไดศ้ึกษาปริมาณ

ความเขม้แสง ในหน่วย Lux เป็น หน่วย f-stop ที�มีความเหมาะสม สําหรับการจดัแสงโคมไฟ 3 ตาํแหน่ง สําหรับ

แนวทางการศึกษางานวิจยันี�  จะเป็นประโยชน์ต่อการ พิจารณาแหล่งกาํเนิดแสง ประเภทอื�นๆ เช่น หลอดไฟคอม

แพ็คฟลูออเรสเซนท ์หลอดไฟอาร์ก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งหลอดแอลอีดีกาํลงัสูง ที�เริ�มมีบทบาทมากขึ�นสําหรับการ

จดัแสงการผลิตรายการโทรทศัน์และภาพยนตร์ 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

2.1 การติดตั�งโคมไฟและการวัดค่าความเข้มแสงตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน์ 

 โคมไฟ 3 ตาํแหน่ง [6] ประกอบด้วย โคมหลกัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 1000W โคมเสริมหลอดไฟ

ทงัสเตน-ฮาโลเจน 650W โคมส่องหลงัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 2000W ติดตั�งตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน ์

กาํหนดหมวดควบคุมกระจายแสงแคบ (Spot ) 11, 12 และ 11 องศา ตามลาํดบั ส่งผลใหเ้กิดเส้นผา่นศูนยก์ลางของ

วงกระจายแสงของโคมไฟที�ตกกระทบบนตวัแบบ 0.8, 0.7 และ 0.8 เมตร ตามลาํดบั สัมพนัธ์กบัระยะระหวา่งจุด

กาํเนิดแสงไปยงัจุดที�แสงตกกระทบบนตวัแบบบุคคล ในทิศทางแนวทาํองศากบัพื�น มีค่า 3.5, 3.5 และ 4 เมตร 

ตามลาํดบั ระยะระหวา่งจุดกาํเนิดแสงไปยงัจุดที�แสงตกกระทบบนตวัแบบบุคคล ในทิศทางแนวระนาบกบัพื�น มี

ค่า 3 เมตร เท่ากนั ระยะความสูงจากพื�นถึงโคมไฟ ที�ระยะ 3.5, 3.5 และ 4.34 เมตร ระยะความสูงจากพื�นถึงจุดที�

แสงตกกระทบบนตวัแบบบุคคล ที�ระยะ 1.7, 1.8 และ 2.64 เมตร เครื�องวดัค่าความเขม้แสง รุ่น (Sekonic Color 

C500) [7] สําหรับวดัหน่วย Lux และ Foot Candle เครื�องวดัรุ่น (Sekonic Light L-758) สําหรับวดัหน่วย f-stop วดั
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บริเวณปลายจมูกตวัแบบ และ กาํหนดค่ากลอ้งบนัทึกภาพ อตัราการแสดงภาพเคลื�อนไหวในหนึ�งวินาที (Frame 

rate) มีค่า 25 fps, ความเร็วชตัเตอร์ (Shutter Speed) มีค่า 1/50 sec, ความไวแสง (ISO) มีค่า 200 ดงัรูปที� 1-3  

 

 
 

รูปที� 1 การวดัค่าความเขม้แสงตาํแหน่งโคมหลกัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 1000W 

 
 

 
 

รูปที� 2 การวดัค่าความเขม้แสงตาํแหน่งโคมเสริมหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 650W 

 
 

 
 

รูปที� 3 การวดัค่าความเขม้แสงตาํแหน่งโคมส่องหลงัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 2000W 
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2.2 การวัดค่าความเข้มแสงและทิศทางความเข้มแสง 

 ตาํแหน่งโคมหลกัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 1000W จากการวดัมีปริมาณความเขม้แสง 2200 Lux และ 

204.4 fc และ f-stop มีค่า 5.64 สําหรับปริมาณความเขม้แสงจากค่าดงักล่าวสังเกตจากทิศทางแสงมาทางดา้นขวา

ตวัแบบ และบนัทึกภาพใหม้ีขนาดภาพแคบ ความเขม้ของเงาบริเวณใตค้อตวัแบบเขม้มาก ดงัรูปที� 4  
 

  
รูปที� 4 ทิศทางแสงโคมหลกัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 1000W 

 

 ตาํแหน่งโคมเสริมหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 650W จากการวดัมีปริมาณความเขม้แสง 1240 Lux และ 

115.2 fc และ f-stop มีค่า 4.05 สําหรับปริมาณความเขม้แสงจากค่าดงักล่าวสังเกตจากทิศทางแสงมาทางดา้นซ้าย

ตวัแบบ และบนัทึกภาพใหม้ีขนาดภาพแคบ ความเขม้ของเงาบริเวณใตค้อตวัแบบเขม้ปานกลาง ดงัรูปที� 5 

 

  
รูปที� 5 ทิศทางแสงโคมเสริมหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 650W 

 

 ตาํแหน่งโคมส่องหลงัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 2000W จากการวดัมีปริมาณความเขม้แสง 4500 Lux 

และ 418.2 fc และ f-stop มีค่า 8.01 สําหรับปริมาณความเขม้แสงจากค่าดงักล่าวสังเกตจากทิศทางแสงมาทางดา้น

หลงัตวัแบบ และบนัทึกภาพใหม้ีขนาดภาพแคบ ความเขม้ของเงาบริเวณดา้นหลงัตวัแบบเขม้มากที�สุด ดงัรูปที� 6 
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รูปที� 6 ทิศทางแสงโคมส่องหลงัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 2000W 

 

 โคมไฟ 3 ตาํแหน่งจากแหล่งกําเนิดแสงหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน เมื�อติดตั� งตาํแหน่งโคมไฟ 3 

ตาํแหน่ง จากแหล่งกาํเนิดแสง 1000W, 650W และ 2000W จากนั�นวดัค่าความเขม้แสงรวมที�หน้ากลอ้งบนัทึกภาพ 

ที�ตาํแหน่งตวัแบบบุคคลปลายจมูก เพื�อให้ไดป้ริมาณแสงปกติ (Normal)ในหน่วย f-stop มีค่า 5.66 โดยบนัทึกภาพ

ตวัแบบบุคคลให้มีขนาดภาพกวา้ง เพื�อพิจารณาทิศทางแสงของโคมไฟ 3 ตาํแหน่ง และบนัทึกภาพตวัแบบบุคคล

ให้มีขนาดภาพแคบ ลกัษณะทิศทางแสง และความเขม้แสงที�แตกต่างกนั ทิศทางแสงทางดา้นซ้ายเกิดจากตาํแหน่ง

โคมหลกัความเขม้แสงมีค่ามากกวา่ปริมาณแสงทางดา้นขวา ที�เกิดจากตาํแหน่งโคมเสริม ส่งผลให้เกิดมิติตวัแบบ

สังเกตทิศทางเงาที�ปลายจมูกดา้นขวาซึ� งเกิดจากทิศทางแสงโคมหลกั และดา้นหลงัตวัแบบเกิดจากโคมส่องหลงั

ของตวัแบบมีค่าปริมาณความเขม้แสงมากที�สุดส่งผลใหต้วัแบบไม่กลืนไปกบัฉากดาํ ดงัรูปที� 7 
 

  
รูปที� 7 ทิศทางแสงโคมไฟ 3 ตาํแหน่ง หลอดทงัสเตน-ฮาโลเจน  

 

2.3 การคํานวณค่าความเข้มแสงตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน์ 

 การคาํนวณความเขม้แสงประกอบดว้ยโคมไฟ 3 ตาํแหน่ง ดงันี�  โคมหลกัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 

1000W โคมเสริมหลอดทงัสเตน-ฮาโลเจน 650 W โคมส่องหลังหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 2000W สําหรับ

งานวิจยันี� ยกตวัอย่างการคาํนวณโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W ตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน์ [8] 

ช่างภาพกาํกบัภาพกาํหนดการตั�งค่ากลอ้งดิจิตอล ที� Shutter Speed 1/50 sec ค่า frame rate 25 fps ค่า ISO 200 และ 

ผูจ้ดัแสง (Gaffer) ตอ้งการจดัแสงให้เกิดค่าความเขม้แสง ในหน่วย f-stop เท่ากบั 5.6 จากรูปที� 8 กาํหนดหมวด

ควบคุมการกระจายแสง Spot 11 องศา ระยะห่างระหวา่งโคมไฟถึงตาํแหน่งของตวัแบบบุคคลระยะ 4 เมตร เส้น

ผา่นศูนยก์ลางวงแสงที� 4 เมตร เท่ากบั 0.8 เมตร มีปริมาณความเขม้แสง 1960 Lux 
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รูปที� 8 ขอ้มูลความเขม้แสงในหน่วย Lux ของโคมหลกัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 1000W  

 

 

 
รูปที� 9 การหาระยะติดตั�งโคมไฟตามกฎแลมเบริตโ์คไซน ์ 

 

จากรูปที� 9 กาํหนดให้  

  คือ ระยะระหวา่งจุดกาํเนิดแสงไปยงัจุดที�แสงตกกระทบบนพื�นที�ใชง้าน หรือ ตวัแบบบุคคลระยะ 4 เมตร 
X  คือ ระยะความยาวของพื�นที�ใชง้านในแนวระนาบถึงตวัแบบ 3 เมตร 

 คือ ระยะความสูงโคมไฟถึงพื�นที� หน่วย เมตร คาํนวณตามทฤษฏีพีทาโกรัส 
 

  2 2Y D X            
 

   2 24 3Y         
 

  2.64Y          m     
 

l  คือ ระยะแหล่งกาํเนิดแสงในทิศทางเอียงไปยงัพื�นที�ให้ความสวา่งหรือตวัแบบ คาํนวณตามทฤษฏีพีทาโกรัส  
 

                    2 2 4 0.4l      
 

        4.01        m       
 

พื�นที�ผิวทรงกรวย (   sureface of coneA ) คือ ที�ระยะ 4.01  
 

                   2
  = sureface of coneA R Rl       

 

               
      

2  0.4 0.4 4.01sureface of coneA      
   

 

D

Y
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               2
    5.541          msureface of coneA     

 

มุม    คือ มุมระหวา่งเส้นตั�งฉากกบัระนาบเอียงและตรงที�ตกกระทบพื�นที�ตามกฎแลมเบริตโ์คไซน์ 
 

          
d

Cos
T

     
 

          
3

4
Cos      

 

                41o             

E  คือ ความเขม้แสง (Illuminance) หน่วย Lux กรณีบนัทึกภาพกาํหนด f-stop มีค่า 5.6 ดงัสมการที� (1)  

N  คือ ความเขม้แสงหน่วย f-stop เท่ากบั 5.6 

T  คือ ความเร็วชตัเตอร์ (Shutter Speed) เท่ากบั 1/50 วินาที 

S  คือ ความไวแสง ตามมาตรฐาน ASA หรือ ISO หรือ EI เท่ากบั 200 
 

         
2

250N
E

T S

 
  
 
 

      (1) 

 

            
2

5.6 250

1 200

50

E

 
 

  
  
 

  

 

           1960         lxE   ตรงตามขอ้มูลความเขม้แสง รูปที� 8 
 

E  คือ ความเขม้แสง (Illuminance) หน่วย foot candle กรณีบนัทึกภาพกาํหนด f-stop มีค่า 5.6 ดงัสมการที� (2) 
 

       25

0.02

f stop f stop
fc

ASA

   



     (2) 

 

             25 5.6 5.6

0.02 200
fc

 



 

 

             196fc     
 

E  คือ ความเขม้แสง (Illuminance) หน่วย Lux กรณีกาํหนดในหน่วย foot candle ดงัสมการที� (3) 
 

        10.76E fc         (3) 
 

              196 10.76E     
 

              2108.96E     lx คลาดเคลื�อน 148.96 จากค่าประมาณการ 10.76 
 

หรือสามารถคาํนวณค่าความเขม้แสงในหน่วย f-stop ดว้ยค่า foot candle 
 

                  0.02

25

ASA fc
f stop
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                        0.02 200 196

25
f stop

 
   

 

                  5.6f stop   
 

 คือ ค่าฟลกัซ์ส่องสวา่ง (Luminous Flux) ที� ระยะ 4.01 ดงัสมการที� (4) 

               21 960  0.4 0.4 4.01       
     (4) 

 

                   1 0857       lm   

 

3. ผลการวิจัยและวจิารณ์ผล 

 กรณีการวดัและการคาํนวณไดก้าํหนดระยะต่างๆ ของโคมไฟกบัตวัแบบบุคคลมีค่าเท่ากนัยกเวน้หมวด

ควบคุมกระจายแสงแคบ (Spot) โคมหลกั และโคมส่องหลงั 11 องศา ในขณะที�โคมเสริม 12 องศา ต่างกนั 1 องศา 

ทั�งนี� เนื�องจากคุณสมบติัตวัโคมไฟที�ระบุในคู่มือผลิตภณัฑ์ (Photometric Data) [9] สําหรับการกาํหนดค่าเครื�องวดั

คุณสมบติัทางแสง และกล้องบนัทึกภาพ กาํหนดค่าเท่ากนัได้แก่ อตัราการแสดงภาพเคลื�อนไหวในหนึ� งวินาที 

(Frame Rate) มีค่า 25 fps, ความเร็วชตัเตอร์ (Shutter Speed) มีค่า 1/50 sec, ความไวแสง (ISO) มีค่า 200 
 

3.1 กรณีตําแหน่งทิศทางแสงโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W  

 จากคุณสมบติัโคมไฟระบุในคู่มือผลิตภณัฑ์ ประกอบดว้ยค่าฟลกัซ์ส่องสวา่ง (luminous Flux, ) มีค่า 

42257 lm ค่าความเขม้ส่องสว่าง (luminous Intensity, I ) มีค่า 122004 cd ส่งผลให้ได้ค่าจากการวดั และการ

คาํนวณ มีค่าความเขม้แสงในหน่วย Lux และ f-stop ดงัรูปที� 10 
 

 
รูปที� 10 การวดั และการคาํนวณ คุณสมบติัทางแสงโคมหลกัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 1000W  

 

3.2 กรณีตําแหน่งทิศทางแสงโคมเสริมหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W  

 จากคุณสมบติัโคมไฟระบุในคู่มือผลิตภณัฑ์ ประกอบดว้ยค่าฟลกัซ์ส่องสวา่ง (luminous Flux, ) มีค่า 

23991 lm ค่าความเขม้ส่องสวา่ง (luminous Intensity, I ) มีค่า 69250 cd ส่งผลใหไ้ดค้่าจากการวดั และการคาํนวณ 

มีค่าความเขม้แสงในหน่วย Lux และ f-stop ดงัรูปที� 11 
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รูปที� 11 การวดั และการคาํนวณ คุณสมบติัทางแสงโคมเสริมหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 650W  

 

  

3.3 กรณีตําแหน่งทิศทางแสงโคมส่องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W  

  จากคุณสมบติัโคมไฟระบุในคู่มือผลิตภณัฑ์ ประกอบดว้ยค่าฟลกัซ์ส่องสวา่ง (luminous Flux, ) 

มีค่า 74642 lm ค่าความเขม้ส่องสวา่ง (luminous Intensity, I ) มีค่า 215504 cd ส่งผลให้ไดค้่าจากการวดั และ

การคาํนวณ มีค่าความเขม้แสงในหน่วย Lux และ f-stop ดงัรูปที� 12 
 

 
รูปที� 12 การวดัและการคาํนวณ คุณสมบติัแสงโคมส่องหลงัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 2000W  

 

3.4 การเปรียบเทียบการวัดและการคํานวณค่าความเข้มแสง (Illuminance , E ) โคมไฟ 3 ตําแหน่ง 

 ความคลาดเคลื�อนการวดัและการคาํนวณสาเหตุเกิดจากกาํหนดเครื�องวดัคุณสมบติัทางแสง และ กล้อง

บนัทึกภาพ ได้แก่ อตัราการแสดงภาพเคลื�อนไหวในหนึ� งวินาที มีค่าการคาํนวณ 24 fps สําหรับการวดั 25 fps, 

ความเร็วชตัเตอร์ (Shutter Speed) การคาํนวณ 1/48 sec สําหรับการวดั 1/50 sec ความไวแสง (ISO) เท่ากนัมีค่า 

200 
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ตารางที� 1 การเปรียบเทียบการวดัและการคาํนวณความเขม้แสง (Illuminance , E )  

โคมหลอดไฟ 

ทังสเตน–ฮาโลเจน 

ความเข้มแสง Illuminance  E  

ความคลาดเคลื�อน (%) 

การวัด การคํานวณ 

ค่าการตั�งกล้อง 

Shutter Speed 1/50 s 

Frame rate 25 fps  

ISO 200 

ค่าการตั�งกล้อง 

Shutter Speed 1/48 s 

Frame rate 24 fps  

ISO 200 

ตาํแหน่งไฟหลกั 

1000W 

2200 Lux 1960 Lux 10.9 

204.4 fc 182.1 fc 10.9 

5.64 5.6 0.71 

ตาํแหน่งไฟเสริม 

650W 

1240 Lux 1000 Lux 19.35 

115.2 fc 92.93 fc 19.33 

4.05 4 1.25 

ตาํแหน่งไฟส่องหลงั 

2000W 

4500 Lux 4000 Lux 11.11 

418.2 fc 371 fc 11.28 

8.01 8 0.12 

  

จากตารางที� 1 ค่าการวดัและการคาํนวณของความเขม้แสง (Illuminance , E ) ในหน่วย ลกัษ ์(Lux) และ 

ฟุตแคนเดิล (fc) และค่ารูรับแสง (f-stop) ประกอบดว้ยโคมไฟ 3 ตาํแหน่ง โคมหลกัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 

1000W โคมเสริมหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 650W และ โคมส่องหลังหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 2000W 

กาํหนดค่าตวัแปรการติดตั�งโคมไฟร่วมกบัตาํแหน่งตวัแบบบุคคลให้มีค่าใกลเ้คียงมากที�สุดเพื�อควบคุมไม่ให้เกิด

ความคลาดเคลื�อนดว้ยวิธีการวดั ดว้ยเครื�องวดัทั�ง 2 ประเภท และการคาํนวณ มีการกาํหนดตวัแปรติดตั�งตาํแหน่ง

ต่างๆ ให้มีค่าเดียวกนัมากที�สุด ไดแ้ก่ ค่าการกระจายแสงของโคมไฟแบบจุด (Spot) [10] ระยะห่างระหวา่งโคมไฟ

กบัตวัแบบบุคคล การควบคุมสภาพแสงภายในสตูดิโอให้เป็นแบบทึบ [11] จากนั�นนาํค่าที�ไดจ้ากการวดัและการ

คาํนวณพล็อตกราฟแท่งและกราฟเส้นแสดงความคลาดเคลื�อนจากการวดัและการคาํนวณ ดงัรูปที� 13-15 

 จากรูปที� 13 แสดงค่ากราฟระหว่างการวดัและการคาํนวณความเขม้แสง (Iluminance , E ) หน่วย Lux

ของโคมหลกัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 1000W มีค่า 2200 Lux และ 1960 Lux คิดเป็นเปอร์เซนต์คลาดเคลื�อน

ปานกลาง คือ 10.9 % โคมเสริมหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 650W มีค่า 1240 Lux และ 1000 Lux คิดเป็น

เปอร์เซนตค์ลาดเคลื�อนสูงสุด คือ 19.35 % และ โคมส่องหลงัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 2000W มีค่า 4500 Lux 

และ 4000 Lux คิดเป็นเปอร์เซนตค์ลาดเคลื�อนตํ�าสุด คือ 11.11 %  
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รูปที� 13 ความเขม้แสง  E หน่วย Lux โคมหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 1000W, 650W และ 2000W 

 

 จากรูปที� 14 แสดงค่ากราฟระหวา่งการวดัและการคาํนวณความเขม้แสง (Iluminance , E ) หน่วย fc ของ

โคมหลกัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 1000W มีค่า 204.4 fc และ 182.1 fc คิดเป็นเปอร์เซนต์คลาดเคลื�อนปาน

กลาง คือ 10.9 % โคมเสริมหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 650W มีค่า 115.2 fc และ 92.93 fc คิดเป็นเปอร์เซนต์

คลาดเคลื�อนสูงสุด คือ 19.35 % และ โคมส่องหลงัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 2000W มีค่า 418.2 fc และ 371 fc 

คิดเป็นเปอร์เซนตค์ลาดเคลื�อนตํ�าสุด คือ 11.28 %  

 

 
รูปที� 14 ความเขม้แสง  E  หน่วย fc  โคมหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 1000W, 650W และ 2000W 
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 จากรูปที� 15 แสดงค่ากราฟระหวา่งการวดัและการคาํนวณความเขม้แสง (Iluminance , E ) หน่วย f-stop 

ของโคมหลกัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 1000W มีค่า f-stop เท่ากบั 5.64 และ 5.6 คิดเป็นเปอร์เซนตค์ลาดเคลื�อน

ปานกลาง คือ 0.71 % โคมเสริมหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 650W มีค่า f-stop เท่ากับ 4.04 และ 4 คิดเป็น

เปอร์เซนต์คลาดเคลื�อนสูงสุด คือ 1.25 % และ โคมส่องหลังหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 2000W มีค่า f-stop 

เท่ากบั 8.01 และ 8 คิดเป็นเปอร์เซนตค์ลาดเคลื�อนตํ�าสุด คือ 0.12 %  

 

 
รูปที� 15 ความเขม้แสง ( E ) หน่วย f-stop  โคมหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 1000W, 650W และ 2000W 

  

รูปที� 16 เป็นกรณีตวัอยา่ง ณ ตาํแหน่งโคมหลกัหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 1000W ผูผ้ลิตโคมไฟไดร้ะบุ

ขอ้มูลตามคู่มือผลิตภณัฑ ์กาํหนดให้หมวดควบคุมการกระจายแสงแบบจุด (Spot) มีค่า 11 องศา ระยะห่างระหวา่ง

โคมไฟถึงตาํแหน่งของตวัแบบบุคคลระยะ 4 เมตร เกิดเส้นผา่นศูนยก์ลางวงกระจายแสงที�ตกกระทบตวัแบบมีค่า 

0.8 เมตร ช่างภาพกาํหนดการตั�งค่ากลอ้งดิจิตอล ที� Shutter Speed 1/48 sec ค่า Frame Rate 24 fps ค่า ISO 200 

ดงันั�นเมื�อนาํค่าต่างๆ ไปคาํนวณ พบวา่ค่าความเขม้แสงเท่ากบั 1960 Lux หรือ 182.1 Foot Candle และมีค่า f-stop 

เท่ากบั 5.6 ดงันั�นขั�นตอนการวดับริเวณปลายจมูกของตวัแบบ ผูจ้ดัแสง (Gaffer) จะตอ้งกาํหนดค่าคุณสมบติัของ

กล้องบนัทึกภาพ และ เครื�องวดัค่าความเขม้แสง รุ่น (Sekonic Color C500) สําหรับวดัหน่วย Lux และ Foot 

Candle เครื�องวดัรุ่น (Sekonic Light L-758) สําหรับวดัหน่วย f-stop ให้ตรงกบัการคาํนวณ แต่เนื�องจากไม่สามารถ

กาํหนดค่าจากเครื�องวดั ทั�ง 2 ประเภท ให้ตรงตามค่ากล้องบนัทึกภาพ เนื�องจากคุณสมบติัของเครื�องวดัตั�งอตัรา

การแสดงภาพเคลื�อนไหวในหนึ� งวินาที (Frame rate) มีค่า 25 fps, ความเร็วชัทเตอร์ (Shutter Speed) 1/50 sec, 

ความไวแสง (ISO) 200 ส่งผลให้ค่าความเข้มแสงมีค่า 2200 Lux หรือ 204.4 Foot Candle แต่ยงัคงได้ค่า f-stop 

คลาดเคลื�อนไม่ถึงครึ� ง Stop มีค่า 5.64 จาก 5.6  
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รูปที� 16 การเปรียบเทียบการคาํนวณกบัขอ้มูลคู่มือผลิตภณัฑ ์โคมหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน  

 

4. สรุป 

 งานวิจยันี�ศึกษาการเปลี�ยนค่าความเขม้แสง (Illuminance) หน่วย Lux เป็นหน่วย f-stop สําหรับให้ความ

สวา่งการบนัทึกภาพ ระหวา่ง วิธีการวดัดว้ยเครื�องวดัแสงตกกระทบ (Incident Light) และวิธีการคาํนวณตามกฎ

แลมเบิร์ตโคไซน์ (Lambert’s Cosine Law) ภายใตท้ฤษฏีจดัแสงโคมไฟ 3 ตาํแหน่ง ทั�งนี� ผูผ้ลิตโคมไฟส่วนใหญ่

ภายในคู่มือผลิตภณัฑ์ (Photometric Data) จะระบุค่าความเขม้แสง (Illuminance) หน่วย Lux หรือ fc และไม่ระบุ 

ค่าความเขม้แสงในหน่วย ค่ารูรับแสง f-stop ซึ� งทางดา้นการจดัแสงในการบนัทึกภาพจาํเป็นตอ้งใชห้น่วย ค่ารูรับ

แสง ซึ� งสรุปงานวิจยันี� ไดว้า่ กรณีการวดัค่าความเขม้แสง (Illuminance , E ) หน่วย ลกัษ ์(Lux) หน่วยฟุตแคนเดิล 

(fc) และหน่วยค่ารูรับแสง (f-stop) มีค่าความคลาดเคลื�อน เนื�องจากความไม่เสถียรจากการวดัในขณะถือเครื�องวดั

แสงโดยให้จุดรับแสง คือตัวโดมพลาสติกสีขาวซึ� งทาํหน้าที�การอ่านค่าพลังงานแสงและค่าพลังงานไฟฟ้า มี

ระยะห่าง ที�ตวัแบบบุคคลสาํหรับจดัแสงมีความไม่เสถียร ดงันั�นการถือเครื�องวดัดว้ยคนแทนการตั�งเครื�องวดัดว้ย

ขาตั�งส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื�อนการวดัลดลง และผลการศึกษา การคาํนวณความเขม้แสง (Illuminance , E ) 

หน่วย ลกัษ ์(Lux) หน่วยฟุตแคนเดิล (fc) และหน่วยค่ารูรับแสง (f-stop) ตามกฎแลมเบริตโ์คไซน์ เริ�มตน้คาํนวณ

โคมไฟ 3 ตาํแหน่ง โดยนาํค่าความเขม้แสง (Illuminance , E ) จากคู่มือผลิตภณัฑ์โคมไฟ พบวา่ค่าการคาํนวณตรง

ตามตามกฎแลมเบริตโ์คไซน์  

 ดงันั�นการวดัและการคาํนวณของโคมไฟ 3 ตาํแหน่ง ประกอบดว้ยตาํแหน่งโคมหลกัหลอดไฟทงัสเตน-

ฮาโลเจน 1000W ตาํแหน่งโคมเสริมหลอดไฟทงัสเตน-ฮาโลเจน 650W และ ตาํแหน่งโคมส่องหลังหลอดไฟ

ทงัสเตน-ฮาโลเจน 2000W มีค่าความคลาดเคลื�อนคิดเป็นเปอร์เซนต์ไม่สูงจึงสามารถนําไปใช้สําหรับการ

กาํหนดค่าความเขม้แสง หน่วย ลกัษ์ หรือ f-stop ได ้ทั�งนี�การกาํหนดค่า f-stop สําหรับช่างภาพในกรณีตอ้งการจดั

แสงใหก้บัตวัแบบบุคคลที�อยูใ่นฉากช่างภาพตอ้งกาํหนดความเขม้แสงเบื�องตน้ในหน่วย f-stop ตามความตอ้งการ

ของบรรยากาศผูก้าํกบัตอ้งการ ดงันั�นการเริ�มตน้กาํหนดค่า f-stop จะช่วยให้ผูจ้ดัแสงสามารถประมาณการใช้
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ประเภทและขนาดกาํลงัไฟฟ้าของโคมไฟให้เกิดความเหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายเนื�องจากค่าไฟฟ้าจากโคมไฟ

สําหรับการจดัแสงขอ้เสนอแนะหากคุณสมบติัของโคมไฟและแหล่งกาํเนิดแสงทุกประเภทของโคมไฟ ที�โรงงาน

ผู ้ผลิตโคมไฟแต่ละบริษัทมีการเพิ�มรายละเอียดระบุในคู่มือผลิตภัณฑ์ จากเดิมที�ระบุคุณสมบัติทางแสง

ประกอบดว้ยค่าฟลกัซ์ส่องสวา่ง (luminous Flux, ) ในหน่วย lm ค่าความเขม้ส่องสวา่ง (luminous Intensity, I ) 

ในหน่วย cd และค่าความเขม้แสง (Illuminance , E ) ในหน่วย ลกัษ ์(Lux) หรือ ฟุตแคนเดิล (fc) ที�นาํมาใชไ้ดก้บั

ระบบแสงสวา่งภายในอุตสาหกรรม และ ที�พกัอาศยั ในเชิงวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที�เหมาะสมไม่ให้

เกิดผลกระทบกบัการมองของมนุษย ์ควรมีการเพิ�มเติมคุณสมบติัทางแสง ค่าความเขม้แสง (Illuminance , E ) 

สําหรับการบนัทึกภาพด้านผลิตรายการโทรทศัน์และภาพยนตร์ในหน่วยค่ารูรับแสง (f-stop) ที� นาํไปพิจารณา

ร่วมกบัการจดัแสงเพื�อการบนัทึกภาพใหก้บัตวัแบบบุคคล หรือฉาก ในการปรับค่ากลอ้งบนัทึกภาพ เพื�อเพิ�มความ

เขม้แสงให้ไดค้วามสวา่งใกล้เคียงกบัการมองดว้ยตาเปล่า หรือ ภาพที�ให้แสงปกติ (Normal) และหากทางผูผ้ลิต

โคมไฟไดร้ะบุขอ้มูลในคู่มือผลิตภณัฑ ์ทั�ง 2 หน่วย คือ ลกัษ ์(Lux) และ ค่ารูรับแสง (f-stop) จะช่วยให้การจดัแสง

สามารถประมาณค่าความเขม้แสง เบื�องตน้ได ้ซึ� งจะส่งผลต่อการค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าสําหรับการกาํหนด

ขนาดกาํลงัไฟฟ้า และ เครื�องปั�นไฟไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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บทคัดย่อ 

การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจแบบเฉียบพลนัรุนแรง Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ไดรั้บการ

ประเมินว่ามีความเสี�ยงสูงมากในระดับโลกโดยองค์การอนามยัโลก (WHO) ซึ� งปัจจุบนัถูกเรียกว่าโรคระบาด 

COVID-19 จึงมีความพยายามในการพฒันาอุปกรณ์ต่าง เพื�อช่วยบรรเทาการระบาดของ COVID-19 อยา่งเร่งด่วน 

เพื�อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ดียิ�งขึ� น ในการศึกษานี� ได้ทาํการออกแบบห้องแยกส่วนความดันลบที�

เคลื�อนที�ไดง่้าย ระบบระบายอากาศออกแบบตามขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน ASHRAE 170:2017 โดยมีขอ้กาํหนด

ขั�นตํ�าประกอบดว้ย อตัราการเติมอากาศ 2 ACH, อตัราการระบายอากาศ 12 ACH, จาํนวนและประสิทธิภาพชุด

กรองของพดัลมระบายอากาศ และความดนัลบไม่น้อยกว่า (-ve) 2.5 Pa ห้องแยกส่วนความดันลบที�ทาํการ

ออกแบบและสร้างมีขนาด 3 x 3 x 2.4 เมตร ประกอบดว้ยห้องพกัแยกเดี�ยวขนาด 2.3 x 3 x 2.4 เมตร และห้องโถง

รอขนาด 0.7 x 3 x 2.4 เมตร ระบบระบายอากาศประกอบดว้ยพดัลมเติมอากาศและพดัลมระบายอากาศที�มีชุด

กรองอากาศประสิทธิภาพสูง ทาํการทดลองในช่วงความเร็วของพดัลมระบายอากาศตั�งแต่ 30 ถึง 60 เปอร์เซ็นต ์

เพิ�มขึ�นครั� งละ 10 เปอร์เซ็นต ์เงื�อนไขการทดสอบแบ่งเป็นสองกรณี คือไม่มีผูป้ฏิบติังานและมีผูป้ฏิบติังานสองคน 

เข้า-ออก จากห้อง จากผลการทดลองพบว่าความเร็วพดัลมระบายอากาศที�เหมาะสมอยู่ในช่วง 45 ถึง 55 

เปอร์เซ็นต ์โดยมีอตัราการถ่ายเทอากาศ 19.71 ถึง 26.04 ACH พดัลมเติมอากาศทาํงานที�ความเร็วรอบคงที�สามารถ

ให้อตัราการถ่ายเทอากาศเป็น 7.2 ACH ห้องพกัแยกเดี�ยวมีความดนัลบในช่วง (-ve) 6.0 ถึง 16.0 Pa ในขณะที�มี

ผูป้ฏิบติังานสองคนเดินเขา้ ห้องพกัแยกเดี�ยวสามารถรักษาระดบัความดนัให้อยูใ่นช่วง (-ve) 4.5 ถึง 9.0 Pa โดย

ความดนัภายในห้องสามารถกลบัสู่สภาวะสมดุลไดภ้ายในช่วงเวลา 121 ถึง 231 วินาที จากการทดสอบดว้ยควนั
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ไม่พบการรั�วซึมและจุดอบัอากาศภายในห้อง การปนเปื� อนสิ�งแวดลอ้มของ COVID-19 อาจเป็นเส้นทางของการ

แพร่เชื�อไวรัส แต่อยา่งไรก็ตามสามารถทาํใหล้ดลงไดโ้ดยห้องแยกส่วนความดนัลบ 

 

คําสําคัญ: ห้องแยกเดี�ยว; ความดนัลบ; การระบายอากาศ; โควิด-19; เคลื�อนยา้ยได ้

 

Abstract  

The outbreak of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has been evaluated as 

very high risk at the global level by the World Health Organization (WHO). Currently, COVID-19 is labeled as 

a pandemic. Therefore, efforts have been undertaken to develop equipment to help mitigate the outbreak of 

COVID-19 rapidly to protect healthcare workers better. In this study, the negative pressure isolation room 

design with high mobility and the designed ventilation system meets ASHRAE 170:2017 standard. The 

minimum requirements consist of outdoor air change rate by 2 ACH, total air change rate by 12 ACH, quantity 

and efficiency of exhaust fan filters, and pressurized at least (-ve) 2.5 Pa. A negative pressure isolation room 

was designed and fabricated using dimensions as 3 x 3 x 2.4 meters, including an isolation room as 2.3 x 3 x 2.4 

meters and an anteroom as 0.7 x 3 x 2.4 meters. Makeup fan and exhaust fan with high-efficiency filter were 

installed as ventilation system elements. The experiments were conducted by adjusting exhaust fan speed from 

30 to 60% with an increment of 10%, and test conditions performed in two cases as without and with two 

workers to enter and leave from a room. From the experimental results, it is found that exhaust fan speed from 

45 to 55% is optimal to make air change rate from 19.71 to 26.04 ACH, makeup fan by the fixed speed can 

make air change rate about 7.2 ACH, an isolation room is negatively pressurized from (-ve) 6.0 to 16.0 Pa. 

While two workers open the entrance, an isolation room can maintain the pressure within (-ve) 4.5 – 9.0 Pa. The 

room pressure can return to equilibrium within 121 to 231s. The smoke test does not detect the leakage and 

confined space of air in an isolation room. Environmental contamination of SARS-CoV-2 may be a route of 

viral transmission. However, it can be minimized by a negative pressure isolation room.  

 

Keywords: Isolation room; Negative pressure; Ventilation; Covid-19, Mobility  

 

1. บทนํา 

การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจแบบเฉียบพลนัรุนแรง Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ซึ� งต่อมาได้

แพร่กระจายออกไปในหลายภูมิภาคทั�วโลกโดยปัจจุบนัถูกเรียกวา่โรคระบาด COVID-19 นอกเหนือจากการแพร่

ระบาดในชุมชน การติดเชื�อยงัขยายตวัไปยงัสถานพยาบาลอยา่งต่อเนื�อง จนทาํให้เกิดความกงัวลว่า การส่งผ่าน
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เชื�ออาจไม่เพียงแคก่ารสัมผสัโดยตรงผา่นสารคดัหลั�งจากผูป่้วยเท่านั�น แต่สามารถส่งผา่นการปนเปื� อนสิ�งแวดลอ้ม

หรือส่งผ่านละอองอากาศ [1] การศึกษาเกี�ยวกบั Coronavirus กลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจในตะวนัออกกลาง 

(MERS-CoV) พบวา่มีการปนเปื� อนของไวรัสในอากาศและสิ�งแวดลอ้มในการระบาดของ MERS-CoV [2] อีกทั�ง

การศึกษาเมื�อเร็ว ๆ นี� เกี�ยวกบั COVID-19 ยงัพบว่าสภาพแวดล้อมที�ปนเปื� อนเป็นสื�อกลางในการแพร่เชื�อ [3] 

ดงันั�น COVID-19 สามารถแพร่จากคนสู่คนผา่นทางละอองนํ� ามูก นํ� าลาย จากจมูกหรือปากซึ� งออกมาเมื�อผูป่้วย 

ไอ จามหรือพูด การรับเชื�อไดจ้ากการหายใจเอาละอองเหล่านี� เขา้ไปจากผูป่้วย ละอองเหล่านี� ยงัตกลงสู่วตัถุและ

พื�นผิวต่างๆ เช่น โต๊ะ ลูกบิดประตู ราวจบั อื�นๆ และเกิดการติดเชื�อเมื�อมีการสัมผสักบัสิ�งปนเปื� อนเหล่านั�นแลว้

นาํเขา้สู่ร่างกายผ่านทาง ตา จมูกหรือปาก [4] เพื�อช่วยลดความเสี�ยงเหล่านี�  ไดม้ีการพฒันาอุปกรณ์ป้องกนัส่วน

บุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) อย่างเร่งด่วนให้มีประสิทธิภาพเพิ�มขึ�นจากเดิม เพื�อป้องกนั

ผูป้ฏิบติังาน แต่อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกนัที�ไม่มีความดนัลบนั�นจาํกดั ทาํให้ผูป้ฏิบติังานมี

ความเสี�ยงในการไดรั้บอนุภาคในอากาศอยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้[5, 6] ดงันั�นการจาํกดัการปนเปื� อนในอากาศไม่ให้

แพร่กระจายโดยให้บริเวณพื�นที�ควบคุมมีความดนัลบ หรือที�เรียกว่าห้องแยกส่วนความดันลบ จึงมีส่วนช่วย

สนบัสนุนการทาํงานของผูป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในภูมิภาคต่างๆ ซึ� ง

มีผูติ้ดเชื�อเพิ�มจาํนวนมากขึ�น โดยสามารถแบ่งระดบัความรุนแรงของผูป่้วยเป็น 3 ระดบั คือ ไม่แสดงอาการ มี

อาการเล็กนอ้ย – มาก และผูป่้วยขั�นวิกฤต ซึ� งในการรักษาผูป่้วยแต่ละระดบั มีพื�นที�ให้บริการในการรักษาต่างกนั

จากความรุนแรงน้อยไปมาก คือ โรงพยาบาลสนาม รักษาในสถานพยาบาล และห้องผูป่้วยวิกฤต ซึ� งปัจจุบนัดว้ย

จาํนวนผูป่้วยที�เพิ�มมากขึ�น ในขณะที�สถานพยาบาลมีพื�นที�จาํกดั จึงมีการขยายพื�นที�การรับผูป่้วยอยา่งเร่งด่วน อาทิ

เช่น ปรับปรุงหอผูป่้วยภายในโรงพยาบาล หรือจดัตั�งโรงพยาบาลสนามขึ�นในหลายๆ พื�นที� ดงันั�นการใชห้้องแยก

ส่วนความดนัลบ สามารถช่วยป้องกนัการแพร่เชื�อได ้แต่อยา่งไรก็ดี ห้องแยกส่วนความดนัลบโดยส่วนใหญ่ถูก

ติดตั�งอยา่งถาวรในสถานพยาบาลเพื�อประสิทธิภาพในการป้องกนัโดยแบ่งพื�นที�ห้องออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ส่วน

ของผูป่้วยและส่วนสําหรับการเตรียมเครื�องมือของผูป้ฏิบติังาน โดยส่วนของผูป่้วยนั�นจาํเป็นตอ้งมีการรักษา

ระดบัความดนัลบไวอ้ยา่งสมํ�าเสมอและมีการระบายอากาศที�เหมาะสมเพื�อป้องกนัการปนเปื� อนในอากาศ [7-10] 

แต่ดว้ยขอ้จาํกดัในเรื�องระยะเวลา และงบประมาณ หลายงานวิจยัที�ผา่นมา ไดม้ีการพฒันาอุปกรณ์สร้างความดนั

ลบที�สามารถติดตั�งไดร้วดเร็ว เคลื�อนยา้ยไดง่้ายและใชง้บประมาณไม่มาก โดยมีลกัษณะเป็นฝาครอบทาํจากโครง

ท่อ PVC หุ้มด้วยแผน่พลาสติก ใช้ครอบบริเวณศรีษะของผูป่้วย มีพดัลมดูดอากาศและชุดกรองอากาศปนเปื� อน

จากผูป่้วย [11-13] หรือมีลกัษณะเป็นแบบเต็นท์กระโจมครอบผูป่้วย มีช่องเปิดสําหรับให้ผูป้ฏิบติังานสามารถ

ให้บริการทางการแพทยก์บัผูป่้วยได ้[14] โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบการใชง้านอุปกรณ์ทั�งสองลกัษณะทั�งดา้น

ประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานซึ� งผลจากศึกษาแสดงให้เห็นว่า เต็นทก์ระโจมมีประสิทธิภาพและ

การใชง้านที�เหมาะสมกวา่แบบฝาครอบ แต่อยา่งไรก็ดี อุปกรณ์ต่างๆ ดงัที�กล่าวมานั�นถูกนาํมาใชอ้ยา่งเร่งด่วน ซึ� ง

มีขอ้จาํกดัในดา้นต่างๆ อาทิเช่น ดา้นความแข็งแรง การป้องกนันํ�าและฝุ่ น เป็นตน้  [15]     
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จึงเป็นที�มาของงานวิจยันี�  เพื�อทาํการออกแบบและสร้างห้องแยกส่วนความดนัลบแบบเคลื�อนที�ไดส้ําหรับ

โรงพยาบาลสนาม ที�สามารถติดตั�งไดง่้าย มีระบบบาํบดัอากาศปนเปื� อนภายในห้องก่อนปล่อยสู่ภายนอก มีการ

ติดตั�งพดัลมเติมอากาศและระบายอากาศเป็นไปตามขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของ

ผูป่้วยและผูป้ฏิบติังานเป็นส่วนสาํคญั 

 

2. ขั�นตอนการดําเนินงานวจิัย 

2.1  ข้อกําหนดและการออกแบบ 

ขอ้กาํหนดเบื�องตน้สําหรับการออกแบบเป็นห้องแยกส่วนความดนัลบสําหรับการใช้งานในโรงพยาบาล

สนามหรือในบริเวณที�มีระบบไฟฟ้า, แสงสวา่ง และมีการปรับอากาศเบื�องตน้มาแลว้ ภายในห้องแบ่งเป็นห้องพกั

แยกเดี�ยว (Isolation Room) และห้องโถงรอ (Anteroom) มีประตูกั�นระหวา่งทั�งสองห้องเพื�อป้องกนัไม่ให้ความดนั

ภายในห้องพกัแยกเดี�ยวเปลี�ยนแปลงแบบกะทนัหันสามารถรองรับผูป่้วย 1 เตียงและผูป้ฏิบติังาน 2 คน โครงสร้าง

เป็นวสัดุที�ไม่เป็นสนิม สามารถถอดประกอบเคลื�อนยา้ยไดง่้าย ผนงัเป็นผา้ใบชนิดถุงลมนิรภยั ทนต่อการฉีกขาด 

กนันํ�า กนัฝุ่ นและใชง้บประมาณไม่มาก 

 

 
 

รูปที� 1 ภาพสามมิติห้องแยกส่วนความดนัลบแบบเคลื�อนที�ไดส้ําหรับโรงพยาบาลสนาม 

 

ทาํการออกแบบโดยใช้โปรแกรม SOLIDWORKS 2017 เพื�อพิจารณาองค์ประกอบและตาํแหน่งของการ

ติดตั�งอุปกรณ์ต่างๆ โดยห้องมีขนาด 3 m x 3 m x 2.4 m (ปริมาตร 762 ft3) แบ่งเป็นห้องพกัแยกเดี�ยว (Isolation 
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Room) ขนาด 2.3 m x 3 m x 2.4 m และห้องโถงรอ (Anteroom) ขนาด 0.7 m x 3 m x 2.4 m มีประตูแบบซิปล็อค 

(Zip Lock) กั�นระหวา่งห้องและภายนอกขนาด 0.8 m x 2 m ประตูดา้นหน้าสําหรับเคลื�อนยา้ยเตียงผูป่้วย ขนาด    

1.5 m x 2 m และช่องมองใสขนาด 0.9 m x 1.2 m ติดตั�งพดัลมเติมอากาศบริเวณดา้นหนา้ส่วนบน และพดัลม

ระบายอากาศบริเวณดา้นหลงัส่วนล่างของห้อง ดงัรูปที� 1 

ศูนยค์วบคุมและป้องกนัเชื�อโรคของสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention, U.S.A : 

CDC) และ ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-2017, Ventilation of Health Care Facilities [16, 17] ไดใ้ห้

คาํแนะนาํรวมถึงจดัทาํขอ้กาํหนดต่างๆ สาํหรับห้องความดนัลบไว ้ดงัตารางที� 1 

  

ตารางที� 1 ขอ้กาํหนดหรือขอ้แนะนาํและพารามิเตอร์ออกแบบสาํหรับห้องความดนัลบ 

 Required Parameters(1)  Design Parameters(2) 

Pressure Relationship to Adjacent Areas (n): Minimum (-ve) 2.5 Pa  (-ve) 15 Pa 

Minimum Outdoor ACH: 2  5 

Minimum Total ACH:   12  15 

All Room Exhaust Directly to Outdoor (j): Yes  Yes 

Air Recirculated by Means of Room Units (a): No  No 

Design Relative Humidity (k), %: Max 60  40–60 

Design Temperature (I), °C 21–24  23–27 

Note: (1) เป็นพารามิเตอร์ตามขอ้กาํหนดหรือขอ้แนะนาํ, (2) เป็นพารามิเตอร์ที�ใชส้าํหรับการออกแบบ 

              (1 Pa = 0.004 In W.G. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 2 Schematic Diagram สาํหรับการออกแบบห้องความดนัลบ (มุมมองดา้นบน) 

SA V 2.3 m 

3 m  

Isolation Room 

Height 2.4 m (7.87 ft) 

Leakage 5% 

0.7 m Anteroom 

Door 

Differential Pressure Gauge (9.84 ft) 

(7.54 ft) 

(2.3 ft) 
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จากรูปที� 2 เป็น Schematic Diagram สําหรับการออกแบบห้องความดนัลบ โดยห้องมีปริมาตร (Vroom) 

เท่ากบั 762 ft3 อตัราการระบายอากาศรวม (Total Outlet Air Flow : V) สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการที� (1)  

    V EA SA AF SF           (1) 

เมื�อ 

 V คือ อตัราการระบายอากาศรวม (Cubic Feet Per Minute: cfm) 

EA คือ อตัราการระบายอากาศ (cfm) 

SA คือ อตัราการเติมอากาศ (cfm) 

AF คือ อตัราการระบายอากาศเพิ�ม (cfm) 

SF คือ Safety Factor = 1.2 

อตัราการระบายอากาศ (EA) และ อตัราการเติมอากาศ (SA) สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการที� (2) และ (3) 

   
(2)

60
roomMinimum Total ACH V

EA


      (2) 

   
(2)

60
roomMinimum Outdoor ACH V

SA


      (3) 

 สําหรับการออกแบบห้องที�มีความดนัลบ (Negative Pressure : -ve) V ตอ้งมีค่ามากกวา่ SA อยา่งนอ้ย 100 

cfm ขึ�นไปเนื�องจากไม่สามารถป้องกนัการรั�วซึมตามรอยขอบและช่องเปิดต่างๆ ภายในห้องไดอ้ยา่งสมบูรณ์ [18] 

สําหรับเงื�อนไขค่าความแตกต่างความดนัระหวา่งภายนอกและภายในห้อง (Proom) กาํหนดไวท้ี� (-ve) 15 Pa และ

สมมติให้ ความดนับรรยากาศ (Patm) เท่ากบั 101.325 kPa สามารถคาํนวณ ความดนัรวม (Ptotal) และ ปริมาตรรวม 

(Vtotal) ไดจ้ากสมการที� (4) และ (5) 

   total atm roomP P P           (4) 

   total total

atm room

P V

P V
          (5) 

 ค่าความแตกต่างระหว่างปริมาตรห้องและปริมาตรรวม (V) ก็คือ ปริมาตรของอากาศที�ตอ้งถูกระบาย

ออกไปเพื�อให้ห้องมีความดนั (-ve) 15 Pa ตามเงื�อนไขการออกแบบ สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการที� (6)  

   room totalV V V           (6) 

 โดยกาํหนดใหก้ารรั�วซึม (Leakage) เท่ากบั 5% และระยะเวลาในการสร้างความดนัลบเท่ากบั 5s สามารถ

คาํนวณอตัราการระบายอากาศเพิ�ม (AF) ไดจ้ากสมการที� (7)  

   1.05
60

5

V
AF

  
  
 

       (7) 

 จากการคาํนวณทาํให้สามารถเลือกขนาดของพดัลมระบายอากาศและพดัลมเติมอากาศได้โดยพดัลม

ระบายอากาศขนาด 450 cfm และพดัลมเติมอากาศขนาด 100 cfm ตามลาํดบั โดยพิจารณาควบคู่กบัขอ้มูลทาง

เทคนิคของผูผ้ลิตที�มีจาํหน่ายตามทอ้งตลาด 
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2.2  อุปกรณ์การทดลอง 

จากขอ้กาํหนดและการออกแบบรวมถึงแนวคิดต่างๆ ทาํให้สามารถออกแบบห้องแยกส่วนความดนัลบ

แบบเคลื�อนที�ไดส้าํหรับโรงพยาบาลสนาม ดงัรูปที� 3 ซึ� งประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกั ดงัตารางที� 2 

 

 
รูปที� 3 ห้องแยกส่วนความดนัลบแบบเคลื�อนที�ไดส้ําหรับโรงพยาบาลสนาม 

 

ตารางที� 2 อุปกรณ์ห้องแยกส่วนความดนัลบแบบเคลื�อนที�ไดส้ําหรับโรงพยาบาลสนาม 

List  Dimensions  Material / Class / Model 

Frame  1-1/4” (32 mm) x 1.5 mm  Stainless Steel 201 

Joints  32.8 mm  Aluminum 

Canvas  2.4 m x 30 m x 0.3 mm  Nylon – 66: Polyester (50: 50 %) 

Makeup Air Filter  6” (152 mm)  G4 

Exhaust 1st Stage Air Filter  296 mm x 296 mm x 44 mm  G4 

Exhaust 2nd Stage Air Filter  296 mm x 296 mm x 44 mm  M13 

Exhaust Final Stage Air Filter  296 mm x 296 mm x 44 mm  HEPA (H14) 

Makeup Fan  258 m3/h (152 cfm)  PANASONIC: Model FY-12CG1 

Exhaust Fan  450 cfm  AstroPure 450 

Flexible Air Duct  6” (152 mm) x 10 m  AERODUCT 

Flexible Air Duct  10” (254 mm) x 10 m  AERODUCT 
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โครงสร้าง (Frame) ของห้องเป็นท่อกลมสแตนเลสสตีล 201 (Stainless Steel 201) ยึดดว้ยขอ้ต่ออลูมิเนียม 

(Aluminum Joints) ตามจุดต่างๆ ผนงัผา้ใบ (Canvas) ตดัเยบ็แบบเดินตะเข็บ 4 คู่ คลอ้งติดกบัโครงสร้างดว้ยสาย 

ไนล่อนและหวัเข็มขดัพลาสติก บริเวณคานหนา้ส่วนล่างของห้องสามารถถอดออกไดเ้พื�อความสะดวกสําหรับการ

เคลื�อนยา้ยอุปกรณ์ ประตูห้องเป็นแบบซิปล็อคร่วมกบัเทปตีนตุ๊กแก (Velcro Tape) เพื�อป้องกนัการรั�วซึม บริเวณ

ดา้นหลงัมีช่องสาํหรับเชื�อมต่อแผงควบคุมไฟฟ้า (Power Panel) บริเวณดา้นหนา้ส่วนบนของห้องติดตั�งพดัลมเติม

อากาศ (Makeup Fan) และชุดกรองอากาศเขา้ (Makeup Air Filter) Class G4 บริเวณดา้นหลงัส่วนล่างของห้อง

ติดตั�งพดัลมระบายอากาศ (Exhaust Fan) โดยพดัลมแต่ละชุดเชื�อมต่อกบัฝาครอบช่องระบายอากาศ (Air Grill) 

ดว้ยท่ออลูมิเนียมเฟล็กซ์อ่อน (Flexible Air Duct) สําหรับพดัลมระบายอากาศเป็นระบบปิดมีช่อง (Slot) สําหรับ

ติดตั�งชุดกรองอากาศ 3 ชั�น โดยชั�นที� 1 หรือ Pre Filter (Exhaust 1st Stage Air Filter) เป็นชุดกรอง Class G4, ชั�นที� 

2 หรือ Medium Filter (Exhaust 2nd Stage Air Filter) เป็นชุดกรอง Class M13 และชุดกรองสุดทา้ย (Exhaust Final 

Stage Air Filter) เป็นชุดกรอง HEPA Filter Class H14 โดยมีตาํแหน่งสําหรับวดัความดนัตกคร่อมของชุดกรอง

อากาศแต่ละชุด การใช้งานเริ�มจากการประกอบโครงสร้างส่วนดา้นบนให้เป็นกรอบรูปสี� เหลี�ยมก่อน จากนั�นนาํ

ส่วนที�เป็นเสาทั�ง 4 เสียบตั�งขึ�นเพื�อเลื�อนชุดกรอบสี� เหลี�ยมที�ไดป้ระกอบไวแ้ลว้ขึ�นดา้นบน ทาํการยึดขอ้ต่อตามจุด

ต่างๆ รวมถึงขาตั�งใหแ้ข็งแรง จากนั�นนาํผา้ใบคลี�ออกแขวนคลอ้งยดึกบัโครงสร้าง ซึ� งการติดตั�งจนพร้อมใชง้านใช้

เวลาประมาณ 30 – 40 min    

2.3 วธิีการทดลอง 

ทาํการทดลองห้องแยกส่วนความดนัลบ ในพื�นที�ขนาด 14 m x 6 m x 2.8 m ที�มีเครื�องปรับอากาศขนาด 

36,000 BTU จาํนวน 2 เครื�อง โดยใชอุ้ปกรณ์เครื�องมือวดัต่างๆ ดงัตารางที� 3 ทาํการทดลองในช่วงความเร็วของ

พดัลมระบายอากาศตั�งแต่ 30 – 60 เปอร์เซ็นต ์(%) เพิ�มขึ�นครั� งละ 10% โดยเริ�มจากติดตั�งอุปกรณ์ห้องความดนัลบ 

ตรวจสอบแนวประตูและเทปตีนตุ๊กแกให้ปิดสนิท จากนั�นเปิดพดัลมระบายอากาศปรับความเร็วพดัลมที� 30% 

อากาศที�อยูภ่ายในห้องถูกระบายออกจนความดนัภายในหอ้งมีค่าลดลง โดยสามารถอ่านค่าความแตกต่างความดนั

ระหวา่งภายในห้องและภายนอกไดจ้ากเกจวดัความแตกต่างความดนั (Differential Pressure Gauge) จนกระทั�ง

ห้องมีความแตกต่างความดนั (-ve) 2.5 Pa จากนั�นเปิดพดัลมเติมอากาศรอจนความดนัของห้องเขา้สู่สภาวะสมดุล 

บนัทึกค่าความแตกต่างความดันระหว่างภายในห้องและภายนอก บนัทึกเวลาที�ทาํให้ความดนัภายในห้องเขา้สู่

สภาวะสมดุล วดัความเร็วอากาศที�ตาํแหน่ง 12, 3, 6, 9 ตามเข็มนาฬิกาและกึ�งกลางของท่อพดัลมเติมอากาศ และ

พดัลมระบายอากาศ เพื�อหาค่าเฉลี�ยของความเร็วอากาศ (Vavg) ด้วยเครื�องวดัความเร็วแบบใบพดั (Anemometer) 

ตามลาํดบั บนัทึกค่าอุณหภูมิและความชื�นสัมพทัธ์ภายในห้องจากเครื�องวดัอุณหภูมิและความชื�นสัมพทัธ์แบบ       

ดิจิตลั (Thermometer & Hygrometer) บนัทึกค่าความดนัที�ตกคร่อมชุดกรองอากาศจากเครื�องวดัค่าความแตกต่าง

ความดนัแบบพกพา (Portable Differential Pressure Meter) โดยในแต่ละความเร็วพดัลมระบายอากาศทาํการ

ทดลองทั�งสิ�น 3 ครั� ง เพื�อหาค่าเฉลี�ย เมื�อทาํการบนัทึกค่าต่างๆ สามารถคาํนวณ อัตราการถ่ายเทอากาศ (Air 

Change Rate Per Hour : ACH) ไดจ้ากสมการที� (8) – (10) 
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   avgQ V A          (8) 

   60CFM Q          (9) 

    60
room

CFM
ACH

V
          (10) 

เมื�อ 

CFM คือ อตัราการไหลของอากาศ (cfm)  

ACH คือ อตัราการถ่ายเทอากาศ (h-1) 

Q คือ อตัราการไหลของอากาศต่อวินาที (ft3/s) 

Vavg คือ ความเร็วอากาศเฉลี�ย (ft/s) 

A คือ พื�นที�หนา้ตดัของท่ออากาศ (ft2)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

รูปที� 4 ขั�นตอนการทดลองเมื�อมีผูป้ฏิบติังาน 

 

 จากนั�นทาํการทดลองในกรณีที�มีการเดินเขา้-ออก ของผูป้ฏิบติังาน 2 คนโดยเริ�มจบัเวลาให้ผูป้ฏิบติังาน

คนที� 1 เปิดประตูทางดา้นห้องโถงรอ เดินเขา้จากนั�นปิดประตู บนัทึกความแตกต่างความดนัภายในห้อง บนัทึก

เวลาที�ใช้ จากนั�นรอ 15s จึงให้ผูป้ฏิบติังานคนที� 2 เปิดประตูทางดา้นห้องโถงรอ เดินเขา้จากนั�นปิดประตู บนัทึก

ความแตกต่างความดนัภายในห้อง บนัทึกเวลาที�ใช้ จากนั�นให้ผูป้ฏิบติังาน 2 คนรอ 15s จึงเปิดประตูเขา้สู่ห้องพกั

แยกเดี�ยวจากนั�นปิดประตู รอจนความดนัของห้องกลบัเขา้สู่สภาวะสมดุล บนัทึกความแตกต่างความดนัภายใน

ห้อง บนัทึกเวลาที�ห้องกลับสู่สภาวะสมดุล และให้ผูป้ฏิบติังานอยู่ภายในห้อง 30 min โดยมีการพูดคุยกับ

บุคคลภายนอกห้อง เพื�อประเมินสภาพอากาศภายในห้องจากความรู้สึกของผูป้ฏิบติังาน เช่นอากาศที�ไหลผา่นตวั 

การหายใจ ความสะดวกในการเดิน และอื�นๆ ดงัรูปที� 4 จากนั�นในขั�นตอนการออกจากห้อง กระทาํเช่นเดียวกบั

การเขา้ห้องแต่ยอ้นกลบั 

Start P, time and 

waiting for 15 s 

P, time and  

waiting for 15 s 

P, time to equilibrium 

and waiting for 30 min 
Entrance Exit 
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ตารางที� 3 อุปกรณ์เครื�องมือวดั 

List  Brand  Model  Range 

Differential Pressure Gauge  SAFE GAUGE  J-5300-120 Pa  60-0-60 Pa 

Thermometer & Hygrometer  LXSZRPH  HY-1  (-40)-70oC, 20-90%RH 

Anemometer  UNI-T  UT363  0-30 m/s (0.1 m/s) 

Differential Pressure Meter  OUTEST  GM511  ± 10 kPa 

 

 จากนั�นทาํการตรวจสอบการรั�วซึมและทิศทางการไหลของอากาศ (Direction of Flow) โดยวิธีการ

ทดสอบดว้ยควนั (Smoke Test) ด้วยเครื�องสร้างหมอกอลัตราโซนิค 12 หวั ของ OEM รุ่น HGFCY0006 โดยนาํ

เครื�องสร้างหมอกใส่ลงในอ่างพลาสติกบรรจุนํ� ากลั�นบริสุทธิ�  (De-ionized Water) วางที�พื�นบริเวณดา้นหน้าของ

ห้องดงัรูปที� 5 รอจนควนัเริ�มกระจาย จากนั�นเปิดพดัลมระบายอากาศและพดัลมเติมอากาศตามลาํดบั สังเกตการ

รั�วซึมตามแนวขอบต่างๆ รวมถึงทิศทางการไหลของควนัที�เกิดขึ�นภายในห้อง เมื�อการทดลองเสร็จสิ�น ทาํการอบ

ห้องดว้ยก๊าซโอโซนเป็นระยะเวลา 30 min จากนั�นเปิดพดัลมระบายอากาศและพดัลมเติมอากาศเพื�อระบายก๊าซ

โอโซนออกจากห้อง   
 

 
รูปที� 5 การทดสอบการไหลของอากาศดว้ยเครื�องสร้างหมอกอลัตราโซนิค 

 

3. ผลการทดลองและการวิจารณ์ 

ห้องแยกส่วนความดนัลบแบบเคลื�อนที�ไดส้ําหรับโรงพยาบาลสนาม โดยกาํหนดเงื�อนไข ตามมาตรฐาน 

ASHRAE 170-2017 เมื�อพดัลมเติมอากาศทาํงานที�ความเร็ว 100% ไดอ้ตัราการไหล 91.46 cfm และอตัราการ

ถ่ายเทอากาศ 7.2 ACH สูงกวา่ขอ้กาํหนดขั�นตํ�า (Minimum Outdoor ACH = 2) คิดเป็น 3.6 เท่า ส่วนทางดา้นพดั

ลมระบายอากาศ จากรูปที� 6 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการไหลและอตัราการถ่ายเทอากาศกบัความเร็วของ

พดัลมระบายอากาศ เห็นไดว้่าอตัราการไหลและอตัราการถ่ายเทอากาศ แปรผนัโดยตรงกบัความเร็วของพดัลม
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ระบายอากาศ โดยอตัราการถ่ายเทอากาศตํ�าสุดเป็น 10.69 ACH ที�ความเร็วพดัลม 30% และอตัราการถ่ายเทอากาศ

สูงสุดเป็น 27.8 ACH ที�ความเร็วพดัลม 60% ซึ� งหากพิจารณาเงื�อนไขตามขอ้กาํหนดขั�นตํ�า อตัราการถ่ายเทอากาศ

รวมของห้องตอ้งไม่น้อยกวา่ 12 ACH (Minimum Total ACH = 12) เห็นไดว้า่จาํเป็นตอ้งใชค้วามเร็วของพดัลม

ระบายอากาศตั�งแต่ 35% ขึ�นไปเพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไขขั�นตํ�าตามที�กาํหนด 

 
รูปที� 6 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการไหลและอตัราการถ่ายเทอากาศกบัความเร็วของพดัลมระบายอากาศ 

 

 ในกรณีไม่มีผูป้ฏิบติังานความดนัลบของห้องในสภาวะสมดุล อตัราการถ่ายเทอากาศ และความเร็วพดัลม

ระบายอากาศ แสดงดงัรูปที� 7 จากขอ้กาํหนดขั�นตํ�าความดนัลบของห้องตอ้งไม่นอ้ยกวา่ (-ve) 2.5 Pa และไม่ควร

เกิน (-ve) 20 Pa เพราะเมื�อมีการเปิดประตู เข้า-ออก ทาํให้ความเร็วอากาศที�ไหลผ่านช่องเปิดต่างๆ สูงกว่าที�         

ความดนั (-ve) 2.5 Pa ถึง 215% ซึ� งทาํให้สิ�นเปลืองทั�งพลงังานและระยะเวลาในการทาํให้ห้องกลบัเขา้สู่สภาวะ

สมดุลอีกครั� ง [19] จากผลการทดลองเห็นไดว้า่ที�ความเร็วพดัลมระบายอากาศ 35 – 40% ไดอ้ตัราการถ่ายเทอากาศ 

14.43 และ 17.81 ACH และความดนัภายในห้องเป็น (-ve) 2.5 – 4.0 Pa ตามลาํดบั ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดขั�นตํ�า 

แต่หากพิจารณาในกรณีที�มีผูป้ฏิบติังานเดิน เข้า-ออก ทาํให้ห้องเกิดการเปลี�ยนแปลงความดนัโดยจากผลการ

ทดลองเมื�อมีผูป้ฏิบติังาน 2 คน เดินเขา้-ออก ที�ความเร็วพดัลมระบายอากาศตํ�ากวา่ 45% ไม่สามารถรักษาระดบั

ความดนัภายในห้องให้ไม่น้อยกวา่ (-ve) 2.5 Pa ไวไ้ด ้ในขณะที�ความเร็วพดัลมระบายอากาศ 60% ความดนัเกิน

กวา่ (-ve) 20 Pa ดงันั�น ความเร็วพดัลมระบายอากาศที�เหมาะสม (Optimal Exhaust Fan Speed) สําหรับการทาํงาน

อยูใ่นช่วงระหวา่ง 45 – 55% โดยอตัราการถ่ายเทอากาศเป็น 19.71 – 26.04 ACH สูงกวา่ขอ้กาํหนดขั�นตํ�าคิดเป็น 

1.64 – 2.17 เท่า และความดนัภายในห้องเป็น (-ve) 6.0 – 16.0 Pa สูงกวา่ขอ้กาํหนดขั�นตํ�าคิดเป็น 2.4 – 6.4 เท่า 

ตามลาํดบั 
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รูปที� 7 ความสัมพนัธ์ระหว่างความแตกต่างความดนัและอตัราการถ่ายเทอากาศกบัความเร็วของพดัลมระบาย

อากาศ 

 

 สําหรับความเร็วพดัลมระบายอากาศ 45 – 55% จากรูปที� 8 เห็นไดว้า่ ระยะเวลาสําหรับการทาํให้ความดนั

ของห้องเขา้สู่สภาวะสมดุลใชเ้วลาในช่วง 30 – 45s ซึ� งระยะเวลาน้อยลงเมื�อความเร็วพดัลมระบายอากาศเพิ�มขึ�น 

จากนั�นเมื�อให้ผูป้ฏิบัติงาน 2 คนเดิน เข้า-ออก ตามขั�นตอนการทดลอง เห็นได้ว่าความดันภายในห้องมีการ

เปลี�ยนแปลงอยูใ่นช่วง (-ve) 4.5 – 9.0 Pa ซึ� งยงัคงสามารถรักษาระดบัความดนัลบขั�นตํ�าของห้องไดไ้ม่นอ้ยกว่า                        

(-ve) 2.5 Pa ตามขอ้กาํหนด โดยใชเ้วลารวมทั�งสิ�นในช่วง 121 – 231s (ประมาณ 2 – 4 min) สําหรับการทาํให้

ความดนัภายในหอ้งกลบัเขา้สู่สภาวะสมดุลอีกครั� ง ซึ� งผูป้ฎิบติังานอยูภ่ายในห้องเป็นระยะเวลา 30 min ไม่ปรากฏ

อาการไม่พึงประสงคแ์ต่อยา่งใด เนื�องจากมีอตัราการถ่ายเทอากาศที�ดี และอยูใ่นช่วงความดนัลบที�เหมาะสม 

 
รูปที� 8 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความแตกต่างความดนัและเวลาที�ทาํให้หอ้งกลบัสู่สภาวะสมดุลเมื�อมีผูป้ฏิบติังาน 
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 อุณหภูมิ ความชื�นสัมพทัธ์ ภายในห้อง และความดนัตกคร่อมชุดกรองพดัลมระบายอากาศ ในกรณีที�มีผู ้

ปฏิบติั 2 คน จากตารางที� 4 เห็นไดว้า่ อุณหภูมิ ความชื�นสัมพทัธ์ ภายในห้องอยูใ่นช่วง 23 – 27oC และ 40 – 60 

%RH ตามลาํดบั ซึ� งเป็นไปตามข้อกาํหนดในการออกแบบ ดังนั�น ห้องแยกส่วนความดนัลบแบบเคลื�อนที�ได้

สําหรับโรงพยาบาลสนาม สามารถติดตั�งใชง้านในพื�นที� ที�มีการปรับอากาศเบื�องตน้มาแลว้เช่นภายในอาคารหรือ

บริเวณที�มีการติดตั�งเครื�องปรับอากาศอยา่งเหมาะสม อีกทั�งความดนัตกคร่อมชุดกรองแต่ละชั�น แปรผนัโดยตรง

กบัความเร็วพดัลมระบายอากาศ ซึ� งจากขอ้แนะนาํของผูผ้ลิตความดนัที�ตกคร่อมชุดกรอง ชั�นที� 1 (Pre Filter) ชั�นที� 

2 (Medium Filter) และชั�นที� 3 (HEPA Filter) ตอ้งไม่เกิน 250, 250 และ 500 Pa ตามลาํดบั ดงันั�นการปรับ

ความเร็วพดัลมระบายอากาศอยา่งเหมาะสมช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการกรอง อีกทั�งเป็นการยืดอายุการใชง้านของ

ชุดกรองอากาศอีกดว้ย 
  

ตารางที� 4 อุณหภูมิหอ้ง ความชื�นสัมพทัธ์ และความดนัตกคร่อมชุดกรองพดัลมระบายอากาศ 

Exhaust Fan Speed 

(%) 

Room Temp(1) 

(oC) 

Room RH(1) 

(%) 

Pressure Drop in Exhaust Air Filter(2) 

(Pa) 

   1st Stage 2nd Stage Final Stage 

30 25.000 40.000 1.0 20.0 50.0 

35 25.000 41.000 1.0 24.0 60.0 

40 24.700 41.000 4.0 28.0 70.0 

45 24.900 41.000 5.0 35.0 90.0 

50 24.800 41.000 8.0 40.0 100.0 

55 24.400 41.000 12.0 44.0 120.0 

60 24.100 40.000 15.0 52.0 140.0 

Note : (1)Design Parameters for Room Temp and RH are 23 – 27 oC and 40 – 60 %RH 

           (2)Filter Pressure Drop Should Not Exceed 250, 250 and 500 Pa for 1st, 2nd and Final Stage Respectively. 
 

 จากนั�นทาํการ Smoke Test เพื�อตรวจสอบการรั�วซึมและทิศทางการไหลของอากาศภายในห้อง จากผล

การทดลองพบว่าไม่มีควนัที�สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่ารั�วซึมออกจากตามแนวขอบรอยต่อต่างๆ ของห้อง

เนื�องจากความแตกต่างความดนัระหวา่งภายในหอ้งและภายนอกเป็นลบ จากรูปที� 9 (a) แสดงภาพ Sketch ลกัษณะ

การไหลของอากาศที�เกิดขึ�นภายในห้อง โดยอากาศจากพดัลมเติมอากาศทางดา้นบน ไหลผา่นฝาครอบช่องระบาย

อากาศที�มีแผ่นบงัคบัทิศทางการไหลให้ไหลจากด้านบนลงสู่ดา้นล่าง เพื�อผ่านไปยงัพดัลมระบายอากาศเมื�อถึง

บริเวณใกลก้บัทางออกช่องระบายอากาศ อากาศบางส่วนไหลเขา้ไปยงัช่องระบายอากาศโดยตรง ในขณะที�อากาศ

บางส่วนเคลื�อนที�ลงปะทะพื�นห้องแลว้จึงไหลเขา้สู่ช่องระบายอากาศ ซึ� งสอดคลอ้งกบัลกัษณะการไหลของกลุ่ม

ควนัในรูปที� 9 (b) โดยไม่มีกลุ่มควนัตกคา้งเนื�องมาจากอากาศไม่เคลื�อนที�หรือจุดอบัอากาศเกิดขึ�นในบริเวณห้อง 
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                                           (a)                                                                                        (b) 

รูปที� 9 ลกัษณะการไหลของอากาศ (a) Sketch (b) Smoke Test   

 

4. สรุป 

งานวิจยันี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อออกแบบห้องแยกส่วนความดนัลบ ที�มีลกัษณะถอดประกอบไดง่้าย ติดตั�งใช้

งานไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถใช้งานไดใ้นบริเวณที�มีการปรับอากาศเบื�องตน้มาแลว้ เพื�อป้องกนัการปนเปื� อนผา่น

ละอองอากาศจากผูป่้วยติดเชื�อ โดยห้องแยกส่วนความดนัลบแบ่งเป็นห้องพกัแยกเดี�ยวและห้องโถงรอ มีระบบ

ระบายอากาศประกอบดว้ยพดัลมเติมอากาศและพดัลมระบายอากาศ ทาํการทดลองทั�งในสภาวะไม่มีผูป้ฏิบติังาน

และมีผูป้ฏิบติังานโดยกาํหนดเงื�อนไขตามมาตรฐาน ASHRAE 170-2017 พบวา่ 

1. อตัราการถ่ายเทอากาศของพดัลมเติมอากาศเป็น 7.2 ACH  สูงกวา่ขอ้กาํหนดขั�นตํ�า (2 ACH) คิดเป็น      

3.6 เท่า 

2. ความเร็วพดัลมระบายอากาศตั�งแต่ 35% ขึ�นไป สามารถให้อตัราการถ่ายเทอากาศสูงกวา่ขอ้กาํหนด

ขั�นตํ�า (12 ACH) 

3. ความเร็วพดัลมระบายอากาศ 35 – 40% ในกรณีมีผูป้ฏิบติังาน ไม่สามารถรักษาระดบัความดนัภายใน

ห้องให้สูงกว่าขอ้กาํหนดขั�นตํ�าที� (-ve) 2.5 Pa ไวไ้ด ้ในขณะที�ความเร็วพดัลมระบายอากาศ 60% 

ความดนัเกินกวา่ (-ve) 20 Pa 

4. ความเร็วพดัลมระบายอากาศที�เหมาะสมอยูใ่นช่วง 45 – 55% โดยสามารถให้ อตัราการถ่ายเทอากาศ

เป็น 19.71 – 26.04 ACH สูงกวา่ขอ้กาํหนดขั�นตํ�าคิดเป็น 1.64 – 2.17 เท่า และความดนัภายในห้อง

เป็น (-ve) 6.0 – 16.0 Pa สูงกวา่ขอ้กาํหนดขั�นตํ�าคิดเป็น 2.4 – 6.4 เท่าตามลาํดบั ซึ� งสามารถรักษา

ระดับความดนัภายในห้องให้สูงกว่าขอ้กาํหนดขั�นตํ�า ในกรณีมีผูป้ฏิบติังาน 2 คนเดิน เข้า-ออกได ้

โดยความดนัภายในห้องเปลี�ยนแปลงอยูใ่นช่วง (-ve) 4.5 – 9.0 Pa และความดนัสามารถกลบัเขา้สู่

สภาวะสมดุลไดใ้นช่วงเวลา 121 – 231s (ประมาณ 2 – 4 min)  

5. ผูป้ฎิบติังาน 2 คน อยูภ่ายในห้องเป็นระยะเวลา 30 min ไม่ปรากฏอาการไม่พึงประสงค ์

SA 

V 

from Makeup Fan 

to Exhaust Fan 
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6. ไม่เกิดการรั�วซึมและตาํแหน่งจุดอบัอากาศภายในห้องจากการ Smoke Test และห้องสามารถใช้งาน

ไดใ้นบริเวณที�มีการปรับอากาศเบื�องตน้มาแลว้ 

ห้องแยกส่วนความดนัลบแบบเคลื�อนยา้ยได ้มีส่วนสําคญัในการป้องกนัสิ�งปนเปื� อนในอากาศจากผูป่้วย

ในกรณีฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี ซึ� งสามารถพัฒนาให้ห้องมีลักษณะโครงสร้างแบบกึ� งผนังเบาสําเร็จรูป 

(Knockdown) และมีระบบประตูแบบอตัโนมติัเพื�อลดการสัมผสัโดยขึ�นอยูก่บัระยะเวลาและงบประมาณ 
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บทคัดย่อ  

งานวิจยันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อคดัแยกแอคติโนมยัสีทที�สร้างสารสีจากดินที�ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ และการ

ยอ้มติดสีเส้นใยของสารสกดัสีที�ได ้โดยคดัแยกแอคติโนมยัสีทจากดินของสวนทุเรียนภูเขาไฟ ตาํบลพราน อาํเภอ

ขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ดว้ยการเพาะเลี� ยงบนอาหาร sodium caseinate agar พบแอคติโนมยัสีท 27 ไอโซเลท ที�

สร้างสีเส้นใยฝังในอาหารแข็ง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสี คือ สีขาว สีนํ�าตาล สีเหลือง และสีชมพู จากนั�นเพาะเลี� ยงบน

ปลายขา้วในสภาวะการหมกัแบบแข็ง เป็นเวลา 5-7 วนั เพื�อให้แอคติโนมยัสีทสร้างสารสีบนปลายขา้ว นาํปลาย

ขา้วที�ไดม้าอบแห้งและบดให้ละเอียด แลว้สกดัสียอ้มดว้ยเอทานอลความเขม้ขน้ 70% พบวา่ไดสี้ยอ้ม 2 กลุ่มสี คือ

สีชมพูและสีเหลือง เมื�อนาํสีที�สกดัไดไ้ปยอ้มเส้นใยฝ้าย พบวา่สียอ้มที�ไดจ้ากแอคติโนมยัสีทจาํนวน 4 ไอโซเลท 

สามารถยอ้มติดเส้นใยฝ้ายได ้คือไอโซเลท ALD1, ALD15 และ ALD19 ยอ้มติดสีชมพู ส่วนไอโซเลท ALD27 

ยอ้มติดสีเหลือง จากการศึกษาทางสัณฐานวิทยาและคุณสมบติัทางชีวเคมี พบวา่เชื�อทั�ง 4 ไอโซเลท จดัอยูใ่นจีนสั 

Streptomyces อยา่งไรก็ตามตอ้งมีการศึกษาการยอ้มติดสีและความคงทนของสีเพิ�มเติม เพื�อหาสภาวะที�เหมาะสม

สําหรับการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมสียอ้มต่อไป 

 

คําสําคัญ: สารสี; สียอ้ม; ปลายขา้ว; ดินทุเรียนภูเขาไฟ 
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Abstract 

The objectives of this study were to isolate pigment producing actinomycetes from lava durian planted 

soil and to study fiber dyeing with extracted dye. The actinomycetes were isolated from soil of lava durian 

garden in Phran subdistrict, Khunhan district, Sisaket province by using sodium caseinate agar (SCA) as the 

isolation medium. A total of 27 actinomycete isolates producing pigment-substrate mycelia were obtained in 4 

color groups such as white, brown, yellow and pink. For dye production, the isolated actinomycetes were 

inoculated on broke-milled rice in solid state fermentation for 5-7 days. The inoculated broke-milled rice was 

dried and finely ground. Dye was extracted by using 70% ethanol. The extracted dye was obtained in pink and 

yellow. Cotton fibers were dyed with extracted dye from only 4 isolates. Isolate ALD1, ALD15 and ALD19 

were pink, and isolate ALD27 was yellow. Morphological and biochemical test showed that all of 4 isolates 

were Streptomyces. However, the optimum conditions for fiber dyeing and color fastness testing should be 

further investigated to be applied in dye industry in the future. 

 

Keywords: Pigment; Dye; Broke-milled rice; Lava durian planted soil 

 

1. บทนํา 

ปัญหาด้านสิ�งแวดล้อมที�เกิดจากการใช้สียอ้มและสารเคมีที�ช่วยในการยอ้มสีนั�น มาจากองค์ประกอบที�

เป็นสารอนัตรายต่าง ๆ เช่น ไอออนของโลหะหนกั นอกจากนี� สียอ้มนั�นเป็นสารอินทรียท์ี�สามารถก่อให้เกิดค่า     

บีโอดี (BOD) ได้สูงมาก ค่าบีโอดีที�สูงสะท้อนให้เห็นว่าแหล่งนํ� าจะเกิดการเน่าเสียจากการขาดออกซิเจนและ

ส่งผลให้สิ�งมีชีวิตในนํ�านั�นลม้ตายได ้หรือสารในกลุ่มของแคริเออร์ที�เป็นสารช่วยยอ้มในเส้นใยพอลิเอสเทอร์ที�มี

องคป์ระกอบเป็นสารอะโรมาติกที�มีกลิ�นแรง ไม่ยอ่ยสลายทางชีวภาพ และสารหลายชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง และ

ยงัสามารถสะสมในชั�นเนื�อเยื�อไขมนัของสิ�งมีชีวิตไดดี้ [1] จากปัญหาการใช้สีเคมีสังเคราะห์ดงักล่าวจึงมีผูค้ิดคน้

การใช้สียอ้มทางชีวภาพเพื�อเป็นทางเลือกทดแทนการใช้สีเคมีสังเคราะห์ โดยสียอ้มที�ไดจ้ากธรรมชาตินั�นมาจาก

พืช สัตว ์แร่ธาตุ และจุลินทรีย ์ซึ� งจะไม่สร้างมลภาวะและมีคุณสมบติัเด่นเฉพาะตวั คือ ไดสี้สวย เยน็ตา ไม่ฉูดฉาด 

และสามารถละลายนํ� าได้ง่าย [2] สีจากจุลินทรีย์ที�น่าสนใจ คือสีจากราและแบคทีเรีย เพราะมีกระบวนการ

เพาะเลี�ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว ไม่ขึ�นกบัสภาพภูมิอากาศ และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกกวา่การผลิตสีจากพืช สีที�

ผลิตไดจ้ากจุลินทรียจ์ะไม่เป็นพิษต่อสิ�งแวดลอ้ม ทาํใหม้ีการใชป้ระโยชน์จากสีที�ไดใ้นดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นอาหาร 

ดา้นการแพทย ์เครื�องสาํอาง และอุตสาหกรรมอื�น ๆ รวมทั�งในอุตสาหกรรมสิ�งทออีกดว้ย [3-5]  

แอคติโนมยัสีท (Actinomycetes) เป็นแบคทีเรียแกรมบวกที�สามารถสร้างสปอร์ได ้มีลกัษณะเป็นเส้นสาย

คลา้ยเชื�อรา สามารถเจริญเติบไดใ้นสภาพแวดลอ้มหรือระบบนิเวศที�หลากหลาย โดยเฉพาะในดินนั�นแอคติโนมยั

สีทมีบทบาทสําคญัในวฏัจกัรของอินทรียสาร ซึ� งสารเหล่านี� เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นในดิน เช่น 
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การตรึงแอมโมเนีย การยอ่ยสลายและการสังเคราะห์เนื�อเยื�อ รวมถึงการยอ่ยสลายฮิวมสั แอคติโนมยัสีทสามารถ

ผลิตสารทุติยภูมิที�มีฤทธิ� ทางชีวภาพหลายชนิด เช่น สารปฏิชีวนะ สารตา้นเชื�อรา สารตา้นโปรโตซัว สารตา้น

ไวรัส สารตา้นคอเลสเทอรอล สารตา้นพยาธิ สารตา้นมะเร็ง และสารกดภูมิคุม้กนั เป็นตน้ [6] นอกจากนี�แอคติโน

มยัสีทบางชนิดยงัมีความสามารถในการสร้างสารสี (pigment) ไดอี้กดว้ย โดยสารสีเหล่านี�มีคุณสมบติัทางชีวภาพ

ต่าง ๆ เช่น ฤทธิ� ในการยบัย ั�งจุลินทรียก่์อโรคในมนุษย ์ฤทธิ� ตา้นอนุมูลอิสระ และฤทธิ� ยบัย ั�งเซลล์มะเร็ง เป็นตน้ 

และมีการศึกษาการใชส้ารสีในการยอ้มสีเส้นใยต่าง ๆ ซึ� งสารสีเหล่านี�สามารถนาํไปประยุกตใ์ช้ในอุตสาหกรรม

เครื�องสาํอาง อาหาร ยา และสิ�งทอได ้[2, 7-11] 

ทุเรียนภูเขาไฟ ไดรั้บใบอนุญาตสิทธิบตัรสิ�งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ หรือเป็นสินคา้ GI ของ 3 อาํเภอ ใน

จงัหวดัศรีสะเกษ ได้แก่ อาํเภอกนัทรลกัษ์ ขุนหาญ และศรีรัตนะ โดยทุเรียนภูเขาไฟจงัหวดัศรีสะเกษสายพนัธ์ุ

หมอนทองนั�น มีจุดเด่นที�พูสวย เนื�อสีทอง เปลือกบาง แกะง่าย เมล็ดลีบ รสชาติดี กรอบนอก นุ่มใน หวานมนั 

และกลิ�นไม่ฉุน สําหรับสาเหตุที�ต่อทา้ยด้วยคาํว่า “ภูเขาไฟ” นั�น เพราะปลูกบนดินภูเขาไฟที�อุดมไปดว้ยหินบะ

ซอลต์ มีลกัษณะเป็นดินสีแดงเด่นชดั มีแร่ธาตุที�เป็นอาหารของพืชสูง หน้าดินลึก ระบายนํ� าไดดี้ และสามารถ

ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กบัพืชไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ [12] ดงันั�นผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะคดัแยกและศึกษาคุณสมบติัการ

สร้างสารสีของแอคติโนมยัสีทจากดินบริเวณพื�นที�ปลูกทุเรียนภูเขาไฟดงักล่าว เพื�อคดัแยกหาแอคติโนมยัสีททอ้ง

ถิ�นที�ไดจ้ากแหล่งปลูกผลไมข้ึ�นชื�อของจงัหวดั เนื�องจากการคดัแยกแอคติโนมยัสีทที�สร้างสารสีจากดินในแหล่ง

ต่าง ๆ ที�ผ่านมา เช่น ดินรอบรากพืช ดินรังต่อ-หมาร่า ดินรังปลวก และดินเศษใบไม ้พบวา่สารสี คุณสมบติัของ

สารสี และสายพนัธ์ุของแอคติโนมยัสีทมีความแตกต่างกนัขึ�นกบัแหล่งและทอ้งถิ�นที�ทาํการคดัแยก [2, 7, 10-

11,13] จึงมีความเป็นไปไดว้า่อาจจะพบแอคติโนมยัสีทที�สร้างสารสีและมีคุณสมบติัแตกต่างจากแอคติโนมยัสีทที�

มีการคดัแยกมาก่อนหนา้นี�   

 

2. วธิีการวิจัย 

2.1 การเก็บตัวอย่างดินภูเขาไฟ 

เก็บตวัอยา่งดินภูเขาไฟในพื�นที�สวนทุเรียน โดยสุ่มเก็บตวัอยา่งดินแบบกระจายใหค้รอบคลุมทั�วพื�นที�ดว้ย

วิธีการเก็บตวัอยา่งดินเพื�อการวิเคราะห์ของกรมวิชาการเกษตร [14] บนัทึกลกัษณะของดิน และค่าความเป็นกรด

ด่าง (pH) ของดินในบริเวณที�ทาํการเก็บตวัอยา่ง นาํดินใส่ในถุงพลาสติกที�สะอาด ปิดปากถุงให้สนิท เพื�อนาํไปคดั

แยกแอคติโนมยัสีท 

2.2 การคัดแยกและทําบริสุทธิ�แอคติโนมัยสีทจากดินภูเขาไฟ 

คดัแยกและทาํบริสุทธิ� แอคติโนมยัสีทโดยดดัแปลงวิธีการของนฤมล [2] ชั�งตวัอยา่งดิน 10 กรัม ใส่ลงใน 

0.85% NaCl ที�ฆ่าเชื�อแลว้ ปริมาตร 90 มิลลิลิตร ในขวดรูปชมพู่ เขยา่อยา่งแรงเพื�อให้ดินและจุลินทรียก์ระจายใน

สารละลายไดอ้ยา่งทั�วถึง เจือจางสารละลายจนไดร้ะดบัความเจือจางอยูใ่นช่วง 10-1-10-4 นาํสารละลายดินไปแยก

แอคติโนมยัสีทดว้ยเทคนิคการเกลี�ย (spread plate) บนผวิหน้าอาหารเลี�ยงเชื�อ sodium caseinate agar (SCA) นาํ
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จานเพาะเชื�อไปบ่มที�อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-7 วนั ตรวจดูผลและลกัษณะโคโลนีของแอคติโนมยั

สีทที�เกิดขึ�นบนอาหารเลี�ยงเชื�อ แลว้นาํโคโลนีเดี�ยวที�เกิดขึ�นบนอาหารเลี�ยงเชื�อไปทาํบริสุทธิ�  โดยใชเ้ข็มเขี�ยเชื�อเขี�ย

โคโลนีเดี�ยวบนอาหารเลี�ยงเชื�อ ถ่ายลงบนอาหารใหม่ดว้ยวิธีการขีดไขว ้(streak plate) จากนั�นเพาะเชื�อที�อุณหภูมิ 

37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-7 วนั สังเกตลกัษณะโคโลนีและสีของเส้นใยบนอาหารเลี�ยงเชื�อ แลว้นาํแอคติโนมยั

สีทที�ทาํบริสุทธิ� ไดไ้ปใชใ้นการทดลองต่อไป 

2.3 การทดสอบการผลิตสารสีของแอคติโนมัยสีทบนปลายข้าว 

เตรียมปลายขา้วเพื�อใช้เป็นสับสเตรท [2] โดยชั�งปลายขา้ว 30 กรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ปริมาตร 250 

มิลลิลิตร แช่ขา้วดว้ยนํ�าประปา 2 ชั�วโมง เทนํ�าออกให้หมด นาํไปนึ�งฆ่าเชื�อดว้ยหมอ้นึ� งความดนัสูงที�อุณหภูมิ 121 

องศาเซลเซียส 15 นาที ใชห่้วงถ่ายเชื�อขูดสปอร์แอคติโนมยัสีทที�มีอายุ 3 วนั ลงในนํ� ากลั�นปลอดเชื�อ ปริมาตร 9 

มิลลิลิตร เพื�อใช้เป็นสารแขวนลอยสปอร์ เทสารแขวนลอยลงในขวดรูปชมพู่ที�มีปลายขา้วปลอดเชื�อ นาํไปบ่มที�

อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 5-7 วนั สังเกตสีที�เกิดขึ�นบนปลายขา้ว 

2.4 การสกัดสารสีจากปลายข้าว 

นาํปลายขา้วที�เกิดสีจากการเพาะเลี� ยงแอคติโนมยัสีทไปอบแห้งที�อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 10 ชั�วโมง

บดให้ละเอียดแล้วเก็บผงสีในถุงพลาสติกหรือขวดแกว้ที�แห้งสนิท นาํผงสีที�ได้ไปสกดัสี โดยชั�งผงสี 10 กรัม 

ละลายใน 70% เอทานอล ปริมาตร 50 มิลลิลิตร นําไปเขย่าบนเครื�องเขย่าที�ความเร็ว 120 รอบต่อนาที นาน 4 

ชั�วโมง [2] นาํสีที�สกดัไดไ้ปยอ้มสีเส้นใยฝ้าย 

2.5 การทดสอบการติดสีของเส้นใย 

ชั�งเส้นใยฝ้าย 0.2 กรัม ตม้ในนํ� าเดือด 20 นาที นาํไปผึ�งให้แห้ง แล้วแช่ลงในสารละลายสี ปริมาตร 40 

มิลลิลิตร บ่มเขยา่ที�อุณหภูมิหอ้ง ความเร็ว 120 รอบต่อนาที 18-20 ชั�วโมง นาํฝ้ายขึ�นมาผึ�งให้แห้ง แลว้ยอ้มซํ� าอีก 1 

ครั� ง จากนั�นนาํฝ้ายขึ�นมาผึ�งใหแ้ห้ง ลา้งสีส่วนเกินออกดว้ยนํ�าประปา ผึ�งใหแ้ห้ง สังเกตการติดสีของเส้นใยฝ้าย [2] 

และนาํฝ้ายมาวดัค่าสีดว้ยเครื�อง Color meter (ColorFlex EZ, USA) ที�แสดงผลในระบบ CIELAB แลว้นาํค่าสีที�

ไดม้าวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยดว้ย 

Duncan’s new multiple range test (Duncan หรือ DMRT) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป IBM SPSS Statistics 20 ที�

ระดบัความเชื�อมั�น 95% 

2.6 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมีของแอคติโนมัยสีทที�แยกได้ 

จาํแนกแอคติโนมยัสีทที�แยกไดใ้นเบื�องตน้ ดว้ยการศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยา ไดแ้ก่ ลกัษณะของ

โคโลนีบนอาหารเลี� ยงเชื�อ การสร้างเมลานิน การสร้างสีเส้นใยที�ฝังในอาหารแข็ง (substrate mycelium) และ

ลกัษณะโครงสร้างของสปอร์ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ รวมถึงทดสอบคุณสมบติัทางชีวเคมี ไดแ้ก่ Urea test, Methyl 

red test (MR), Voges-Proskauer test (VP), Litmus milk test, Gelatin test และการใชน้ํ� าตาล (glucose, mannitol, 

xylose, และ arabinose) ของแอคติโนมยัสีท จากนั�นจาํแนกเชื�อเบื�องตน้ตามหลกัการ Simple working key [15] 

 



ทัย  กาบบัว / วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที� 11 ฉบับที� 32 กันยายน-ธันวาคม 2564 

64 

3. ผลการวิจัย 

3.1 ลักษณะของดินตัวอย่าง 

ตวัอยา่งดินภูเขาไฟบริเวณที�ทาํการเก็บตวัอยา่งมีลกัษณะเป็นสีแดงและเหนียว ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ของดินตวัอยา่งทั�งหมด อยูใ่นช่วง 5.8 – 6.7 และมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 6.08  0.48 ซึ� งมีความเป็นกรดอ่อน ๆ 

3.2 ผลการคัดแยกและทําบริสุทธิ�แอคติโนมัยสีทจากดินภูเขาไฟ 

เมื�อนาํสารละลายดินตวัอยา่งมาเกลี�ยบนอาหารเลี�ยงเชื�อ SCA เพื�อคดัแยกแอคติโนมยัสีท พบวา่สามารถ

คดัแยกแอคติโนมยัสีทเบื�องตน้ดว้ยลกัษณะโคโลนีบนอาหารเลี�ยงเชื�อไดท้ั�งหมด 27 ไอโซเลท (ALD1-ALD27) 

และสามารถจดักลุ่มสีของเส้นใยที�ฝังในอาหารแข็งได ้4 กลุ่มสี คือสีขาว สีนํ� าตาล สีเหลือง และสีชมพู ดงัแสดง

ในรูปที� 1 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

รูปที� 1 กลุ่มสีของเส้นใยที�ฝังในอาหารแข็ง (ก) สีขาว (ข) สีนํ�าตาล (ค) สีเหลือง และ (ง) สีชมพ ู 

 

3.3 ผลการทดสอบการผลิตสารสีของแอคติโนมัยสีทบนปลายข้าว 

เมื�อนาํแอคติโนมยัสีทที�แยกบริสุทธิ� ไดม้าเพาะเลี�ยงบนปลายขา้วเพื�อศึกษาการสร้างสารสี พบวา่แอคติโน

มยัสีทสามารถสร้างสารสีบนปลายขา้วไดแ้ตกต่างกนัในแต่ละไอโซเลท ซึ� งลกัษณะการเจริญและการสร้างสารสี

ของแอคติโนมยัสีทบนปลายขา้วแต่ละไอโซเลท แสดงดงัรูปที� 2 

3.4 ผลการสกัดสารสีจากปลายข้าว 

หลงัจากนาํปลายขา้วที�มีสีมาอบแห้งและบดให้ละเอียดเป็นผงสีแล้ว นาํผงสีที�ไดจ้ากแต่ละไอโซเลทไป

สกดัสียอ้มดว้ย 70% เอทานอล พบวา่สามารถสกดัสียอ้มได ้2 กลุ่มสี คือ สีชมพูและสีเหลือง โดยสีชมพูสกดัได้

จากปลายขา้วของไอโซเลท ALD1, ALD15 และ ALD19 ส่วนสีเหลืองสกดัไดจ้ากปลายขา้วของไอโซเลท ALD2, 

ALD12 และ ALD27 ลกัษณะการสร้างสารสีบนปลายขา้วและสีที�สกดัไดจ้ากแอคติโนมยัสีททั�ง 6 ไอโซเลท 

แสดงดงัรูปที� 2 
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(ก) (ข) (ค) 

   

(ง) (จ) (ฉ) 

รูปที� 2 ลกัษณะการสร้างสารสีบนปลายขา้วและสีที�สกดัไดจ้ากแอคติโนมยัสีท (ก) ALD1 (ข) ALD15 (ค) ALD19 

(ง) ALD2 (จ) ALD12 และ (ฉ) ALD27  

 

3.5 ผลการทดสอบการย้อมติดสีของเส้นใย 

เมื�อนําสารสกัดสีที�ได้ไปยอ้มเส้นใยฝ้าย พบว่าสีที�สามารถยอ้มติดเส้นใยฝ้ายได้ คือสีจากไอโซเลท 

ALD1, ALD15, ALD19 และ ALD27 ซึ� งมองเห็นเส้นใยฝ้ายเปลี�ยนเป็นสีชมพูและสีเหลือง เมื�อเปรียบเทียบกบัชุด

ควบคุม (C) ดงัแสดงในรูปที� 3 และเมื�อนาํเส้นใยฝ้ายที�ยอ้มติดสีไปวดัค่าสีดว้ย Color meter จะไดค้่าสีในระบบ 

CIELAB และค่าความแตกต่างของสี (∆E*) ดงัแสดงในตารางที� 1 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

รูปที� 3 ลกัษณะการยอ้มติดสีเส้นใยฝ้ายของไอโซเลท (ก) ALD1 (ข) ALD15 (ค) ALD19 และ (ง) ALD27  
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ตารางที� 1 ค่าสีของเส้นใยฝ้ายที�ยอ้มดว้ยสารสกดัสีจากแอคติโนมยัสีทแต่ละไอโซเลท 

ไอโซเลท 
ค่าสีของเส้นใยฝ้าย 

L* a* b* C* h* ∆E* 

ALD1 70.79 ±1.59b 2.49±0.16a 2.48±0.20b  3.52±0.16b,c 0.78±0.06e  4.47 

ALD15 74.84±0.88a 2.41±0.07a 3.17±0.26b 3.98±0.25b 0.92±0.03d  8.38 

ALD19 75.61±3.83a 2.05±0.28b 3.29±0.62b 3.87±0.68b,c 1.01±0.03c  9.10 

ALD27 69.97±1.76b,c 2.22±0.14a,b 8.30±0.40a 8.59±0.42a 1.31±0.01a  6.51 

Control (C) 66.57±1.59c 1.07±0.09c 2.86±0.47b 3.05±0.47c 1.21±0.03b 0.00 

หมายเหตุ: ค่าสีจากเครื�อง Color meter โดย  

L* หมายถึง ค่าแสดงความสวา่งของสี อยูใ่นช่วง 0-100 (0 = มืด, 100 = สวา่ง)  

a* หมายถึง ค่าแสดงสีแดงและสีเขียว (ถา้ a เป็นบวก = สีแดง, a เป็นลบ = สีเขียว)  

b* หมายถึง ค่าแสดงสีเหลืองและสีนํ�าเงิน (ถา้ b เป็นบวก = สีเหลือง, b เป็นลบ = สีนํ�าเงิน) 

C* (Chroma) หมายถึง ค่าความเขม้สี (มีค่าระหวา่ง 0 – 100) 

h* (Hue angle) หมายถึง ค่าตวัเลขที�ระบุตาํแหน่งสี มีหน่วยเป็นองศา (ถ้า h* = 0 หมายถึง สีแดง, h* = 90 

หมายถึง สีเหลือง, h* = 180 หมายถึง สีเขียว, h* = 270 หมายถึง สีนํ�าเงิน) 

∆E* หมายถึง ค่าความแตกต่างของสีโดยรวม ระหวา่งค่าสีแต่ละไอโซเลทกบัชุดควบคุม (Control) 

*ตวัอกัษรที�เหมือนกนัในแต่ละคอลมัน์ หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ที�ระดบัความ

เชื�อมั�น 95% 

 

3.6 ผลการจําแนกแอคติโนมัยสีทเบื�องต้น 

การศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยา ไดแ้ก่ ลกัษณะโคโลนีบนอาหารเลี�ยงเชื�อ การสร้างเมลานิน การสร้าง

สีเส้นใยที�ฝังในอาหารแข็ง และลกัษณะโครงสร้างของสปอร์ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ พบวา่แอคติโนมยัสีท ทั�ง 4 

ไอโซเลท ที�ยอ้มติดสีเส้นใย ถูกจดัเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที�มีเส้นใยสีขาวบนอาหารเลี�ยงเชื�อ ไดแ้ก่ ไอโซเลท ALD1, 

ALD15 และ ALD19 และกลุ่มที�มีเส้นใยสีเหลืองบนอาหารเลี�ยงเชื�อ ไดแ้ก่ ไอโซเลท ALD27 โดยแต่ละไอโซเลท

มีลกัษณะทางสัณฐานวิทยาอื�น ๆ ดงัแสดงในตารางที� 2 

สําหรับผลการทดสอบทางชีวเคมีทั�ง Urea test, Methyl red test (MR), Voges-Proskauer test (VP), 

Litmus milk test, Gelatin test และการใชน้ํ� าตาลของแอคติโนมยัสีททั�ง 4 ไอโซเลท นั�น แสดงดงัตารางที� 3 โดย

อาศยัการจาํแนกเบื�องตน้ตามหลกัการ Simple working key [15] พบวา่แอคติโนมยัสีทที�สร้างสารสีและคดัแยกได้

จากดินที�ปลูกทุเรียนภูเขาไฟทั�ง 4 ไอโซเลท จดัอยูใ่นจีนสั Streptomyces 
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ตารางที� 2 ลกัษณะสัณฐานวิทยาของแอคติโนมยัสีทที�แยกได ้

ไอโซเลท 
ลักษณะสัณฐานวิทยา 

การสร้างเมลานนิ โครงสร้างสปอร์ สีเส้นใยที�ฝังในอาหารแข็ง (substrate mycelia) 

ALD1 ไม่สร้าง Rectiflexibiles type ชมพ ู

ALD15 ไม่สร้าง Rectiflexibiles type ขาว 

ALD19 ไม่สร้าง Rectiflexibiles type ชมพ ู

ALD27 ไม่สร้าง Spira type เหลือง 

 

ตารางที� 3 ผลการทดสอบทางชีวเคมีของแอคติโนมยัสีท 

ไอโซเลท 
การทดสอบทางชีวเคม ี

Urea MR VP Litmus milk Gelatin Glucose Mannitol Arabinose Xylose 

ALD1 - - - - - + - + + 

ALD15 - - - - - + + - - 

ALD19 - - - - - + - - + 

ALD27 - - - - - + - - - 

       หมายเหตุ: เครื�องหมาย – และ + หมายถึง ผลการทดสอบให้ผล ลบ และ บวก ตามลาํดบั 

 

4. อภิปรายผล 

ดินปลูกทุเรียนภูเขาไฟในการศึกษาครั� งนี�  เป็นตวัอยา่งดินที�เก็บมาจากสวนทุเรียนภูเขาไฟลุงเสริม ตาํบล

พราน อาํเภอขุนหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ลกัษณะทั�วไปของดินตวัอยา่งมีสีแดง มีความเหนียวเมื�อสัมผสัดว้ยมือ มี

ความร่วนผสมกบัความเหนียว ค่า pH ของดินตวัอยา่ง มีค่าเฉลี�ย 6.080.48 ซึ� งมีความเป็นกรดเล็กนอ้ย สําหรับค่า 

pH ของดินนั�นเป็นปัจจยัหลักที�ส่งผลต่อชนิด จาํนวน และการกระจายตวัของแอคติโนมยัสีท รวมถึงกิจกรรม   

ต่าง ๆ ของแอคติโนมยัสีทที�เกิดขึ�นในดิน โดยทั�วไปแลว้แอคติโนมยัสีทในดินจะเจริญไดท้ี�ค่า pH ระหว่าง 5-9 

เพราะจดัเป็นจุลินทรียก์ลุ่มที�เรียกวา่ Neutrophiles และมีค่า pH ที�เหมาะสม (optimum pH) ในการเจริญเท่ากบั 7 

[16] ดงันั�นดินตวัอยา่งที�เก็บมาจึงมีความเหมาะสมและเป็นไปไดท้ี�จะคดัแยกหาแอคติโนมยัสีท เพราะค่า pH ของ

ตวัอยา่งดินมีค่าใกลเ้คียงกบั 7 และอยูใ่นช่วงระหวา่ง 5-9 และอาจคน้พบแอคติโนมยัสีทสายพนัธุ์ทอ้งถิ�นที�คดัแยก

ไดจ้ากพื�นที�ปลูกทุเรียนภูเขาไฟซึ� งเป็นผลไม้ขึ�นชื�อของจงัหวดัศรีสะเกษ ที�มีการสร้างสารสีแตกต่างจากแหล่ง   

อื�น ๆ เนื�องจากการคดัแยกแอคติโนมยัสีทที�สร้างสารสีจากดินในแต่ละพื�นที�หรือแต่ละภูมิภาคนั�น จะไดคุ้ณสมบติั

ของสารสี และสายพนัธ์ุของแอคติโนมยัสีทที�แตกต่างกนัไป [2, 7, 10-11, 13]  

การคดัแยกแอคติโนมยัสีทจากดินตวัอย่าง ดว้ยอาหารเลี�ยงเชื�อ sodium caseinate agar (SCA) ซึ� งเป็น

อาหารคดัเลือกเชื�อ (selective medium) สามารถคดัแยกแอคติโนมยัสีทที�สร้างสีของเส้นใยฝังในอาหารแข็ง 

(substrate mycelia) ไดท้ั�งหมด 27 ไอโซเลท (ALD1 – ALD27) แบ่งกลุ่มสีเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ สีขาว สีนํ� าตาล สี
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เหลือง และสีชมพู ซึ� งแตกต่างจากสีโคโลนีของแอคติโนมยัสีทที�คดัแยกไดจ้ากดินรังปลวก อาํเภอศรีสัชนาลัย 

จงัหวดัสุโขทยั ที�มีโคโลนีสีส้ม สีเทา และสีครีม [2] แต่มีความสอดคลอ้งกบัการแยกแอคติโนแบคทีเรียจากดินรัง

ต่อ-หมาร่า จากอาํเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี ที�มีโคโลนีสีเหลือง [11] ทั�งนี� เนื�องจากแอคติโนแบคทีเรีย

สามารถผลิตเม็ดสี (pigments) ต่าง ๆ ได้ เช่น สีแดง สีเหลือง สีส้ม สีชมพู สีนํ� าตาล สีนํ� าเงิน หรือสีดาํขึ�นอยู่กบั

สายพนัธุ์ อาหารเพาะเลี� ยง และอายุของเชื�อแอคติโนแบคทีเรีย [16] เมื�อนาํแอคติโนมยัสีทที�แยกไดไ้ปเพาะเลี� ยง

บนปลายข้าว พบว่าเชื�อแต่ละไอโซเลทมีการสร้างสีบนปลายข้าวในสภาพการหมักแบบแข็ง (solid state 

fermentation) ในระยะเวลาการหมกั 5-7 วนั โดยสังเกตสีที�เกิดขึ�นอยา่งทั�วถึงและสมํ�าเสมอบนปลายขา้ว หลงัจาก

บดปลายขา้วใหล้ะเอียดและนาํผงสีที�ไดไ้ปสกดัสีดว้ย 70% เอทานอล พบวา่ไดส้ารสกดัสี 2 กลุ่มสี คือ สีชมพู และ

สีเหลือง จากแอคติโนมยัสีท จาํนวน 6 ไอโซเลท ไดแ้ก่ ALD1, ALD15 และ ALD19 (สีชมพู) และไอโซเลท 

ALD2, ALD12 และ ALD27 (สีเหลือง) สอดคลอ้งกบัการสกดัสารสีจากปลายขา้วที�เพาะเลี� ยงแอคติโนมยัสีทดว้ย

เอทานอลความเขม้ขน้ 70% ที�ไดส้ารสกดัสีในโทนสีชมพู สีเหลือง สีชมพูบานเยน็ สีแดง-ส้ม สีม่วง สีส้ม-โอลด์

โรส และสีส้ม [2, 8, 11] สาํหรับไอโซเลทอื�น ๆ นั�น เมื�อสกดัสีแลว้พบวา่สารสกดัสีที�ไดม้ีความเจือจางมาก ซึ� งอาจ

เกิดจากการสร้างเม็ดสีของแอคติโนมยัสีทมีปริมาณน้อยหรือเกิดจากการที�ตวัทาํละลายที�เลือกใชค้ือเอทานอลไม่

สามารถสกดัสารสีเหล่านั�นออกจากปลายขา้วได ้โดยเหตุผลที�เลือกใช้เอทานอลเป็นสารสกดัสีในครั� งนี� เนื�องจาก

เอทานอลถูกใชใ้นการสกดัเม็ดสีจากจุลินทรียต่์าง ๆ ไดท้ั�งแบคทีเรีย เชื�อรา และแอคติโนมยัสีท [17-19] ซึ� งแอคติ

โนมยัสีทที�ถูกนาํมาเพาะเลี�ยงบนปลายขา้วเพื�อให้สร้างสารสี และสกดัสียอ้มดว้ยเอทานอลความเขม้ขน้ร้อยละ 70 

สามารถยอ้มติดสีเส้นใยชนิดต่าง ๆ ได้ [2, 8, 11] และพบว่าการใช้เอทานอลสกดัสีจาก Micrococcus Luteus 

สําหรับการยอ้มสีเส้นใยสังเคราะห์จะทาํให้ไดสี้สันสดใส [20] และนอกจากนี� เอทานอลยงัเป็นตวัทาํละลายที�มีพิษ

ตํ�า หาง่าย และราคาถูก 

เมื�อนาํสารสกดัสีที�ไดไ้ปยอ้มเส้นใยฝ้าย พบวา่สารสกดัสีสามารถยอ้มติดเส้นใยฝ้ายให้มองเห็นเป็นโทนสี

ชมพ ูและสีเหลือง เมื�อเปรียบเทียบกบัเส้นใยฝ้ายในกลุ่มควบคุม สอดคลอ้งกบัการยอ้มสีเส้นใยดว้ยสารสกดัสีจาก

แอคติโนมยัสีทที�สร้างสารสีจากดินรังปลวกและดินรังต่อ-หมาร่า [2, 11] ที�สามารถยอ้มติดเส้นใยไหมในกลุ่มสี

เหลือง สีชมพบูานเยน็ สีส้ม-โอลด์โรส สีส้ม สีม่วง และสีแดง-ส้ม อยา่งไรก็ตามจากการทดลองพบวา่เมื�อทิ�งเส้น

ใยฝ้ายที�ยอ้มสีไวข้า้มคืน สีของเส้นใยฝ้ายจะมีสีที�ซีดจางลง แต่เมื�อเปรียบเทียบค่าเฉดสี (h*) และค่าความแตกต่าง

ของสีโดยรวม (∆E*) ระหวา่งเส้นใยฝ้ายที�ยอ้มดว้ยสารสกดัสีจากแอคติโนมยัสีทกบัชุดควบคุม (Control) พบว่า

ค่าเฉดสีของเส้นใยฝ้ายที�ยอ้มดว้ยสารสีสกดั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% 

และมีค่าความแตกต่างของสีโดยรวมอยูร่ะหวา่ง 4.47 – 9.10 แสดงให้เห็นวา่สารสกดัสีมีความสามารถในการยอ้ม

ติดเส้นใยฝ้ายได ้แต่เมื�อนาํค่าสีเส้นใยฝ้ายกลุ่มสีเหลืองไปเปรียบเทียบค่าความแตกต่างกบัค่าสีที�ไดจ้ากแอคติโน

แบคทีเรียในกลุ่ม Streptomyces spp. [11] พบวา่ค่าความเป็นสีเหลือง-นํ�าเงิน (b*) ที�ไดจ้ากการทดลองมีความเป็นสี

เหลืองน้อยกวา่ (less yellow) และมีความสดใสนอ้ยกวา่สีที�นาํมาเปรียบเทียบ เช่นเดียวกนักบัค่าสีของเส้นใยฝ้าย

กลุ่มสีชมพูที�มีค่าความสดใส และค่าความเป็นสีแดง-เขียว (a*) นอ้ยกวา่ (less red) ค่าความเป็นสีแดงของแอคติโน
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แบคทีเรียสายพนัธ์ุ D7 [8] อาจเป็นไปได้วา่ความเขม้ขน้ของสารสกดัสีมีความเขม้ขน้น้อยเกินไป รวมทั�งวิธีการ

และสภาวะที�ใชใ้นการยอ้มสีเส้นใยยงัไม่มีความเหมาะสมกบัสารสีที�สกดัได ้ซึ� งจะตอ้งมีการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการยอ้มติดสีต่อไป ทั�งนี� เพื�อให้ผลการยอ้มสีมีความชัดเจน สดใส และมีเฉดสีที�น่าสนใจเพื�อให้

สามารถพฒันาใชไ้ดใ้นอนาคต 

การจดัจาํแนกแอคติโนมยัสีททั�ง 4 ไอโซเลท ที�ยอ้มติดสีเส้นใยฝ้ายในเบื�องตน้ พบวา่ทั�ง 4 ไอโซเลท จดั

อยู่ในจีนัส Streptomyces ซึ� งเป็นจีนสัที�พบมากที�สุดในดิน โดยพบวา่แอคติโนมยัสีทที�คดัแยกไดจ้ากดินมากกว่า 

95% คือกลุ่ม Streptomyces [16] สําหรับ Streptomyces แต่ละสายพนัธ์ุนั�นจะมีความสามารถในการสร้างสารต่าง ๆ 

รวมทั�งการสร้างเม็ดสีที�มีลกัษณะเด่นแตกต่างกนัออกไป เช่น สร้างเมลานินที�มีสีดาํจนถึงสีนํ� าตาล แคโรทีนอยด์ที�

ให้สีแดง เหลือง และชมพูไปจนถึงสีม่วง และสร้างแอคติโนโรดินที�มีความสัมพนัธ์กบัการสร้างสารสีนํ� าเงิน 

ตวัอย่างเช่น Streptomyces sp. JAR6 ที�แยกได้จากดินเศษใบไมส้ามารถผลิตสารสีแดงที�มีฤทธิ� ในการยบัย ั�ง

เชื�อจุลินทรียแ์ละเซลล์มะเร็งได ้Streptomyces glaucescens NEAE-H สามารถสร้างเมลานินที�มีฤทธิ� เป็นสารตา้น

อนุมูลอิสระและยบัย ั�งเซลล์มะเร็ง รวมทั�ง Streptomyces spp. จากดินรังต่อ-หมาร่าที�สามารถสร้างสารสีและยอ้ม

ติดสีเส้นใยไหมได ้เป็นตน้ [11, 13, 21-22] 

การศึกษาการสร้างสารสีของแอคติโนมยัสีทโดยการเพาะเลี�ยงบนปลายขา้ว พบวา่แอคติโนมยัสีทสามารถ

เจริญและสร้างสารสีบนปลายขา้วได ้เช่นเดียวกบัแอคติโนมยัสีทที�คดัแยกไดจ้ากดินรังปลวกและดินรังต่อ-หมาร่า 

[2, 11] ขา้ว รวมทั�งผลพลอยไดจ้ากขา้ว และเศษขา้วเหลือถูกนาํมาใชเ้ป็นอาหารสําหรับการเพาะเลี� ยงจุลินทรียเ์พื�อ

การผลิตสารสี ซึ� งเป็นการใช้ประโยชน์และเพิ�มมูลค่าให้สิ� งที�อาจเหลือทิ�งทางการเกษตรหรือทางอาหาร [23] 

อย่างไรก็ตามในการเพาะเลี� ยงแอคติโนมยัสีทเพื�อการสร้างสารสีนั�นจาํเป็นตอ้งหาสภาวะและวสัดุที�ใช้ในการ

เพาะเลี� ยงให้เหมาะสม เพราะองค์ประกอบของอาหารเพาะเลี�ยงมีผลต่อการสร้างสารสีของแอคติโนมยัสีท โดย

พบวา่แอคติโนมยัสีทไอโซเลทเดียวกนั แต่หากเพาะเลี� ยงบนอาหารที�แตกต่างกนัจะเกิดการสร้างสารสีที�แตกต่าง

กนัได ้[24] การประยุกต์ใชว้สัดุเหลือใชท้างการเกษตรและเศษอาหาร รวมทั�งการไดม้าซึ� งสียอ้มจากธรรมชาติ มี

ส่วนช่วยในการลดปริมาณขยะเหลือทิ�ง ลดสารก่อมลพิษที�เกิดจากการใชสี้ยอ้มทางเคมี และเป็นการใชป้ระโยชน์

จากจุลินทรียใ์นการลดการปนเปื� อนและการตกคา้งของสารพิษต่อสิ�งแวดลอ้มได ้[25] 

 

5. บทสรุป 

งานวิจัยนี� มีเป้าหมายเพื�อคัดแยกแอคติโนมัยสีทที�สร้างสารสีจากดินที�ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ จังหวดั           

ศรีสะเกษ และศึกษาความสามารถในการสร้างสารสีของแอคติโนมยัสีทที�คดัแยกได ้รวมถึงการสกดัสารสีและ

การนําสารสกัดสีที�ได้ไปศึกษาการยอ้มติดเส้นใยฝ้าย โดยคัดแยกแอคติโนมยัสีทจากดินด้วยอาหาร sodium 

caseinate agar ไดท้ั�งสิ�น 27 ไอโซเลท มีแอคติโนมยัสีทที�สามารถเจริญและสร้างสารสีบนปลายขา้ว แลว้สามารถ

สกดัสารสีจากปลายขา้วดว้ย 70% เอทานอลได ้จาํนวน 6 ไอโซเลท แบ่งเป็นสารสกดัโทนสีชมพูและสีเหลือง เมื�อ

นาํสารสกดัสีที�ไดไ้ปยอ้มสีเส้นใยฝ้าย พบวา่สารสกดัสีที�สามารถยอ้มติดสีเส้นใยฝ้ายมีจาํนวน 4 ไอโซเลท ไดแ้ก่  
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ไอโซเลท ALD1, ALD15 และ ALD19 ย ้อมติดโทนสีชมพู และไอโซเลท ALD27 ยอ้มติดโทนสีเหลือง ผล

การศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยาและการศึกษาทางชีวเคมีเบื�องตน้ พบวา่แอคติโนมยัสีททั�ง 4 ไอโซเลท จดัอยู่

ในจีนสั Streptomyces อย่างไรก็ตามควรมีการจดัจาํแนกสายพนัธ์ุของแอคติโนมยัสีทดว้ยเทคนิคทางชีวโมเลกุล

ต่อไป เพื�อให้ทราบสายพนัธุ์ที�แทจ้ริงสําหรับการเก็บรักษาสายพนัธุ์ของจุลินทรียท์ี�คดัแยกในทอ้งถิ�น และใช้เป็น

ขอ้มูลในการคดัเลือกวสัดุเพาะเลี� ยงเพื�อให้ได้สารสีตามที�ตอ้งการ ผลการวิจยัในครั� งนี� สามารถใช้เป็นข้อมูล

พื�นฐานสําหรับการต่อยอดในการหาสารสีจากธรรมชาติมาทดแทนสีเคมีสังเคราะห์ที�ใชส้ําหรับการยอ้มสีเส้นใย

ต่าง ๆ ซึ� งจะตอ้งมีการศึกษาเพิ�มเติมเกี�ยวกบัสภาวะการสกดัสารสี กระบวนการยอ้มสี ค่าการติดสี และมีการ

ทดสอบความคงทนของสีในการย้อมเส้นใยประเภทต่าง ๆ ทั� งนี� เพื�อการพัฒนาและประยุกต์ใช้สารสีใน

อุตสาหกรรมการยอ้มสีต่อไป 
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การพัฒนาสมบัติเชิงกลของชั�นวสัดุซ่อมแซมตัวเองของถังนํ�ามันซ่อมแซมตัวเองได้ 

โดยการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลส 

Improvement of Mechanical Properties of Self-sealing Material of Self-sealing Fuel Tank 

by Adding Nanocellulose Fiber 
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บทคัดย่อ  

 งานวิจยันี�ปรับปรุงสมบติัความแขง็แรงของยางธรรมชาติ โดยใชส้ารเสริมแรงเป็นเส้นใยนาโนเซลลูโลส

และผสมลงในยางธรรมชาติที� 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 phr เพื�อทาํเป็นวสัดุกนัรั�วของถงันํ� ามนัซ่อมแซมตวัเองได ้

งานวิจยันี�ศึกษาหาปริมาณรูพรุน สมบติัเชิงกล (ทั�งก่อนและหลงัการบวมตวัในนํ� ามนัเบนซิน) และอตัราการบวม

ตวัของยาง กระบวนการเตรียมชิ�นงานทาํได้โดยผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสกับนํ� ากลั�น จากนั�นทาํให้เส้นใย

กระจายตวัดว้ยเครื�องผสมสารความถี�สูง นาํมาผสมกบันํ�ายางลาเทก็ซ์ดว้ยเครื�องกวนสารละลาย และอบที�อุณหภูมิ 
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70 องศาเซลเซียส นาน 12 ชม. นาํยางผสมเส้นใยดงักล่าวมาผสมกบัยางธรรมชาติและสารเติมแต่ง ดว้ยเครื�องผสม

ยางแบบสองลูกกลิ�ง จากนั�นหาค่าระยะเวลาการคงรูปของยาง (tc90) ดว้ยเครื�องรีโอมิเตอร์แบบจานแกวง่ที�อุณหภูมิ 

150 องศาเซลเซียส นาํค่าที�ไดม้าใช้ในการคงรูปยางให้เป็นแผน่ดว้ยเครื�องอดัขึ�นรูปดว้ยความร้อน จากนั�นศึกษา

สัณฐานวิทยา ได้แก่ วิเคราะห์หาปริมาณรูพรุน และการกระจายตวัของเส้นใย ดว้ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราด ทดสอบสมบติัเชิงกล ดว้ยเครื�องทดสอบแรงดึง ในขณะเดียวกนันาํยางสูตรต่าง ๆ ไปหาอตัราการ

บวมตวัในนํ� ามนัเบนซินที�เวลาต่าง ๆ ผลการทดลองสรุปว่า สูตรที�มีการผสมเส้นใยลงในยางธรรมชาติที� 2 phr 

เป็นสูตรที�เหมาะสมที�สุด เพราะมีอัตราการบวมตวัเร็วที�สุดเมื�อสัมผสักับนํ� ามนัเบนซิน และมีความแข็งแรง

มากกวา่สูตรที�ไม่เติมเส้นใย ทั�งก่อนและหลงับวมตวัในนํ�ามนัเบนซิน 

 

คําสําคัญ: นาโนเซลลูโลส; ยางธรรมชาติ; วสัดุซ่อมแซมตวัเองได;้ การบวมตวัในนํ�ามนั 

 

Abstract  

 This research concerns the improvement of the strength of natural rubber. The nanocellulose fiber were 

used as reinforcement in natural rubber at 0, 2, 4, 6, 8 and 10 phr, which can be used as a self-sealing material of 

the self-sealing fuel tanks. This research studied the porosity content, mechanical properties (before and after 

gasoline uptake) and the rate of rubber swelling. Preparation process, the nanocellulose fiber and distilled water 

were mixed, and the fiber was dispersed by using a high frequency ultrasonic probe. Afterwards, the fiber 

solutions and the natural rubber latex were mixed by using a magnetic stirrer and dried in an oven at 70 oC for 

12 h. Then, the masterbatches of the fiber/rubber were blended with the natural rubber and the additives using a 

two-roll mill machine. Afterward, the compounds were measured the curing time (tc90) using the oscillating 

rheometer at 150 degree celsius. The compounds were fabricated to be the samples in a sheet form, using the 

hot-press compression molding machine. Subsequently, the samples were studied the morphology, including the 

porosity content and the fiber distribution by using the scanning electron microscopy. The mechanical properties 

were tested by using the universal testing machine. Meanwhile, the samples were immersed into the gasoline. 

The rate of rubber swelling at various times were investigated. The results conclude that the rubber sheet with 2 

phr of the nanocellulose fiber is the optimum formula. It was due to this formula stronger than the neat rubber, 

before and after gasoline uptake. Furthermore, it also has the highest rate of swelling.    

 

Keywords: Nanocellulose; Natural rubber; Self-sealing material; Fuel swelling. 
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1. บทนํา 

 การวิจยัและพฒันาที�เกี�ยวขอ้งกบัอากาศยานนั�น มีทั�งการศึกษาเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและความปลอดภยั

ระหวา่งการบินของอากาศยาน [1] หนึ�งในส่วนสําคญัของชิ�นส่วนอากาศยานที�มีความเสี�ยงต่อความปลอดภยัเป็น

อยา่งมากคือถงันํ�ามนัเชื�อเพลิง เพราะเป็นส่วนที�มีความวอ่งไวต่อการติดไฟและการระเบิด ดว้ยเหตุนี�  จึงมีงานวิจยั

และสิทธิบตัรจาํนวนมากทาํการพฒันาถงันํ� ามนัเชื�อเพลิงให้มีความปลอดภยัมากขึ�น ซึ� งหนึ�งในการพฒันา ไดแ้ก่    

การสร้างถงันํ�ามนัเชื�อเพลิงซ่อมแซมตวัเองได ้หรือ “Self-sealing fuel tank” [1-3] 

 ถงันํ� ามนัเชื�อเพลิงซ่อมแซมตวัเองได ้เริ�มผลิตขึ�นในช่วงสงครามโลกครั� งที� 2 และสงครามเกาหลี เพื�อใช้

ในอากาศยานทางการทหาร [1, 4] โดยใชห้ลกัการบวมตวัของวสัดุเมื�อสัมผสักบันํ� ามนัเชื�อเพลิง กล่าวคือ เมื�อวสัดุ

นั�นสัมผสักบันํ� ามนัเชื�อเพลิงจะเกิดการบวมตวัมาอุดรอยรั�วของถงันํ� ามนั เมื�อเครื�องบินรบถูกยิงทะลุถงันํ� ามนัชั�น

วสัดุดังกล่าวจะเกิดการบวมตวั และปิดรอยรั�วจากการถูกยิงได้ [1] โดยรูปที� 1-ก แสดงหลกัการทาํงานของถงั

นํ� ามนัเชื�อเพลิงซ่อมแซมตวัเองได ้โดยเมื�อถงัเกิดรอยรั�วหรือถูกเจาะทะลุ (รูปที� 1-ข) นํ� ามนัเชื�อเพลิงจะสัมผสักบั

ชั�นยางที�ไม่มีการเชื�อมโยงโมเลกุล ทาํให้ยางบวมตวัและปิดรอยรั�วได ้(รูปที� 1-ค) ทาํให้ช่วยลดการสูญเสียนํ� ามนั

เชื�อเพลิง และเพิ�มโอกาสในการนาํเครื�องบินลงจอดไดอ้ยา่งปลอดภยั [1, 3]  

 

 
รูปที� 1 แบบจาํลองโครงสร้างและหลกัการทาํงานของถงันํ�ามนัซ่อมแซมตวัเองได ้(ก) 

นํ�ามนัเชื�อเพลิงไหลผา่นรูรั�วของถงันํ�ามนั (ข) และ ยางสัมผสันํ�ามนัเชื�อเพลิงจนบวมตวัปิดรูรั�ว (ค) [5]  
  

ถงันํ� ามนัที�ซ่อมแชมตวัเองได้นั�น จะตอ้งบวมตวัไดดี้เมื�อสัมผสักบันํ� ามนัเชื�อเพลิง และจะตอ้งไม่ละลาย

ในนํ�ามนัเชื�อเพลิงนั�น อีกทั�งยงัตอ้งมีความเหนียว แข็งแรง และทนต่อการฉีกขาด [1] ดว้ยเหตุนี�  เพื�อตอบสนองต่อ

ความตอ้งการขา้งตน้ ถงันํ� ามนัซ่อมแซมตวัเองไดส่้วนใหญ่ จึงประกอบไปดว้ยชั�นวสัดุหลกั คือ ชั�นของแผ่นยาง

และผา้เสริมแรง ซึ� งชั�นที�ติดกบัตวัถึงคือชั�นยางที�ผา่นการคงรูป (vulcanized rubber) ชั�นถดัมาเป็นชั�นของยางที�ไม่

มีการคงรูป (unvulcanized rubber) และชั�นนอกสุดเป็นชั�นผา้เสริมแรง (reinforced fabric) ดงัแสดงไวใ้นรูปที� 1-ก 

[4, 6]  ถงันํ� ามนัซ่อมแซมตวัเองได ้มกัใช้กบัเครื�องบินขนาดเล็กที�ใช้เครื�องยนต์ลูกสูบ ซึ� งใช้นํ� ามนัเบนซินเป็น

เชื�อเพลิง ดงันั�นชั�นวสัดุซ่อมแซมตวัเองของถงันํ�ามนัดงักล่าว จะตอ้งทาํจากวสัดุที�บวมตวัไดดี้เมื�อสัมผสักบันํ� ามนั

เบนซิน และยงัตอ้งบวมตวัไดดี้ที�อุณหภูมิต ํ�าเพราะเครื�องบินตอ้งบินที�เพดานบินที�สูงซึ� งมีอากาศเยน็จดั  ซึ� งวสัดุที�

บวมตวัในนํ� ามนัเบนซินไดดี้ที�อากาศเยน็จดั คือ ยางธรรมชาติ (natural rubber, NR) [4] แต่หากภูมิประเทศของ
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ประเทศนั�นไม่สามารถผลิตยางธรรมชาติได ้ก็สามารถใช้ยางสังเคราะห์ที�ราคาแพงกว่าได้ เช่น ยางพอลิบิวตะ     

ไดอีน และยางไอโซบิวทิลีนไอโซพรีน เป็นตน้ [1, 6] แมว้า่ยางดงักล่าวจะมีอตัราการบวมตวัที�ชา้กวา่และใชง้านที�

อุณหภูมิต ํ�าไดดี้ไม่เท่ากบัยางธรรมชาติก็ตาม [4, 5-6] 

แต่ทั�งนี�ทั�งนั�น หากวสัดุดงักล่าวไม่มีการเชื�อมโยงโมเลกุลเลย อาจมีความแข็งแรงไม่เพียงพอขณะบวมตวั 

ก็อาจทาํใหชิ้�นส่วนยางส่วนนั�นขาดออกและหลุดเขา้ในระบบจ่ายนํ�ามนั ทาํให้ฟิลเตอร์และท่อส่งนํ� ามนัเกิดการอุด

ตนั จนกระทั�งนํ�ามนัไม่สามารถส่งไปยงัเครื�องยนตไ์ด ้ส่งผลให้เครื�องยนตด์บักลางอากาศ ซึ� งอาจกลายเป็นปัญหา

ที�ร้ายแรงมากตามมาได ้ดงันั�น ชั�นยางซ่อมแซมตวัเองได ้จึงควรมีความแข็งแรงขณะบวมตวัอยา่งเพียงพอที�จะไม่

ขาดและหลุดเขา้สู่ท่อและตวักรองของระบบนํ�ามนัเชื�อเพลิงไดง่้าย งานวิจยัก่อนหน้านี�  จึงไดท้าํการปรับปรุงความ

แข็งแรงของยางและศึกษาเกี�ยวกบัความสามารถในการดูดซับและการบวมตวัของยางธรรมชาติในสารอินทรีย ์

รวมถึงนํ� ามนัเบนซิน ซึ� งพบว่าความแข็งแรงและความสามารถในการดูดซับและการบวมตวัของยางธรรมชาติ

ขึ�นอยูก่บัปริมาณสารเชื�อมโยงโมเลกุลและปริมาณรูพรุนของยาง [5-10]     

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่างานวิจยัดังกล่าวจะได้สูตรยางธรรมชาติที�มีปริมาณสารเชื�อมโยงโมเลกุลและ

ปริมาณสารทาํให้เกิดฟองที�เหมาะสมแลว้ แต่ก็ยงัพบวา่ค่าความแขง็แรงหลงัการบวมตวัยงัควรที�จะมีการปรับปรุง

ให้ดีขึ�นอีก [5, 11-12] ดว้ยเหตุนี�  งานวิจยันี� ตอ้งการปรับปรุงความแข็งแรงของวสัดุยางธรรมชาติทั�งก่อนและ

หลงัจากการบวมตวัดว้ยนํ�ามนัเบนซิน โดยการเติมสารเสริมแรงลงไปในยางธรรมชาติ เพื�อเพิ�มความแข็งแรงและ

เพิ�มประสิทธิภาพการใชง้านของถงันํ�ามนัแบบซ่อมแซมตวัเองได ้

 โดยงานวิจยันี�มุ่งเนน้ที�จะใชเ้ส้นใยนาโนเซลลูโลส (nano-cellulose) เป็นสารเสริมแรงให้กบัยางธรรมชาติ 

[13-18] ซึ� งเส้นใยนี� มีขอ้ดีคือ มีขนาดเล็กมีความอ่อนตวั โดยขนาดของเส้นใยจดัอยู่ในระดบันาโนเมตร และมี

อตัราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนยก์ลางสูง (high aspect ratio) ซึ� งคาดว่าน่าจะสามารถกระจายตวัไปในเนื�อ     

เมทริกซ์ที�มีลกัษณะเป็นรูพรุนได้ดี สามารถเพิ�มความแข็งแรงให้กบัส่วนที�เป็นเมทริกซ์ได ้นอกจากนี�  เนื�องจาก

เส้นใยดงักล่าวเป็นสารอินทรียท์ี�มีขนาดเล็ก และมีความอ่อนตวั หากเกิดการหลุดเขา้ไปในระบบการจ่ายนํ� ามนั

เชื�อเพลิง ก็ไม่น่าจะทาํให้เกิดการอุดตนัในระบบดงักล่าวไดเ้พราะเส้นใยมีขนาดเล็ก อ่อนตวัมาก และยงัสามารถ

เผาไหม้ได้ ซึ� งดีกว่าสารเสริมแรงชนิดอื�น ที�มกัจะเป็นสารอนินทรีย์ที�มีความแข็งและทนต่ออุณหภูมิสูง เช่น 

แคลเซียมคาร์บอเนต เคลย ์และซิลิกา เป็นตน้ [15, 19]  

 

2. วธิีการวิจัย 

2.1 วัสดุและอุปกรณ์ที�ใช้ในงานวจิัย  

2.1.1 วัสดุและสารเคมี 

วสัดุและสารเคมีที�ใช้ในงานวิจยันี�  ได้แก่ ยางลาเท็กซ์ (ชนิด HA60% DRC) จาก บริษัท ไทยรับเบอร์         

ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ยางธรรมชาติ (เกรด STR 5L) แบบยางกอ้น กรดสเตียริค (Stearic acid) สารซิงคอ์อก

ไซด์ (ZnO) สารโทลูอีนซัลโฟนิลไฮดราไซด์ (Toluenesulfonyl hydrazide) สารไดเบนโซไทอะซิลไดซัลไฟด์ 
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(Dibenzothiazyl disulfide; MBTS) สารเตตระเมทริลไธยูแรมโมโนซัลไฟด์ (Tetramethylthiuram monosulfide, 

TMTM) สารซัลเฟอร์ (Sulphur) สารไดเมทิลบิวทิลฟีนิลฟีนิลลีนไดเอมีน (N-(1,3-dimethylbutyl)-N’-phenyl-p-

phenylenediamine; 6PPD) สารขา้งต้นได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษทั เคมี อินโนเวชั�น จาํกดั เส้นใยนาโน

เซลลูโลส (Nanofibrillated cellulose, NC) เตรียมไดจ้ากเส้นใยเกรด Celish-KY 100S (23-27%โดยนํ� าหนกั ในนํ� า) 

จากบริษทั Daicel Finechem จาํกดั (โตเกียว ประเทศญี�ปุ่ น) นํ�ามนัเบนซิน จากบริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จาํกดั 
 

2.1.2 เครื�องมือและอุปกรณ์ 

เครื�องกวนสารละลาย (ยี�ห้อ IKA รุ่น C-MAG HS10) เครื�องผสมสารความถี�สูง (Ultrasonic processor 

ยี�ห้อ Cole Parmer รุ่น MODEL CV334) ตูอ้บลมร้อน (ยี�ห้อ Memmert รุ่น UN750plus) เครื�องผสมยางแบบสอง

ลูกกลิ�ง (ยี�ห้อ Chareontut รุ่น D6L12-HT-INV ประเทศไทย) เครื�องขึ� นรูปแบบกดอดัด้วยความร้อน (ยี�ห้อ 

Cometech รุ่น G6010-01-024 ไตห้วนั) เครื�องทดสอบสมบติัแรงดึงยืดอเนกประสงค ์(ยี�ห้อ Testometric รุ่น M500-

25AT ประเทศองักฤษ) เครื�องรีโอมิเตอร์แบบจานแกวง่ (Moving die rheometer, MDR) (ยี�ห้อ Ektron รุ่น EKT-

2000s ไตห้วนั) กลอ้งจุลทรรศน์ซูมสเตอริโอไมโครสโคป (ยี�ห้อ Nikon รุ่น SMZ800 ประเทศญี�ปุ่ น) เครื�องชั�งแบบ

ดิจิตอล               สามตาํแหน่ง (รุ่น ML204 บริษทั Mettler Toledo, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) เครื�องวดัการ

เปลี�ยนแปลงนํ� าหนักของสารตัวอย่างเมื�อได้รับความร้อน (Thermogravimetric Analyzer) ยี�ห้อ METTLER 

TOLEDO รุ่น: TGA/DSC3+ และกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) ยี�ห้อ 

LEO รุ่น LEO 1450 VP  
 

 

2.2 ขั�นตอนการเตรียมสารละลายยางผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลส 

2.2.1 การเตรียมสารละลายนาโนเซลลูโลส 

นาํเส้นใยนาโนเซลลูโลสเกรด Celish-KY 100S (23-27%โดยนํ� าหนกั ในนํ� า) มาทาํการผสมกบันํ� ากลั�น 

ดว้ยเครื�องกวนสารละลาย ในอตัราส่วนเส้นใย:นํ�ากลั�น เท่ากบั 1:100 โดยนํ�าหนกั เป็นเวลา 24 ชั�วโมง หลงัจากนั�น

นาํสารที�ได้ไปเขา้เครื�องผสมสารความถี�สูง ที�ความถี� 100 เฮิร์ทซ์ แอมพลิจูด 40 จูล เป็นเวลา 1 ชั�วโมง เพื�อให ้   

เส้นใยเซลลูโลสเแตกตวัจาก microfibrillate เป็น nanofibrillated โดยระหวา่งผสมตอ้งควบคุมอุณหภูมิสารไม่ให้มี

ความร้อนมากเกินไป โดยนาํนํ�าแขง็มาหล่อเยน็รอบบีกเกอร์ที�ใส่สารผสมดงักล่าว จากนั�นจะไดส้ารผสมเส้นใยนา

โนเซลลูโลสแขวนลอยกระจายตวัอยูใ่นนํ�ากลั�น หากไม่นาํมาใชท้นัทีใหเ้ก็บไวท้ี�อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
 

2.2.2 การเตรียมยางแผ่นอบแห้งผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลส 

นาํสารผสมนาโนเซลลูโลสที�เตรียมไดจ้ากขอ้ 2.2.1 มาผสมกบันํ� ายางธรรมชาติชนิด HA60% DRC ใน

อตัราส่วน 1 ต่อ 5 โดยนํ�าหนกั ดว้ยเครื�องกวนสารละลาย เป็นเวลา 2 ชั�วโมง จากนั�นนาํไปอบให้แห้งดว้ยตูอ้บลม

ร้อน ที�อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั�วโมง เพื�อป้องกนัการเกิดเชื�อราที�ชิ�นงาน จากนั�นจะไดย้างแผ่น

ผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลส 
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2.3 ขั�นตอนการเตรียมยางคอมปาวด์ 

ผสมสารเติมแต่งและยางแผน่ผสมนาโนเซลลูโลส (จากขอ้ 2.2.2) ลงในยางกอ้นธรรมชาติเกรด STR 5L 

ดว้ยเครื�องผสมยางแบบสองลูกกลิ�ง ควบคุมอุณหภูมิที� 50 องศาเซลเซียส ใชค้วามเร็วรอบเท่ากบั 4 รอบต่อนาที ใช้

เวลาในการผสมแต่ละสูตรเท่ากบั 24 นาที แต่ละสูตรจะเติมสารเติมแต่งในปริมาณเท่ากนัทุกสูตร โดยปริมาณ

ส่วนผสมของยางธรรมชาติ สารเติมแต่ง และเส้นใยนาโนเซลลูโลสในยางธรรมชาติ แสดงไวใ้นตารางที� 1  
 

ตารางที� 1 ปริมาณยางธรรมชาติ สารเติมแต่ง และเส้นใยนาโนเซลลูโลส ที�ใชใ้นการเตรียมยางคอมปาวด ์ 
ส่วนประกอบ ปริมาณที�ใช้ (phr) 

ยางธรรมชาติ (STR 5L) 100 

สารกระตุน้ปฏิกิริยาวลัคาไนซ์ (ZnO) 4 

สารกระตุน้ตวัเร่ง (stearic acid) 2 

สารป้องกนัยางเสื�อมสภาพ (6PPD) 1 

สารทาํให้เกิดฟอง (sulfonyl hydrazide) 12 

สารเร่งปฏิกิริยายาวลัคาไนซ์ (MBTS) 2.5 

สารเร่งปฏิกิริยายาวลัคาไนซ์ (TMTM) 1 

สารเชื�อมโยงโมเลกุล (sulfur) 0.5 

เส้นใยนาโนเซลลูโลส 0, 2, 4, 6, 8, 10 
 

2.4 ขั�นตอนการคงรูปยาง 

2.4.1 การหาระยะเวลาการคงรูปของยาง 

 นาํยางคอมปาวด์แต่ละสูตรในตารางที� 1 มาทาํการหาค่าระยะเวลาการคงรูปของยาง (tc90) และค่าแรงบิด

สูงสุด โดยใชเ้ครื�องรีโอมิเตอร์แบบจานแกวง่ ที�อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั�วโมง 
 

2.4.2 การคงรูปยาง  

 นาํยางคอมปาวดท์ี�ได ้มาทาํการคงรูปให้เป็นแผน่ชิ�นงาน ขนาด 15x15x2 มิลลิเมตร ดว้ยเครื�องขึ�นรูปแบบ

กดอดัดว้ยความร้อน โดยขึ�นรูปที�อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส แรงดนัในการกดอดัเท่ากบั 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ�ว 

และใชร้ะยะเวลาที�ใชใ้นการขึ�นรูปจากตารางที� 2 
 

2.5 ขั�นตอนการวเิคราะห์และทดสอบ 

2.5.1 การวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาของเส้นใย และเส้นใยผสมยางธรรมชาติ 

 นาํยางที�ผา่นการคงรูปมาตดัขวางเป็นชิ�นที�มีความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร จาํนวนสูตรละ 3 ชิ�น และนาํ

เส้นใยที�ไดจ้ากการเตรียมในหวัขอ้ 2.2.1 มาทาํให้แห้ง จากนั�นนาํไปถ่ายภาพดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

ส่องกราดโหมด secondary electron (SE) เพื�อดูลกัษณะสัณฐานวทิยาทั�งของเส้นใยและชิ�นงานยางสูตรต่าง ๆ และ

คาํนวนหาสัดส่วนและการกระจายตวัของรูพรุนในเนื�อยาง โดยนาํภาพของชิ�นงานยางผสมนาโนเซลลูโลสสูตร

ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม ImageJ เพื�อหาค่าร้อยละสัดส่วนพื�นที�รูพรุนและวดัขนาดรูพรุน จากนั�นนาํค่าที�

ไดไ้ปวิเคราะห์หาความหนาแน่นของการกระจายตวัของรูพรุนแต่ละขนาด ดว้ยโปรแกรม OriginPro2021b โดยใช้
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ฟังก์ชั�น Gaussian นอกจากนี�  ยงัทาํการวิเคราะห์การกระจายตัวของเส้นใยในเนื�อยางด้วยการใช้เทคนิคการ

ถ่ายภาพโหมด SEM-EDX scan mapping เพื�อดูการกระจายตวัของออกซิเจนซึ�งเป็นตวัแทนของเส้นใยในเนื�อยาง 
 

2.5.2 การทดสอบสมบัติเชิงกล 

นาํชิ�นงานที�ไดม้าเตรียมใหเ้ป็นรูปดมัเบลล์ให้มีขนาดตามมาตรฐาน ASTM D 638 สูตรละ 5 ชิ�นงาน นาํมา

หาค่าการทนต่อต่อแรงดึงสูงสุด และค่าร้อยละการยืดตวั ณ จุดขาด ด้วยเครื�องทดสอบแรงดึงยืดอเนกประสงค ์

ความเร็วที�ใชใ้นการดึงชิ�นงานคือ 500 มิลลิเมตร/นาที และใช้หัววดัขนาด 100 กิโลกรัมแรง (Kgf) การทดสอบแรง

ดึงประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ส่วนแรกนาํชิ�นงานที�ขึ�นรูปแลว้มาทาํการทดสอบไดท้นัที ส่วนที�สอง นาํชิ�นงานที�บวม

ตวัแลว้ (หลงัจากแช่ในนํ�ามนัเบนซิน เป็นเวลา 2 ชั�วโมง) มาทาํการดึงทดสอบเพื�อหาค่าเพื�อหาค่าการทนต่อแรงดึง

สูงสุด และค่าร้อยละการยืดตวั ณ จุดขาด ของชิ�นงาน 
 

2.5.3 การหาร้อยละการบวมตัวของยางในนํ�ามันเบนซิน 

 การหาร้อยละการบวมตวัของยางในนํ�ามนัเบนซิน สามารถคาํนวน ไดต้ามสูตร 2.1 
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  โดย  Qt  คือ ร้อยละการบวมตวั 

       Wt คือ นํ�าหนกัชิ�นงานหลงัแช่ (กรัม) 

        Wo คือ นํ�าหนกัชิ�นงานก่อนแช่ (กรัม) 

    Mw คือ มวลโมเลกุลของนํ�ามนัเบนซิน (114.23 กรัมต่อโมล) 
 
 

นาํยางที�ผ่านการคงรูปแต่ละสูตร มากดตดัให้เป็นรูปวงกลมให้มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 25 มิลลิเมตร 

(รูปที� 2) จาํนวนสูตรละ 3 ชิ�น จากนั�นชั�งนํ� าหนกัด้วยเครื�องชั�งนํ� าหนัก 3 ตาํแหน่ง โดยชั�งนํ� าหนักยางก่อนแช่ใน

นํ�ามนัเบนซิน จากนั�น นาํยางสูตรต่าง ๆ มาแช่ลงในขวดแกว้บรรจุนํ� ามนัเบนซินที�มีฝาปิดสนิทและแช่ไวเ้ป็นเวลา             

9 ชั�วโมง โดย 3 ชั�วโมงแรกจะนํายางออกมาชั�งนํ� าหนกัทุก 15 นาที หลงัจากนั�นชั�งนํ� าหนักทุก 30 นาที จนครบ         

9 ชั�วโมง  (หรือ 540 นาที) โดยลกัษณะของยางก่อนและหลงัแช่ในนํ�ามนัเบนซิน แสดงไวใ้นรูปที� 2 
 

 
 

 

รูปที� 2 เปรียบเทียบขนาดยาง ก่อนและหลงัการบวมตวัหลงัจากแช่ในนํ�ามนัเบนซิน นาน 540 นาที 

(1) 
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3 ผลการทดลองและการอภิปรายผล 

3.1 สัณฐานวิทยาของเส้นใยนาโนเซลลูโลส 

รูปที� 3 แสดงลกัษณะของเส้นใยนาโนเซลลูโลสที�เตรียมได้จากหัวขอ้ 2.2.1 จากการตรวจสอบด้วยกล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบวา่เส้นใยนาโนเซลลูโลส Celish KY-100S ที�เตรียมไดน้ั�นมีความยาวมาก

และมีการแตกตวัดี มีเส้นผา่นศูนยก์ลางขนาดเล็ก อยูใ่นช่วงตั�งแต่ 30 – 400 นาโนเมตร เส้นใยส่วนมากมีเส้นผา่น

ศูนยก์ลางอยูใ่นช่วง 100 – 200 นาโนเมตร แต่ก็มีเส้นใยบางส่วนเกาะกลุ่มเป็นเส้นใยขนาดใหญ่ 250 – 500 นาโน

เมตร ปะปนอยูบ่า้ง ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัก่อนหนา้นี�  [20-25]   
 

  

   
รูปที� 3 ภาพถ่ายเส้นใยนาโนเซลลูโลส Celish KY-100S จากกลอ้งจุลทรรศอิ์เล็กตรอนแบบส่องกราด 

 

3.2 ระยะเวลาการคงรูปและค่าแรงบิดสูงสุดของยางธรรมชาติ และยางธรรมชาติผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลส 

ตารางที� 2 แสดงระยะเวลาที�ใช้ในการคงรูป (tc90) และค่าแรงบิดสูงสุดของชิ�นงานยางธรรมชาติที�มีการ

ผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสปริมาณต่าง ๆ  
 

ตารางที� 2 ค่าระยะเวลาการคงรูป (tc90) และค่าแรงบิดสูงสุดของยางแต่ละสูตร 
สูตร ปริมาณ NC* (phr) ค่า tc90 (นาที) ค่าแรงบิดสูงสุด (lbf.in) 

Pure NR 0 41.18 1.82 

NC2 2 38.11 1.61 

NC4 4 36.05 1.95 

NC6 6 38.05 1.68 

NC8 8 38.54 2.25 

  NC10 10 40.30 2.82 

*ปริมาณ NC คือ ปริมาณเส้นใยนาโนเซลลูโลส  

 

จากขอ้มูลดงักล่าว พบวา่ระยะเวลาที�ใชใ้นการคงรูปของยางทุกสูตรมีค่าใกลเ้คียงกนั คืออยูใ่นช่วง 36 – 41 

นาที ที�เป็นเช่นนี� เพราะทุกสูตรมีการเติมสารเชื�อมโยงโมเลกุลในปริมาณที�เท่ากนั นอกจากนี�  อีกนยัหนึ�งอาจกล่าว

ไดว้า่การผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสที�ปริมาณ 2 – 10 phr ลงในยางธรรมชาติไม่ไดส่้งผลต่อระยะเวลาการคงรูป

ของยางธรรมชาติ   
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เมื�อพิจารณาค่าแรงบิดสูงสุดของชิ�นงานยางธรรมชาติที�มีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสปริมาณต่าง ๆ 

จากขอ้มูลในตารางที� 2 พบวา่ค่าแรงบิดสูงสุดของชิ�นงานที�มีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสที�ปริมาณ 0, 2, 4 และ       

6 phr จะมีค่าใกลเ้คียงกนั แต่หากเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลสมากขึ�น ที�ปริมาณ 8 และ 10 phr พบวา่ค่าแรงบิดสูงสุด

จะเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญั ทั�งนี�  เมื�อพิจารณารูปที� 4 และ 5 พบว่ายางสูตร NC6 เริ�มพบการเกาะกลุ่มของเส้นใย

ขนาดใหญ่และมีการกระจายอยู่ในชิ�นงานบา้ง  (วงกลมเส้นทึบในรูปที� 4-ง) แต่ในส่วนของยางสูตร NC8 และ 

NC10 พบวา่เส้นใยที�เกาะกลุ่มกนั มีขนาดใหญ่ขึ�น มีจาํนวนมากขึ�น และกระจายอยูท่ ั�วชิ�นงาน (รูปที� 4-จ และ4-ฉ) 

ซึ� งสอดคลอ้งกบัค่าแรงบิดที�เพิ�มขึ�นหลงัจากที�มีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสในปริมาณมากขึ�น โดยค่าแรงบิดที�

เพิ�มขึ�นเกิดจากปฏิกิริยาเชื�อมโยงโมเลกุลของเส้นใยนาโนเซลลูโลสกบัยางธรรมชาติ เกิดเป็นโครงสร้างร่างแห Zn-

Cellulose complex network เพิ�มขึ�นมา นอกเหนือจากการเกิดปฏิกิริยาเชื�อมโยงโมเลกุลของยางธรรมชาติเอง ซึ� งทั�ง

สองปฏิกิริยาจะเกิดขึ�นขณะให้ความร้อนเพื�อคงรูปชิ�นงาน [15]  
 

3.3 ลักษณะทางกายภาพ สัดส่วนรูพรุน ขนาดรูพรุน และการกระจายตัวของเส้นใยในชิ�นงานยางธรรมชาติ 

รูปที� 4 แสดงภาพถ่าย SEM ของหน้าตดัขวางของชิ�นงานยางสูตร Pure NR, NC2, NC4, NC6, NC8 และ 

NC10 ซึ� งแสดงถึงลกัษณะทางกายภาพและสัณฐานวิทยาของชิ�นงาน ส่วนรูปที� 5 แสดงถึงบริเวณพื�นที�รูพรุนที�ได้

จากการปรับภาพผ่านโปรแกรม ImageJ เพื�อให้เห็นพื�นที�รูพรุนได้ชดัเจนขึ�น และรูปที� 6 คือภาพถ่าย SEM ของ

ชิ�นงาน โดยถ่ายดว้ยโหมด EDX-Scan mapping เพื�อให้เห็นถึงการกระจายตวัของออกซิเจนที�เป็นตวัแทนของสาร

ซิงค์ออกไซด์ สาร sulfonyl hydrazide และเส้นใยนาโนเซลลูโลสในชิ�นงานยาง ทั�งนี�  ชิ�นงานยางทุกสูตรจะมีการ

เติมสารซิงค์ออกไซด์และในปริมาณที�เท่ากนั ดงันั�นออกซิเจนที�กระจายตวัในชิ�นงานที�เพิ�มขึ�นจึงเป็นออกซิเจน

ที�มาจากส่วนที�เป็นของเส้นใยนาโนเซลลูโลส ซึ� งช่วยใช้ประกอบการวิเคราะห์การกระจายตวัของเส้นใยนาโน

เซลลูโลสในเนื�อยาง รูปที� 7 แสดงกราฟการกระจายตวัของขนาดรูพรุนในชิ�นงาน Pure NR, NC2, NC4, NC6, 

NC8 และ NC10 ที�ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OriginPro2021b และรูปที� 8 แสดงกราฟแนวโน้มร้อยละ

สัดส่วนพื�นที�รูพรุนและขนาดรูพรุนของชิ�นงานยางทุกสูตร 

เมื�อพิจารณาชิ�นงานยาง Pure NR จากรูปที� 4 และ 5 พบวา่บริเวณเนื�อยางมีความเรียบสมํ�าเสมอ [15] และ

มีการกระจายตวัของรูพรุนอยูท่ ั�วทั�งชิ�นงาน โดยมีร้อยละสัดส่วนพื�นที�รูพรุนเท่ากบั 9.73 + 3.17 ซึ� งมีขนาดรูพรุน

เฉลี�ยเท่ากบั 83.23 + 2.42 ไมครอน จากนั�นเมื�อพิจารณาชิ�นงาน NC2 พบว่ามีเส้นใยมีการกระจายตวัในเนื�อยาง 

และมีปริมาณร้อยละสัดส่วนพื�นที�รูพรุนมากขึ�นอยา่งมีนยัสําคญั โดยรูพรุนมีการกระจายตวัอยา่งสมํ�าเสมอและมี

ขนาดใหญ่ขึ�น ซึ� งเกิดจากเส้นใยนาโนเซลลูโลสที�เติมลงไปในปริมาณ 2 phr นั�น มีการกระจายตวัในเฟสเมทริกซ์

ของยางไดไ้ม่ดีนกั เส้นใยบางส่วนรวมตวักนัหนาแน่น แต่บางส่วนไม่หนาแน่น (รูปที� 4 และ 6) จึงทาํให้ฟองแก๊ส

ที�เกิดขึ�นขณะทาํการขึ�นรูปไม่สามารถแทรกตวัไปในส่วนที�มีเส้นใยหนาแน่นมากได ้ฟองแก๊สดงักล่าวจึงเคลื�อนที�

มารวมตวักนัในบริเวณที�มีเส้นใยหนาแน่นน้อยกวา่ เพราะมีความหนืดนอ้ยกว่า (รูปที� 6-ข) เกิดเป็นรูพรุนขนาด

ใหญ่ขึ�นเมื�อเทียบกบัชิ�นงาน Pure NR (ยางสูตร Pure NRไม่มีการเติมเส้นใย จึงทาํให้มีความหนาแน่นหรือความ

หนืดภายในชิ�นงานใกลเ้คียงกนัทั�งหมด) 
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จากรูปที� 4 – 8 เมื�อเปรียบเทียบชิ�นงานสูตร NC4 เทียบกบั NC2 พบว่ายางสูตร NC4 มีค่าร้อยละสัดส่วน     

พื�นที�รูพรุนนอ้ยกวา่ยางสูตร NC2 และขนาดรูพรุนในชิ�นงาน NC4 ก็มีขนาดเล็กกวา่รูพรุนที�เกิดขึ�นในสูตร NC2       

ซึ� งเมื�อพิจารณาจากภาพถ่าย SEM ในรูปที� 4 และ 6 พบวา่การเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลสในปริมาณ 4 phr นั�น       

เส้นใยมีการกระจายตวัในเฟสเมทริกซ์ที�ดีและสมํ�าเสมอ อีกทั�งมีปริมาณสัดส่วนของเส้นใยที�มากขึ�น จึงทาํให้เฟส

เมทริกซ์ของยางสูตร NC4 เกิดโครงสร้างร่างแห Zn-Cellulose complex network มากขึ�น [15]  ทาํให้มีค่าความ

หนืดมากขึ�นเมื�อเทียบกบัยางสูตร NC2 (สอดคลอ้งกบัค่าแรงบิดเพิ�มขึ�น) จึงทาํให้ฟองแก๊สที�เกิดขึ�นในเฟสเมทริกซ์

เคลื�อนตวัไปรวมกนัไดย้ากขึ�น ไม่เกิดการรวมตวักนัของฟองแก๊สเหมือนกบัในกรณีของยางสูตร NC2 ส่งผลให ้   

รูพรุนของยางสูตร NC4 มีขนาดเล็กกวา่รูพรุนในยางสูตร NC2  
 

 

 
รูปที� 4 ภาพถ่ายหนา้ตดัขวางชิ�นงานจากกลอ้งจุลทรรศอิ์เล็กตรอน (SEM) ของชิ�นงาน 

Pure NR (ก), NC2 (ข), NC4 (ค), NC6 (ง), NC8 (จ) และ NC10 (ฉ) ที�กาํลงัขยาย 40 เท่า (40x) 
 

 

 
รูปที� 5 ภาพถ่ายหนา้ตดัขวางชิ�นงานจากกลอ้งจุลทรรศอิ์เล็กตรอน (SEM) ที�ผา่นโปรแกรม ImageJ  

เพื�อหาพื�นที�รูพรุนของชิ�นงาน Pure NR (ก), NC2 (ข), NC4 (ค), NC6 (ง), NC8 (จ) และ NC10 (ฉ) 

เส้นใยนาโนเซลลูโลส 
เส้นใยนาโนเซลลูโลส 

กลุ่มเส้นใย 

กลุ่มเส้นใย 

กลุ่มเส้นใย 
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รูปที� 6 ภาพถ่าย SEM และ SEM-EDX Scan mapping แสดงลกัษณะทางกายภาพ และการกระจายตวัของธาตุ

ออกซิเจนที�เป็นตวัแทนของเส้นใยบนชิ�นงาน (ก) Pure NR, (ข) NC2, (ค) NC4, (ง) NC6, (จ) NC8 และ (ฉ) NC10  
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รูปที� 7 กราฟการกระจายตวัของขนาดรูพรุนในชิ�นงาน (ก) Pure NR, (ข) NC2, (ค) NC4, (ง) NC6, (จ) NC8 และ 

(ฉ) NC10 ที�ไดจ้ากการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม OriginPro2021b ฟังกช์ั�น Gaussian 
 
 

        
รูปที� 8 กราฟแนวโนม้ (ก) ร้อยละสัดส่วนพื�นที�รูพรุน  และ (ข) ขนาดรูพรุนของชิ�นงานทุกสูตร  

 

เมื�อพิจารณาชิ�นงานสูตร NC6 ที�มีการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลสปริมาณ 6 phr พบว่าค่าร้อยละสัดส่วน      

พื�นที�รูพรุนในชิ�นงานมีค่าน้อยลง เมื�อเทียบกบัชิ�นงานสูตร NC4 ที�เป็นเช่นนี� เพราะชิ�นงานสูตร NC6 มีการเติม    

เส้นใยนาโนเซลลูโลสในปริมาณที�มากขึ�น เส้นใยบางส่วนจึงเกาะตวักนัเป็นกลุ่มเส้นใยที�มีขนาดใหญ่ ดงัปรากฏ

ในรูปที� 5-ง (ในวงกลมเส้นทึบ) ในขณะที�เส้นใยขนาดเล็กบางส่วนไม่เกาะกลุ่มจึงกระจายตวัไปทั�วเฟสเมทริกซ์ ทาํ

ให้เนื�อยางเมทริกซ์โดยรวมมีความหนาแน่นมากขึ�น และทนต่อแรงดนัของฟองแก๊สไดม้ากขึ�น จึงเกิดเป็นรูพรุน

ยากขึ�น และหากเกิดเป็นรูพรุน ก็จะเป็นรูพรุนที�มีขนาดเล็กกวา่รูพรุนในยางสูตร NC4  

ในส่วนของชิ�นงานยางสูตร NC8 และ NC10 เมื�อพิจารณาจากรูปที� 4 และ 6 จะเห็นได้ว่าเส้นใยนาโน

เซลลูโลสในชิ�นงานมีการรวมกลุ่มกนัจนเกิดเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ (100 – 300 ไมครอน) จาํนวนมากกระจายอยูท่ ั�ว

ทั�งชิ�นงาน อนัเนื�องมาจากสภาพพื�นผิวของเส้นใยนาโนเซลลูโลสมีหมู่ไฮดรอกซีทาํให้มีสมบติัชอบนํ� าและชอบ

กลบัมารวมกลุ่มกนัเอง [17, 25-26] ในขณะที�ยางมีสมบติัไม่ชอบนํ� า [16] ดงันั�นเมื�อสัดส่วนของเส้นใยเซลลูโลส
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เพิ�มขึ�นมากจึงเกิดการแยกเฟสของวสัดุสองชนิดชดัเจนมากขึ�น ส่วนเส้นใยนาโนเซลลูโลสขนาดเล็กระดบันาโน

เมตรนั�น ยงัคงมีการกระจายตวัและเชื�อมกบัเนื�อเมทริกซ์บางส่วนผ่านการเชื�อมโยงดว้ย Zn-Cellulose complex 

network  ดว้ยเหตุนี�  ภายในเนื�อยางจึงเหมือนมีวสัดุสองชนิดที�มีความแข็งแรงแตกต่างกนัอยู่รวมกนั โดยส่วนที�

เป็นกลุ่มเส้นใยขนาดใหญ่จะมีความแขง็แกร่งกวา่ส่วนของเนื�อยางเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุนี�  เมื�อสารทาํให้เกิดฟอง

ไดรั้บความร้อนและเกิดการแตกตวั ฟองแก๊สจึงเกิดขึ�นในส่วนที�เป็นเนื�อยางที�มีเส้นใยนาโนเซลลูโลสกระจายตวั

อยูแ่บบไม่หนาแน่น เพราะมีความแข็งแรงนอ้ยกวา่ และแก๊สเหล่านี�อาจเคลื�อนที�มารวมตวักนั จนทาํให้เกิดเป็นรู

พรุนที�มีขนาดใหญ่กวา่ยางสูตร NC6  
 

3.4 การสลายตัวทางความร้อนของโฟมยางธรรมชาติ และยางธรรมชาติผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลส 

จากงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง พบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลสและไมโครเซลลูโลสมีการสลายตวัทางความร้อน

ใกลเ้คียงกนั โดยมีการสลายตวัช่วงแรกที�ช่วงอุณหภูมิ 25 – 200 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที�มีการระเหยตวัของ

ความชื�นที�อยูใ่นเส้นใย และช่วงต่อมาคือช่วงอุณหภูมิการสลายตวัหลกัของเส้นใยเซลลูโลส (thermal degradation 

temperature, Td) ซึ� งอยู่ในช่วง 250 – 400 องศาเซลเซียส ซึ� งมีขาดของสายโซ่หลกั (chain scission) และของ

โมเลกุลเชื�อมโยง (cross-link breakage) [15] โดยนํ� าหนกัลดลงอยา่งรวดเร็วที�อุณหภูมิประมาณ 330 -355 องศา

เซลเซียส [15, 24] จากนั�น เซลลูโลสถูกเผาไหมจ้นเกือบหมดที�อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส และเมื�อเผา

จนถึง 700 องศาเซลเซียส จะมีเศษเซลลูโลสหลงเหลือประมาณร้อยละ 20 [24]   

เมื�อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสลายตวัด้วยความร้อนระหว่างเส้นใยนาโนเซลลูโลสกบัยางธรรมชาติ 

พบวา่เส้นใยนาโนเซลลูโลสมีอุณหภูมิการสลายตวัตํ�ากวา่ยางธรรมชาติ ดงันั�น หากนาํนาโนเซลลูโลสมาผสมกบั

ยางธรรมชาติมกัจะทาํใหพ้ฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อนโดยรวมมีแนวโนม้ลดลง [19] 

ในงานวิจยันี� ไดว้ิเคราะห์พฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อนของชิ�นงาน Pure NR, NC2, NC4, NC6, 

NC8 และ NC10 จากเทอร์โมแกรม TGA/DTG ในรูปที� 9 ซึ� งเมื�อพิจารณากราฟของชิ�นงาน Pure NR พบวา่ชิ�นงาน

มีอุณหภูมิการสลายตวัของหน่วยยอ่ยไอโซพรีนที�อุณหภูมิ 376.8 องศาเซลเซียส [15] และเมื�อพิจารณาชิ�นงานทุก

สูตร (ทั�งที�ไม่มีการเติมและมีการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลส) พบวา่มีกระบวนการสลายตวัทางความร้อนอยูใ่นช่วง

ประมาณ 300 – 500 องศาเซลเซียส ซึ� งลกัษณะกราฟมีค่าลดลงอยา่งต่อเนื�อง โดยพฤติกรรมการสลายตวัทางความ

ร้อนของชิ�นงานยางธรรมชาติผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลส มีการสลายตวัทางความร้อนสองช่วง ช่วงแรกเป็นการ

ทาํลายพนัธะของสายโซ่หลกั (chain scission) และสายโซ่โมเลกุลเชื�อมโยง (cross-link breakage) จนกลายเป็น

สารประกอบ ถดัมาเป็นช่วงที�สารประกอบที�เกิดจากช่วงแรกเกิดการสลายตวั โดยอุณหภูมิการสลายตวัทางความ

ร้อนของชิ�นงานจะมีแนวโน้มลดลงตามสัดส่วนเส้นใยนาโนเซลลูโลสที�เพิ�มขึ�น ที�เป็นเช่นนี� เพราะอุณหภูมิการ

สลายตวัทางความร้อนของเส้นใยนาโนเซลลูโลสตํ�ากวา่ของยางธรรมชาติ นอกจากนี�  หากมีสัดส่วนและการเกาะ

กลุ่มกนัของเส้นใยนาโนเซลลูโลสมากขึ�น ก็จะยิ�งส่งผลให้สมบติัการทนความร้อน (thermal stability) มีแนวโนม้

ลดลงด้วย [15] นอกจากนี�  เมื�อพิจารณาลกัษณะเส้นกราฟการสลายตวัของชิ�นงานทุกสูตร พบว่าเส้นกราฟมี

ลกัษณะลดลงอยา่งรวดเร็วและต่อเนื�อง (ไม่มีการแบ่งช่วงเป็นขั�นอยา่งชดัเจน) ซึ� งหมายความวา่ชิ�นงานที�มีการเติม



ญาณศรณ์ กนิษฐสังกาศ และคณะ / วารสารวชิาการปทุมวนั ปีที� 11 ฉบับที� 32 กนัยายน-ธันวาคม 2564 

86 

เส้นใยนาโนเซลลูโลสมีการกระจายตวัไดดี้ในเนื�อยาง และที�สําคญัคือเส้นใยนาโนเซลลูโลสมีความเขา้กนัไดก้บั

ยางธรรมชาติ [27] สอดคลอ้งกบัผลจากภาพถ่าย SEM ในรูปที� 5-จ และ 7-จ ที�ไม่พบรอยแยกบริเวณรอยต่อ

ระหวา่งเส้นใยกบัยาง แสดงวา่เส้นใยและยางมีการเขา้กนัได ้แมว้า่จะไม่ไดด้ดัแปรเส้นใยก็ตาม ซึ� งเป็นเพราะว่า

ระหว่างยางธรรมชาติและเส้นใยนาโนเซลลูโลสมีแรงดึงดูดระหว่างกนัที�เพียงพอที�จะทาํให้ไม่เกิดการแยกออก

ของทั�งสองเฟส ทั�งนี�  อาจเป็นผลมาจากการเกิดโครงสร้างร่างแห Zn-Cellulose complex network ซึ� งสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัก่อนหนา้นี�  [15-16] 
 

           
รูปที� 9 TGA (ก) และ DTG (ข) เทอร์โมแกรมของชิ�นงาน Pure NR, NC2, NC4, NC6, NC8 และ NC10  

 

3.5 การเปรียบเทยีบสมบัติสมบัติเชิงกลของยางสูตรต่าง ๆ ทั�งก่อนและหลงัการบวมตัวในนํ�ามันเบนซิน 

รูปที� 4-ก และ 5-ข แสดงค่าการทนต่อแรงดึงสูงสุด และค่าร้อยละการยืดตวั ณ จุดขาด ของชิ�นงานยาง 

Pure NR, NC2, NC4, NC6, NC8 และ NC10 ทั�งก่อนและหลงัการบวมตวัในนํ� ามนัเบนซิน ซึ� งการอภิปรายผล

เกี�ยวกบัสมบติัเชิงกลของยางสูตรต่าง ๆ ทั�งก่อนและหลงัการบวมตวัจากนํ�ามนัเบนซินจะกล่าวถึงในลาํดบัถดัไป 
 

 

 
 

 

รูปที� 10 เปรียบเทียบค่าการทนต่อแรงดึงสูงสุด (ก) และค่าร้อยละการยดื ณ จุดขาด (ข)  

ของชิ�นงาน Pure NR, NC2, NC4, NC6, NC8 และ NC10 ทั�งก่อนและหลงัการบวมตวัจากนํ�ามนัเบนซิน 
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3.5.1 สมบัติเชิงกลก่อนการบวมตัวในนํ�ามันเบนซิน 

จากงานวิจยัก่อนหนา้นี�  ที�ไดมี้การผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสลงในยางธรรมชาติ พบวา่การเติมเส้นใยนา

โนเซลลูโลสลงในยางธรรมชาติ จะช่วยทาํใหย้างมีสมบติัการทนต่อแรงดึงดีขึ�น และค่าร้อยละการยืดตวั ณ จุดขาด 

ลดลง ซึ� งการที�ชิ�นงานยางมีความแข็งแรงขึ�นและยืดตวัไดน้อ้ยลงนั�น ไม่ไดเ้กิดจากปฏิกิริยาการเชื�อมโยงโมเลกุล

ของเนื�อยางและ Zn-Cellulose complex network เพียงเท่านั�น แต่ยงัเกิดขึ�นจากการเกี�ยวพนักนัและแรงดึงดูดทาง

กายภาพของเส้นในนาโนเซลลูโลสดว้ย โดยเส้นใยนาโนเซลลูโลสที�มีอตัราส่วนความยาวต่อเส้นผา่นศูนยก์ลางที�

มากจะมีการเกี�ยวพนักนัมาก ทาํใหมี้แรงดึงดูดระหวา่งเส้นใยอนัเนื�องมาจากความมีขั�วของหมู่ไฮดรอกซีของเส้นใย

ดว้ยกนัเอง จึงทาํให้ค่าการทนต่อแรงดึงสูงสูดมีค่ามากขึ�น และค่าร้อยละการยืดตวั ณ จุดขาด มีค่าลดลง เพราะยืด

ตวัไดน้อ้ยลง [15, 28]  

จากที�ได้กล่าวไปขา้งตน้ว่าค่าการทนต่อแรงดึงสูงสุดจะมีแนวโน้มเพิ�มขึ�น ตามปริมาณการเติมเส้นใย       

นาโนเซลลูโลสที�มากขึ�น แต่ในงานวิจยันี� มีขอ้แตกต่างจากงานวิจยัก่อนหน้าคือ ชิ�นงานของงานวิจยันี� มีลกัษณะ

เป็นรูพรุน ในขณะที�งานวิจยัก่อนหนา้ไม่มีรูพรุน จึงมีความแตกต่างของผลการทดลอง  กล่าวคือในกรณีของสูตร 

NC6 พบวา่ค่าการทนต่อแรงดึงสูงสุดมีค่าลดลง เมื�อเทียบกบัสูตร NC4 ทั�งที�มีปริมาณของเส้นใยนาโนเซลลูโลส

มากขึ�น ซึ� งเกิดจากการที�ชิ�นงาน NC6 มีค่าร้อยละสัดส่วนพื�นที�รูพรุนนอ้ยกวา่ทุกสูตร อนัเนื�องมาจากเส้นใยนาโน

เซลลูโลสในชิ�นงาน NC6 เริ�มมีการเกาะกนัเป็นกลุ่มขนาดใหญ่กระจายอยู่ในเนื�อเมทริกซ์ แต่ทั�งกลุ่มของเส้นใย

และรูพรุนกลบัมีการกระจายไม่สมํ�าเสมอ ดงัรูปที� 4-ง และ 6-ง ในขณะเดียวกนัก็มีเส้นใยนาโนเซลลูโลสบางส่วน

กระจายตวัในเนื�องาน (ในส่วนที�ไม่มีกลุ่มขนาดใหญ่ของเส้นใย) ทาํให้เนื�อเมทริกซ์ในแต่ละส่วนมีความแข็งแรง

ไม่เท่ากนั เกิดจุดอ่อนแอขึ�นบริเวณรอยต่อของทั�งสองเฟส จึงทาํใหค้่าการทนต่อแรงดึงสูงสุดของชิ�นงาน NC6 มีค่า

ตํ�าสุด เมื�อเทียบกบัสูตรอื�นๆ ที�มีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสสูตรอื�น  

แต่อยา่งไรก็ตาม หากเปรียบเทียบสูตร Pure NR กบัสูตร NC6 พบวา่ยางสูตร NC6 ก็ยงัมีค่าการทนต่อแรง

ดึงสูงสุดมากกว่า และค่าร้อยละการยืดตวั ณ จุดขาด ตํ�ากว่ายางสูตร Pure NR เนื�องจากยางสูตร NC6 มีการ

เกิดปฏิกิริยาการเชื�อมโยงโมเลกุลของเนื�อยางและ Zn-Cellulose complex network ร่วมดว้ย รวมถึงมีการเกี�ยวพนั

กนัและแรงดึงดูดทางกายภาพของเส้นใยนาโนเซลลูโลสที�มี high aspect ration ดว้ย [15, 28] 
 

3.5.2 ผลการทดสอบการบวมตัวของยางและยางผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสในนํ�ามันเบนซิน 

จากรูปที� 11 แสดงการเปรียบเทียบการบวมตวัในนํ� ามนัเบนซินที�เวลาต่าง ๆ ของชิ�นงานยาง Pure NR, 

NC2, NC4, NC6, NC8 และ NC10 พบว่าชิ�นงานที�มีอตัราการบวมตวัเร็วที�สุดคือ Pure NR ซึ� งอตัราเร็วในการ     

บวมตวัในนํ�ามนัเบนซินของยางสูตรต่าง ๆ มีแนวโนม้ลดลงตามสัดส่วนเส้นใยนาโนเซลลูโลสที�มากขึ�น ซึ� งปัจจยั

ที�ทาํใหย้างสูตร Pure NR บวมตวัไดเ้ร็วที�สุด เป็นเพราะชิ�นงานดงักล่าวไม่มีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลส ทาํให้มี

เพียงแค่ปริมาณการเชื�อมโยงโมเลกุลยางดว้ยสารเชื�อมโยงโมเลกุลที�เป็นปัจจยัสนบัสนุนให้ยาง Pure NR ทนต่อ

การบวมตวัได ้แต่ในกรณีของยางที�มีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสนั�น นอกจากการเกิดโครงสร้างร่างแหที�เกิด
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จากการทาํปฏิกิริยาระหวา่งยางธรรมชาติและสารเชื�อมโยงโมเลกุลแลว้ ยงัพบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลสจะช่วยลด

เส้นทางการดูดซบั (tortuous partway) ของนํ� ามนัเบนซินเขา้มาในเนื�อยาง อีกทั�งยงัทาํให้เนื�อยางมีช่องวา่งระหวา่ง

โมเลกุลลดลง และเส้นใยนาโนเซลลูโลสยงัทาํใหเ้กิด Zn-Cellulose complex network ในเนื�อยาง นอกจากนี�  เส้นใย

นาโนเซลลูโลสยงัมีหมู่ไฮดรอกซีที�มีขั�วจาํนวนมากอยูใ่นสายโซ่ที�มี aspect ratio สูง ซึ� งจะช่วยยบัย ั�งและขดัขวาง

การเคลื�อนที�ของนํ�ามนัเบนซินที�ไม่มีขั�วไดม้ากขึ�น [15, 28]  
 

 
รูปที� 11 การเปรียบเทียบอตัราการบวมตวัของยางในนํ�ามนัเบนซิน 

 

หากพิจารณาในส่วนของชิ�นงานที�มีการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลส พบวา่ชิ�นงานที�มีอตัราการบวมตวัเร็ว

รองลงมาจากชิ�นงาน Pure NR คือชิ�นงาน NC2 เพราะมีปริมาณเส้นใยนาโนเซลลูโลสนอ้ยสุด และปริมาณร้อยละ

สัดส่วนพื�นที�รูพรุนสูงสุด จึงทาํใหน้ํ�ามนัเบนซินสามารถแทรกตวัเขา้ไปตามรูพรุนและช่องวา่งระหวา่งโมเลกุลได้

ง่าย นอกจากนี�ยงัพบวา่ลกัษณะการกระจายตวัและความหนาแน่นของเส้นใยนาโนเซลลูโลสในเนื�อเมทริกซ์ก็เป็น

อีกปัจจยัหนึ�งที�ส่งผลต่ออตัราการบวมตวัของชิ�นงานยางดว้ย  

หากพิจารณาชิ�นงานยางสูตร NC4 ที�มีการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลส 4 phr ซึ� งเป็นปริมาณที�เพิ�มขึ�นไม่มาก

นกั แต่กลบัพบว่ามี NC4 มีการบวมตวัช้ากว่าชิ�นงาน NC2 อย่างเห็นไดช้ดั นอกจากนี�  เมื�อพิจารณาเปรียบเทียบ

ลกัษณะทางกายภาพของยางสูตร NC4 และ Pure NR (รูปที� 4-ค และ 4-ก) ที�มีปริมาณสัดส่วนพื�นที�ของเมทริกซ์

และรูพรุนใกลเ้คียงกนั แต่กลบัมีอตัราการบวมตวัชา้กวา่ยางสูตร Pure NR เป็นอยา่งมาก นั�นหมายความวา่สัดส่วน

รูพรุนในชิ�นงานไม่ไดเ้ป็นปัจจยัหลกัที�ส่งผลต่อการบวมตวั แต่ปัจจยัหลกัเกิดจากลกัษณะของเนื�อยางเมทริกซ์นั�น 

กล่าวคือยางสูตรที�มีเส้นใยนาโนเซลลูโลสกระจายตวัอย่างดีและหนาแน่น จะมีการบวมตวัที�ต ํ�ากว่ายางที�ไม่มี

ส่วนผสมของเส้นใยนาโนเซลลูโลส อนัเนื�องมาจากมีอนัตรกิริยาต่างกนั ดงัที�ไดก้ล่าวถึงในหวัขอ้ 3.5.1 

เมื�อเปรียบเทียบชิ�นงานสูตร NC4 และ NC6 พบวา่ยางสูตร NC4 มีการอตัราการดูดซบัและบวมตวัชา้กวา่

ยางสูตร NC6 เนื�องมาจากยางสูตร NC4 มีการกระจายตวัของเส้นใยนาโนเซลลูโลสไดดี้ทั�วทั�งเมทริกซ์ (รูปที� 4-ค) 
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จึงทาํให้มีอนัตรกิริยากบัเส้นใยดว้ยกนัเองและกบัยางเมทริกซ์เกิดเป็นโครงสร้างร่างแห Zn-Cellulose complex 

network [15, 28] จึงทาํให้ยางสูตร NC4 มีการอตัราการบวมตวัชา้กวา่ NC6 เพราะยางสูตร NC6 มีการกระจายตวั

ของเส้นใยไดไ้ม่ดีเท่าของยางสูตร NC4  

จากรูปที� 4 และ 6 เมื�อพิจารณายางสูตร NC6, NC8 และ NC10 พบวา่แนวโนม้การบวมตวัในนํ� ามนัเบนซิน

ลดลงเมื�อมีสัดส่วนของเส้นใยนาโนเซลลูโลสมากขึ�น โดยลกัษณะสัณฐานวิทยาของยางทั�งสามสูตร พบวา่มีการ

เกาะกลุ่มกนัของเส้นใยจนเกิดเป็นเฟสขนาดใหญ่ของเส้นใยกระจายอยูใ่นเนื�อยางเมทริกซ์ แต่ยางสูตร NC8 และ 

NC10 มีเส้นใยขนาดเล็กกระจายอยู่ในเฟสของเนื�อยาง (เหมือนกนักรณีของยางสูตร NC4) มากกว่าในสูตร NC6 

(ตามสัดส่วนที�มากขึ�น) จึงทาํใหมี้อตัราการการบวมตวัในนํ�ามนัเบนซินชา้กวา่ยางสูตร NC6 

3.5.3 สมบัติเชิงกลหลงัการบวมตัวในนํ�ามันเบนซิน 

รูปที� 10-ก และ 10-ข เมื�อทาํการเปรียบเทียบสมบติัเชิงกลก่อนและหลงัการบวมตวัในนํ� ามนัเบนซินพบวา่

ชิ�นงาน Pure NR, NC2, NC4, NC6, NC8 และ NC10 หลงัการบวมตวัในนํ� ามนัเบนซิน มีค่าการทนต่อแรงดึงสูงสุด 

และค่าร้อยละการยืดตวั ณ จุดขาด ลดลง เนื�องจากโครงสร้างโมเลกุลของยางมีสมบติัไม่มีขั�วเช่นเดียวกบันํ� ามนั

เบนซิน จึงดูดซับนํ� ามนัเบนซินได้ดี จนทาํให้สายโซ่โมเลกุลในจุดที�ไม่มีการเชื�อมโยงโมเลกุลหรือจุดที�มีการ

เกี�ยวพนักนัของสายโซ่โมเลกุลเกิดการคลายตวัออก  

นอกจากนี�  ยงัพบวา่ชิ�นงานที�มีความแข็งแรงหลงัจากผา่นการบวมตวัมากที�สุด คือ ชิ�นงาน NC2 และ NC4 

ที�เป็นเช่นนี� เนื�องจากเส้นใยสูตรดงักล่าวมีการกระจายตวัไดดี้กวา่สูตรอื�น และไม่จบัตวัเป็นกลุ่มกอ้น จึงช่วยทาํให้

ชิ�นงานหลงัจากการบวมตวัมีความแขง็แรงมากกวา่ชิ�นงานสูตรอื�น 

 

4. สรุปผล 

งานวจิยันี�ทาํการปรับปรุงสมบติัเชิงกลของชั�นวสัดุซ่อมแซมตวัเองของถงันํ� ามนัซ่อมแซมตวัเองได ้ซึ� งทาํ

จากยางธรรมชาติที�มีลกัษณะเป็นรูพรุน โดยนาํเส้นใยนาโนเซลลูโลสผสมลงในเนื�อยางธรรมชาติเพื�อปรับปรุง

สมบติัเชิงกลทั�งก่อนและหลงัการบวมตวัจากนํ�ามนัเบนซิน จากผลการทดลองพบวา่การเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลส

ลงไปในเนื�อยางธรรมชาติช่วยทาํให้ยางมีสมบติัเชิงกลดีขึ�น โดยมีค่าการทนต่อแรงดึงสูงสุดมากขึ�น และมีค่า       

ร้อยละการยืดตวั ณ จุดขาด ลดลง สอดคลอ้งกบัมีอตัราการบวมตวัในนํ� ามนัเบนซินลดลงเช่นกนั จากการศึกษา

พบวา่สูตรยางที�เหมาะสมที�จะนาํมาทาํเป็นวสัดุซ่อมแซมตวัเองไดดี้ที�สุด คือ ยางสูตร NC2 ซึ� งเป็นสูตรที�มีการเติม

เส้นใยนาโนเซลลูโลส 2 phr เนื�องจาก มีอตัราการบวมตวัเมื�อสัมผสักบันํ�ามนัเบนซินไดเ้ร็วที�สุด (เมื�อเทียบกบัสูตร

ที�มีการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลสสูตรอื�น) และมีค่าการทนต่อแรงดึงสูงสุด มากกวา่สูตรที�ไม่ไดเ้ติมเส้นใยทั�งก่อน

และหลงัการบวมตวั ซึ� งทั�งสองเป็นสมบติัสําคญัของวสัดุซ่อมแซมตวัเองไดที้�ใชก้บัถงันํ� ามนัซ่อมแซมตวัเองได ้

โดยงานวจิยันี�พบวา่การเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลสช่วยทาํใหย้างธรรมชาติมีความแข็งแรงมากขึ�นซึ� งสามารถนาํไป

ประยุกต์ใช้กบังานอื�นที�มีลกัษณะเป็นรูพรุนเหมือนกนัได ้โดยหากตอ้งการเพิ�มความแข็งแรงของยางเพียงอย่าง

เดียว โดยไม่คาํนึงถึงอตัราการบวมในนํ� ามนัเบนซิน ก็สามารถเพิ�มปริมาณเส้นใยนาโนเซลลูโลสพร้อมทั�งทาํการ
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ดดัแปรโครงสร้างโมเลกุลของผิวเส้นใยนาโนเซลลูโลสให้มีหมู่ฟังก์ชั�นที�สามารถลดความมีขั�ว ลดการเกาะกลุ่ม

กนัของเส้นใย และเพิ�มความเขา้กนัไดก้บัยางธรรมชาติใหม้ากขึ�น ซึ� งคาดวา่การปรับปรุงดงักล่าวจะช่วยเพิ�มความ

แขง็แรงใหก้บัโฟมยางธรรมชาติไดเ้ป็นอยา่งดี  
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บทคัดย่อ 

การพฒันาโปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑใ์นรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั�น ของระบบบริหารจดัการครุภณัฑ ์

สํานกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในปี 2560 พบขอ้จาํกดัในการใชง้านโปรแกรมและการ

ออกแบบที�ไม่ครอบคลุมการตรวจนบัครุภณัฑ ์ทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกในการตรวจนบั ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาปัญหาและ

หาแนวทางเพื�อปรับปรุงโปรแกรมโดยการนาํเทคโนโลยี WebRTC มาประยุกต์ใช้งาน โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อ

พฒันาโปรแกรมให้สามารถใช้งานง่าย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรสํานักงาน ลดเวลาในการตรวจนับ

ครุภณัฑ ์ลดภาระการทาํงานของเจา้หนา้ที�งานพสัดุและกรรมการตรวจนบัครุภณัฑ์ และเพื�อปรับปรุงกระบวนการ

ตรวจนับครุภณัฑ์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น การพฒันาโปรแกรมอาศยัหลกัการทาํงานของเว็บ

แอพพลิเคชั�น ซึ� งพฒันาดว้ยภาษา PHP AngularJS JavaScript CSS และ HTML5 และใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูล 

MySQL โปรแกรมที�พฒันาขึ�นใหม่นี�สามารถเรียกใชง้านผา่นเวบ็ววิบนสมาร์ทดีไวซ์ และสามารถใช้กลอ้งถ่ายรูป

ในสมาร์ทดีไวซ์อ่านบาร์โคด้และถ่ายภาพเพื�อช่วยในการตรวจนับครุภณัฑ์ได ้โดยมีการประเมินความพึงพอใจ

ของกรรมการตรวจนับครุภณัฑ์จาํนวน 12 คน ต่อโปรแกรมที�นาํเสนอ ผลการประเมินความพึงพอใจดา้นการใช้

งานโปรแกรม ดา้นประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมในการตรวจนบัครุภณัฑ์ และดา้นการเปรียบเทียบระหว่าง

การตรวจนบัดว้ยโปรแกรมกบัการตรวจนบัดว้ยการจดบนัทึกลงกระดาษ พบวา่ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x̄ 

= 4.22, S.D. = 0.66) และการเปรียบเทียบในด้านประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมในรูปแบบ WebRTC ของ



เยาวภา  จรัสสันติจิต / วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที� 11 ฉบับที� 32 กันยายน-ธันวาคม 2564 

94 

คณะกรรมการในปี 2563 กบัการใช้โปรแกรมในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั�นของคณะกรรมการในปี 2560 ซึ� งมี

กรรมการจาํนวน 12 คนเท่ากนั โดยใช้การทดสอบของฟิชเชอร์ที�ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ

พบวา่โปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑท์ี�พฒันาดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีWebRTC ช่วยให้การตรวจนบัครุภณัฑ์มี

ประสิทธิภาพดีกวา่การใชโ้ปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ที�พฒันาในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั�น 

 

คําสําคัญ: ครุภณัฑ;์ การตรวจนบัครุภณัฑ;์ โปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ ์

 

Abstract  

Developing the asset counting mobile application of asset management system of Information 

Technology Service Center, Chiang Mai University that developed in 2017 found that limitations on using the 

program and designs that did not cover the asset count caused inconvenience in counting. To solve the 

problems, the researcher applied WebRTC Technology to the application. This study aims to develop an asset 

counting web application that is easy to use, decrease the time taken to count assets, and lighten the supply 

officers and the asset counting committee’s work burdens; and develop a web application to improve effective 

asset counting. The application using web application concept is developed with PHP, AngularJS, JavaScript, 

CSS and HTML5 language and the database management system is MySQL. The developed application can be 

run through the web view on smart devices. Asset counting committees can use the camera via the WebRTC 

application to scan barcodes and take pictures. Satisfaction of using the WebRTC application was assessed by 

12 asset counting committees. The results showed that the level of satisfaction with the efficiency of using an 

application, using an asset counting application, and comparison between using the application and paper 

recording was high (x̄ = 4.22, S.D. = 0.66). Comparing efficiency of asset counting using the WebRTC 

application in 2020 versus using the mobile application in 2017 by using the Fisher’s Exact Test, with a 

statistical significance level of 0.05, the result found that using the WebRTC application was more efficient than 

the mobile application. 

 

Keywords: Asset; Asset Counting; Web Application for Counting Asset 

 

1. บทนํา 

งานพสัดุ ภายใต้งานการเงินการคลงัและพสัดุ สํานักงานสํานัก สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีบทบาทหน้าที�ในการรับผิดชอบเกี�ยวกบัการบริหารจดัการครุภณัฑ์ ตรวจนับครุภณัฑ ์ 

เพื�อตรวจหาที�ตั� ง และตรวจสอบสภาพปัจจุบันของครุภัณฑ์ว่ามีสภาพใช้งานได้ตามปกติ หรือชํารุด หรือ
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เสื�อมสภาพ เพื�อนาํขอ้มูลที�ได้ไปช่วยในการติดสินใจ จดัซื�อ จดัจา้ง เพื�อให้ไดม้าซึ� งครุภณัฑ์ที�มีประสิทธิภาพใน

ปริมาณที�เหมาะสมต่อความตอ้งการของหน่วยงาน 

งานพสัดุได้ดาํเนินการตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลยั ซึ� งกาํหนดให้หน่วยงานต้องทาํการตรวจนับ

ครุภณัฑใ์นเดือนแรกของปีงบประมาณ คือตั�งแต่วนัที� 1-30 ตุลาคม และส่งรายงานการตรวจสอบครุภณัฑ์ประจาํปี 

ให้แก่มหาวิทยาลยัภายในวนัที� 30 พฤศจิกายน ของทุกปี และในแต่ละปีสํานกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะ

ดาํเนินการตรวจนับครุภณัฑ์ โดยแต่งตั�งคณะกรรมการเพื�อทาํการตรวจสอบครุภณัฑ์ตามสถานที�ต่างๆ ภายใน

หน่วยงาน ซึ� งการสํารวจดังกล่าวค่อนข้างลาํบาก เนื�องจากมีครุภณัฑ์หลายรายการถูกเคลื�อนยา้ยจากที�ตั�งเดิม 

รวมทั� งมีครุภัณฑ์บางรายการถูกติดตั� งอยู่ภายในครุภัณฑ์อีกรายการ เช่น การติดตั� งฮาร์ดดิสก์ไวใ้นเครื� อง

คอมพิวเตอร์ ซึ� งทั�งฮาร์ดดิสก์และคอมพิวเตอร์ต่างก็เป็นครุภณัฑ์คนละรายการ ทาํให้เกิดความล่าชา้และเสียเวลา

ในการคน้หาและตรวจสอบครุภณัฑ ์ส่วนการบนัทึกขอ้มูลที�ต ั�งครุภณัฑท์ี�มีการเคลื�อนยา้ย เจา้หนา้ที�งานพสัดุจะใช้

โปรแกรม Excel ในการเก็บบนัทึกขอ้มูล ประกอบดว้ยขอ้มูลเฉพาะของครุภณัฑ์แต่ละรายการและขอ้มูลที�ตั�งของ

ครุภณัฑ ์ซึ� งเมื�อมีการเคลื�อนยา้ยครุภณัฑเ์กิดขึ�น เจา้หนา้ที�จะทาํการแกไ้ขขอ้มูลที�ตั�งใหม่ของครุภณัฑ์แทนที�ขอ้มูล

ที�ตั� งเดิมในโปรแกรม Excel ทาํให้ข้อมูลเดิมที�ถูกเก็บบนัทึกสูญหาย และไม่สามารถตรวจสอบประวติัการ

เคลื�อนยา้ยครุภณัฑไ์ด ้

ในปี 2559 ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการพฒันาระบบบริหารจดัการครุภณัฑ์ ในรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชั�น เพื�อใช้

สําหรับจดัการขอ้มูลครุภณัฑ์ การเบิกครุภณัฑ์ การออกใบเบิกครุภณัฑ์ รายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องหน่วยงาน  

และใชส้ําหรับเตรียมขอ้มูลเพื�อการตรวจนบัครุภณัฑ์ โดยระบบดงักล่าวสามารถสร้างบาร์โคด้จากรหสัสินทรัพย ์

สําหรับนาํไปติดให้กบัครุภณัฑ์แต่ละรายการเพื�อใช้ในการตรวจนับ ต่อมาในปี 2560 ผูว้ิจยัไดท้าํการวิจยัเพื�อ

พฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื�อนที� หรือสมาร์ทดีไวซ์ ในรูปแบบของโมบายแอพพลิเคชั�น เพื�อใช้ในการตรวจ

นบัครุภณัฑ์  [1] โดยใชต้วัอ่านบาร์โคด้ที�เรียกวา่ Barcode scanner plugin ซึ� งจะอาศยักลอ้งถ่ายรูปที�อยูบ่นอุปกรณ์

เคลื�อนที� เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ให้ทาํหน้าที�เป็นเครื�องอ่านบาร์โค้ด สําหรับอ่านบาร์โคด้ของรหัส

สินทรัพยท์ี�ถูกสร้างมาจากระบบบริหารจดัการครุภณัฑ์ เพื�อช่วยให้คณะกรรมการสามารถคน้หาและตรวจสอบ

สภาพครุภณัฑ์ไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ�งขึ�น ช่วยลดภาระการทาํงานของเจา้หนา้ที�งานพสัดุ ซึ� งจากการนาํโปรแกรม

ตรวจนบัครุภณัฑ์ในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั�นมาใชง้าน พบขอ้จาํกดัในการใชง้าน เช่น การออกแบบหน้าจอที�

ยากต่อการใช ้รายการครุภณัฑท์ี�ผา่นการตรวจนบัและยงัไม่ถูกตรวจนบัถูกแสดงรวมกนั ทาํให้เกิดความไม่สะดวก

ในการค้นหารายการครุภณัฑ์ที�ยงัไม่ได้ตรวจนับ โปรแกรมไม่มีในส่วนของการถ่ายรูปและอพัโหลดรูปภาพ

ครุภณัฑ ์และการติดตั�งโปรแกรมเพื�อใชง้านค่อนขา้งยุง่ยาก 

 จากปัญหาที�พบ และกรณีศึกษาในการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชก้บังานพสัดุ จากงานวิจยัที�

เกี�ยวข้องดงัต่อไปนี�   นราธิป วงษ์ปัน [2] ได้นาํเสนอการพฒันาระบบสารสนเทศครุภณัฑ์ดว้ยบาร์โคด้สองมิติ 

สําหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง โดยไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศให้สามารถ

ตรวจสอบ บนัทึก และแกไ้ขขอ้มูลครุภณัฑ์ภายในคณะผ่านระบบออนไลน์ไดส้ะดวกและรวดเร็ว และสามารถ
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ตรวจสอบขอ้มูลครุภณัฑ์ไดด้้วยการติดตั�งโปรแกรมสําหรับอ่านบาร์โคด้สองมิติ  เยาวภา จรัสสันติจิต [3] ได้

นาํเสนอการพฒันาระบบบริหารจดัการครุภณัฑ์เพื�อจดัการขอ้มูลครุภณัฑ์ และโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื�อนที�เพื�อ

ตรวจนับครุภัณฑ์ เพื�อใช้ในสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้พฒันาระบบ

สารสนเทศเพื�อช่วยในการจดัการขอ้มูลครุภณัฑ์ การเบิกครุภณัฑ์ การออกใบเบิกครุภณัฑ์ สร้างบาร์โคด้สําหรับ

ครุภณัฑ์ รายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องหน่วยงาน และพฒันาโมบายแอพพลิเคชั�นเพื�อช่วยในการตรวจนบัครุภณัฑ์

จากบาร์โคด้ ช่วยให้การค้นหาและตรวจสอบสภาพครุภณัฑ์ทาํได้สะดวกและรวดเร็ว สุจิตรา พรหมสาขา ณ 

สกลนคร ชนิดา ภูลวรรณ ชุติมา ละอองแกว้ และชยุตม ์บรรเทิงจิตร [4] ไดน้าํเสนอการพฒันาระบบการจดัการ

ฐานขอ้มูลครุภณัฑ์ของแผนกพสัดุในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยได้

พฒันาระบบจดัการฐานขอ้มูลครุภณัฑ์สําหรับจดัเก็บขอ้มูลครุภณัฑ์ การแจง้ซ่อม และนาํเอาเทคโนโลยีรหสัแท่ง 

(Barcode) มาประยุกตใ์ช้ในการตรวจสอบครุภณัฑ ์เพื�อให้เกิดความสะดวกและลดปัญหาความผิดพลาดในการ

ตรวจนบัครุภณัฑ ์ ระบบสามารถแจง้เตือนล่วงหนา้สําหรับครุภณัฑ์ที�ใกลถึ้งเวลาหมดประกนัสัญญา และรายงาน

การส่งซ่อมครุภณัฑ์ให้กบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ราชภฏั บุญยิ�งยง และแกว้ใจ อาภรณ์พิศาล [5] ไดน้าํเสนอระบบ

จดัการครุภณัฑ์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลบานแพว้ (องค์การมหาชน) โดยได้พฒันาระบบที�ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล

ครุภณัฑ ์ขอ้มูลการเบิกจ่ายครุภณัฑ ์และรายงานการเบิกครุภณัฑ ์ช่วยใหก้ารเบิกจ่ายครุภณัฑ์ทาํไดร้วดเร็ว ขอ้มูลมี

ความถูกตอ้งแม่นยาํและสามารถตรวจสอบได ้ 

ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาและพฒันาโปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ขึ�นใหม่ เพื�อนาํมาใช้แทนที�โปรแกรมตรวจ

นับครุภัณฑ์เดิมที�อยู่ในรูปแบบของโมบายแอพพลิเคชั�น โดยพฒันาให้อยู่ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั�นที�

สามารถเรียกใชง้านผา่นเวบ็วิว (WebView) บนสมาร์ทดีไวซ์ และนาํเอาเทคโนโลยี WebRTC (Web Real-Time 

Communications) [6] มาประยุกต์ใชใ้นการพฒันา ซึ� งเป็นการสื�อสารผา่นเวบ็ตามเวลาจริง โดยใชภ้าษา HTML5 

และ JavaScript เพื�อให้คณะกรรมการสามารถใชก้ลอ้งถ่ายรูปบนสมาร์ทดีไวซ์อ่านบาร์โคด้และถ่ายภาพในขณะ

ตรวจนบัครุภณัฑ์ได ้ซึ� งจะช่วยให้กระบวนการตรวจนบัครุภณัฑข์องหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

 

2. เอกสารที�เกี�ยวข้อง 

2.1  เทคโนโลยี WebRTC 

WebRTC [6-7] ย่อมาจาก Web Real-Time Communications เป็นเทคโนโลยีที�ใช้สําหรับพฒันา

แอพพลิเคชั�น ทั�งเวบ็แอพพลิเคชั�นและเนทีฟแอพพลิเคชั�น (Native Application)  ให้สามารถติดต่อสื�อสารแบบ

เรียลไทม์หรือตามเวลาจริงได ้ของขอ้มูลทั�งภาพ เสียง หรือตวัอกัษรขอ้ความ โดยที�ผูใ้ช้ไม่จาํเป็นตอ้งติดตั�งปลั�ก

อินหรือโปรแกรมอื�นเพิ�มเติม สาํหรับเวบ็แอพพลิเคชั�นนั�นสามารถใชง้าน WebRTC ไดผ้า่นเวบ็บราวเซอร์ไม่วา่จะ

เป็น Chrome Firefox Safari หรือ Opera หรือเรียกใช้งานผา่นเวบ็วิวของระบบปฏิบติัการ Android หรือ iOS 

นอกจากนี� ยงัสามารถใช้งาน WebRTC ในเนทีฟแอพพลิเคชั�นทั�งในระบบปฏิบติัการของ Andriod และ iOS ได้

เช่นกนั ซึ� ง WebRTC จะมีคาํสั�ง getUserMedia ซึ� งเป็น JavaScript API ที�ใช้ในการจบัภาพและเสียง การ
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ติดต่อสื�อสารขอ้มูลของ WebRTC นั�น ขอ้มูลที�ส่งไปในระบบเครือข่าย (Network system) จะตอ้งมีการเขา้รหัส

เพื�อความปลอดภยั ดงันั�นเครื�องเซิร์ฟเวอร์ที�ให้บริการจึงจาํเป็นตอ้งมีการรักษาความปลอดภยั โดยใชโ้ปรโตคอล 

HTTPS (Hypertext Transfer protocol over SSL) เพื�อให้เกิดความปลอดภยัในการรับส่งขอ้มูลบนระบบเครือข่าย 

ในการพฒันาโปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์จะอาศยัเทคโนโลยี WebRTC โดยนาํมาประยุกต์ใชง้านเพื�อให้สามารถ

ใชก้ลอ้งถ่ายรูปบนสมาร์ทดีไวซ์ สาํหรับอ่านบาร์โคด้หรือถ่ายภาพเพื�อช่วยในการตรวจนบัครุภณัฑ ์

2.2  Web Application Security 

เวบ็แอพพลิเคชั�น คือ แอพพลิเคชั�นที�ถูกพฒันาขึ�นและติดตั�งอยูบ่นเครื�องเซิร์ฟเวอร์ (Application Server) 

สามารถเรียกใช้งานผ่านเวบ็บราวเซอร์ได ้โดยอาศยัโปรโตคอล HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ซึ� งเป็น

ขอ้ตกลงหรือภาษาที�ใชใ้นการสื�อสารระหวา่งคอมพิวเตอร์ เพื�อให้คอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายสามารถเขา้ใจ

กนัได ้ซึ� งการทาํงานของ HTTP นี� จะอยูใ่น Application Layer  และทาํงานที�พอร์ต 80 แต่เนื�องจากขอ้มูลที�ใช้ใน

การรับส่งเป็น Plain Text ซึ� งเป็นขอ้มูลที�ประกอบดว้ยขอ้ความและรูปภาพ ที�ไม่มีการเขา้รหัส (Non Encrypt) จึง

ง่ายต่อการถูกดักจบัหรือขโมยข้อมูล หรือถูกโจมตีระบบเว็บแอพพลิเคชั�นจากแฮกเกอร์ (Hacker) หรือจาก

โปรแกรมที�เรียกวา่ Sniffer นอกจากนี�ยงัไม่สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลที�รับส่งได ้ดงันั�นการพฒันา

เวบ็แอพพลิเคชั�นโดยไม่คาํนึงถึงการสร้างความปลอดภยัให้กบัเว็บแอพพลิเคชั�น จึงเป็นการเปิดช่องทางให้กบั

แฮกเกอร์ที�จะเขา้มาเจาะระบบ เพื�อดกัจบัขอ้มูลหรือเขา้มาโจมตีเครื�องเซิร์ฟเวอร์ได ้วิธีแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นกบัการ

ใชโ้ปรโตคอล HTTP คือ การเปลี�ยนมาใชโ้ปรโตคอล HTTPS หรือ HTTP Over SSL ที�อยูใ่น Transport Layer 

ทาํงานที�พอร์ต 443 ซึ� งเป็นโปรโตคอลที�ช่วยรักษาความปลอดภยัในการสื�อสารระหว่างเครื�องคอมพิวเตอร์บน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื�องจากขอ้มูลที�ใชใ้นการรับส่งเป็น Cipher Text ซึ� งขอ้มูลจะมีการเขา้รหสั (Encrypt) 

เมื�อถูกแฮกเกอร์ดกัจบั แฮกเกอร์จะไม่สามารถอ่านขอ้มูลได ้อีกทั�งมีการทาํ Authentication ซึ� งเป็นการตรวจสอบ

เพื�อยืนยนัตวัตนในการรับรองขอ้มูลที�มีการรับส่งระหวา่งเครื�องลูกข่าย (Client) หรือเวบ็บราวเซอร์ กบัเครื�องแม่

ข่าย (Server) หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ดงันั�น เมื�อมีการรับส่งขอ้มูลระหว่างเว็บบราวเซอร์กบัเว็บ

เซิร์ฟเวอร์ดว้ยโปรโตคอล HTTPS ขอ้มูลที�มีการส่งจาก Application Layer และมายงั Transport Layer จะผา่น 

SSL จึงทาํให้ขอ้มูลที�ส่งมาถูกเขา้รหัสอยู่เสมอ [8-9] ในการพฒันาโปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ที�นาํเทคโนโลย ี

WebRTC มาประยุกต์ใช้งาน ตอ้งอาศยัโปรโตคอล HTTPS เพื�อช่วยในด้านความปลอดภยัในการแลกเปลี�ยน

ขอ้มูลระหว่างโปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ที�เรียกใช้งานผ่านสมาร์ทดีไวซ์ กบัระบบบริหารจดัการครุภณัฑ์ที�ติด

ตั�งอยูบ่นเครื�องเซิร์ฟเวอร์ 

2.3  การอ่านบาร์โค้ดด้วย quaggaJS 

quaggaJS [10-11] เป็นโปรแกรมที�อาศยัเทคโนโลยี WebRTC กล่าวคือ quaggaJS มีการใช้งานคาํสั�ง 

getUserMedia ซึ� งเป็น JavaScript API ของเทคโนโลยี WebRTC เพื�อใชใ้นการจบัภาพบาร์โคด้ เป็นโปรแกรมที�

ถูกพฒันาขึ�นดว้ยภาษา JavaScript โดยนกัพฒันาแอพพลิเคชั�น ชื�อ Christoph Oberhofer เพื�อช่วยให้แอพพลิเคชั�น

ต่างๆ สามารถอ่านบาร์โคด้ได้ ซึ� งโปรแกรมจะทาํงานดว้ยกระบวนการแปลและถอดรหัสจากรูปภาพที�อ่านได ้
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กล่าวคือ โปรแกรมจะคน้หารูปแบบที�คลา้ยกบับาร์โคด้ที�อยูภ่ายในรูปภาพ โดยจะคน้หาเส้นที�อยูติ่ดกนัและมีมุมที�

คลา้ยกนั ซึ� งโดยทั�วไปแลว้บาร์โคด้จะมีลกัษณะเป็นแท่งสีดาํจาํนวนหลายแท่งเรียงต่อกนั และมีพื�นที�วา่งสีขาวอยู่

ระหวา่งแท่งสีดาํแต่ละแท่ง โดยขนาดของบาร์โคด้จะขึ�นอยูก่บัปริมาณขอ้มูลที�เขา้รหสั ดงัรูปที� 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธิีการดําเนินงาน 

3.1 กรอบแนวคิด 

ในการตรวจนบัครุภณัฑป์ระจาํปีของหน่วยงาน เนื�องจากจาํนวนครุภณัฑ์ที�คณะกรรมการตอ้งคน้หาและ

ตรวจสอบมีจาํนวนมากกว่า 2,500 รายการ และมีแนวโนม้ว่าจะมากขึ�นในอนาคต การตรวจนบัครุภณัฑด์ว้ยการ

จดบันทึกลงบนกระดาษ และนําข้อมูลที�ได้ส่งให้กับเจ้าหน้าที�งานพสัดุเพื�อทาํการบันทึกปรับปรุงข้อมูลใน

โปรแกรม Excel อาจเกิดความผิดพลาด ทาํให้ขอ้มูลที�ไดไ้ม่ถูกตอ้ง อีกทั�งเจา้หนา้ที�งานพสัดุจาํเป็นตอ้งรวบรวม

ขอ้มูลครุภณัฑ์ที�ผ่านการตรวจนับ และจดัทาํเป็นรายงานส่งให้กบัมหาวิทยาลยั ซึ� งก่อให้เกิดความล่าช้าในการ

ดาํเนินงาน ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดที�จะพฒันาโปรแกรมเพื�อใชต้รวจนบัครุภณัฑท์ี�สามารถใชง้านผา่นสมาร์ทดีไวซ์แทน

การจดับนัทึกด้วยกระดาษ เพื�อช่วยให้เกิดความสะดวกในการทาํงาน โดยขอ้มูลที�ไดจ้ากการตรวจนับจะถูกเก็บ

บนัทึกไวใ้นระบบบริหารจดัการครุภณัฑท์ี�ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาไวแ้ลว้ เพื�อให้ระบบทาํการสรุปขอ้มูลจากการตรวจนบั

และแสดงเป็นรายงานต่อไป ซึ� งจะช่วยอาํนวยความสะดวกและลดเวลาการตรวจนบัของคณะกรรมการ และลด

เวลาในการจดัทาํรายงานของเจา้หนา้ที�งานพสัดุไดเ้ป็นอยา่งมาก โดยไดม้ีการพฒันาโปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์นี�

มาแลว้ในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั�น แต่เนื�องจากมีขอ้จาํกดัในการใช้งาน ผูว้ิจยัจึงตอ้งการปรับปรุงโปรแกรม

ขึ�นใหม่ใหอ้ยูใ่นรูปแบบเวบ็แอพพลิเคชั�น เพื�อแกไ้ขขอ้จาํกดัและสามารถใชง้านไดส้ะดวกยิ�งขึ�น  

3.2 ขั�นตอนการดําเนินงาน 

3.2.1 เทคโนโลยีที�ใช้ในการพัฒนา 

โปรแกรมสําหรับตรวจนบัครุภณัฑ์ผา่นทางสมาร์ทดีไวซ์ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ที�พฒันาขึ�นนี� จะ

อยู่ในรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชั�น ที�ช่วยให้คณะกรรมการตรวจนับครุภณัฑ์สามารถคน้หาครุภณัฑ์ในรูปแบบ

ต่างๆ รวมถึงสามารถอ่านบาร์โคด้ครุภณัฑ์เพื�อตรวจนบั และถ่ายภาพ หรืออพัโหลดรูปภาพได้ โดยโปรแกรมจะ

รูปที� 1 การอ่านบาร์โคด้ดว้ย quaggaJS [11] 
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อาศยัเวบ็บราวเซอร์บนสมาร์ทดีไวซ์ ซึ� งเรียกว่า เว็บวิว (Web View) ในการแสดงผล ผูว้ิจยัไดน้าํเอาเทคโนโลยี 

WebRTC ซึ� งเป็นเทคโนโลยีที�เหมาะสมสําหรับการสื�อสารผ่านเว็บตามเวลาจริงมาประยุกต์ใช้ในการพฒันา

โปรแกรม เพื�อให้สามารถใช้กล้องถ่ายรูปในการอ่านบาร์โค้ด หรือถ่ายบนัทึกภาพครุภณัฑ์ในการตรวจนับ ซึ� ง

ภาษาที�เหมาะสําหรับใช้กบัเทคโนโลยีนี�  คือ HTML5 และ JavaScript และเลือกใช ้AngularJS ซึ� งเป็น JavaScript 

Framework เพื�อช่วยสนันสนุน และขยายความสามารถของภาษา HTML ให้สามารถทาํงานในลกัษณะที�เป็น 

Dynamic Web Page คือเป็นเวบ็ที�สามารถตอบโตก้บัผูใ้ชไ้ด ้ซึ� งมีลกัษณะการทาํงานเป็นแบบ MVC (Model-View-

Controller) โดยใช้ภาษา HTML5 CSS และ JavaScript ในการพฒันาส่วนของการติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (View) ใช ้

AngularJS ในส่วนของการควบคุมการทาํงานและติดต่อกบัฐานขอ้มูล (Controller) ช่วยให้การประมวลผลเป็นไป

อย่างรวดเร็ว และเนื�องจากโปรแกรมตรวจนับครุภณัฑ์มีการใช้ขอ้มูลที�มาจากระบบบริหารจดัการครุภณัฑ์ ซึ� ง

ฐานขอ้มูลที�ใชค้ือ MySQL ดงันั�นภาษาที�เหมาะสมที�ใชใ้นการติดต่อกบัฐานขอ้มูล MySQL จึงใช้เลือกภาษา PHP 

และใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) ในการจดัการกบัขอ้มูลและตารางต่างๆ ภายในฐานขอ้มูล 

(Model) นอกจากนี� ได้นาํ quaggaJS [10] ซึ� งเป็นโปรแกรมที�พฒันาด้วยภาษา JavaScript มาช่วยในการพฒันา

โปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ ์เพื�อให้สามารถอ่านบาร์โคด้ไดโ้ดยอาศยัเทคโนโลย ีWebRTC 

3.2.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ปัญหาและขอ้จาํกดัที�พบจากการใช้โปรแกรมในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั�นในการตรวจนบัครุภณัฑ์

ของคณะกรรมการ มีหลายประการ ดงันี�  

1)  การออกแบบหนา้จอและการจดัวางปุ่ มต่างๆ มีการจดัวางที�ไมส่ะดวกต่อการใชง้าน  

2)  การแสดงรายการขอ้มูลครุภณัฑส์ําหรับตรวจนบัจะใชว้ิธีเรียงลาํดบัขอ้มูลตามเลขที�สินทรัพยจ์ากน้อย

ไปมาก เมื�อตรวจนบัครุภณัฑ์รายการใดเสร็จ โปรแกรมจะกลบัมายงัหนา้รายการครุภณัฑ์โดยแสดงผลเรียงลาํดบั

ตามเลขที�ครุภณัฑ์จากน้อยไปมากทุกครั� ง ทาํให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน เนื�องจากกรรมการตอ้งเลื�อน

หนา้จอ เพื�อคน้หารายการครุภณัฑ์ที�ยงัไม่ไดต้รวจซึ�งแสดงอยูด่า้นล่างของหนา้จอทุกครั� ง 

3) โปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ยงัไม่มีในส่วนที�ใชถ่้ายรูปครุภณัฑ์และอพัโหลดรูปภาพครุภณัฑ์ที�ไม่มีใน

ระบบ เพื�อนาํไปเก็บในระบบบริหารจดัการครุภณัฑ ์ 

4) การใช้งานโปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ จะตอ้งทาํการติดตั�งโปรแกรมบนเครื�องสมาร์ทดีไวซ์ของ

กรรมการแต่ละคน ซึ� งอาจพบปัญหาในการติดตั�งใช้งาน เนื�องจากสมาร์ทดีไวซ์แต่ละเครื�องมีคุณสมบติัและ

ลกัษณะที�ไม่เหมือนกนั ทาํใหย้ากต่อการติดตั�ง 

นอกจากนี� การพฒันาโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั�น ด้วยเทคโนโลยี WebRTC จะตอ้งพฒันา

เพื�อให้รองรับต่อการตรวจนบัด้วยบาร์โคด้ เช่นเดียวกบัโปรแกรมในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั�น ซึ� งตอ้งอาศยั

กลอ้งถ่ายรูปบนสมาร์ทดีไวซ์ในการอ่านบาร์โคด้ที�ติดอยูบ่นครุภณัฑ์แต่ละรายการ โดยบาร์โคด้ที�ใชใ้นการตรวจ

นบัจะเป็นรหสัสินทรัพยท์ี�ระบบบริหารจดัการครุภณัฑส์ร้างขึ�น และเป็นบาร์โคด้แบบ 128 (Code 128) ดงัรูปที� 2 
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จากการวิเคราะห์ปัญหาที�กล่าวมา ผูว้ิจยัได้ทาํการออกแบบโปรแกรมให้สามารถทาํงานร่วมกบัระบบ

บริหารจดัการครุภณัฑ ์แสดงดว้ยผงังาน (Flow Chart) ดงัรูปที� 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 การออกแบบฐานข้อมูล 

การออกแบบฐานข้อมูลของโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ เป็นการออกแบบเพื�อให้สามารถทาํงานได้

สอดคลอ้งกบัระบบฐานขอ้มูลของระบบบริหารจดัการครุภณัฑ์ โดยแสดงดว้ยแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของ

ขอ้มูล (Entity Relation Diagram) ดงัรูปที� 4 

 

 

 

รูปที� 2 บาร์โคด้รหสัสินทรัพย ์ (บาร์โคด้แบบ 128) 

รูปที� 3 การทาํงานของโปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ร่วมกบัระบบบริหารจดัการครุภณัฑ ์

ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ 

เริ�มตน้ 

อ่านบาร์โคด้ 

แสดงขอ้มูล 
ครุภณัฑ ์

จบ 

บนัทึกสภาพ 
ครุภณัฑ ์

จดัการการเบิก 
ครุภณัฑ ์

สร้างบาร์โคด้ แสดงรายงาน 

จดัการขอ้มูล 
ครุภณัฑ ์

เริ�มตน้ 

จบ 

ฐานขอ้มูล 
ครุภณัฑ ์
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3.3 วิธีประเมินผลการวิจัย 

ประเมินผลการวิจยัดว้ยวิธีการประมวลผลตามหลกัสถิติ ดงันี�  

1)  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณา เพื�อสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ใน

รูปแบบ WebRTC ของคณะกรรมการ จาํนวน 12 คน นาํขอ้มูลจากการสํารวจมาหาค่าเฉลี�ย (x̄) และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) กาํหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์คะแนน ดงันี�  

คะแนนเฉลี�ยอยูใ่นช่วง 4.51  - 5.00 ถือวา่อยูใ่น  ระดบัมากที�สุด 

คะแนนเฉลี�ยอยูใ่นช่วง 3.51  - 4.50 ถือวา่อยูใ่น  ระดบัมาก 

คะแนนเฉลี�ยอยูใ่นช่วง 2.50  - 3.50 ถือวา่อยูใ่น  ระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี�ยอยูใ่นช่วง 1.51  - 2.50 ถือวา่อยูใ่น  ระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลี�ยอยูใ่นช่วง 1.00  - 1.50 ถือวา่อยูใ่น  ระดบันอ้ยที�สุด 

2)  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน โดยใชก้ารทดสอบของฟิชเชอร์ (Fisher’s Exact Test) [13] เพื�อทดสอบ

สมมติฐาน ดงันี�  

รูปที� 4 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Entity Relationship Diagram) 
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สภาพครุภณัฑ ์

วนัที� GL 
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มี 
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ใบเบิก 

วนัที� 

เลขที�ใบเบิก 
ลายเซ็นต ์

รหัสผูเ้บิก ชื�อผูเ้บิก 

ผูเ้บิก 

การเบิก 

วนัที�เบิก 

รหัสการเบิก 
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สมมติฐาน : โปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ที�พฒันาโดยประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี WebRTC ช่วยให้การตรวจ

นบัครุภณัฑ์มีประสิทธิภาพดีกว่าหรือเท่ากบัการใช้โปรแกรมตรวจนับครุภณัฑ์ที�พฒันาในรูปแบบของโมบาย

แอพพลิเคชั�น 

มากกวา่หรือเท่ากบัระดบัเห็นดว้ย หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัเห็นดว้ย และเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

นอ้ยกวา่ระดบัเห็นดว้ย หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

 

4. ผลการดําเนินงาน 

4.1 ผลการออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

มีขั�นตอนในออกแบบและพฒันา ดงันี�  

1)  ออกแบบขอ้กาํหนดในการพฒันาโปรแกรมในรูปแบบเวบ็แอพพลิเคชั�น โดยประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

WebRTC ซึ� งเป็นการระบุขอ้กาํหนดของการออกแบบในการพฒันาและขอ้มูลที�ตอ้งการในโปรแกรม ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ที�จะนาํมาแสดงในหน้าจอต่อไปหลงัจากที�บนัทึกขอ้มูลการตรวจนบั หรือขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัรูปแบบการแสดงผล

ขอ้มูล เช่น สี ขนาดตวัอกัษร เป็นตน้ 

2)  ออกแบบหน้าจอการใช้งาน รวมถึงเพิ�มส่วนการทาํงานที�ยงัไม่มีในโปรแกรม เพื�อกาํหนดรูปแบบ 

(Template) ให้กบัเพจ (Page) แต่ละเพจในโปรแกรม และเขียนคาํสั�งเพื�อควบคุมการทาํงานของโปรแกรมให้

สามารถทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามที�ตอ้งการ โดยภาษาที�ใชใ้นการพฒันา คือ PHP AngularJS JavaScript CSS และ 

HTML5 และใชภ้าษา SQL ในการจดัการฐานขอ้มูล 

3)  ทดสอบโปรแกรม ทาํการทดสอบการทาํงานของโปรแกรมที�พฒันา เพื�อให้มั�นในวา่โปรแกรมสามารถ

ทาํงานและแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงตามความตอ้งการในการใชง้าน 

4)  ติดตั�งโปรแกรมที�พฒันาเสร็จเรียบร้อยแล้วบนเครื�องเซิร์ฟเวอร์ที�ให้บริการระบบบริหารจดัการ

ครุภณัฑ์ เพื�อให้คณะกรรมการสามารถเรียกใชง้านได ้และเนื�องจากในการติดต่อสื�อสารขอ้มูลของ WebRTC นั�น 

ขอ้มูลที�รับส่งภายในระบบเครือข่ายจะตอ้งมีการเขา้รหัสเพื�อความปลอดภยั ดงันั�นเครื�องเซิร์ฟเวอร์ที�ให้บริการ

จาํเป็นต้องใช้โปรโตคอล HTTPS โดยตอ้งทาํการติดตั�งใบรับรองความปลอดภยัทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ SSL 

Certificate [12] เพื�อช่วยเพิ�มการรักษาความปลอดภยัในการรับส่งขอ้มูลบนระบบเครือข่าย และช่วยให้ขอ้มูลที�มี

การรับส่งมีความถูกตอ้งสมบูรณ์  
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สรุปการทาํงานของโปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑท์ี�ทาํงานร่วมกบัระบบบริหารจดัการครุภณัฑ ์ดงัรูปที� 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

โปรแกรมที�พฒันาสามารถเรียกใช้งานผา่นเวบ็บราวเซอร์ หรือเวบ็วิว บนสมาร์ทดีไวซ์ เช่น เช่น Chrome 

หรือ Safari ที�มีมาพร้อมกบัสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตนั�นๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งติดตั�งโปรแกรมใดๆ เพิ�มเติม และ

จากการทดสอบความสามารถในการอ่านบาร์โคด้ของโปรแกรมจากกลอ้งถ่ายรูปบนสมาร์ทดีไวซ์ พบว่า ความ

ละเอียดของกล้องมีส่วนสําคญัในการอ่านค่าจากบาร์โคด้ นอกจากนี� ระยะโฟกสัระหว่างกล้องกบับาร์โคด้และ

ขนาดของบาร์โคด้มีความสัมพนัธ์กนั กล้องที�มีความละเอียดสูงจะมีระยะโฟกสัในการอ่านบาร์โคด้ไดไ้กลกว่า

กล้องที�มีความละเอียดตํ�า และสามารถอ่านบาร์โคด้ที�มีขนาดเล็กไดดี้กวา่ ความละเอียดของกล้องที�เหมาะสมใน

การอ่านบาร์โค้ดที�สร้างจากระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ คือ 12 ล้านพิกเซล และด้วยวิวฒันาการทางด้าน

เทคโนโลยกีลอ้งถ่ายรูปบนสมาร์ทดีไวซ์ในปัจจุบนั ทาํให้การใช้กลอ้งถ่ายรูปเพื�ออ่านบาร์โคด้ของโปรแกรมตรวจ

นบัครุภณัฑ์ สามารถอ่านค่าของบาร์โคด้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพในการใชง้าน 

โดยการทาํงานของโปรแกรม เป็นดงันี�  

1)  การเรียกใชง้านโปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์จะเรียกผา่นเวบ็บราวเซอร์บนสมาร์ทดีไวซ์ เช่น Chrome 

หรือ Safari โดยพิมพชื์�อเวบ็ไซต์ของโปรแกรมที�ให้บริการบนเวบ็บราวเซอร์ แสดงดงัรูปที� 6 และรูปที� 7 ซึ� งจะมี

เมนูสําหรับใช้งานในส่วนต่างๆ ของโปรแกรมเพื�อการตรวจนบั ประกอบดว้ย กรรมการตรวจนบัครุภณัฑ์ คน้หา

ตามเลขที�สินทรัพย ์คน้หาตามชื�อผูเ้บิก คน้หาตามชื�อครุภณัฑ์ และเบิกครุภณัฑ์ แสดงดงัรูปที� 8 

 

รูปที� 5 การทาํงานของโปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑท์ี�ทาํงานร่วมกบัระบบบริหารจดัการครุภณัฑ ์

ระบบบริหาร 
จัดการครุภัณฑ์ DB 

สร้
าง

บา
ร์โ

คด้
 

ติดบาร์โคด้ 
บนครุภณัฑ ์

โปรแกรม 
ตรวจนบั 
ครุภณัฑ ์อ่านบาร์โคด้ 

แสดงขอ้มูลครุภณัฑ ์

บนัทึกขอ้มูล 
การตรวจนบั 

นาํขอ้มูล 
ไปใช ้

แสดงครุภณัฑที์�ตรวจนบั 

แสดงรายงาน 

รายงาน 
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2)  โปรแกรมมีเมนูเพื�อให้คณะกรรมการสามารถตรวจนบัครุภณัฑ์ไดห้ลายทางเลือก ไดแ้ก่ ตรวจนบัผา่น

รายชื�อของคณะกรรมการซึ�งรับผิดชอบตรวจนบัครุภณัฑ์ในแต่ละห้องหรือสถานที�ภายในหน่วยงาน ตรวจนบัจาก

การอ่านบาร์โคด้เลขที�สินทรัพยค์รุภณัฑ ์ตรวจนบัจากการคน้หาชื�อผูเ้บิก หรือคน้หาชื�อครุภณัฑ ์แสดงดงัรูปที� 9 

รูปที� 8 เมนูการใชง้าน 
โปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ ์

(ก) (ข) 

รูปที� 6 (ก) เรียกใชโ้ปรแกรมผา่น Chrome และ (ข) เรียกใชโ้ปรแกรมผา่น Safari 

รูปที� 7 พิมพชื์�อเวบ็ไซตเ์พื�อเขา้ใช้
โปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ ์
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3)  โปรแกรมสามารถใช้กล้องถ่ายรูปบนสมาร์ทดีไวซ์ เพื�ออ่านบาร์โคด้เลขที�สินทรัพยข์องครุภณัฑ์ที�

ตอ้งการตรวจนับ โดยคณะกรรมการสามารถเลือกที�เมนู “คน้หาตามเลขที�สินทรัพย”์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ

สําหรับตรวจนบัครุภณัฑด์ว้ยการอ่านบาร์โคด้ โดยจะปรากฏจอภาพที�ใชใ้นการอ่านบาร์โคด้ และเมื�อจบัภาพไดใ้น

ตาํแหน่งที�เหมาะสม โปรแกรมจะทาํการแปลงบาร์โคด้ที�อ่านไดเ้ป็นเลขที�สินทรัพย ์แลว้แสดงใน Text Box แสดง

ดงัรูปที� 10 และเมื�อแตะที�ปุ่ มคน้หา โปรแกรมจะทาํการคน้หาขอ้มูลและแสดงครุภณัฑ์ที�คน้พบในหนา้จอ เพื�อให้

คณะกรรมการทาํการบนัทึกหรือแกไ้ขขอ้มูลการตรวจนบัต่อไป แสดงดงัรูปที� 11 และรูปที� 12 

 

 

 

 

 

รูปที� 9 (ก) การตรวจนบัครุภณัฑ์จากรายชื�อของคณะกรรมการ (ข) ตรวจนบัจากการอ่านบาร์โคด้ 

เลขที�สินทรัพยค์รุภณัฑ ์(ค) ตรวจนบัจากการคน้หาชื�อผูเ้บิก และ (ง) ตรวจนบัจากการคน้หาชื�อครุภณัฑ์ 

(ข) 

(ง) 

(ก) 

(ค) 
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4)  โปรแกรมสามารถอพัโหลดรูปภาพครุภณัฑ์ โดยคณะกรรมการสามารถเลือกรูปแบบในการอพัโหลด

ไฟล์ภาพได้ ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัแอปที�เกี�ยวขอ้งกบัรูปภาพที�ติดตั�งอยู่บนสมาร์ดีไวซ์ในแต่ละเครื�อง ไม่ว่าจะเป็นการ

เลือกรูปภาพที�มีอยูใ่นแกลเลอรี�ภาพถ่ายของเครื�อง หรือเลือกรูปภาพจากการถ่ายภาพดว้ยกลอ้งถ่ายรูป แสดงดงัรูป

ที� 13 และเมื�ออพัโหลดภาพแล้ว โปรแกรมจะเก็บภาพไวบ้นเครื�องเซิร์ฟเวอร์ของระบบบริหารจดัการครุภณัฑ์ 

แสดงดงัรูปที� 14 

รูปที� 10 คน้หาครุภณัฑ์ที�ตอ้งการตรวจนบัจากการอ่านบาร์โคด้ 

รูปที� 11 โปรแกรมแสดงครุภณัฑท์ี�คน้พบ รูปที� 12 หนา้จอสําหรับบนัทึกขอ้มูลการตรวจนบั 
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5)  โปรแกรมสามารถอาํนวยความสะดวกในการเซ็นตเ์บิกครุภณัฑใ์ห้กบัเจา้หนา้ที�งานพสัดุและผูเ้บิก โดย

ผูเ้บิกสามารถเซ็นต์ชื�อเพื�อเบิกครุภณัฑ์ผ่านทางสมาร์ทดีไวซ์ได ้ลายเซ็นต์ดงักล่าวจะถูกบนัทึกเก็บไวใ้นระบบ

บริหารจดัการครุภณัฑ ์และปรากฎในใบเบิกครุภณัฑ ์แสดงดงัรูปที� 15 และรูปที� 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการผลการออกแบบและพฒันาโปรแกรมขา้งตน้ สามารถอภิปรายผลโดยเปรียบเทียบกบังานวิจยัที�

เกี�ยวขอ้ง ไดด้งันี�  

1) นราธิป วงษปั์น [2] ที�ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศครุภณัฑ์ ดว้ยบาร์โคด้สองมิติ เพื�อช่วยอาํนวยความ

สะดวกแก่เจา้หน้าที�ที�รับผิดชอบเก็บขอ้มูลครุภณัฑ์ ในการตรวจสอบ บนัทึก และแกไ้ขขอ้มูลผา่นระบบออนไลน ์ 

แตกต่างกนัที�การอ่านขอ้มูลครุภณัฑ์จากบาร์โคด้สองมิติ ตอ้งทาํการติดตั�งโปรแกรมสําหรับอ่าน และโปรแกรม

รูปที� 16 ใบเบิกครุภณัฑท์ี�ประกอบดว้ยลายเซ็นต ์

รูปที� 13 หนา้จอการอพัโหลดรูปภาพครุภณัฑ ์

รูปที� 14 รูปภาพครุภณัฑท์ี�อพัโหลดแลว้
และเก็บบนัทึกบนเครื�องเซิร์ฟเวอร์ 

รูปที� 15 หนา้จอสําหรับเซ็นต์เบิกครุภณัฑ ์
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ดงักล่าวจะแสดงขอ้มูลครุภณัฑ์เพื�อการตรวจสอบ เช่น หมายเลขครุภณัฑ์ ห้องที�ตั�งครุภณัฑ์ วนัที�จดัซื�อ เป็นตน้ แต่

ไม่สามารถบนัทึกหรือแกไ้ขขอ้มูล เช่น การเปลี�ยนชื�อผูเ้บิก การเปลี�ยนสถานที�ตั�ง หรือบนัทึกสภาพครุภณัฑ์ (ปกติ 

หรือ ชาํรุด)ได ้ 

2) เยาวภา จรัสสันติจิต [3] ที�ได้พฒันาระบบบริหารจดัการครุภณัฑ์เพื�อจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ และ

โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื�อนที�เพื�อตรวจนบัครุภณัฑ ์โดยงานวิจยันี� เป็นการพฒันาปรับปรุงโปรแกรมเพื�อใชใ้นการ

ตรวจนับครุภณัฑ์ แทนที�โปรแกรมเดิมที�พบปัญหาและขอ้จาํกดั โดยมีการปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถทาํงาน

ร่วมกบัระบบบริหารจดัการครุภณัฑ์ และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านมากขึ�น  

3) สุจิตรา พรหมสาขา ณ สกลนคร ชนิดา ภูลวรรณ ชุติมา ละอองแกว้ และชยุตม์ บรรเทิงจิตร [4] ที�ได้

พฒันาระบบการจดัการฐานขอ้มูลครุภณัฑ์ของแผนกพสัดุในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ที�ไดน้าํเอาเทคโนโลยีรหสัแท่งมาประยุกตใ์ชใ้นการตรวจสอบครุภณัฑ ์เพื�อความสะดวกในการตรวจนบัครุภณัฑ์

ของกรรมการ เช่นเดียวกบังานวิจยันี�  โดยระบบดงักล่าวมีการพฒันาในส่วนของการแจง้ซ่อมและรายงานการส่ง

ซ่อมครุภณัฑ์ให้กบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งไม่มีในงานวิจยันี�  และผูว้ิจยัเห็นว่ามีประโยชน์สามารถนาํมาพฒันา

เพิ�มให้กบัโปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ของงานวิจยันี�ไดใ้นอนาคต 

4) ราชภฏั บุญยิ�งยง และแกว้ใจ อาภรณ์พิศาล [5] ที�ไดพ้ฒันาระบบจดัการครุภณัฑ์ กรณีศึกษาโรงพยาบาล

บานแพว้ (องค์การมหาชน) เพื�อใช้ในการจดัเก็บขอ้มูลครุภณัฑ์ ขอ้มูลการเบิกจ่ายครุภณัฑ์ และรายงานการเบิก

ครุภณัฑ ์ช่วยให้การเบิกจ่ายครุภณัฑท์าํไดร้วดเร็ว เช่นเดียวกบังานวจิยันี�  แต่ระบบนี�ไม่มีการพฒันาในส่วนของการ

ตรวจนบัครุภณัฑ ์

4.2 ผลการประเมินทางสถิติ 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ในรูปแบบ WebRTC ใน

การตรวจนบัครุภณัฑ์จากคณะกรรมการตรวจนบัครุภณัฑ์ จาํนวน 12 คน โดยใชแ้บบสํารวจความพึงพอใจต่อการ

ใช้งานโปรแกรม สถิติที�ใช้ คือ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ความพึงพอใจของ

คณะกรรมการตรวจนบัครุภณัฑ์ต่อการใช้โปรแกรมในการตรวจนับครุภณัฑ์ มีความพอใจในทั�ง 3 ดา้น คือ ดา้น

การใชง้านโปรแกรม ดา้นประสิทธิภาพในการใชโ้ปรแกรมในการตรวจนบัครุภณัฑ์ ดา้นการเปรียบเทียบระหวา่ง

การตรวจนบัดว้ยโปรแกรมกบัการตรวจนบัดว้ยการจดบนัทึกลงกระดาษ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (x̄ = 4.22) และ

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 ซึ� งอยู่ในเกณฑ์ที�ยอมรับได้ทุกขอ้ เมื�อพิจารณารายละเอียดแต่ละดา้นพบว่า

คณะกรรมการตรวจนบัครุภณัฑม์ีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี�ยความพึงพอใจสูงสุด คือ 4.50 ไดแ้ก่ ลด

ขั�นตอนการจดบนัทึก ช่วยให้การตรวจนับครุภณัฑ์ทาํได้เร็วขึ� น และช่วยให้กระบวนการตรวจนับครุภัณฑ์มี

ประสิทธิภาพ และรองลงมาตามลาํดบั คือ การตรวจนับด้วยโปรแกรมช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการตรวจนับ

มากกวา่การตรวจนบัดว้ยการจดบนัทึก ความผดิพลาดในการใช้งานนอ้ย ลดภาระการทาํงานของฝ่ายงานพสัดุ การ

เขา้ถึงขอ้มูลทาํไดร้วดเร็ว การออกแบบหน้าจอใชง้านมีความเหมาะสม แสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน โปรแกรม

ใชง้านง่าย และการคน้หาครุภณัฑท์าํไดง่้ายและสะดวก ดงัแสดงในตารางที� 1 
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ตารางที� 1 แสดงค่าเฉลี�ยและค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ใน

รูปแบบ WebRTC ของคณะกรรมการตรวจนบัครุภณัฑ ์จาํนวน 12 คน 

ความคิดเห็น x̄ S.D. แปลความ 

ด้านการใช้งานโปรแกรม 

1. การออกแบบหนา้จอใชง้านมีความเหมาะสม 4.00 0.60 มาก 

2. โปรแกรมใชง้านง่าย 3.92 0.67 มาก 

3. การคน้หาครุภณัฑท์าํไดง่้ายและสะดวก 3.83 0.83 มาก 

4. การเขา้ถึงขอ้มูลทาํไดร้วดเร็ว 4.08 0.67 มาก 

5. แสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน 4.00 0.74 มาก 

ด้านประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมในการตรวจนับครุภัณฑ์ 

6. ลดขั�นตอนการจดบนัทึก 4.50 0.52 มาก 

7. ช่วยให้การตรวจนบัครุภณัฑ์ทาํไดเ้ร็วขึ�น 4.50 0.67 มาก 

8. ความผิดพลาดในการใชง้านนอ้ย 4.33 0.49 มาก 

9. ลดภาระการทาํงานของฝ่ายงานพสัดุ  4.33 0.65 มาก 

10. ช่วยให้กระบวนการตรวจนบัครุภณัฑม์ีประสิทธิภาพ 4.50 0.52 มาก 

ด้านการเปรียบเทยีบการตรวจนับครุภัณฑ์ 

11. การตรวจนบัดว้ยโปรแกรมช่วยเพิ�มประสิทธิภาพ  

ในการตรวจนบัมากกวา่การตรวจนบัดว้ยการจดบนัทึก 

4.42 0.51 มาก 

รวม 4.22 0.66 มาก 

 

ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน เพื�อทดสอบระดบัความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม

ตรวจนบัครุภณัฑ์ที�อยูใ่นรูปแบบ WebRTC ของคณะกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งให้ดาํเนินการตรวจนบัครุภณัฑ์ 

ในปี พ.ศ. 2563 กบัการใช้โปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ที�อยู่ในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั�นของคณะกรรมการที�

ไดรั้บการแต่งตั�งให้ดาํเนินการตรวจนบัครุภณัฑ์ในปี พ.ศ. 2560 จาํนวน 12 คนเท่ากนั ผลการทดสอบโดยใช้การ

ทดสอบของฟิชเชอร์ (The Fisher’s Exact Test) [13] เพื�อทดสอบกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ที�เป็นอิสระจากกนัที�ระดบั

นยัสําคญัทางสถิติ 0.05 สรุปไดว้า่โปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ที�พฒันาโดยประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี WebRTC ช่วย

ให้การตรวจนบัครุภณัฑ์มีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้โปรแกรมตรวจนับครุภณัฑ์ที�พฒันาในรูปแบบของโมบาย

แอพพลิเคชั�น แสดงดงัตารางที� 2 
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ตารางที� 2 แสดงผลการทดสอบระดบัความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพการใชโ้ปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ที�อยูใ่น

รูปแบบ WebRTC ในปี พ.ศ. 2563 กบัการใชโ้ปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ที�อยูใ่นรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั�นในปี 

พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งให้ดาํเนินการตรวจนบัครุภณัฑ์ จาํนวน 12 คนเท่ากนั 

ความคิดเห็น กลุ่ม 
จํานวน

ต่อกลุ่ม 

ระดับความพงึพอใจ 

รวม 

p-value of 

Fisher's Exact 

Test** 

น้อยกว่าระดับ

เห็นด้วย 

มากกว่าหรือเท่ากบั

ระดับเห็นด้วย 

ลดขั�นตอนการ

จดบนัทึก 

WebRTC 12 0 (0.0) 12 (100.0) 12 (100.0) 0.239 

Mobile 12 2 (16.7) 10 (83.3) 12 (100.0) 

ช่วยให้การ

ตรวจนบั

ครุภณัฑท์าํได้

เร็วขึ�น 

WebRTC 12 1 (8.3) 11 (91.7) 12 (100.0) 0.295 

Mobile 12 3 (25.0) 9 (75.0) 12 (100.0) 

ความผิดพลาด

ในการใชง้าน 

นอ้ย 

WebRTC 12 0 (0.0) 12 (100.0) 12 (100.0) 0.239 

Mobile 12 2 (16.7) 10 (83.3) 12 (100.0) 

ลดขั�นตอนการ

ทาํงานดา้นการ

พสัดุ 

WebRTC 12 1 (8.3) 11 (91.7) 12 (100.0) 0.500 

Mobile 12 2 (16.7) 10 (83.3) 12 (100.0) 

ช่วยให้

กระบวนการ

ตรวจนบั

ครุภณัฑม์ี

ประสิทธิภาพ 

WebRTC 12 0 (0.0) 12 (100.0) 12 (100.0) 0.500 

Mobile 12 1 (8.3) 11 (91.7) 12 (100.0) 

** หมายเหตุ  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS ที�ระดบันยัสําคญั 0.05 

 

5. สรุป 

งานวิจยันี� นาํเสนอการพฒันาโปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ ที�นาํเทคโนโลยี WebRTC มาประยุกตใ์ชง้าน 

โดยพฒันาในรูปแบบเวบ็แอพพลิเคชั�น สามารถเรียกใชง้านผา่นเวบ็บราวเซอร์ เช่น Chrome บนระบบปฏิบติัการ 

Android หรือ Safari บนระบบปฏิบติัการ iOS ที�มีมาพร้อมกบัสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เพื�อนาํมาใชใ้นการตรวจ

นบัครุภณัฑ์แทนที�โปรแกรมตรวจนบัครุภณัฑ์ที�พฒันาในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั�น ที�ได้พฒันาขึ�นในปี 2560 
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ซึ� งพบปัญหาและข้อจาํกดัในการใช้งานหลายประการ ผลจากการพฒันาและทดสอบใช้งานโปรแกรม พบว่า 

โปรแกรมช่วยให้คณะกรรมการสามารถใชโ้ปรแกรมเพื�อตรวจนบัครุภณัฑ์ไดส้ะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น โดยขอ้มูลจาก

การตรวจนบัจะถูกบนัทึกเก็บไวใ้นระบบบริหารจดัการครุภณัฑ ์เพื�อให้เจา้หนา้ที�งานพสัดุสามารถตรวจสอบสภาพ

ครุภณัฑ ์และจดัทาํรายงานส่งให้กบัมหาวิทยาลยัได ้โปรแกรมแสดงรายการครุภณัฑ์ที�ผา่นการตรวจนบัและยงัไม่

ถูกตรวจนบัแยกจากกนั เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการคน้หาครุภณัฑ์ที�ยงัไม่ถูกตรวจนบั โปรแกรมสามารถอ่าน

บาร์โคด้และคน้หาครุภณัฑ์จากบาร์โคด้ที�อ่านได ้ซึ� งพบว่าความถูกตอ้งของขอ้มูลที�ได้จากการอ่านบาร์โคด้นั�น 

ขึ�นอยูก่บัความละเอียดของกลอ้ง ระยะโฟกสัระหวา่งกลอ้งกบับาร์โคด้ และขนาดของบาร์โคด้ โปรแกรมสามารถ

ถ่ายรูปครุภณัฑ์ และอพัโหลดรูปภาพเพื�อเก็บยงัเครื�องเซิร์ฟเวอร์ของระบบบริหารจดัการครุภณัฑ์ได ้ซึ� งโปรแกรม

ที�พฒันาขึ�นนี� ใช้งานได้ง่ายและสะดวก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรสํานักงาน ลดเวลาในการตรวจนับ

ครุภณัฑ ์ลดภาระการทาํงานของเจา้หนา้ที�งานพสัดุและกรรมการตรวจนบัครุภณัฑ์ และช่วยให้กระบวนการตรวจ

นบัครุภณัฑ์ของหน่วยงานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น  

โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ในรูปแบบ WebRTC ที�ได้พฒันาขึ� นนี�  สามารถนาํไปใช้เป็นโปรแกรม

ตน้แบบให้กบัคณะ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั รวมถึงองค์กร หรือบริษทัภายนอก ที�มีความสนใจ

ตอ้งการนําระบบนี� ไปใช้งาน โดยใช้งานร่วมกบัระบบบริหารจดัการครุภณัฑ์  ซึ� งหน่วยงานต่างๆ สามารถนาํ

โปรแกรมนี�ไปประยกุตใ์ช ้และปรับใหเ้หมาะสมต่อความตอ้งการในการใชง้านของแต่ละหน่วยงานไดต่้อไป 
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บทคัดย่อ   

งานวิจยัฉบบันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา และเปรียบเทียบแนวคิดในการคาํนวณต้นทุนโลจิสติกส์ใน

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย จากกลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดเล็ก จาํนวน 30 สถานประกอบการ ธุรกิจขนาด

กลาง จาํนวน 30 สถานประกอบการ และธุรกิจขนาดใหญ่ จาํนวน 30 สถานประกอบการ เพื�อทาํการเก็บขอ้มูล 

และเปรียบเทียบตน้ทุนโลจิสติกส์ ในส่วนของตน้ทุนบริหารจดัการ (CAdmins) ตามแนวคิดของ CASS Method        

ที�พิจารณาตน้ทุนบริหารจดัการ (CAdmins) ที� 10% ของผลรวมค่าใช้จ่ายจากตน้ทุนการขนส่ง (CTran) และ ตน้ทุนการ

ถือครองสินคา้คงคลงั (CInvent) และการใชข้อ้มูลจากตน้ทุนโลจิสติกส์จากตวัชี� วดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม โดยใชข้อ้มูล 1.ตน้ทุนการพยากรณ์และการวางแผนความตอ้งการของลูกคา้ (CILPI1) 

2.ต้นทุนการให้บริการแก่ลูกค้า และกิจกรรมสนับสนุน (CILPI2)  3.ต้นทุนการสื� อสารด้านโลจิสติกส์ และ            

การจดัการคาํสั�งซื�อ (CILPI3)  4.ตน้ทุนการจดัซื�อจดัหา (CILPI4)  5.ตน้ทุนการขนถ่ายและการบรรจุหีบห่อ (CILPI5)      

6. ตน้ทุนการจดัการคลงัสินคา้ (CILPI6)  7. ตน้ทุนการบริหารสินคา้คงคลงั (CILPI7)  8. ตน้ทุนการขนส่ง (CILPI8) และ 

9. ตน้ทุนโลจิสติกส์ยอ้นกลบั (CILPI9) 

จากการศึกษาพบวา่ธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดกลาง ตน้ทุนบริหารจดัการ (CAdmins) ที�ใช้ขอ้มูลจาก

ตวัชี� วดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่าสูงกวา่แนวคิดของ CASS Method โดย

ธุรกิจขนาดเล็กมีตน้ทุนบริหารจดัการ (CAdmins) มีมูลค่า 29,794,124.16 บาท คิดเป็น 5.50% ของยอดขาย ในขณะ  

ที�แนวคิดของ CASS Method มีมูลค่า 5,950,500.35 บาท คิดเป็น 1.10% ของยอดขาย และธุรกิจขนาดกลาง            

มีตน้ทุนบริหารจดัการ (CAdmins) มีมูลค่า 188,532,364.72 บาท คิดเป็น 3.49% ในขณะที�แนวคิดของ CASS Method 
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มีมูลค่า 52,989,890.95 บาท คิดเป็น  0.98% ของยอดขาย ในขณะเดียวกนัธุรกิจขนาดใหญ่มีตน้ทุนบริหารจดัการ 

(CAdmins) ที�ใช้ขอ้มูลจากจากตวัชี� วดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่าน้อยกว่า

แนวคิดของ CASS Method มีมูลค่า 318,171,359.82 บาท คิดเป็น 1.39% ของยอดขาย ในขณะที�แนวคิดของ 

CASS Method มีมูลค่า 138,822,298.37 บาท คิดเป็น 0.61% ของยอดขาย จากการศึกษาวิจยัพบวา่ปัจจยัหนึ�งที�ทาํ

ให้ธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางมีตน้ทุนการบริการจดัการ (CAdmins) สูงเนื�องจากยงัขาดการใชเ้ทคโนโลยี หรือ

ระบบสารสนเทศเขา้มาใช้ในการดาํเนินธุรกิจ หรือบางธุรกิจกาํลงัอยูใ่นช่วงพฒันาจึงทาํให้ตน้ทุนดงักล่าวสูงกวา่

ธุรกิจขนาดใหญ่ 

 

คําสําคัญ: ตน้ทุนโลจิสติกส์; ตวัชี�วดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์; ตน้ทุนบริหารจดัการ; อุตสาหกรรมอาหาร 

 

Abstract  

The objective of this research to study and compare logistics costs calculation concepts in Thai 

industries from 30 small enterprises, 30medium enterprises, and 30 big enterprises in order to collect data and 

compare logistics costs in administrations (CAdmins) according to CASS Method that analyze administrations cost 

(CAdmins) at 10% of the total expenses from transportation cost (CTran) and inventory carrying cost (CInvent) and 

data from the industrial logistics performance indicators including ILPI1C: Forecasting Cost per Sales (CILPI1), 

ILPI2C: Customer Service Cost per Sales (CILPI2), ILPI3C: Information Processing Cost per Sales (CILPI3), 

ILPI4C: Procurement Cost per Sales (CILPI4), ILPI5C: Damage Value per Sales (CILPI5), and ILPI9C: Returned 

Goods Cost per Sales (CILPI9). The study results showed that the administration cost (CAdmins) of small and 

medium enterprises using data from the industrial logistics performance indicators was higher than CASS 

Method. The administrations cost (CAdmins) of small enterprises was at 29,794,124.16 baht and was 5.50% of the 

sales while the administrations cost (CAdmins) from the CASS Method was at 5,950,500.35 baht and was at 1.10% 

of the sales. The administrations cost (CAdmins) of medium enterprises was at 188,532,364.72 baht and was 3.49% 

of the sales while the administrations cost (CAdmins) from the CASS Method was at 52,989,890.95 baht and was 

at 0.98% of the sales. At the same time, the administrations cost (CAdmins) of big enterprises from the industrial 

logistics performance indicators was lesser than the CASS Method and was at 318,171,359.82 baht and was 

1.39% of the sales while the administrations cost (CAdmins) from the CASS Method was at 138,822,298.37 baht 

and was at 0.61% of the sales. The results of the study showed that a factor that caused high administrations 

costs (CAdmins) in small and medium enterprises was because of the lack of integrating technologies or 

information systems in the business or it may be caused by the development period of these enterprises as well. 
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1. บทนํา 

อุตสาหกรรมอาหารมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทั�งในดา้นเศรษฐกิจ การจา้งงาน 

การเชื�อมโยงกบัเกษตรกร ซึ� งอาหารไทยนั�นเป็นที�ยอมรับจากทั�วโลกในดา้นของคุณภาพ โดยในปี 2562 มีมูลค่า

ในการส่งออก 21,428.38 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ [1] นอกจากการผลิตสินคา้ที�มีคุณภาพแล้วการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ก็นบัเป็นส่วนสําคญัในการดาํเนินธุรกิจ ซึ� งกิจกรรมต่าง ๆ จาํเป็นจะตอ้งมีการบริหารจดัการ

กิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ และซพัพลายเชนที�มีประสิทธิภาพ และมีตน้ทุนที�ต ํ�าที�สุดเพื�อสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขัน [2] ซึ� งในปัจจุบันโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจ โดย

ธนาคารโลกได้จัดอันดับดัชนีวดัประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics 

Performance Index : LPI) ซึ� งปัจจุบนัประเทศไทยจดัอยใูนกลุ่มประเทศกลุ่มรายไดป้านกลางระดบัสูง (Upper-

Middle Income Group) โดยในปี 2018 ใน LPI Rank ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบั 32 ไดค้ะแนน 3.14 [3] สําหรับ

ตน้ทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศ สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดจ้ดัทาํรายงานโลจิสติกส์

ของประเทศไทย โดยในปี 2560 ตน้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมูลค่ารวม 2,106.5 พนัลา้นบาท หรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 13.6 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ  ซึ� งโครงสร้างตน้ทุนโลจิสติกส์ประกอบดว้ยตน้ทุนค่า

ขนส่งสินค้าของไทยมีมูลค่ารวม 1,140.1 พันล้านบาท ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังมีมูลค่ารวม 774.9 

พนัลา้นบาท และตน้ทุนการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์มีมูลค่ารวม 191.5 พนัลา้นบาท โดยตน้ทุนการบริหาร

จดัการด้านโลจิสติกส์ ซึ� งปัจจุบนัประเทศไทยใช้สมมติฐานการคาํนวณเท่ากบัร้อยละ 10 ของผลรวมตน้ทุนค่า

ขนส่งสินคา้ และตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั ซึ� งอา้งอิงสมมุติฐานของสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2533 –2542 

จากการคาํนวณของ Robert V. Delaney แห่งบริษทั CASS Information System (CASS Method) [4] 

งานวิจยัฉบบันี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อทาํการศึกษาตน้ทุนในกิจกรรมของโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหาร 

ที�เป็นกรณีศึกษา ในส่วนต้นทุนการบริหารจดัการด้านโลจิสติกส์ โดยการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนในกิจกรรม            

โลจิสติกส์ตามกรอบตวัชี� วดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index : 

ILPI) จาํนวน 90 สถานประกอบการ เพื�อทาํการเปรียบเทียบตน้ทุนบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ ตามแนวทางของ 

CASS Method ที�ประเทศไทยกาํหนดตน้ทุนบริหารจดัการด้านโลจิสติกส์ไวท้ี� 10% ตามที�ปรากฏในรายงาน       

โลจิสติกส์ของประเทศไทยประจาํปี 2561 และเปรียบเทียบตน้ทุนโลจิสตร์ะหวา่งกลุ่มจากขนาดธุรกิจ 

 

2. แนวคิดและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

งานวิจัยฉบบันี� ได้ทาํการแบ่งกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 30 โรงงาน      

โดยพิจารณาจากขนาดของอุตสาหกรรมการผลิตจากจาํนวนพนักงาน และสินทรัพยถ์าวร (ไม่รวมที�ดิน) ได้แก่ 

ธุรกิจขนาดเล็ก จาํนวนพนักงานไม่เกิน 50 คน  สินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ล้านบาท ธุรกิจขนาดกลาง จาํนวน
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พนกังานไม่เกิน 200 คน สินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 200 ลา้นบาท และ ธุรกิจขนาดใหญ่ จาํนวนพนักงานไม่เกิน 500 

คน  สินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 500 ลา้นบาท  ซึ� งในกรณีที�สินทรัพยถ์าวร หรือ จาํนวนพนกังาน อยูค่นละเกณฑ์ให้ยึด

ตามสินทรัพย์ถาวร หรือ จาํนวนพนักงานที�น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ในการจาํแนก [5] โดยมีแนวคิดที�จะกล่าวถึง            

3 แนวคิดใหญ่ๆ ในการดาํเนินงานวิจัยฉบบันี�  คือ ความสัมพนัธ์ของกิจกรรมโลจิสติกส์ต่อต้นทุนโลจิสติกส์  

ตวัชี�วดัประสิทธิภาพ โลจิสติกส์ และการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�   

2.1 ความสัมพนัธ์ของกิจกรรมโลจิสติกส์ต่อต้นทุนโลจิสติกส์ 

คาํนิยาม “โลจิสติกส์” [6] หมายถึง กิจกรรมที�เป็นส่วนหนึ�งของการจดัการซพัพลายเชน ที�ทาํให้ไดม้าซึ� ง

สินคา้และบริการ รวมถึงการเคลื�อนยา้ย การจดัเก็บ และการกระจายสินคา้ จากแหล่งที�ผลิตวตัถุดิบจนถึงการส่ง

มอบสินคา้และบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึ� งในการศึกษาตน้ทุนที�เกิดขึ�น

ในกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ประกอบไปดว้ย 9 กิจกรรมหลกั 13 กิจกรรมย่อย [7]ไดแ้ก่ การติดต่อสื�อสารดา้นโลจิ

สติกส์ (Logistics Communications) การบริการลูกคา้ (Customer Service) กระบวนการสั�งซื�อ (Order processing) 

การคาดการณ์ความตอ้งการ (Demand forecasting) การจดัซื�อ (Procurement) การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory 

Management) การบริหารการขนส่ง (Transportation Management) การบริหารคลังสินค้า และการจดัเก็บ 

(Warehousing and Storage) โลจิสติกส์ยอ้นกลบั (Reverse Logistics) การจดัเตรียมอะไหล่ และชิ�นส่วนต่างๆ 

(Parts and Services Support) การเลือกที�ตั�งโรงงาน และคลงัสินคา้ (Plant and Warehouse Site Selection) การ

เคลื�อนยา้ยวสัดุ (Material Handling) และการบรรจุภณัฑ ์และหีบห่อ (Packaging and packing)  

2.2 ต้นทุนโลจิสติกส์ 

การเปิดการคา้เสรีส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัธุรกิจอยา่งรุนแรงนอกจากการบริหารจดัการตน้ทุนทั�งซพัพลาย

เชนจึงมีความสาํคญัอยา่งยิ�งในการดาํเนินธุรกิจในยคุปัจจุบนั  ประเทศไทยไดม้ีการวิเคราะห์ตน้ทุนโลจิสติกส์ของ

ภาคอุตสาหกรรม เพื�อเป็นตวัชี� วดัประสิทธิภาพการบริหารการจดัการโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศตาม

มาตรฐานสากล โดยทาํการเทียบตน้ทุนโลจิสติกส์กบัผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดยมีองค์ประกอบ     

3 ส่วน ดงันี�  [8-9] 

2.2.1 ต้นทุนการขนส่ง (CTran)  

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินคา้จากแหล่งผลิตไปยงัลูกคา้ ซึ� งอาจเป็นกรณีมีรถขนส่งเอง หรือจา้งบริษทั

ขนส่ง เช่น เงินเดือนและค่าล่วงเวลาของพนักงานแผนกขนส่ง ค่าเชื�อเพลิง ตน้ทุนค่าบาํรุงรักษารถ และค่าเสื�อม

ราคา หรือค่าใชจ่้ายในการจา้งบริษทั  

2.2.2 ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลงั (CInvent)  

ค่าใช้จ่ายทั�งหมดที�เกิดจากการเก็บรักษาวตัถุดิบ งานระหว่างทาํ (Work In Process: WIP) และสินคา้

สําเร็จรูป ตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั ประกอบดว้ยตน้ทุนที�สาํคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงั ตน้ทุนที�เกิดจากการจดัเก็บสินคา้คงคลงั ตน้ทุนวตัถุดิบ หรือสินคา้ที�ทาํ

การจดัเก็บ ค่าเสื�อมราคา ค่าประกนัภยั ค่าดอกเบี�ย โดยจะคาํนวณจาก 
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ตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงั  = ตน้ทุนสินคา้ที�ทาํการจดัเก็บ * (β+ i)                             (1) 

 

เมื�อ β คือ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในการจดัเก็บ ค่าเสื�อมราคา ค่าประกนัภยั ค่าดอกเบี� ย คิดเป็นร้อยละ 19 ซึ� ง

อา้งอิงสมมติฐานเดียวกบัประเทศสหรัฐอเมริกา และ i คือ อตัราดอกเบี�ยลูกคา้ชั�นดี (Average Minimum Lending 

Rate) ร้อยละ 6.9 จากค่าเฉลี�ยอตัราดอกเบี�ยลูกคา้ชั�นดีของธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2562 

ตน้ทุนบริหารจดัการคลงัสินคา้ ตน้ทุนที�เกิดจากกิจกรรมในการจดัเก็บ หรือถือครองสินคา้ หรือค่าเช่า

คลังสินค้า ค่าใช้จ่ายของพนักงาน หรือค่าเช่าอุปกรณ์ในการขนถ่าย ค่านํ� ามันเชื� อเพลิงอุปกรณ์ขนถ่าย                  

ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้  

2.2.3 ต้นทุนการบริหารจัดการ (CAdmins)  

ตน้ทุนที�เกิดจากการบริการจดัการด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน เนื�องจากขอ้มูลตน้ทุนการบริหาร

จดัการด้านโลจิสติกส์เป็นขอ้มูลที�จดัเก็บได้ยากเพราะในทางปฏิบติัระบบการจดัเก็บขอ้มูลทางบญัชีของหลาย

ประเทศไม่ไดแ้ยกตน้ทุนส่วนนี�ออกมาอยา่งชดัเจน ซึ� งการคาํนวณตน้ทุนการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์สําหรับ

ประเทศไทยจะอา้งอิงสมมติฐานตาม CASS Method ซึ� งคาํนวณจากสัดส่วนร้อยละ 10 ของผลรวมตน้ทุนการถือ

ครองสินคา้คงคลงั และตน้ทุนการขนส่ง [4]  

 

CAdmin= (CTran + CInvent) x 10%                                                                                              (2) 

 

2.3 ตัวชี�วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 

การวิเคราะห์ตน้ทุนโลจิสิติกส์และซัพพลายเชนจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งมีเครื�องมือ หรือตวัชี� วดั เพื�อให้

ง่ายต่อการจดัเก็บขอ้มูล และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของธุรกิจ ซึ� งปัจจุบนัประเทศไทยไดม้ีการจดัทาํตวัชี� วดั

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index: ILPI) โดยกองโลจิสติกส์ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไดพ้ฒันาตวัชี� วดัจากความสัมพนัธ์ของกิจกรรมโลจิสติกส์ต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ และ

จดัทาํระบบสารสนเทศในการประมวลผลขอ้มูล [10] โดยแบ่งมิติตวัชี� วดัออกเป็น 3 ดา้น [11] ได้แก่ มิติดา้น

ตน้ทุน มิติด้านเวลา และมิติด้านความน่าเชื�อถือ โดยอ้างอิงตามตวัชี� วดัประสิทธิภาพจากแบบจาํลองอ้างอิง        

การจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (SCOR MODEL) [12, 13] โดยงานวิจยัฉบบันี� จะพิจารณาเฉพาะในส่วนมิติ

ดา้นตน้ทุน ดงัตารางที� 1 
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ตารางที� 1 ตวัชี�วดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม 
กิจกรรมโลจิสติกส์  

(มิติดา้นตน้ทุน) 

นิยาม ขอ้มูลที�ใชใ้นการวิเคราะห์ 

ILPI1: การพยากรณ์และ

การวางแผนความตอ้งการ

ของลูกคา้ 

เป็นตวัชี�วดัที�ใช้แสดงตน้ทุนและค่าใชจ่้าย

ในการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ 

(CILPI1) 

- จาํนวนพนกังานที�ทาํหน้าที�พยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ 

- ระยะเวลาเฉลี�ยที�ใช้ในการจดัทาํการพยากรณ์ 

- เงินเดือนเฉลี�ยของพนกังานที�ทาํหน้าที�พยากรณ์ความตอ้งการของ   

  ลูกคา้ 

ILPI2: การให้บริการแก่

ลูกคา้และกิจกรรม

สนบัสนุน 

เป็นตวัชี�วดัแสดงตน้ทุนค่าใช้จ่ายการ

ให้บริการลูกคา้ (CILPI2) 

- เงินเดือนและค่าจา้งของพนกังานแผนกบริการลูกคา้ 

- ค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์เครื�องเขียน ค่าติดต่อสื�อสาร  

- ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกิดขึ�นจากแผนกบริการลูกคา้ 

ILPI3: การสื�อสารด้านโล

จิสติกส์ 

และการจดัการคาํสั�งซื�อ 

เป็นตวัชี�วดัที�ใช้แสดงสัดส่วนการลงทุน

ดา้นระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื�อสาร 

โดยเปรียบเทียบกบัยอดขายต่อปีของบริษทั 

(CILPI3) 

- ค่าเสื�อมราคาต่อปี หรือค่าเช่าของระบบสารสนเทศที�ใชใ้นการสื�อสาร   

   ภายในองคก์ร (Software) รวมถึงค่าติดตั�ง ค่าอบรมการใชง้าน เช่น  

   ระบบ DRP ระบบ ERP และซอฟตแ์วร์อื�นๆ เป็นตน้ (หากไม่ทราบ  

   ให้ใช้มูลค่าของระบบสารสนเทศ/5 ปี) 

- ค่าเสื�อมราคาต่อปี หรือค่าเช่า อุปกรณ์เพื�อการสื�อสารภายในองคก์ร  

   (Hardware)  เช่น คอมพิวเตอร์ เครื�องพิมพ ์และโทรศพัท ์เป็นตน้  

   (หากไม่ทราบ ให้ใชมู้ลค่าของอุปกรณ์เพื�อการสื�อสาร/5 ปี) 

-  ค่าใชจ่้ายอื�นๆ เช่น ค่าบาํรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบสารสนเทศ 

ILPI4: การจดัซื�อจดัหา เป็นตวัชี�วดัแสดงตน้ทุนที�เกิดจากการจดัซื�อ

จดัหาวตัถุดิบ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ

ติดต่อสื�อสาร (CILPI4) 

- เงินเดือนและค่าจา้งของพนกังานจดัซื�อ 

- ค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์เครื�องเขียน ค่าติดต่อสื�อสาร ที�เกิดขึ�น 

  ในแผนกจดัซื�อ 

- ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกิดขึ�นจากแผนกจดัซื�อ 

ILPI5: การขนถ่ายและการ

บรรจุหีบห่อ 

เป็นตวัชี�วดัแสดงมูลค่าความเสียหายของ

สินคา้ที�เกิดขึ�นระหวา่งกระบวนการบรรจุ

หีบห่อ การจดัเก็บ จนถึงการจดัเตรียมสินคา้

เพื�อการส่งมอบให้แก่ลูกคา้ (CILPI5) 

มูลค่าของสินคา้ที�เสียหายระหวา่งกระบวนการบรรจุหีบห่อ 

กระบวนการจดัเก็บจนถึงการจดัเตรียมสินคา้เพื�อการส่งมอบให้กบั

ลูกคา้ 

ILPI6: การจดัการ

คลงัสินคา้ 

เป็นตวัชี�วดัแสดงตน้ทุนค่าใช้จ่ายทั�งหมดที�

ใช้ในการบริหารจดัการคลงัสินคา้ (CILPI6) 

- เงินเดือนและค่าจา้งพนกังานแผนกคลงัสินคา้ 

- ค่าเสื�อมราคาของอาคารคลงัสินคา้ตามที�ลงบญัชี (หากไม่ทราบ ให้ใช ้

  มูลค่าก่อสร้างอาคารคลงัสินคา้/20 ปี) ค่าประกนัภยัอาคารคลงัสินคา้  

  และค่าเช่าพื�นที�คลงัสินคา้ภายนอก 

- ค่าเสื�อมราคาของอุปกรณ์ขนถ่าย (Material Handling Equipment)  

  ทั�งหมดในคลงัสินคา้ที�เป็นทรัพยสิ์นของบริษทั (หากไม่ทราบ ให้ใช ้

  มูลค่าอุปกรณ์ขนถ่าย/10 ปี) หรือค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่าย (Material  

  Handling Equipment) 

- ค่าเช่า และเสื�อมราคาของระบบสารสนเทศการบริหารคลงัสินคา้  

  (Warehouse Management System) (หากไม่ทราบ ให้ใช้มลูค่า/5 ปี) 
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2.4  การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ในงานวิจยัฉบบัผูว้ิจยัจะนําข้อมูลต้นทุนกิจกรรมต่างๆ ที�ได้จากการจดัเก็บข้อมูลของโรงงานที�เป็น

กรณีศึกษาทั�ง 90 โรงงาน เพื�อทาํการวิเคราะห์ทางสถิติ ภายในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจ

ขนาดใหญ่ พร้อมกับทาํการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มเพื�อวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูล โดยมี

รายละเอียดดงันี�  

2.4.1  การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)  

ปัจจุบนัไดม้ีการนาํการแจกแจงแบบปกติไปประยุกต์ใชก้บังานต่างๆ กนัอยา่งกวา้งขวาง เนื�องจากเมื�อถือ

วา่ประชากรมีการแจกแจงแบบปกติ และจากคุณสมบติัทางคณิตศาสตร์ที�สําคญัของการแจกแจงแบบปกติ ทาํให้

นกัคณิตศาสตร์สามารถพฒันาทฤษฎีการทดสอบอื�นๆตามมาหลายทฤษฎีให้ X1, X2.... Xn, เป็นตวัแปรสุ่มขนาด n 

จากประชากรที�มีการแจกแจงแบบปกติ [14-15] ซึ� งในงานวิจยัฉบบันี� ไดม้ีการทดสอบการแจกแจงของขอ้มูลใน

ส่วนของค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นในแต่ละกิจกรรมที�ไดจ้ากสํารวจขอ้มูลจากสถานประกอบการที�เป็นกรณีศึกษา โดยใช้

โปรแกรม Minitab ในส่วนของฟังกช์ั�น Normality Test 

 

�(�) =
�

√����
�
(���)�

���   , −∞ < � < ∞, −∞ < � < ∞, �� > 0                                                           (3) 
 

โดยที� � คือค่าเฉลี�ย และ �� คือค่าความแปรปรวน 

 

2.4.2 สถิติพาราเมตริกหรือสถิตินอนพาราเมตริก  

การใช้สถิติพาราเมตริกหรือสถิตินอนพาราเมตริก สถิติอา้งอิง (inferential statistics) ในการวิเคราะห์

ขอ้มูลแบ่งเป็นสถิติพาราเมตริก (parametric statistics) และสถิตินอนพาราเมตริก (nonparametric statistics) 

บางครั� งเรียกสถิติที�ไม่ใชพ้ารามิเตอร์ โดยพารามิเตอร์ หมายถึง ค่าที�แสดงคุณลกัษณะของประชากร พารามิเตอร์ที�

สําคญั ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย มธัยฐาน ความแปรปรวน เป็นตน้ [16] จากการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ ในตารางที� 4 

จะเห็นว่าข้อมูลส่วนใหญ่นั� นมีความแปรปรวน ทางผูว้ิจ ัยจึงเลือกใช้สถิตินอนพาราเมตริก (nonparametric 

statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลระหวา่งกลุ่ม โดยใชก้ารทดสอบมธัยฐาน (median test) ซึ� งงานวิจยัฉบบันี� ไดใ้ช ้

โปรแกรม Minitab ในส่วนของฟังก์ชั�น Mood Median Test เพื�อใช้ในการทดสอบค่ากลางของตน้ทุนด้าน 

โลจิสติกส์ในแต่ละกิจกรรมระหว่างกลุ่มธุรกิจ และจาํแนกค่าสังเกตแต่ละกลุ่มออกเป็นกลุ่มที�มีค่ามากกว่าและ

น้อยกว่าหรือเท่ากับค่ามธัยฐานร่วม โดยค่ามธัยฐานร่วมจะเป็นค่ามธัยฐานของตวัอย่างทั�งหมด [17] โดยมี

รายละเอียดดงันี�  
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                                                                                      (4) 
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เมื�อ M  คือ ตวัสถิติทดสอบมธัยฐาน โดยมีการแจกแจงไควแควร์ a คือ ผลรวมของจาํนวนค่าสังเกตที�มีค่า

มากกวา่มธัยฐานร่วม  b คือ ผลรวมของจาํนวนค่าสังเกตที�มีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบัมธัยฐานร่วม O1i คือ จาํนวนค่า

สังเกตที�มีค่ามากกวา่มธัยฐานร่วมของกลุ่มที� i  ni คือ ขนาดตวัอยา่งกลุ่มที� i และN คือ ขนาดตวัอยา่งทั�งหมด 

 

3. การดําเนินงานวจิัย 

3.1 การสํารวจข้อมูล 

งานวิจัยฉบบันี� ได้ทาํการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์ตามกรอบตัวชี� วดัประสิทธิภาพ         

โล จิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมจํานวน 90 สถานประกอบการ โดยแบ่ง เป็นก ลุ่มธุรกิจขนาดกลาง  30                    

สถานประกอบการ กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง 30 สถานประกอบการ และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 30 สถานประกอบการ      

โดยการสัมภาษณ์ผูจ้ ัดการ เจ้าหน้าที� ๆ เกี�ยวข้องในส่วนของข้อมูลต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ตามกรอบตวัชี� วดั

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI)  

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาทาํการวิเคราะห์ทางดา้นสถิติโดยทาํการวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูล โดยทาํการ

ทดสอบ Normality Test และทาํการทดสอบมธัยฐานระหวา่งกลุ่ม โดยใช้ Mood Median Test ในกลุ่มธุรกิจขนาด

กลาง กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 

3.2 การเปรียบเทียบต้นทุนบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 

งานวิจยัฉบบันี� ทาํการเปรียบเทียบตน้ทุนบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ ตามแนวทางของ CASS Method   

ที�ประเทศไทยกาํหนดตน้ทุนบริหารจดัการด้านโลจิสติกส์ไวท้ี� 10% จากขอ้มูลต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์จาก

ตวัชี�วดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI) ดงัตารางที� 2 – 3  

 

ตารางที� 2 กรอบแนวคิดตน้ทุนโลจิสติกส์ตวัชี�วดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI) 

ตน้ทุนการขนส่ง (CTran) ตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงั (CInvent) ตน้ทุนการบริหารจดัการ (CAdmins) 

- ตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขาย (CILPI8) - ตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อ 

   ยอดขาย (CILPI6) 

- ตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขาย  

  (CILPI7) 

- ตน้ทุนการพยากรณ์ความตอ้งการของ 

  ลูกคา้ต่อยอดขาย (CILPI1) 

- ตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขาย   

  (CILPI2) 

- ตน้ทุนระบบการสื�อสารดา้น 

  โลจิสติกส์ในองคก์ร (CILPI3) 

- ตน้ทุนการจดัซื�อจดัหาต่อยอดขาย  

  (CILPI4) 

- มูลค่าสินคา้ที�ถูกตีกลบัต่อยอดขาย  

  (CILPI9) 
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ตารางที� 3 กรอบแนวคิดตน้ทุนโลจิสติกส์ CASS Method 

ตน้ทุนการขนส่ง (CTran) ตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงั (CInvent) ตน้ทุนการบริหารจดัการ (CAdmins) 

- ตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขาย (CILPI8) - ตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อ 

   ยอดขาย (CILPI6) 

- ตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขาย  

  (CILPI7) 

(ตน้ทุนการขนส่ง (CTran)+ตน้ทุนการถือ

ครองสินคา้คงคลงั (CInvent)) x 10% 

 

4. ผลการดําเนินการวิจัย 

4.1 การรวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาครั� งนี� ผูว้ิจยัได้ทาํการรวบรวมขอ้มูลค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโลจิสติกส์ โดยการสัมภาษณ์

ผูบ้ริหาร และนาํขอ้มูลจากฝ่ายบญัชีมาใช้ในการวิเคราะห์การแจกแจงขอ้มูลแบบปกติจาก 3 กลุ่มประชากร ไดแ้ก่ 

กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มละ 30  สถานประกอบการ ดงัตารางที� 4 

โดยกาํหนดช่วงความเชื�อมั�น 95% หมายความวา่ จะมีค่าที�ผิดพลาดจากการคาํนวณ 5% ซึ� งมีการกาํหนดให้มีการ

ทดสอบสมมติฐาน ดงันี�  
 

H0 : ขอ้มูลตน้ทุนมีการแจกแจงแบบปกติ  

H1 : ขอ้มูลตน้ทุนมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ 
 

ตารางที� 4 การวิเคราะห์การแจกแจงแบบปกติขอ้มูลตน้ทุนโลจิสติกส์   
รายละเอียด Size N Mean StDev P-Value 

ILPI1: การพยากรณ์และการวางแผนความตอ้งการของลูกคา้ 

- ตน้ทุนการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ต่อยอดขาย 

(CILPI1) 

S 30 61,593 92,930 P-Value < 0.05 

M 30 259,784 814,015 P-Value < 0.05 

L 30 1,301,216 4,849,699 P-Value < 0.05 

ILPI2: การให้บริการแก่ลูกคา้และกิจกรรมสนบัสนุน 

- ตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขาย (CILPI2) 

S 30 495,746 534,394 P-Value < 0.05 

M 30 2,764,831 3,899,952 P-Value < 0.05 

L 30 4,652,952 10,937,767 P-Value < 0.05 

ILPI3: การสื�อสารด้านโลจิสติกส์และการจดัการคาํสั�งซื�อ 

- ตน้ทุนระบบการสื�อสารดา้นโลจิสติกส์ในองคก์ร (CILPI3) 

S 30 76,344 106,090 P-Value < 0.05 

M 30 792,260 2,857,769 P-Value < 0.05 

L 30 885,584 1,567,332 P-Value < 0.05 

ILPI4: การจดัซื�อจดัหา 

- ตน้ทุนการจดัซื�อจดัหาต่อยอดขาย (CILPI4) 

S 30 273,872 295,379 P-Value < 0.05 

M 30 861,166 1,101,963 P-Value < 0.05 

L 30 2,663,710 4,435,973 P-Value < 0.05 

ILPI5: การขนถ่ายและการบรรจุหีบห่อ 

- มูลค่าสินคา้ที�เสียหายต่อมูลค่ายอดขาย (CILPI5) 

S 30 31,858 59,470 P-Value < 0.05 

M 30 688224 2834378 P-Value < 0.05 

L 30 849,784 2,203,691 P-Value < 0.05 
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ตารางที� 4 การวิเคราะห์การแจกแจงแบบปกติขอ้มูลตน้ทุนโลจิสติกส์  (ต่อ) 
รายละเอียด Size N Mean StDev P-Value 

ILPI6: การจดัการคลงัสินคา้ 

- ตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขาย (CILPI6) 

S 30 449,452 914,907 P-Value < 0.05 

M 30 2,101,336 2,898,232 P-Value < 0.05 

L 30 4,484,904 6,204,050 P-Value < 0.05 

ILPI7: การบริหารสินคา้คงคลงั 

- ตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขาย (CILPI7) 

S 30 720,317 1,195,857 P-Value < 0.05 

M 30 12,571,138 24,543,621 P-Value < 0.05 

L 30 32,806,076 59,685,501 P-Value < 0.05 

ILPI8: การขนส่ง 

- ตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขาย (CILPI8) 

S 30 813,731 1,804,071 P-Value < 0.05 

M 30 29,908,823 3,777,479 P-Value < 0.05 

L 30 8,983,119 16,252,015 P-Value < 0.05 

ILPI9: โลจิสติกส์ยอ้นกลบั 

- มูลค่าสินคา้ที�ถูกตีกลบัต่อยอดขาย (CILPI9) 

S 30 53,724 212,649 P-Value < 0.05 

M 30 918,148 3,563,966 P-Value < 0.05 

L 30 252,467 571,510 P-Value < 0.05 
 

4.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มประชากร ทางผู ้วิจ ัยจึงเลือกใช้สถิตินอนพาราเมตริก 

(nonparametric statistics) โดยใช้ Mood Median Test เพื�อแสดงขนาดของความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยของกลุ่ม

ต่าง ๆ เนื�องจากผลการวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูลนั�นไม่ปกติ จึงไม่เหมาะสมที�จะใช้ค่าเฉลี�ย และกาํหนด

สมมติฐานมีรายละเอียดดงันี�   
 

H0 = M1 = M2 = M3 = …. Mn 

    H1 = Mi ≠ Mj 
 

เมื�อ M เท่ากับต้นทุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ โดยกําหนดค่าความเชื�อมั�นที�  95%  = 0.05 เมื�อ 

ค่า P-Value  เท่ากบัปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ยอมรับสมมติฐานรองและค่า P-Value   เท่ากบัปฏิเสธ

สมมติฐานรอง H1 ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 

 

 
รูปที� 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 



B. Sae - Sio / Pathumwan Academic Journal, Vol. 11, No. 32, September - December 2021 

123 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่มจากรูปที� 1 การวิเคราะห์ตน้ทุนการพยากรณ์ความตอ้งการ

ของลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI1) ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ ค่า P-Value เท่ากบั 

0.457 มากกว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนตน้ทุนการ

พยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ต่อยอดขาย (CILPI1) ในแต่ละขนาดธุรกิจนั�นมีความแตกต่างกนั และมีค่ามธัยฐาน

ร่วมของขอ้มูล (Overall median) เท่ากบั 32,257 บาท 

 

ตารางที� 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม   
กิจกรรม Overall median P-Value การทดสอบสมมิฐาน 

ตน้ทุนการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ต่อยอดขาย (CILPI1) 32,257 P = 0.457 ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 

ตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขาย (CILPI2)  64,9910 P = 0.000 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 

ตน้ทุนระบบการสื�อสารด้านโลจิสติกส์ในองคก์ร (CILPI3) 89,353 P = 0.242 ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 

ตน้ทุนการจดัซื�อจดัหาต่อยอดขาย (CILPI4) 348,483 P = 0.001 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 

มูลค่าสินคา้ที�เสียหายต่อมูลค่ายอดขาย (CILPI5) 5,766 P = 0.043 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 

ตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขาย (CILPI6) 611,000 P = 0.000 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 

ตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขาย (CILPI7) 1,198,530 P = 0.000 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 

ตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขาย (CILPI8) 950,260 P = 0.000 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 

มูลค่าสินคา้ที�ถูกตีกลบัต่อยอดขาย (CILPI9) 1,049 P = 0.191 ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 

 

โดยการทดสอบค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่มของตน้ทุนโลจิสติกส์ดา้นอื�นๆ  ดงัที�แสดงในตารางที� 5  

มีเพียงแค่ 3 กิจกรรมที�ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 คือต้นทุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ระหว่างกลุ่มนั� นไม่มี 

ความแตกต่างกนั ได้แก่ ตน้ทุนการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ต่อยอดขาย (CILPI1) ตน้ทุนระบบการสื�อสาร

ดา้นโลจิสติกส์ในองคก์ร (CILPI3) และมูลค่าสินคา้ที�ถูกตีกลบัต่อยอดขาย (CILPI9)  

4.3 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ 

แนวทางในการวิเคราะห์ตน้ทุนด้านโลจิสติกส์ทางผูว้ิจยัไดท้าํรวบรวมตน้ทุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ 

และยอดขาย ดงัตารางที� 6 เพื�อทาํการคาํนวณตน้ทุนโลจิสติกส์ตามแนวทางของ CASS Method ที�ประเทศไทย

กาํหนดต้นทุนบริหารจดัการด้านโลจิสติกส์ไวท้ี� 10%  จากผลรวมต้นทุนการขนส่ง  (CTran) กับ ต้นทุนการ 

ถือครองสินคา้คงคลงั (CInvent) โดยตน้ทุนในการขนส่งผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มูลในส่วนของตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขาย 

(CILPI8) มาใชใ้นการคาํนวณ ส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงั ผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มูลในส่วนของตน้ทุนการบริหาร

คลังสินค้าต่อยอดขาย (CILPI6) ต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย (CILPI7) มาเปรียบเทียบกับยอดขาย  

ดงัตารางที� 7 
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ตารางที� 6 ตน้ทุนกิจกรรมโลจิสติกส์แยกตามกิจกรรม และขนาดธุรกิจ   

รายละเอียด 

ตน้ทุนรวม (บาท) 

ธุรกิจขนาดเล็ก 

(S) 

%ต่อ

ยอดขาย 

ธุรกิจขนาดกลาง 

(M) 

%ต่อ

ยอดขาย 

ธุรกิจขนาดใหญ่ 

(L) 

%ต่อ

ยอดขาย 

ยอดขาย 54,1540,901.50  5,407,903,563.00  22,830,528,658.00  

ตน้ทุนการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ต่อ

ยอดขาย (CILPI1) 
1,847,791.52 0.34% 7,793,506.11 0.14% 39,036,479.67 0.17% 

ตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขาย (CILPI2) 14,872,372.98 2.75% 82,944,934.95 1.53% 139,588,545.2 0.61% 

ตน้ทุนระบบการสื�อสารด้านโลจิสติกส์ในองคก์ร 

(CILPI3) 
2,290,328.74 0.42% 23,767,793.14 0.44% 26,567,507.46 0.12% 

ตน้ทุนการจดัซื�อจดัหาต่อยอดขาย (CILPI4) 8,216,162.165 1.52% 25,834,988.31 0.48% 79,911,286.61 0.35% 

มูลค่าสินคา้ที�เสียหายต่อมูลค่ายอดขาย (CILPI5) 955,734.37 0.18% 20,646,714.03 0.38% 25,493,519.79 0.11% 

ตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขาย (CILPI6) 13,483,559.13 2.49% 63,040,069.15 1.17% 134,547,133.5 0.59% 

ตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขาย (CILPI7) 21,609,521.14 3.99% 377,134,142.6 6.97% 984,182,273.7 4.31% 

ตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขาย (CILPI8) 24,411,923.19 4.51% 89,724,697.73 1.66% 269,493,576.4 1.18% 

มูลค่าสินคา้ที�ถูกตีกลบัต่อยอดขาย (CILPI9) 1,611,734.37 0.30% 27,544,428.18 0.51% 7,574,021.063 0.03% 

 

ตารางที� 7 การวิเคราะห์ตน้ทุนโลจิสติกส์ตามแนวทาง CASS Method 

ขนาดธุรกิจ 
ยอดขาย 

(บาท) 

ตน้ทุนการขนส่ง  

(CTran) (บาท) 

ตน้ทุนการถือครอง

สินคา้คงคลงั (CInvent) 

(บาท) 

ตน้ทุนการบริหาร

จดัการ (CAdmins) (บาท) 

ตน้ทุนโลจิสติกส์  

(บาท) 

ธุรกิจขนาดเล็ก (S) 54,1540,901.50  24,411,923.19   35,093,080.28     5,950,500.35   65,455,503.81  

%  4.51% 6.48% 1.10% 12.09% 

ธุรกิจขนาดกลาง (M) 5,407,903,563.00    89,724,697.73   440,174,211.73     52,989,890.95   582,888,800.41  

%  1.66% 8.14% 0.98% 10.78% 

ธุรกิจขนาดใหญ่ (L) 22,830,528,658.00        269,493,576.41       1,118,729,407.24         138,822,298.37       1,527,045,282.02  

%  1.18% 4.90% 0.61% 6.69% 

 

5.4 การเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ 

งานวิจยัฉบบันี� ไดท้าํการการวิเคราะห์ตน้ทุนการบริหารจดัการ (CAdmins) จากค่าใชจ่้ายต่างๆ ที�เกิดขึ�นจริง 

จากตน้ทุนโลจิสติกส์ที�ไดจ้ากตวัชี� วดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม (ILPI) แทนการ 

ใช้ตามแนวทาง CASS Method โดยตน้ทุนการบริหารจดัการ (CAdmins)  จะพิจารณาจากต้นทุนการพยากรณ์ 

ความตอ้งการของลูกคา้ต่อยอดขาย (CILPI1) ตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขาย (CILPI2) ตน้ทุนระบบการสื�อสาร

ดา้นโลจิสติกส์ในองคก์ร (CILPI3) ตน้ทุนการจดัซื�อจดัหาต่อยอดขาย (CILPI4) มูลค่าสินคา้ที�เสียหายต่อมูลค่ายอดขาย 

(CILPI5) มูลค่าสินคา้ที�ถูกตีกลบัต่อยอดขาย (CILPI9) ดงัตารางที� 8 
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ตารางที� 8 การวิเคราะห์ตน้ทุนโลจิสติกส์จากตวัชี�วดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม 

ขนาดธุรกิจ ยอดขาย (บาท) 
ตน้ทุนการขนส่ง  

(CTran) (บาท) 

ตน้ทุนการถือครองสินคา้

คงคลงั (CInvent) (บาท) 

ตน้ทุนการบริหาร

จดัการ (CAdmins) 

(บาท) 

ตน้ทุนโลจิสติกส์  

(บาท) 

ธุรกิจขนาดเล็ก (S) 54,1540,901.50  24,411,923.19   35,093,080.28        29,794,124.16        89,299,127.63  

%  4.51% 6.48% 5.50% 16.49% 

ธุรกิจขนาดกลาง (M) 5,407,903,563.00    89,724,697.73   440,174,211.73   188,532,364.72   718,431,274.19  

%  1.66% 8.14% 3.49% 13.28% 

ธุรกิจขนาดใหญ่ (L) 22,830,528,658.00        269,493,576.41       1,118,729,407.24      318,171,359.82   1,706,394,343.47  

%  1.18% 4.90% 1.39% 7.47% 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

การเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร ในส่วนของตน้ทุนบริหารจดัการ (CAdmins)  

ตามแนวคิดของ CASS Method และการใชข้อ้มูลจากตน้ทุนโลจิสติกส์จากตวัชี� วดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์และ 

โซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม ดังตารางที� 9 จากการศึกษาพบว่าธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดกลาง ในส่วน

ตน้ทุนบริหารจดัการ (CAdmins) ที�ใชข้อ้มูลจากจากตวัชี�วดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม  

มีมูลค่าสูงกว่าแนวคิดของ CASS Method โดยธุรกิจขนาดเล็กมีต้นทุนบริหารจดัการ (CAdmins) เพิ�มขึ� น     

23,843,623.81 บาท คิดเป็น 4.40% และธุรกิจขนาดกลางมีตน้ทุนบริหารจดัการ (CAdmins) เพิ�มขึ�น 135,542,473.77 

บาท คิดเป็น 2.51% ในขณะที�ธุรกิจขนาดใหญ่มีตน้ทุนบริหารจดัการ (CAdmins) เพิ�มขึ�นเพียง 179,349,061.45 บาท 

คิดเป็น 0.78% จากการศึกษาวิจยัพบวา่ตน้ทุนบริหารจดัการ (CAdmins) ในธุรกิจขนาดเล็กสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  

ตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขาย (CILPI2) ตน้ทุนการจดัซื�อจดัหาต่อยอดขาย (CILPI4) และตน้ทุนระบบการ

สื�อสารดา้นโลจิสติกส์ในองค์กร (CILPI3) ธุรกิจขนาดกลาง ได้แก่ ตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขาย (CILPI2) 

มูลค่าสินคา้ที�ถูกตีกลบัต่อยอดขาย (CILPI9) และตน้ทุนการจดัซื�อจดัหาต่อยอดขาย (CILPI4)  ธุรกิจขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ 

ตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขาย (CILPI2) ตน้ทุนการจดัซื�อจดัหาต่อยอดขาย (CILPI4) และ ตน้ทุนระบบการ

สื�อสารดา้นโลจิสติกส์ในองคก์ร (CILPI3) 

ผลการเปรียบเทียบตน้ทุนโลจิสติกส์ในส่วนตน้ทุนบริหารจดัการ (CAdmins)  นั�นมีความแตกต่างกนัการที�

จะใช ้ค่าคงที� 10% ในการพิจารณาตน้ทุนบริหารจดัการ (CAdmins) จึงไม่เหมาะสมกบัทุกสถานประกอบการ โดย 

ส่วนหนึ� งมาจากปัจจยัในการบริหารกิจกรรมที�แตกต่างการออกไป การวิเคราะห์ตน้ทุนโลจิสติกส์จากตวัชี� วดั

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมช่วยให้แต่ละสถานประกอบกิจการไดท้ราบถึงสภาพ

ปัญหาที�เกิดขึ�นในแต่ละกิจกรรมว่าเกิดจากปัจจยัใดที�ส่งผลต่อตน้ทุนในกิจกรรมนั�นๆ เป็นการช่วยระบุสภาพ

ปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน ทางสถานประกอบการสามารถใชผ้ลการวิเคราะห์ในการกาํหนดดชันีชี� วดัควาสําเร็จ (KPI) 

ในแต่ละหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อลดตน้ทุนในกิจกรรมต่างๆ และเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจ 
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ตารางที� 9  การเปรียบเทียบตน้ทุนโลจิสติกส์ 

รายละเอียด 
CASS Method ILPI ผลต่าง 

บาท % บาท % บาท % 

ธุรกิจขนาดเล็ก (S)       

ยอดขาย 54,1540,901.50      

ตน้ทุนการขนส่ง  (CTran) 24,411,923.19 4.51% 24,411,923.19 4.51% 0 0 

ตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงั (CInvent) 35,093,080.28 6.48% 35,093,080.28 6.48% 0 0 

ตน้ทุนการบริหารจดัการ (CAdmins)      5,950,500.35 1.10% 29,794,124.16 5.50% 23,843,623.82 4.40% 

ตน้ทุนโลจิสติกส์ 65,455,503.81 12.09%    89,299,127.63 16.49% 23,843,623.82  4.40% 

ธุรกิจขนาดกลาง (M)       

ยอดขาย 5,407,903,563.00      

ตน้ทุนการขนส่ง  (CTran)    89,724,697.73 1.66%    89,724,697.73 1.66% 0 0 

ตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงั (CInvent) 440,174,211.73 8.14% 440,174,211.73 8.14% 0 0 

ตน้ทุนการบริหารจดัการ (CAdmins)      52,989,890.95 0.98% 188,532,364.72 3.49% 135,542,473.78  2.51% 

ตน้ทุนโลจิสติกส์ 582,888,800.41 10.78% 718,431,274.19 13.28% 135,542,473.78  2.51% 

ธุรกิจขนาดใหญ่ (L)       

ยอดขาย 22,830,528,658.00      

ตน้ทุนการขนส่ง  (CTran)        269,493,576.41 1.18% 269,493,576.41 1.18% 0 0 

ตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงั (CInvent) 1,118,729,407.24 4.90% 1,118,729,407.24 4.90% 0 0 

ตน้ทุนการบริหารจดัการ (CAdmins)          138,822,298.37 0.61% 318,171,359.82 1.39% 179,349,061.45  0.78% 

ตน้ทุนโลจิสติกส์    1,527,045,282.02 6.69% 1,706,394,343.47 7.47% 179,349,061.45  0.78% 
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และตอ้งอา้งอิงบทความเดิมที:เคยนาํเสนอในการประชุมวชิาการมาแลว้ 

3. ทุกบทความที:ไดผ้่านการคดัเลือกเพื:อตีพิมพเ์ผยแพร่ถือเป็นกรรมสิทธิX ของวารสารวิชาการปทุมวนั 
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:// paj.pit.ac.th/ 
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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