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การประยุกต์ ใช้ ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายในการวางแผนเส้ นทางการท่ องเทียว
Application of Travelling Salesman Problem for Planning of Tourism Routes
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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื อออกแบบเครื องมื อ ที ช่ ว ยในการวางแผนเส้ น ทางการท่ อ งเที ยวโดย
ประยุกต์ใช้ปัญหาการเดิ นทางของพนักงานขายในการหาเส้นทางการท่องเทียวด้วยระยะทางทีสันทีสุ ดและค่า
ความนิ ยมสู งสุ ด มีการใช้วิธีฮิวริ สติกคือ วิธีเลื อกจุ ดทีใกล้ทีสุ ด เปรี ยบเทียบกับวิธีเมตาฮิวริ สติกคือ วิธีการเชิ ง
พันธุ กรรม เพือหาเส้นทางท่องเทียวทีเหมาะสมของกรณี ศึกษาคือจังหวัดนครนายก แล้วนําผลวิจยั ไปพัฒนาต่อ
เป็ นเว็บไซต์ทีให้ขอ้ มูลและเส้นทางการท่องเทียวภายในจังหวัด แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนคือ แนะนําสถานทีท่องเทียว
ทีเทียวตามอําเภอ ทีเทียวตามประเภท และทีเทียวตามต้องการ ซึ งในส่ วนนีผูใ้ ช้สามารถเลือกสถานทีท่องเทียวได้
4 ทางเลื อกจากทังหมด 42 ทางเลื อก โดยใช้การเขียนภาษาจาวาสคริ ปต์ใ ห้ประมวลผลออกมาเป็ นเส้นทางบน
Google Maps และแสดงผลบนเว็บไซต์ ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ดว้ ยแบบสอบถาม จาก
กลุ่มตัวอย่างทังหมด 100 คน พบว่าค่าเฉลียเท่ากับ 4.33 และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ซึ งมีระดับความพึง
พอใจอยูใ่ นเกณฑ์มากทีสุ ด
คําสํ าคัญ: วิธีเลือกจุดทีใกล้ทีสุ ด; วิธีการเชิงพันธุ กรรม; เส้นทางท่องเทียว; จังหวัดนครนายก
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
ปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem, TSP) [1] เป็ นรู ปแบบหนึ งของวิธีการ
แก้ปัญหาการขนส่ งที มีวตั ถุ ป ระสงค์คือ ต้องการหาเส้ นทางที ทําให้ก ารเดิ นทางไปยังลูก ค้าทุก คนเกิ ดขึนด้วย
ค่าใช้จ่ายทีตําทีสุ ด เมือมีสถานทีทีต้องเดินทางไปจํานวน N สถานที การเดินทางจะเดินทางจากสถานทีใดสถานที
หนึ ง โดยเส้นทางการเดินทางจะต้องผ่านทุกสถานที และกลับมาทีสถานทีเริ มต้นในการเดิ นทาง เหมือนการเดิ น
วนรอบ โดยที ลูก ค้าแต่ล ะรายจะได้รับการบริ การจากพนัก งานขายเพี ยงครังเดี ยว ข้อมู ลที ใช้ใ นการพิจารณา
เส้ น ทางคื อระยะทางจากจุ ดหนึ งไปยัง จุ ดอื นๆ และแสดงอยู่ใ นรู ป แบบเมตริ ก ซ์ ที เรี ย กว่า เมตริ ก ซ์ ร ะยะทาง
(Distance Matrix)
ปั จจุ บ ันรู ป แบบการท่ องเที ยวมี ค วามนิ ยมท่ องเที ยวเชิ งธรรมชาติ สิ งแวดล้อม สามารถเข้า ถึ ง ได้ง่ า ย
ระยะทางในการเดิ นทางไม่ไกลจากกรุ งเทพฯ มากนัก โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิ จิตอลได้สร้ างความ
สะดวกสบายให้กบั นักท่องเทียวในการสื บค้นข้อมูล จังหวัดนครนายกเป็ นหนึ งในจังหวัดทีอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์
สนับสนุ นการท่องเทียวเมืองรอง (Amazing Thailand Go Local) [2] อยูใ่ กล้กรุ งเทพฯ มีแหล่งท่องเทียวหลากหลาย
ทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ข้อ มู ล การท่ องเที ยวของจัง หวัดนครนายก มี เผยแพร่ ก ระจายอยู่ใ นหลายแห่ ง
ตัวอย่างเช่ น เว็บไซต์ของหน่ วยงานรั ฐ หรื อเว็บไซต์การท่องเทียวต่างๆ เป็ นต้น [3-4] หากต้องการวางแผนการ
เดิ นทางให้ตอบสนองกับความต้องการ จะต้องใช้เวลาอย่างมากในการสื บค้นและกรองข้อมูลทีมีอยู่จากหลายๆ
แหล่ ง วัตถุ ประสงค์ข องงานวิจยั นี เพือออกแบบเครื องมื อช่ วยในการวางแผนเส้นทางการท่องเที ยวของจังหวัด
นครนายก โดยประยุกต์ใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Travelling Salesman Problem, TSP) ช่วยในการ
วางแผนเส้นทางการท่องเทียวให้แก่นกั ท่องเทียวตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม (Specialty Interest Tourism) โดย
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มีระยะทางทีสันทีสุ ด นําไปพัฒนาต่อเป็ นเว็บไซต์เพือง่ายต่อการใช้งาน และเป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลการท่องเทียว
อีกช่องทางหนึง
2. ทฤษฎีและการสํ ารวจงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem :TSP)
การหาผลลัพธ์ของปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย [1] ขึนอยูก่ บั เงือนไขของแต่ละปั ญหา แบ่งเป็ น
(1) วิธีฮิวริ สติก (Heuristics) เป็ นวิธีการแก้ปัญหาทีใช้ในการค้นหาคําตอบทีใกล้เคียงคําตอบทีเหมาะสม
ทีสุ ดซึ งรู ปแบบการแก้ปัญหา และการค้นหาคําตอบจะเป็ นวิธีการคิดอย่างมีเหตุผลซึ งอาศัยการกําหนดกฎเกณฑ์
บางประการขึนมาเพือหาคําตอบทีดีและเหมาะสมในระดับหนึ ง ถึงแม้อาจไม่ใช่คาํ ตอบทีดีทีสุ ดแต่จะได้คาํ ตอบที
รวดเร็ ว ตัวอย่างเช่ น วิธีอลั กอริ ทึมแบบประหยัด (Saving Algorithm) วิธีเลือกจุดทีใกล้ทีสุ ด (Nearest Neighbor)
เป็ นต้น
(2) วิธีเมตาฮิวริ สติก (Metaheuristic) เป็ นวิธีทีพัฒนาและดัดแปลงจากวิธีฮิวริ สติกให้มีความยืดหยุน่ ในการ
หาผลลัพธ์ ของปั ญหาทีมี ความซับซ้อนและมีตวั แปรตัดสิ นใจจํานวนมากได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวอย่างเช่น วิธีอาณาจักรมด (Ant Colony Optimization) วิธีเชิงพันธุ กรรม (Genetic Algorithm) เป็ นต้น
งานวิจยั นีมุ่งหาเส้นทางการท่องเทียวของจังหวัดนครนายก ขนาดของปั ญหาเป็ นขนาดเล็กและไม่ซับซ้อน
พิจารณาทีระยะทางสันทีสุ ดเป็ นหลัก จึงเลือกวิธีการหาผลลัพธ์แบบฮิวริ สติกด้วยวิธีเลือกจุดทีใกล้ทีสุ ด (Nearest
Neighbor) ซึ งเป็ นวิธีทีค้นหาคําตอบทีดีเพียงพอและยอมรับได้ เปรี ยบเทียบกับวิธีการหาผลลัพธ์แบบเมตาฮิวริ สติก
ด้วยวิธีเชิงพันธุ กรรม (Genetic Algorithm) ทีลดเวลาในการคํานวณ และมีความยืดหยุน่ ในการหาผลเฉลย เป็ นการ
หาคําตอบทีดีโดยอาศัยหลักการประมาณ (Approximation Optimization Algorithm) อัลกอริ ทึมทัง 2 วิธีดงั รู ปที 1
วิธีเลือกจุดทีใกล้ ทีสุ ด (Nearest Neighbor, NN)
หลักการทํางานของ NN [5-6] เป็ นการค้นหาจุดส่ งทีอยูใ่ กล้กบั จุดสุ ดท้ายมากทีสุ ด ความใกล้อาจพิจารณา
จากระยะทางหรื อระยะเวลาในเดิ นทางได้ตามความเหมาะสม วิธีการสร้ างทัวร์ นีเริ มจากจุดเริ มต้นของเส้นทาง
จากนันค้นหาจุดทีใกล้ทีสุ ด เพิมจุดเข้าเส้นทาง และทําวนซําจนจุดทุกจุดอยูใ่ นเส้นทาง
วิธีการเชิ งพันธุกรรม (Genetic Algorithm, GA)
หลักการทํางานของ GA [7-8] จะมีวิธีในการหาค่าคําตอบทีต้องการ โดยอาศัยรู ปแบบกลไกการ คัดเลือก
พันธุ กรรมจากธรรมชาติซึงสามารถอยูร่ อดและถูกถ่ายทอดไปยังรุ่ นต่อไปได้ จุดเด่นของ GA จะต่างจากวิธีการอืน
คือ GA จะเก็บผลเฉลยเป็ นเซต ในขณะทีวิธีการอืนจะเป็ นการเก็บและเปลียนแปลงทีละผลเฉลย ในปั จจุบนั GA
ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื อง จึงทําให้มีลกั ษณะทีแตกต่างกันออกไปตามงานวิจยั และแนวทางการพัฒนาของ
นักวิจยั องค์ประกอบหลักของวิธีการเชิงพันธุ กรรม มีดงั นี
1.การออกแบบโครโมโซมแทนคําตอบ (Chromosome Encoding)
2.ประชากรเริ มต้น (Initial Population)
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3.ฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ (Fitness Function)
4.วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดพันธุ ก รรม (Genetic Operator) เช่ น การเลื อ กสายพันธุ์ (Selection) การผสมข้า ม
โครโมโซม (Crossover) การปรับตัวของโครโมโซม (Mutation) เป็ นต้น

รู ปที 1 อัลกอริ ทึมของ NN และ GA [6-7]
ตัวอย่างของงานวิจยั เกียวกับการวางแผนเส้นทางการท่องเทียวและพัฒนาเครื องมือช่วยในการใช้งาน อาทิ
เช่ น สุ วิมล และคณะ [9] ศึกษาเรื อง การวางแผนเส้นทางการเยียมชมจุดท่องเทียวภายใต้เงื อนไขด้านกรอบเวลา
โดยประยุกต์ใช้วิธีเชิ งพันธุ กรรม กรณี ศึกษาเมืองจําลอง จังหวัดชลบุรีโดยมีวตั ถุประสงค์สร้างโครงข่ายเส้นทาง
ของเมื องจํา ลองให้นัก ท่องเที ยวที มี เวลาในการเดิ นเที ยวชมที จํา กัด โดยให้ไ ด้ค ะแนนรวมในการเยียมชมจุ ด
ท่ องเที ยวมี ค่ า มากที สุ ด นภาพร และคณะ [10] ศึ ก ษาเรื องการท่ องเที ยวส่ วนบุ ค คลอัจ ฉริ ย ะสํ า หรั บ เส้ น ทาง
ท่องเทียวประวัติศาสตร์ เมืองเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาเครื องมือช่วยวางแผนการท่องเทียวส่ วนบุคคล
ให้กบั นักท่องเทียว ผ่านการใช้ Mobile Application ร่ วมกับการใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายและตัวแบบ
การจําลองสถานการณ์ (Simulation Model) วิรัลพัชร [11] ออกแบบเส้นทางผ่านจุดท่องเทียวทีได้รับความนิ ยมของ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย อะกอริ ทึมละโมบ (Greedy Algorithm) และ
วิธีเรี ยงตามความนิยม พรชิตรา และคณะ [12] จัดเส้นทางท่องเทียวร้านอาหารเปิ ดใหม่ ประเภทคาเฟ่ ในเขตวัฒนา
จัง หวัด กรุ ง เทพมหานครด้ว ยการประยุ ก ต์ใ ช้วิ ธี เ ลื อ กจุ ด ที ใกล้ที สุ ด Sinleunam และคณะ [13] พัฒ นาระบบ
สนับสนุ นการตัดสิ นใจด้วยเว็บไซต์เพือช่วยในการวางแผนการท่องเทียวเชิ งนิ เวศน์ของอุทยานแห่ งชาติจงั หวัด
เชี ย งใหม่ ประกอบด้ว ยส่ ว นนํา เข้า (Input) ที มี ข ้อ มู ล เกี ยวกับ สถานที ท่ องเที ยวและข้อมู ล ความต้อ งการของ
นักท่องเทียว เช่น จํานวนวัน สถานทีทีจะไป เป็ นต้น มาวิเคราะห์ผา่ นตัวแบบตัดสิ นใจ (DSS Model) ทีเกิดจากการ
กําหนดความสําคัญของปั จจัยด้านสิ งดึ งดูดใจ การบริ การของเจ้าหน้าที สิ งอํานวยความสะดวก และการคมนาคม
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ด้วยวิธี Rate and Weight แล้วประมวลผลเป็ นแผนการท่องเทียว (Trip Planning) Shiyu และ Liwei [14] พัฒนา
ระบบการจัดการการท่องเทียว โดยประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุ กรรมร่ วมกับเทคโนโลยีแผนที นักท่องเทียวสามารถ
ค้นหาเส้ นทางตามต้องการสะดวกต่อการใช้ง าน และแสดงผลลัพ ธ์ ใ นมุ ม มอง 3 มิ ติ Wan และ Hasan [15]
ประยุกต์ใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายในการวางแผนเส้นทางการท่องเทียวในกรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซี ย เป็ นเส้นทางทีมีระยะทางสันทีสุ ดสําหรับการท่องเทียว 2 วันโดยรถบัสในเมือง Zhang และคณะ [16]
เสนอวิธีการเลื อกเส้นทางการท่องเทียวทีคํานึ งถึ งปั จจัยอื นๆ เช่ น ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ความนิ ยม เป็ นต้น นํามา
สร้ างเป็ นตัวชี วัดในการตัดสิ นใจและประยุก ต์ใ ช้วิธีเชิ งพันธุ กรรมเพื อหาเส้ นทางที เหมาะสม จากการสํารวจ
งานวิจยั ข้างต้นพบแนวโน้มทีเพิมขึนของการวางแผนเส้นทางการท่องเทียวโดยนําปั ญหาการเดินทางของพนักงาน
ขายมาประยุกต์ใช้
3. วิธีการดําเนินงาน
3.1 กรณีศึกษา จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก มีเนือทีประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร ตังอยูท่ างทิศตะวันออกของประเทศไทย มีอาณา
เขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ ปทุมธานี ปราจีนบุรี ฉะเชิ งเทรา สระบุรี และนครราชสี มา เส้นทางหลักทีใช้ใน
การเดินทางเข้าสู่ จงั หวัดนครนายก ประกอบด้วย 3 เส้นทาง ได้แก่ (1) ถนนรังสิ ต – นครนายก (ทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 305) (2) ปราจีนบุรี (ถนนสุ วรรณศร) (ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 33) และ (3) บ้านนา (ถนนบ้านนาแก่งคอย) (ทางหลวงหมายเลข 3222) จังหวัดนครนายกมีแหล่งท่องเทียวมากมายทังทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
อยู่ภายใต้การส่ งเสริ มการท่องเทียวเมืองรอง ส่ งผลให้สัดส่ วนนักท่องเทียวเพิมขึน เป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจการ
ท่องเทียวในประเทศ
3.2 วิธีการดําเนินงานวิจัย
การดํา เนิ นงานวิจยั แสดงดังรู ปที 2 เริ มต้นจากรวบรวมข้อมูลสถานทีท่ องเทียวของจังหวัดนครนายก
ระยะทางระหว่างสถานทีท่องเทียว และระยะทางจากเส้นทางหลักทีเข้าสู่ จงั หวัดทัง 3 เส้นทางโดยใช้ Google Map
จากนันทําการแบ่งกลุ่มการท่องเทียวโดยจําแนกตามความต้องการออกเป็ น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
(1) กลุ่มการท่องเทียวตามอําเภอ เป็ นการท่องเทียวตามเส้นทางในแต่ละอําเภอของจังหวัดนครนายก ได้แก่
อําเภอเมือง อําเภอบ้านนา อําเภอปากพลี และอําเภอองครักษ์
(2) กลุ่ มการท่องเทียวตามประเภท เป็ นการจัดหมวดหมู่ของแหล่ งท่องเทียวทีมีลกั ษณะเหมือนกันเพือ
ตอบสนองตามความสนใจเฉพาะกลุ่ ม แบ่ง เป็ น 4 ประเภทคื อ แหล่ ง ท่ องเที ยวเชิ ง นิ เวศและธรรมชาติ แหล่ ง
ท่องเทียวเชิงเกษตร แหล่งท่องเทียวเพือนันทนาการ และแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา และประวัติศาสตร์
(3) กลุ่มการท่องเทียวตามสถานทีห้ามพลาด เป็ นแหล่งท่องเทียวทีเป็ นทีนิ ยม รวบรวมจากการท่องเทียว
แห่งประเทศไทย สํานักงานนครนายก และเว็บไซต์ต่าง ๆ ทีเผยแพร่ ขอ้ มูลการท่องเทียว
(4) กลุ่มการท่องเทียวตามต้องการ เป็ นเส้นทางทีนักท่องเทียวสามารถเลือกสถานทีได้ตามความสนใจ
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รู ปที 2 วิธีการดําเนินงานวิจยั
แหล่ ง ท่ อ งเที ยวต่ า งๆ จะถู ก กํา หนดจุ ด ส่ ง (Node) ซึ งจะเป็ นตัวเลขที ใช้ใ นการวางแผนเส้ น ทางการ
ท่องเที ยวด้วยวิธี เลื อกจุ ดทีใกล้ที สุ ด (NN) และวิธีเชิ งพันธุ ก รรม (GA) เส้นทางทีเหมาะสมและลํา ดับในการ
ท่องเทียวจะพิจารณาจากระยะทางทีสันทีสุ ด ร่ วมกับค่าความนิ ยมมากทีสุ ด ทีคัดเลื อกมาจากเว็บไซต์ท่องเทียว
ต่างๆ เช่น painaidii.com, th.tripadvisor.com เป็ นต้น โดยพิจารณาจากยอดผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์และการแชร์
3.3 การวางแผนเส้ นทางการท่ องเทียว
ข้อมู ล ที ใช้ใ นการวางแผนเส้ นทางการท่ องเที ยวคื อระยะทางระหว่า งสถานที ท่ องเที ยวทังหมด และ
ระยะทางจากแต่ละเส้นทางหลักโดยใช้ Google Maps ถูกรวบรวมและนํามาสรุ ปแยกตามกลุ่ มการท่องเทียว
จากนันใช้วิธีเลื อกจุดทีใกล้ทีสุ ด และวิธีการเชิ งพันธุ กรรม วิเคราะห์หาเส้นทางการท่องเทียว โดยมีตวั อย่างการ
คํานวณของอําเภอองครักษ์ ดังนี
วิธีเลือกจุดทีใกล้ทีสุ ด เริ มจากขันตอนที 1 กําหนดจุดส่ ง (node) ทีเป็ นจุดเริ มต้นในแต่ละเส้นทางหลักทีเข้า
สู่ จงั หวัดนครนายก โดยกําหนดให้เป็ นเลข 0 ขันตอนที 2 หาจุดส่ งทีทําให้ระยะทางน้อยทีสุ ด และเลือกเป็ นส่ วนหนึ ง
ของเส้นทาง ขันตอนที 3 ทําซําจนสามารถผ่านจุดทุกจุด แล้วจึงบรรจบจุดส่ งสุ ดท้ายเข้ากับจุดเริ มต้น ดังรู ปที 3
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รู ปที 3 วิธีเลือกจุดทีใกล้ทีสุ ดของอําเภอองครักษ์
วิธีการเชิ งพันธุ กรรม อาศัยรู ปแบบกลไกการคัดเลือกพันธุ กรรมจากธรรมชาติซึงสามารถอยู่รอดและถูก
ถ่ายทอดไปยังรุ่ นต่อไป ดังรู ปที 4
1. สร้างคําตอบเริ มต้นด้วยการสุ่ ม จํานวน 4 โครโมโซม
2. คํานวณหาค่าฟิ ตเนสฟังก์ชนั ของคําตอบเริ มต้น ด้วยการคํานวณหาระยะทางรวม
3. สร้างโครโมโซมรุ่ นลูกจนกว่าจะได้จาํ นวนรุ่ นลูกเท่ากับค่า 4 จากลําดับขันต่อไปนี
3.1 เลื อกโครโมโซมต้นแบบ 2 โครโมโซม จาก 5 โครโมโซม (พ่อ-แม่) โดยใช้ความน่ าจะเป็ นโดย
พิจารณาจากค่าฟิ ตเนสฟังก์ชนั (โครโมโซมทีมีค่าฟิ ตเนสฟังก์ชนั ดีกว่าจะมีโอกาสถูกเลือกมากกว่า)
3.2 การแลกเปลียนยีนข้ามโครโมโซมเกิดขึนด้วยความน่าจะเป็ นในการแลกเปลียนยีน 0.8
3.3 การปรับเปลียนยีนภายในโครโมโซมเกิดขึนด้วยความน่าจะเป็ นในการปรับเปลียนยีนภายใน 0.2
4. แทนทีโครโมโซมรุ่ นพ่อ-แม่ ด้วยโครโมโซมรุ่ นลูก
5. ทดสอบการแทนทีคําตอบใหม่ทีดีทีสุ ด ถ้าพบว่ารุ่ นลูกมีคาํ ตอบทีดีกว่ารุ่ นพ่อ-แม่ ให้จาํ ค่าทีดีทีสุ ดใหม่
ค่าความนิ ยมของสถานทีท่องเทียวนันจะอ้างอิงมาจากค่าความถีรวมทีได้จากทัง 10 เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น
อําเภอองครักษ์ มีค่าความถีเรี ยงตามลําดับของจุดส่ ง (Node) คือ (1) ศาลเจ้าพ่อองครักษ์เท่ากับ 1 (2) ศูนย์เพาะพันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับเท่ากับ 4 (3) วัดประสิ ทธิ เวทเท่ากับ 1 และ (4) Montreux café and farm เท่ากับ 2 เมือนํามาคิด

รู ปที 4 วิธีการเชิงพันธุ กรรมของอําเภอองครักษ์
เป็ นค่าความนิ ยมของศาลเจ้าพ่อองครักษ์ จะเท่ากับ 1/8 = 0.125 เป็ นต้น สําหรับการคิดค่าความนิ ยมของแต่ละ
เส้นทางท่องเทียว มาจากการรวมค่าความนิ ยมของสถานทีท่องเทียวจํานวนครึ งหนึ งของสถานทีท่องเทียวทังหมด
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ในเส้นทางนัน ตัวอย่างเช่น 0-4-3-1-2-0 จะได้ค่าความนิยมของเส้นทางมาจากจุดส่ งที 4 (Montreux café and farm)
และจุดส่ งที 3 (วัดประสิ ทธิ เวท) 0.25+0.13 = 0.38 ซึ งจะใช้เป็ นปั จจัยหนึงในการเลือกเส้นทางท่องเทียวทีเหมาะสม
4. ผลการดําเนินงาน
จากการวิเคราะห์เส้นทางในแต่ละกลุ่มการท่องเทียว (อําเภอ ประเภท และทีห้ามพลาด) ในทุกเส้นทาง
หลักทีเข้าจังหวัดนครนายก (ถนนรังสิ ต-นครนายก ปราจีนบุรี(ถนนสุ วรรณศร) และถนนบ้านนา-แก่งคอย) ด้วยวิธี
เลื อกจุดทีใกล้ทีสุ ด และวิธีการเชิ งพันธุ กรรม นําคําตอบทีได้ของทังสองวิธีมาเปรี ยบเทียบและเลื อกเส้นทางทีดี
ทีสุ ด โดยพิจารณาจากระยะทางและค่าความนิยม แบ่งเป็ น 3 กรณี
กรณี ที 1 เลือกเส้นทางทีมีระยะทางทีสันทีสุ ด ตัวอย่างเช่น อําเภอองครักษ์ เส้นทางถนนรังสิ ต–นครนายก
วิธี NN มีระยะทาง 44.7 กม. GA มีระยะทาง 44.8 กม. จะเลือกเดินทางโดยวิธี NN
กรณี ที 2 หากเส้นทางทีได้ทงั 2 วิธีมีระยะทางเท่ากันจะพิจารณาเลื อกเส้นทางทีมีค่าความนิ ยมมากทีสุ ด
ตัวอย่างเช่ น อําเภอองครักษ์เส้นทางปราจีนบุรี(ถนนสุ วรรณศร) มีระยะทาง 116.1 กม. เท่ากัน วิธี NN และ GA
ความนิยมของสถานที 0.38 และ 0.63 ตามลําดับ จะเลือกเดินทางโดยวิธี GA
กรณี ที 3 หากมีเส้นทางทีระยะทางกับค่าความนิ ยมไม่สอดคล้องกัน จะพิจารณาจากค่าความนิ ยมเป็ นหลัก
ตัวอย่างเช่น อําเภอบ้านนา เส้นทางบ้านนา(ถนนบ้านนา-แก่งคอย) วิธี NN มีระยะทาง 57.75 กม. ความนิ ยมของ
สถานทีเท่ากับ 0.37 วิธี GA มีระยะทาง 64.55 กม. ความนิยมของสถานทีเท่ากับ 0.63 จะเลือกเดินทางโดยวิธี GA
สรุ ปเส้นทางท่องเทียวของแต่ละกลุ่ม ดังตารางที 3
จากผลวิจยั ทีได้คือเส้นทางการท่องเทียวทีเหมาะสมจะนําไปพัฒนาเป็ นเครื องมือทีช่วยในวางแผนการ
ท่องเทียวทีง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน นํามารวบรวมและนําเสนอในรู ปแบบของเว็บไซต์ทีสร้างขึน โดยเริ มจาก
การกําหนดรู ปแบบการนําเสนอเนื อหา และวิเคราะห์การไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) ดังตัวอย่างในรู ปที
5 เป็ นการแสดงให้เห็นการส่ งข้อมูลของผูใ้ ช้งาน เริ มจากผูใ้ ช้งานป้ อนการเลือก มีการนํา GPS ทีผูใ้ ช้งานป้ อนและ
สถานทีท่องเทียวทีผูใ้ ช้งานเลื อกมาตรวจสอบ ค้นหาข้อมูล จะทําการประมวลผลและแสดงข้อมูลสถานทีและ
เส้นทางท่องเทียวส่ งกลับไปยังผูใ้ ช้งาน
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ตารางที 3 เส้นทางท่องเทียวตามอําเภอ ตามประเภท และทีห้ามพลาด
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รู ปที 5 แผนภาพการไหลของข้อมูล อันดับ 2
ภายในแต่ละแถบเมนูยอ่ ยจะมีเนือหาเส้นทางการเดินทางสถานทีท่องเทียวของสถานทีท่องเทียวทังหมด
ภายในแต่ละประเภท แยกตาม 3 เส้นทางหลักทีเข้าจังหวัดนครนายก ดังตัวอย่างในรู ปที 6
สําหรับแถบเมนู ทีเทียวตามต้องการ จะเป็ นฟั งก์ชันการใช้งาน เขียนด้วยภาษาจาวาสคริ ปต์ (JavaScript)
ประมวลผลออกมาในรู ปแบบแผนการท่องเทียวตามความต้องการของแต่ละบุคคล โดยจะมีเมนู การเลื อกแบบ
Dropdown แบ่ ง ตามประเภทคือ แหล่ง ท่ องเทียวเชิ ง นิ เวศ 10 ที แหล่ งท่ องเที ยวเพื อนันทนาการ 12 ที แหล่ ง
ท่องเทียวเชิ งเกษตร 10 ที และแหล่งท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม ศาสนา และประวัติศาสตร์ 10 ที เพือให้สะดวกและ
ง่ า ยต่ อ การใช้ง าน หลัง จากทํา การเลื อ กสถานที ท่ อ งเที ยวครบจํา นวน 4 ที จากทังหมด 42 ที ระบบจะมี ก าร
ประมวลผลออกมาในรู ปแบบของเส้นทางการเดินทางบน Google Maps ดังรู ปที 7
จากนันได้นาํ เว็บไซต์ไปทดลองใช้ และประเมินด้วยแบบสอบถามผ่าน Google Forms โดยผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน ประชากร คือ คนทีสนใจท่องเทียวจังหวัดนครนายกและใช้งานเว็บไซต์เพือหาข้อมูล
การท่องเทียว จากตารางสําเร็ จรู ปของ Taro Yamane [17] ทีระดับความเชื อมัน 95% ด้วยความคลาดเคลือน 10%
จะได้จาํ นวนตัวอย่างเท่ากับ 100 คน ทําการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ นแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) [18] เนื องจากเป็ นการวิจยั เฉพาะกลุ่ ม ไม่ได้เปรี ย บเที ยบกับกลุ่ มอื นๆ (Exploration
Research) อีกทังมีขอ้ จํากัดเรื องของเวลา ค่าใช้จ่าย และการดําเนินงานวิจยั ภายใต้สถานการณ์แพร่ ระบาดของโควิด
ทําการสํารวจและรวบรวมข้อมูลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย 28 คน และเพศ
หญิง 72 คน โดยส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 ถึ ง 24 ปี มีการใช้แหล่งค้นข้อมูลการท่องเทียวผ่าน Google และ
เว็บไซต์พนั ทิป ความถีในการสื บค้นข้อมูลการท่องเทียวจํานวน 1 ถึง 3 ครังต่อเดือน ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ในการนําเสนอ การใช้งาน และการได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์พบว่าได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.33 และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.56 ซึ งมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์มากทีสุ ด
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รู ปที 6 ตัวอย่างผลลัพธ์แถบเมนูท่องเทียวตามประเภท
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รู ปที 7 ตัวอย่างผลลัพธ์แถบเมนูท่องเทียวตามต้องการ
5. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
ปั จจุ บนั เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค ดิ จิตอลได้สร้ างความสะดวกสบายให้ก ับนัก ท่องเทียวในการ
สื บค้นข้อมูล แต่ดว้ ยแหล่งของข้อมูลทีมีอยูห่ ลากหลายทังในรู ปแบบของเอกสาร เว็บไซต์หรื อแอพลิเคชันต่างๆ จึง
ใช้เวลาอย่า งมากทังในการสื บ ค้นและการกรองข้อมู ลจนได้อ อกมาเป็ นทริ ปท่ องเที ยวทีต้องการ งานวิจ ัยนี มี
วัตถุประสงค์เพือออกแบบเครื องมือทีช่วยในการวางแผนเส้นทางการท่องเทียวทีเหมาะสมของจังหวัดนครนายก
โดยประยุกต์ใช้ปัญหาการเดิ นทางของพนักงานขายด้วยวิธีเลื อกจุดทีใกล้ทีสุ ด (NN) เปรี ยบเทียบกับวิธีการเชิ ง
พันธุ กรรม (GA) ทําการวิเคราะห์หาเส้นทางทีมีระยะทางสันทีสุ ด และมีค่าความนิ ยมสู งสุ ด พบว่าวิธี NN ถูกเลือก
มาเป็ นเส้นทางท่องเทียวร้อยละ 44 และวิธี GA ร้อยละ 56 ทําการเผยแพร่ และนําเสนอผลวิจยั ดังกล่าวในรู ปแบบ
เว็บไซต์ทีแนะนําสถานทีท่องเทียว และเส้นทางการท่องเทียวแยกตามอําเภอ ประเภท ทีเทียวห้ามพลาด และทีเทียว
ตามต้องการของแต่ล ะเส้ นทางหลัก ทีเข้า สู่ จงั หวัดนครนายก ผลวิจ ัยนี จะช่ วยแนะนํา เส้ นทางการท่องเที ยวที
เฉพาะเจาะจงให้นกั ท่องเทียวได้เลือกตรงตามความต้องการ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน แนวทางของงานวิจยั ที
ควรจะดําเนิ นการต่อไป อาจจะเพิมทางเลือกเพือการท่องเทียวทีมากกว่า 1 วัน เพิมข้อมูลอืน เช่ น โรงแรมรี สอร์ ท
ร้านจําหน่ายสิ นค้าชุมชน เป็ นต้น รวมทังเปิ ดช่องทางรับการรี วิวจากนักท่องเทียว
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ได้รับทุนอุดหนุ นการวิจยั จากเงิ นรายได้มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจําปี งบประมาณ 2562
สัญญาเลขที 026/2563 ขอขอบคุ ณข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ จากการท่องเทียวแห่ งประเทศไทย สํานักงาน
นครนายก
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บทคัดย่ อ
เบต้า-แคโรทีน (β-carotene) เป็ นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoids) ทีมีความสําคัญต่อสุ ขภาพของ
มนุ ษย์ ทังยังมีบทบาทสําคัญทางเภสัชกรรมเป็ นอย่างมาก ในปั จจุ บนั การศึ กษาแหล่ งของสารเบต้า-แคโรที น
เพือพัฒนาเป็ นอาหารเสริ มสุ ขภาพทางการค้าได้รับความสนใจอย่างแพร่ หลาย ซึ งโดยทัวไปสามารถพบเบต้าแคโรทีนได้ในผัก ผลไม้ทีมีสีส้มและเหลื อง ในการทดลองครังนี ได้สนใจศึกษาการสะสมสารเบต้า-แคโรทีน
ในดอกโสน (Sesbania javanica Miq.) นําไปสู่ การพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพในรู ปแบบไอศกรี ม
เสริ มดอกโสน โดยการทดลองศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบืองต้นด้วยการเปรี ยบเทียบลายพิมพ์พฤกษเคมีของ
สารสกัดหยาบจากดอกโสนอบแห้งกับสารมาตรฐานเบต้า-แคโรทีนด้วยเทคนิ คโครมาโตกราฟี แบบแผ่นบาง
พบว่า สารสกัดหยาบจากดอกโสนมี สารเบต้า-แคโรที นเป็ นองค์ป ระกอบทังในส่ วนทีสกัดด้วยเอทานอลและ
เฮกเซน นอกจากนีในการทดลองครังนียังได้สนใจการแปรรู ปดอกโสนเป็ นผลิตภัณฑ์ไอศกรี มเสริ มดอกโสน ซึ ง
ผลจากการเสริ มดอกโสนลวกในอัตราส่ วนร้ อยละ 20 ลงในไอศกรี ม มีผลให้ไอศกรี มทีได้มีสีเหลื องเข้มกว่า
ไอศกรี มชุดควบคุมโดยพิจารณาจากการเปรี ยบเทียบค่าสี เหลือง (b*) และยังสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปริ มาณ
สารเบต้า-แคโรทีนในไอศกรี มเสริ มดอกโสนและชุ ดควบคุ มซึ งมีค่าเท่ากับ 1.94 และ 0.18 ไมโครกรัมต่อกรั ม
ตามลําดับ จากผลการทดลองพบว่าการเสริ มดอกโสนลงในผลิ ตภัณฑ์ไ อศกรี มนอกจากจะเป็ นการพัฒนาและ
แปรรู ปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบการเกษตรทีพบมากในท้องถินแล้ว ยังเป็ นแนวทางในการเพิมคุณค่าทางโภชนาการ
ให้กบั ผลิ ตภัณฑ์อาหารอี กทางหนึ งด้วย แต่อย่างไรก็ตามการผลิ ตไอศกรี มเสริ มดอกโสนควรได้รับการพัฒนา
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ผลิ ตภัณฑ์ใ ห้เป็ นที ยอมรั บ ของผูบ้ ริ โภค เพื อนํา ไปสู่ การสนับ สนุ นให้ไ อศกรี ม เสริ ม ดอกโสนเป็ นผลิ ตภัณฑ์
ไอศกรี มเพือสุ ขภาพต่อไปในอนาคต
คําสํ าคัญ: สารเบต้า-แคโรทีน; ดอกโสน (Sesbania javanica Miq.); ไอศกรี มเสริ มดอกโสน
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
พืชทัวไปสามารถผลิตสารประกอบต่าง ๆ ได้มากถึง 200,000 ชนิ ด รวมไปถึงการสังเคราะห์สารทีทําให้
เกิดสี สันต่าง ๆ หรื อทีเรี ยกว่ารงควัตถุ ซึ งสี ของดอกไม้เป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้พืชกลุ่มไม้ดอกไม้มีลกั ษณะพิเศษ
โดยเกิ ดจากการสังเคราะห์ รงควัตถุ ทีสามารถแบ่ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ใหญ่ ๆ ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ (flavonoids)
แคโรทีนนอยด์ (carotenoids) และเบทาเลน (betalains) [1 - 2] ในการวิจยั ครังนีสนใจศึกษาดอกโสน (Sesbania
javanica Miq.) ซึ งเป็ นพืชทีจัดอยูใ่ นกลุ่ม Fabaceae Lindl. ตามการจัดจําแนกพืชโดย GRIN taxonomy [3] โสน
เป็ นพื ช เขตร้ อนทีพบมากบริ เวณริ มคู ค ลองโดยเฉพาะในช่ วงฤดู ฝ นของประเทศไทย ตังแต่อดี ตดอกโสนถู ก
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นํามาใช้ในการประกอบอาหารซึ งให้สีสันสวยงามและยังมีคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย โดยพบว่าโสนเป็ นพืชทีมี
การสะสมสารสี ใ นกลุ่มแคโรที นอยด์ป ริ ม าณสู ง ได้แก่ เบต้า -แคโรทีน (β-carotene), เบต้า -คริ ป โตแซนที น
(β-cryptoxanthin), ลูทีน (lutein) และซี แซนทีน (zeaxanthin) [4] ปั จจุบนั การศึกษาพบสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์
มากกว่า 700 ชนิ ดจากสิ งมีชีวิตชนิ ดต่างๆ ในธรรมชาติทีมีสีสันต่างกัน สารในกลุ่มนีสามารถละลายได้ในตัวทํา
ละลายอิ นทรี ย ์ทวไป
ั และยัง พบว่าบางชนิ ดสามารถละลายได้ในไขมัน สารกลุ่มแคโรทีนอยด์สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ซึ งขึนอยู่กบั โครงสร้ างทีปรากฏและไม่ปรากฏโมเลกุลออกซิ เจนในโครงสร้ าง ได้แก่ แซนโท
ฟิ ลล์ (xanthophylls) และแคโรทีน (carotenes) ตามลําดับ [5 - 6] ตัวอย่างสารแคโรทีนอยด์ในกลุ่มแซนโทฟิ ลล์
เช่ น แอสตาแซนทีน (astaxanthin) พบมากในสาหร่ ายขนาดเล็ก ยีสต์ ปลาแซลมอน เป็ นต้น มีโครงสร้ างแบบ
keto-carotenoid ทีประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิ ลและหมู่คีโตนเป็ นหมู่ฟังก์ชนั [7 - 8] (รู ปที 1(a)) ในขณะทีเบต้าแคโรที น (β-carotene) จัดเป็ นตัวแทนของสารแคโรที นอยด์ใ นกลุ่ ม แคโรที น เนื องจากในโครงสร้ า งเป็ น
ไฮโดรคาร์ บอนสายยาวทีไม่มีโมเลกุลของออกซิ เจน (รู ปที 1(b)) พบมากในผัก ผลไม้ เช่ น ฟั กทอง แครอท
เป็ นต้น [9]
แคโรทีนอยด์มีบทบาทสําคัญต่อการเจริ ญเติบโตและการดํารงชี วิตของสิ งมีชีวิตแต่ละชนิ ดแตกต่างกัน
การสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ในพืชมีความสําคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง เช่ น การรวมแสง การเก็บเกียว
แสง และการป้ องกันการทํา ลายโครงสร้ า งจากแสง [2] ทังยัง ยัง พบว่า แคโรที น อยด์ เป็ นสารประกอบที มี
ความสํา คัญต่ อสุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะสารเบต้า -แคโรที นที พบมากในดอกโสนนันมี รายงานเกี ยวกับ
บทบาทการเป็ นสารตังต้นในการสังเคราะห์วิตามินเอ (retinol) ช่วยในการมองเห็นของมนุ ษย์ [10] และยังพบว่ามี
รายงานเกียวกับบทบาทในการป้ องกันโรคบางชนิด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ ง และโรคอัลไซเมอร์ เป็ นต้น
[11-12] นอกจากนีเบต้าแคโรทีนยังมีประสิ ทธิ ภาพในการเป็ นสารออกฤทธิทางชี วภาพ ประกอบด้วยการออกฤทธิ
ต้านอนุ มูลอิสระ (antioxidant) สารต้านการกลายพันธุ์ (antimutagenic activity) ซึ งเป็ นการศึกษาการป้ องกัน
การเกิ ดความผิดปกติ ของเซลล์อนั นํามาซึ งการเกิ ดโรคมะเร็ ง ผลจากการทดสอบสารสกัดจากดอกโสนพบว่า
สามารถยับยังความเป็ นพิษทีเกิดจากสารอัลฟาทอกซิ น บี 1 (alfatoxin B1; AFB1) และสารเบนโซไพรี น [benzo
(a) pyrene; (B(a)P)] ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ [13] จากการศึกษาคุ ณประโยชน์ของสารเบต้า-แคโรทีนทีเป็ น
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพมนุ ษย์ รวมทังแหล่งของสารเบต้า-แคโรทีนทีสามารถพบได้ในผักและผลไม้ทีมีสีเหลืองจึง
นําไปสู่ ความสนใจการวิเคราะห์สารเบต้า-แคโรทีนในดอกโสน โดยการยืนยันการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คทางเคมี
และประยุกต์ใช้ดอกโสนเพือการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ไ อศกรี ม ส่ งเสริ มให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ไอศกรี มเพือสุ ขภาพเป็ น
ทางเลือกสุ ขภาพให้กบั ผูบ้ ริ โภค ทังยังเป็ นการเพิมมูลค่าให้กบั ผักพืนบ้านในท้องถินอีกด้วย
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รู ปที 1 โครงสร้างเคมีของ astaxanthin (a) และ β-carotene (b) [ดัดแปลงจาก 14]
2. อุปกรณ์ และวิธีการทดสอบ
2.1 การเตรียมตัวอย่ างดอกโสนและการสกัดสารสกัดจากดอกโสนอบแห้ ง
ตัวอย่างดอกโสน (Sesbania javanica Miq.) ทีใช้ใ นการศึกษาในครั งนี เก็บในพืนที อ. มหาราช
จ.พระนครศรี อยุธยา แยกส่ วนก้านดอกกับส่ วนดอกออกจากกัน ส่ วนของดอกทําให้เป็ นชิ นเล็ก ๆ ขนาดประมาณ
0.5 - 1 เซนติเมตร แล้วนําไปอบแห้งทีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 6 ชัวโมง จากนันเตรี ยมดอกโสน
อบแห้งสําหรับสกัดด้วยตัวทําละลาย โดยชังนําหนักดอกโสนอบแห้งนําหนักประมาณ 10 กรัม ใส่ ลงในขวดรู ป
ชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร แล้วจึงสกัดด้วยเฮกเซนและเอทานอล ปริ มาตร 150 มิลลิ ลตร บ่มทีอุณหภูมิห้องเป็ น
เวลา 48 ชัวโมง [ดัดแปลงจาก 15] จากนันกรองแยกส่ วนสารละลายไประเหยแห้งด้วยเครื องระเหยแห้งแบบ
ลดความดัน (Heidolph, Germany) ทีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซี ยส ทําให้แห้งด้วยเครื องทําแห้งแบบแช่ เยือกแข็ง
(Heto, Maxi-dry lyo, Denmark) จะได้สารสกัดส่ วน D-hSJ และ D-eSJ เป็ นส่ วนสารสกัดดอกโสนจากตัวทําละลาย
อินทรี ยช์ นิ ดเฮกเซนและเอทานอล ตามลําดับ ชังนําหนักสารสกัดทีได้ คํานวณร้ อยละของสารสกัดต่อนําหนัก
(ทําการทดลอง 3 ซํา) แล้วจึงเก็บตัวอย่างสารสกัดทีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส เพือรอการศึกษาในขันตอนถัดไป
2.2 การศึ กษาลัก ษณะลายพิมพ์ พฤกษเคมี (fingerprint) ของสารสกัด ดอกโสนด้ วยเทคนิ คโครมาโทกราฟี
แบบแผ่ นบาง (Thin Layer Chromatography, TLC)
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบ D-hSJ และ D-eSJ จากดอกโสนอบแห้งทีได้จากการสกัด
ด้วยตัวทําละลายอินทรี ยเ์ ฮกเซนและเอทานอล โดยการเปรี ยบเทียบลายพิมพ์พฤกษเคมีของสารสกัดดอกโสนกับ
สารมาตรฐานเบต้า-แคโรทีน (β-carotene, ≥ 97.0% UV, Sigma-Aldrich, USA) ด้วยเทคนิ คโครมาโทกราฟี แบบ
แผ่นบาง (Thin Layer Chromatography, TLC) โดยเลือกใช้ระบบตัวทําละลายของสารละลายผสมระหว่างเฮกเซน
และอะซี โตน ในอัตราส่ วน 8:2 ปริ มาตรต่อปริ มาตร จากนันสังเกตลักษณะลายพิมพ์พฤกษเคมีทีปรากฏขึนบน
แผ่น TLC ด้วยตาเปล่า การศึกษาภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลต (ultraviolet, UV) ทีความยาวคลืน 254 และ 366
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นาโนเมตร และการสังเกตเมือสเปรย์ดว้ ยนํายาทดสอบ anisaldehyde แล้วจึงวิเคราะห์หาค่า retardation factor (Rf)
ดังสมการที (1)
Rf =

ระยะทางทีสารเคลือนที (เซนติเมตร)
ระยะทางทีสารละลายเคลือนที (เซนติเมตร)

(1)

2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูปจากดอกโสน ชนิดไอศกรีมเสริมดอกโสน
เตรี ยมดอกโสนสด (Sesbania javanica Miq.) ทีเด็ดขัวออก นํามาลวกในนําเดื อดเป็ นเวลา 1 นาที
แล้วแช่ ในนําเย็นทันที พักให้สะเด็ดนํา จากนันเตรี ยมส่ วนผสมของไอศกรี มเป็ นของเหลว ได้แก่ นํา นมสด และ
วิปปิ งครี ม (ตารางที 1) ใส่ ลงในเครื องปั นอเนกประสงค์ ปั นส่ วนผสมทังหมดพร้ อมดอกโสนลวกให้ละเอี ยด
จนเป็ นเนื อเดี ย วกัน แล้ว จึ ง เตรี ย มส่ ว นผสมที เป็ นของแห้ ง (นําตาลทราย เกลื อ และสารให้ ค วามคงตัว )
นําส่ วนผสมทีเป็ นของเหลวตังไฟแบบหม้อตุ๋นจนส่ วนผสมมีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซี ยส แล้วจึงเติ ม
ส่ วนผสมของแห้งลงไป คนให้เข้ากันแล้วอุ่นต่อจนได้อุณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซี ยส ใส่ ส่วนผสมทังหมดลง
ในเครื องปั นอเนกประสงค์โดยปั นที ความเร็ วสู ง สุ ด นาน 1 นาที ในขณะเครื องปั นทํางานให้ใส่ ไข่แดงลงไป
จากนันเทส่ วนผสมทังหมดลงในหมอตุ๋นอีกครัง อุ่นต่อจนกระทังอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซี ยส ตังทิงไว้
นาน 2 นาที แล้วทําให้เย็นทันทีดว้ ยการหล่อในนําเย็น บ่มไอศกรี มในตูเ้ ย็น 4 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลาอย่างน้อย
4 ชัวโมง แล้วจึงเติมกลินวานิ ลา คนให้เข้ากันก่อนนําส่ วนผสมทังหมดปั นในเครื องปั นไอศกรี ม บรรจุไอศกรี มที
ได้ลงในถ้วยพลาสติกแล้วเก็บรักษาทีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส ในระหว่างรอการวิเคราะห์ปริ มาณสารเบต้าแคโรที น ในไอศกรี ม การทดลองในครั งนี ได้เ ตรี ย มไอศกรี ม วานิ ล าที ไม่ มี ส่ ว นผสมของดอกโสนเป็ นชุ ด
การทดลองควบคุม [16]
2.4 การวิเคราะห์ สีและปริมาณสารเบต้ าแคโรทีนในผลิตภัณฑ์ ไอศกรี มเสริมดอกโสน
การวิเคราะห์ค่าสี ของผลิตภัณฑ์ไอศกรี มดําเนินการวัดค่าสี ตามระบบ Hunter Lab System (L* a* และ b*)
ด้วยเครื องวัดสี Color Quest XE (HunterLab, USA) และวิเคราะห์ปริ มาณสารเบต้า-แคโรทีน ในตัวอย่างไอศกรี ม
เสริ มดอกโสนและไอศกรี มชุ ดควบคุม ตามวิธีการ extraction, saponification และ partition [17] โดยการเตรี ยม
ตัวอย่างไอศกรี มทังสองตัวอย่าง นําหนัก 0.6 กรัม ใส่ ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย ethanolic Butylated
Hydroxyl Toluene (BHT) ปริ มาตร 6 มิลลิลิตร ผสมให้เป็ นเนือเดียวกัน แล้วนําไปให้ความร้อนในอ่างนําควบคุม
อุณหภูมิ (Julabo, Germany) ทีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 5 นาที จากนันเติมสารละลายโพแทสเซี ยม
ไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น ร้ อยละ 80 ลงในตัวอย่างไอศกรี ม ซึ งเป็ นขันตอนของการเกิดปฏิกิริยา saponification
[18] เมือผสมตัวอย่างให้เป็ นเนื อเดียวกันแล้วจึงนําไปให้ความร้อนอีกครังทีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
10 นาที (เขย่าให้เข้ากันทุก 5 นาที) แล้วนําตัวอย่างใส่ ลงในอ่างนําแข็งทันที ตามด้วยการเติมนํากลันทีแช่เย็นไว้
แล้วปริ มาตร 3 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง ขันตอนการสกัดแคโรทีนอยด์ทาํ ได้โดยการเติมตัวทําละลายเฮกเซน
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ลงในหลอดทดลอง ปริ มาตร 3 มิลลิลิตร แล้วทําให้เกิดการแยกชันด้วยเครื องเซนตริ ฟิวจ์ (Eppendorf centrifuge
5810R, Germany) ทีความเร็ วรอบ 7,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 10 นาที สกัดซําอีกครัง
ด้วยตัวทําละลายเฮกเซน แล้วจึงนําส่ วนใสทีได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (Perkin Elmer Spectrophotometer LS 55,
USA) ทีความยาวคลืน 450 นาโนเมตร ศึกษาความเข้มข้นของสารเบต้า-แคโรทีนในตัวอย่างไอศกรี มชุ ดควบคุม
และไอศกรี มเสริ มดอกโสน ด้วยการเปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารเบต้า-แคโรทีน (β-carotene, ≥ 97.0%
UV, Sigma-Aldrich, USA) [17]
ตารางที 1 องค์ประกอบของไอศกรี มเสริ มดอกโสน [16]
วัตถุดิบ
นมสด
วิปปิ งครี ม
นําตาลทรายขาว
เกลือ
ไข่แดง
สารให้ความคงตัว
นํา
กลินวานิลา
ดอกโสนลวก

ปริมาณ
500
250
160
1/8
3
2
120
1
100

หน่ วยตวง
มิลลิลิตร
กรัม
กรัม
ช้อนชา
ฟอง
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
ช้อนชา
กรัม

3. ผลการทดสอบ
3.1 การเตรียมตัวอย่ างดอกโสนและการสกัดสารสกัดจากดอกโสนอบแห้ ง
ตัวอย่างดอกโสนที นํามาใช้ในการศึ ก ษาการสะสมสารสี แคโรทีนอยด์ใ นครั งนี เก็บ ตัวอย่า งในพื นที
อ. มหาราช จ. พระนครศรี อยุธ ยา (รู ปที 2) จากการสกัดดอกโสนอบแห้งด้วยตัวทําละลายอินทรี ยเ์ ฮกเซนและ
เอทานอลได้สารสกัดหยาบสองส่ วน ได้แก่ D-hSJ และ D-eSJ ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ ค่านําหนักดอกโสน
นําหนักและร้ อยละผลได้ (% yield) ของสารสกัดหยาบพบว่าร้ อยละของผลได้ (% yield) ของสารสกัดจาก
ตัวทําละลายอินทรี ยช์ นิ ดเอทานอล (ร้ อยละ 7.95) มากกว่าสารสกัดจากเฮกเซน (ร้ อยละ 1.66) (ตารางที 2) ทังนี
อาจเนืองมาจากเอทานอลมีคุณสมบัติเป็ นตัวทําละลายทีสกัดสารได้ในช่วงกว้างทังสารทีมีขวและไม่
ั
มีขวั รวมทัง
อาจละลายเอนไซม์บางชนิ ดในพืชตัวอย่างออกมาด้วยจึงทําให้ผลได้ของสารสกัดหยาบจากเอทานอลมากกว่า
ผลได้จากตัวทําละลายเฮกเซน [19] และเมือศึกษาลักษณะของสารสกัดทีได้พบว่าสารสกัดทังสองส่ วน (D-hSJ และ
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D-eSJ) มีสีเหลื องเข้มไปจนถึ งสี นาตาล
ํ
สารสกัดทีได้นาํ ไปเก็บรักษาทีอุ ณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส ก่อนศึกษา
ในขันต่อไป

รู ปที 2 ดอกโสนทีเก็บตัวอย่างในพืนที อ. มหาราช จ. พระนครศรี อยุธยา
ตารางที 2 ข้อมูลนําหนักสารสกัดหยาบและร้อยละผลได้จากสารสกัดดอกโสนอบแห้ง
ตัวทําละลาย
เฮกเซน
เอทานอล

สารสกัด

นําหนักของสารสกัดหยาบ (กรัม)

D-hSJ
D-eSJ

0.1665 + 0.006
0.7950 + 0.008

ร้ อยละของผลได้
(%yield dry weight)
1.66 + 0.14
7.95 + 0.08

3.2 การศึกษาลักษณะลายพิมพ์ พฤกษเคมี (fingerprint) ของสารสกัดดอกโสนอบแห้ งด้ วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
แบบแผ่ นบาง (Thin Layer Chromatography, TLC)
ขันตอนการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบในระดับ เบื องต้น ของสารสี แ คโรที น อยด์ ใ นดอกโสนครั งนี ใช้ วิ ธี
การทดสอบด้วยเทคนิ คโครมาโทกราฟี แบบแผ่นบาง ซึ งจากการทดลองศึกษาระบบตัวทําละลายทีเหมาะสม
สํ า หรั บ สารสกัด หยาบดอกโสน พบว่ า สารละลายผสมระหว่ า งเฮกเซนและอะซี โ ตน ในอัต ราส่ ว น 8:2
โดยปริ มาตร (v/v) เป็ นระบบตัวทําละลายเคลือนทีทีเหมาะสมในการเปรี ยบเทียบลายพิมพ์พฤกษเคมีของสารสกัด
ดอกโสนกับสารมาตรฐานเบต้า-แคโรทีน (β-carotene standard) ซึ งผลการศึกษาเปรี ยบเทียบพบว่าสารสกัดหยาบ
จากดอกโสนทัง 2 ตัวอย่าง (D-hSJ และ D-eSJ) สามารถเคลื อนทีได้ในเฟสเคลือนทีและพบว่ามีองค์ประกอบ
ทีเป็ นสารเบต้า-แคโรทีน เนื องจากปรากฏค่า Rf ทีตรงกับสารมาตรฐานเบต้า-แคโรทีน ทังยังพบว่าการเห็นแถบ
สี เหลื องของสารเบต้า-แคโรทีนบนแผ่นโครมาโทกราฟี แบบแผ่นบางในการทดลองทีใช้การสังเกตด้วยตาเปล่า
อาจเนื องมาจากสี ทีเป็ นเหลืองส้ม ควบคู่กบั ลักษณะโครงสร้างของสารเบต้า-แคโรทีนทีมีพนั ธะคู่สลับกับพันธะ
เดียว (conjugated double bond) จึงทําให้เกิดแถบสี บนแผ่นโครมาโทกราฟี โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้สารทดสอบ [20]
นอกจากนี ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบลายพิมพ์พฤกษเคมียงั พบการเกิดเควนช์ชิง (quenching) โดยการเกิดลักษณะ
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แถบทึบแสงเมือสังเกตภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) ทีความยาวคลืน 254 นาโนเมตร และการเรื องแสงภายใต้
แสงอัลตร้ า ไวโอเลต (UV) ที ความยาวคลื น 366 นาโนเมตร รวมทังการเกิ ดสี เมื อสเปรย์ด้วยนํายาทดสอบ
anisaldehyde (ตารางที 3)
จากผลการศึ ก ษาลัก ษณะลายพิ ม พ์พ ฤกษเคมี ข องสารสกัดจากดอกโสนอบแห้ง ที เป็ นการยืนยันพบ
สารเบต้า-แคโรที นเป็ นองค์ป ระกอบนันมี ความสอดคล้องกับผลการศึก ษาพบปริ มาณสารกลุ่ มแคโรที นอยด์
โดยเฉพาะชนิ ดเบต้า -แคโรที น ( β-carotene) ในปริ ม าณสู ง ในดอกโสน และได้นํา ดอกโสนมาประยุก ต์เ ป็ น
ส่ วนผสมในอาหารไก่เพือกระตุน้ สี แดงในไข่ไก่ [4] ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารสี แคโรทีนอยด์
ในดอกโสนด้ว ยวิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บลายพิ ม พ์พ ฤกษเคมี โ ดยใช้ เ ทคนิ ค โครมาโทกราฟี แบบแผ่น บางเป็ น
ผลการทดลองการบ่งชีในระดับเบืองต้นเกี ยวกับการสะสมสารเบต้า-แคโรทีนในดอกโสน นํามาซึ งความสนใจ
ในประสิ ท ธิ ภาพการประยุก ต์ใช้ดอกโสนในผลิ ตภัณฑ์อาหารทีเสริ มดอกโสน เพือนําไปสู่ การพัฒนาให้เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพของมนุ ษย์ ทังนี การพิสูจน์เอกลักษณ์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิ ค
ทางเคมีขนสู
ั งยังคงจําเป็ นต้องศึกษาเพิมเติมเป็ นลําดับต่อไป
ตารางที 3 ค่า Rf ของสารสกัดดอกโสนอบแห้งทีสกัดด้วยตัวทําละลาย 2 ชนิ ด และใช้สารละลายผสมระหว่าง
เฮกเซนและอะซี โตน (8:2 v/v) เป็ นระบบตัวทําละลายเคลือนที
ตัวอย่ าง

Rf

β-carotene standard

0.94
0.00-0.14
0.34
0.49
0.62
0.94
0.00-0.14
0.34
0.49
0.62
0.94

D-hSJ

D-eSJ

การสั งเกต
ตาเปล่ า
+ (เหลือง)
+ (เหลือง)
+ (เหลือง)
+ (เหลือง)
+ (เหลือง)

UV254
Quenching
quenching
quenching
quenching
quenching
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UV366
+ (นําตาลแดง)
+ (นําตาลแดง)
+ (นําตาลแดง)
+ (นําตาลแดง)
+ (นําตาลแดง)

anisaldehyde
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
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3.3 การวิเคราะห์ สีและปริมาณสารเบต้ าแคโรทีนในผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมเสริมดอกโสน
จากผลการทดลองพบการสะสมสารเบต้า -แคโรที น ในดอกโสน จึ ง ได้มี ค วามสนใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารจากดอกโสนเพือเป็ นแนวทางในการเพิมคุณค่าทางโภชนาการ เนืองจากสรรพคุณทางเภสัชกรรม
และคุ ณค่ า ทางโภชนาการต่อมนุ ษย์ข องของดอกโสนที มีรายงานพบว่า สารเบต้า-แคโรที นจัดอยู่ใ นกลุ่ม ของ
สารต้า นอนุ มูล อิ สระ (anti-oxidant) และยังพบรายงานเกี ยวกับคุ ณสมบัติก ารเป็ นสารตังต้นในกระบวนการ
สังเคราะห์วิตามินเอ [21, 22] ในการทดลองครังนี มีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรี มเสริ มดอกโสน
เพื อเป็ นการศึ กษาถึ งความเป็ นไปได้ใ นการนําดอกโสนไปใช้เป็ นส่ วนประกอบหนึ งในไอศกรี มและยัง เป็ น
การศึกษาความคงตัวของสารเบต้า-แคโรทีนในดอกโสนเมือผ่านการแปรรู ป โดยในการทดลองครังนี ได้เสริ ม
ดอกโสนลงในไอศกรี มสัดส่ วนร้อยละ 20 ซึ งสอดคล้องกับการทดลองของนันทวรรณ ฉวีวรรณ์ [16] ทีได้ทดลอง
ผสมดอกโสนในผลิ ตภัณฑ์ไอศกรี มในอัตราส่ วนร้ อยละ 10 20 และ 30 พบว่าการเสริ มดอกโสนในอัตราส่ วน
ร้อยละ 20 ให้ผลิตภัณฑ์ไอศกรี มทีมีรสชาติใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ไอศกรี มชุ ดควบคุม ในขณะทีการเสริ มทีร้อยละ
30 ส่ ง ผลให้ไอศกรี ม มีก ลิ นรสของดอกโสนที เข้ม เกิ นไปอาจส่ งผลต่อการไม่ ย อมรั บ ของผูบ้ ริ โภค จากผล
การทดลองยังพบว่าไอศกรี มเสริ มดอกโสนนันมีลกั ษณะใกล้เคียงกับไอศกรี มรสวานิ ลาทีมีจาํ หน่ายทางการค้า
และเมือเปรี ยบเทียบลักษณะทัวไปกับไอศกรี มชุ ดควบคุ มจากการสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่าไอศกรี มชุ ดควบคุ มมี
สี เหลืองนวล ในขณะทีเนือไอศกรี มทีเสริ มดอกโสนมีสีเหลืองเข้มและอมเขียวเล็กน้อย (รู ปที 3) แต่อย่างไรก็ตาม
การเสริ มดอกโสนลงในไอศกรี มอาจมีผลต่อความหวานของไอศกรี ม โดยไอศกรี มชุ ดควบคุ มอาจมีรสหวาน
มากกว่า ทังนี เนื องมาจากในกรรมวิธีการเตรี ยมดอกโสนก่อนการผสมลงในไอศกรี มจําเป็ นต้องลวกดอกโสนใน
นําเดื อด ทําให้มีนาสะสมในเซลล์
ํ
ของดอกโสน และเมือนําดอกโสนมาเป็ นส่ วนผสมในไอศกรี มจึงทําให้นาใน
ํ
เซลล์เป็ นเกล็ดนําแข็งและอาจมีผลทําให้ความหวานของไอศกรี มลดลง [23]

รู ปที 3 ลักษณะของไอศกรี มชุดควบคุม (a) และไอศกรี มเสริ มดอกโสน (b)
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ผลจากการเสริ มดอกโสนลวกลงในไอศกรี มมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์ไอศกรี มทีได้มีสีเหลืองเข้มกว่าไอศกรี ม
ชุ ดควบคุม โดยสามารถวัดค่าสี L* a* และ b* ได้ดงั แสดงในตารางที 4 จากผลการทดลองพบว่าเมือเปรี ยบเทียบ
ค่าสี เหลือง (b*) ในไอศกรี มเสริ มดอกโสนจะเห็นได้วา่ มีค่ามากกว่าไอศกรี มชุ ดควบคุม คิดเป็ นร้ อยละ 37 ทังนี
ผลการวัดค่าสี ยงั มีความสอดคล้องกับปริ มาณของสารเบต้า-แคโรทีนทีพบเป็ นองค์ประกอบในไอศกรี ม ซึ งจาก
การวิเคราะห์ปริ มาณสารเบต้า-แคโรทีนด้วยวิธีการ extraction, saponification และ partition [17] ของผลิตภัณฑ์
ไอศกรี มชุ ดควบคุ มและไอศกรี มเสริ มดอกโสนพบว่ามีสารเบต้า-แคโรทีน (β-carotene ) เป็ นองค์ประกอบ 0.18
และ 1.94 ไมโครกรัมต่อกรัม ตามลําดับ (ตารางที 4) เมือเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐานเบต้า-แคโรทีน
ตารางที 4 การวิเคราะห์สีและปริ มาณสารเบต้า-แคโรทีนในผลิตภัณฑ์ไอศกรี มเสริ มดอกโสน
คุณภาพไอศกรีม

ไอศกรีมชุ ดควบคุม

ไอศกรีมเสริมดอกโสน

L*
a*
b*
β-carotene (ไมโครกรัมต่อกรัม)

88.70 ± 0.40
1.20 ± 0.28
17.62 ± 0.54
0.18 ± 1.05

80.98 ± 0.25
1.03 ± 0.06
27.25 ± 0.48
1.94 ± 0.87

ค่าสี

4. บทสรุ ป
ดอกโสน (Sesbania javanica Miq.) จัดได้ว่า เป็ นผักพื นบ้านที ได้รั บ ความนิ ย มเป็ นอันดับต้น ๆ
ในการประกอบอาหารของคนไทย ในการศึกษาวิจยั ครั งนี จึ งมีความสนใจในการศึกษาสารสี ในดอกโสนและ
นําไปสู่ การประยุกต์ใช้ดอกโสนเพือการพัฒนาเป็ นผลิ ตภัณฑ์อาหารทีเสริ มสร้ างคุ ณค่าทางโภชนาการ ซึ งจาก
การทดลองศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบจากดอกโสนอบแห้งมีองค์ประกอบทีเป็ นสารสี กลุ่ มแคโรทีนอยด์ชนิ ด
เบต้า-แคโรทีนทังในส่ วนสารสกัด D-hSJ และ D-eSJ ซึ งได้จากการสกัดดอกโสนด้วยตัวทําละลายเฮกเซนและ
เอทานอล ตามลําดับ เป็ นผลจากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีดว้ ยการศึกษาเปรี ยบเทียบลายพิมพ์พฤกษเคมีของ
สารสกัดหยาบเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐานเบต้า-แคโรทีน และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารสกัดดอก
โสนในเบืองต้นด้วยเทคนิ คโครมาโทกราฟี แบบแผ่นบางทีพบสารเบต้า-แคโรทีนในดอกโสนจึงได้นาํ ไปสู่ ความ
สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทีมีดอกโสนเป็ นองค์ประกอบ เพือสนับสนุ นให้เป็ นอาหารเสริ มสุ ขภาพจาก
ดอกโสน ในงานวิจ ัย นี จึ ง ได้ส นใจนํา ดอกโสนไปประยุ ก ต์ใ ช้เ ป็ นส่ ว นผสมในผลิ ต ภัณฑ์ ไ อศกรี ม เพื อเป็ น
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรี มเสริ มดอกโสนให้เป็ นไอศกรี มเสริ มสุ ขภาพ
ในการทดลองผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ไ อศกรี มเสริ มดอกโสนในสัดส่ วนร้ อยละ 20 ขององค์ประกอบทังหมด
พบว่าการเสริ มดอกโสนลงในผลิ ตภัณฑ์สามารถวิเคราะห์ ปริ มาณสารเบต้า-แคโรทีนในไอศกรี มและปริ มาณ
ทีวิเคราะห์ได้มากกว่าในชุดควบคุมถึงร้อยละ 90 ซึ งสอดคล้องกับการวิเคราะห์สีของไอศกรี มทีพบว่าในไอศกรี ม
24

P. Eiamsa-ard, et al. / Pathumwan Academic Journal, Vol. 11, No. 32, September - December 2021

เสริ มดอกโสนมีค่าสี เหลือง (b*) สู งกว่าไอศกรี มชุ ดควบคุ ม ซึ งเป็ นผลมากจากสารเบต้า-แคโรทีนทีสะสมใน
ดอกโสน ทังยัง พบว่า ขันตอนการเตรี ย มดอกโสนลวกเพื อใช้เป็ นวัตถุ ดิบ ในการผลิ ตไอศกรี ม นันไม่ มี ผ ลต่อ
การสลายตัวของสารเบต้า-แคโรทีน แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์พบสารเบต้า-แคโรทีนในไอศกรี มชุ ดควบคุ ม
ปริ ม าณเล็ กน้อยอาจเนื องมาจากสารเบต้า-แคโรที นที เป็ นองค์ประกอบในไข่แดงซึ งใช้เป็ นส่ วนผสมหนึ งใน
ไอศกรี มชุดควบคุม [24]
ผลจากการทดลองในครั งนี สามารถนําไปประยุกต์องค์ความรู ้ เกี ยวกับการเสริ มดอกโสนในผลิ ตภัณฑ์
ไอศกรี ม เพือการพัฒนาไปสู่ ผลิ ตภัณฑ์อาหารทีมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะสารเบต้า-แคโรทีนทีพบใน
ปริ ม าณสู ง ในผลิ ตภัณฑ์ ซึ งมี รายงานพบว่า เป็ นประโยชน์ต่อสุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ และจากขันตอนการเตรี ย ม
ดอกโสนทีใช้วิธีการลวกในนําเดื อดในช่ วงเวลาสัน ๆ ยังช่ วยคงคุ ณค่าทางโภชนาการได้ไม่ต่างจากการเตรี ยม
ดอกโสนด้วยวิธีอืน ซึ งโดยทัวไปนิ ยมเตรี ยมในรู ปแบบดอกโสนอบแห้งทีทําเป็ นผงละเอียดทีต้องเพิมขันตอนที
ซับ ซ้อนมากขึนทังในการศึก ษาอุ ณหภูมิ และระยะเวลาทีเหมาะสมต่ อการอบแห้ง ดังเช่ น การเสริ มดอกโสน
อบแห้งในผลิ ตภัณฑ์ขนมปั งแซนด์วิช [25] แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาองค์ประกอบ ทางเคมีอืน ๆ เช่น ปริ มาณ
โปรตี น ไขมัน และเส้นใย ยังคงจําเป็ นต้องมี การศึ กษาเป็ นลํา ดับ ต่อไป เพือสนับสนุ นให้ผลิ ตภัณฑ์ไ อศกรี ม
เสริ มดอกโสนได้รับการพัฒนาเป็ นอาหารว่างทีมีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็ นทียอมรั บของผูบ้ ริ โภคต่อไป
ในอนาคต ซึ งนอกจากจะเป็ นการวิจยั ทีเสริ มสร้างแนวทางสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทีเสริ มคุณค่าทาง
โภชนาการจากพื ช หรื อ วัตถุ ดิบ ที มี ใ นท้องถิ นแล้ว นัน ยัง เป็ นการประยุก ต์ใ ช้เทคโนโลยีฐานชี วภาพร่ วมกับ
การพัฒนาชุมชนท้องถินอีกแนวทางหนึงด้วย
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ศึกษาการเปลี ยนค่าความเข้มแสง (Illuminance) หน่ วย Lux เป็ น หน่ วย ค่ารู รับแสง (f-stop)
สําหรับให้ความสว่างการบันทึกภาพ ระหว่าง วิธีการวัดด้วยเครื องวัดแสงตกกระทบ (Incident Light) และวิธีการ
คํานวณตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน์ (Lambert’s Cosine Law) ภายใต้ทฤษฏี จดั แสงโคมไฟ 3 ตําแหน่ ง พร้ อมการ
บันทึกภาพตัวแบบบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ตําแหน่งที 1 โคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W มีค่าความ
คลาดเคลือนการวัดกับการคํานวณในหน่ วย Lux มีค่า 10.9 % และ f-stop มีค่า 0.71 % ตําแหน่ งที 2 โคมเสริ ม
หลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W หน่วย Lux มีค่า 19.3 % และ f-stop มีค่า 1.25 % และตําแหน่งที 3 โคมส่ อง
หลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W หน่ วย Lux มีค่า 11.1 % และ f-stop มีค่า 0.12 % สาเหตุความคลาด
เคลื อนมาจากความไม่เสถี ยร ซึ งเกิ ดจากการถื อเครื องมือวัดด้วยมือแทนการใช้ยึดเครื องมือวัดไว้บนขาตัง และ
ปริ มาณแสงทีไม่สมําเสมออันเกิดจากการกระพริ บของโคมไฟ ทังนีภายในคู่มือผลิตภัณฑ์โคมไฟส่ วนใหญ่ระบุค่า
ความเข้มแสงเป็ น หน่วย Lux หรื อ fc แต่ไม่ระบุ ในหน่วย ค่ารู รับแสง สําหรับการจัดแสงเพือการบันทึกภาพ
จําเป็ นต้อง ทราบค่ารู รับแสง ซึ งจะปรากฏในเมนู กล้องบันทึกภาพ ดังนัน ผูค้ วบคุ มการจัดแสง ต้องการ ค่ารู รับ
แสงตัดสิ นใจวางแผนการเลือกใช้โคมไฟให้เหมาะสมกับปริ มาณการให้ความสว่างกับตัวแบบหรื อบุคคล เพือลด
การใช้โคมไฟทีมีค่ากําลังไฟฟ้ าสู งและความสว่างมากเกินความจําเป็ น และเป็ นการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมสําหรับการจัดแสงเพือการบันทึกภาพสําหรับโทรทัศน์และภาพยนตร์
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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 TungstenHalogen 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
งานด้านสื อสารมวลชน เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ จําเป็ นต้องมีการจัดแสง เพิมความ
สว่าง และกําหนดโทนสี ทีปรากฏให้กบั ฉาก เวที รวมถึงนักแสดงทีเข้าฉาก จากการศึกษาพบว่าการใช้แหล่งกําเนิ ด
แสง หรื อหลอดไฟ ทีหลากหลายและมีขนาดกําลังวัตต์แตกต่างกัน เช่ น โคมหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน ตังแต่
500 วัตต์ ถึ ง 2,000 วัตต์ นิ ยมจัดแสงภายในสตูดิโอ และ โคมหลอดไฟคอมแพ็คฟลูออเรสเซนท์ และ หลอดไฟ
อาร์ ก (Hydrargyrum Medium-arc Iodide; HMI) ขนาด 75 วัตต์ ถึง 10,000 วัตต์ หลอดแอลอีดีกาํ ลังสู ง ขนาด 100
วัตต์ นิยมจัดแสงภายนอกสตูดิโอ [1] เพือทดแทนแสงธรรมชาติช่วงเวลากลางวัน ดังนันค่าความสว่างการจัดแสง
เป็ นองค์ประกอบหลักสําคัญในการบันทึกภาพ เพือทําให้การนําเสนอบุคคลหรื อวัตถุได้ดี สามารถสื อความหมาย
ทางภาพ และแสดงออกทางความรู ้สึกทางอารมณ์ตรงตามทีต้องการ
การจัดแสงสําหรับถ่ายทําให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ [2] องค์ประกอบที 1
แหล่งกําเนิดแสงธรรมชาติ หรื อ แหล่งกําเนิ ดแสงประดิษฐ์ ทังสเตน-ฮาโลเจน เอช เอม ไอและ แอล อี ดี กําลังสู ง
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จําเป็ นต้องใช้กาํ ลังไฟฟ้ าจํานวนมาก เช่น ขนาดกําลังไฟฟ้ า 800 วัตต์ ถึ ง 12000 วัตต์ องค์ประกอบที 2 ควบคุ ม
คุ ณ ภาพของแสงไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความกระด้ า ง หรื อ อ่ อ นนวล ด้ ว ยปริ มาณแสงสว่ า ง และอุ ณ หภู มิ สี ข องแสง
องค์ประกอบที 3 ตําแหน่ งโคมไฟไม่ตากว่
ํ า 3 ตําแหน่ง สําหรับการจัดแสง สามารถออกแบบความสว่าง หาค่า
ความสว่างทีเหมาะสม ให้กบั วัตถุ คน สถานที เพือการบันทึกภาพ ได้จากการวัด โดยใช้เครื องมือวัดแสง และต้อง
อาศัยการคํานวณเพือทวนสอบความเหมาะสมของค่าความสว่างทีถูกต้อง สําหรับการหาค่าความสว่างต้องทราบ
องค์ประกอบทีทําให้เกิดความสว่าง โดยใช้หลักการการหาความสว่างกับงานทีต้องการแสงสว่างแบบต่างๆ เช่น
ห้อง สนามกี ฬา หรื อ ห้างสรรพสิ นค้า การจัดแสงภายในและภายนอกสตูดิโอ ด้านโทรทัศน์และภาพยนตร์ ซึ ง
ขันตอนดังกล่าวพิจารณาตัวแปรความเข้มแสง (Illuminance) หน่วย ลักษ์ (Lux) [3] โดยการหาค่าความสว่างการ
จัดแสง โดยทัวไปในงานด้านโทรทัศน์ และภาพยนตร์ พิจารณาในหน่วย f-stop มากกว่า ในหน่วย ลักษ์ (Lux)
งานวิจยั นีศึกษาการเปลียนค่าความเข้มแสง (Illuminance) หน่วย Lux เป็ น หน่วย f-stop และเปรี ยบเทียบ
ค่าการวัดกับการคํานวณ ตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน์ (Lambert’s Cosine Law) [4] ภายใต้ทฤษฏีการจัดแสงโคมไฟ 3
ตําแหน่งเพือให้เกิดมิติ วัตถุ หรื อ บุคคล เพือความสมบูรณ์สําหรับการบันทึกภาพ [5] สําหรับงานวิจยั นี โคมไฟ 3
ตําแหน่ง ประกอบด้วยโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W ทําหน้าทีให้ความสว่าง โคมเสริ มหลอดไฟ
ทัง สเตน-ฮาโลเจน 650W ทํา หน้า ที แก้ปั ญ หาเงาที เกิ ด จากโคมไฟตํา แหน่ ง ไฟหลัก โคมส่ อ งหลัง หลอดไฟ
ทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W ทําหน้าทีช่วยให้วตั ถุ หรื อ บุคคล ไม่กลืนกับฉากหลัง และงานวิจยั นี ได้ศึกษาปริ มาณ
ความเข้มแสง ในหน่วย Lux เป็ น หน่วย f-stop ทีมีความเหมาะสม สําหรับการจัดแสงโคมไฟ 3 ตําแหน่ง สําหรับ
แนวทางการศึกษางานวิจยั นี จะเป็ นประโยชน์ต่อการ พิจารณาแหล่งกําเนิ ดแสง ประเภทอืนๆ เช่น หลอดไฟคอม
แพ็คฟลูออเรสเซนท์ หลอดไฟอาร์ ก โดยเฉพาะอย่างยิงหลอดแอลอีดีกาํ ลังสู ง ทีเริ มมีบทบาทมากขึนสําหรับการ
จัดแสงการผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์
2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 การติดตังโคมไฟและการวัดค่ าความเข้ มแสงตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน์
โคมไฟ 3 ตําแหน่ง [6] ประกอบด้วย โคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W โคมเสริ มหลอดไฟ
ทังสเตน-ฮาโลเจน 650W โคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W ติ ดตังตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน์
กําหนดหมวดควบคุมกระจายแสงแคบ (Spot ) 11, 12 และ 11 องศา ตามลําดับ ส่ งผลให้เกิดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
วงกระจายแสงของโคมไฟทีตกกระทบบนตัวแบบ 0.8, 0.7 และ 0.8 เมตร ตามลําดับ สัมพันธ์กบั ระยะระหว่างจุด
กําเนิ ดแสงไปยังจุ ดทีแสงตกกระทบบนตัวแบบบุคคล ในทิศทางแนวทําองศากับพืน มีค่า 3.5, 3.5 และ 4 เมตร
ตามลําดับ ระยะระหว่างจุดกําเนิ ดแสงไปยังจุดทีแสงตกกระทบบนตัวแบบบุคคล ในทิศทางแนวระนาบกับพืน มี
ค่า 3 เมตร เท่ากัน ระยะความสู งจากพืนถึงโคมไฟ ทีระยะ 3.5, 3.5 และ 4.34 เมตร ระยะความสู งจากพืนถึงจุดที
แสงตกกระทบบนตัวแบบบุคคล ทีระยะ 1.7, 1.8 และ 2.64 เมตร เครื องวัดค่าความเข้มแสง รุ่ น (Sekonic Color
C500) [7] สําหรับวัดหน่วย Lux และ Foot Candle เครื องวัดรุ่ น (Sekonic Light L-758) สําหรับวัดหน่วย f-stop วัด
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บริ เวณปลายจมูกตัวแบบ และ กําหนดค่ากล้องบันทึกภาพ อัตราการแสดงภาพเคลื อนไหวในหนึ งวินาที (Frame
rate) มีค่า 25 fps, ความเร็ วชัตเตอร์ (Shutter Speed) มีค่า 1/50 sec, ความไวแสง (ISO) มีค่า 200 ดังรู ปที 1-3

รู ปที 1 การวัดค่าความเข้มแสงตําแหน่งโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W

รู ปที 2 การวัดค่าความเข้มแสงตําแหน่งโคมเสริ มหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W

รู ปที 3 การวัดค่าความเข้มแสงตําแหน่งโคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W
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2.2 การวัดค่ าความเข้ มแสงและทิศทางความเข้ มแสง
ตําแหน่งโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W จากการวัดมีปริ มาณความเข้มแสง 2200 Lux และ
204.4 fc และ f-stop มีค่า 5.64 สําหรับปริ มาณความเข้มแสงจากค่าดังกล่าวสังเกตจากทิศทางแสงมาทางด้านขวา
ตัวแบบ และบันทึกภาพให้มีขนาดภาพแคบ ความเข้มของเงาบริ เวณใต้คอตัวแบบเข้มมาก ดังรู ปที 4

รู ปที 4 ทิศทางแสงโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W
ตําแหน่งโคมเสริ มหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W จากการวัดมีปริ มาณความเข้มแสง 1240 Lux และ
115.2 fc และ f-stop มีค่า 4.05 สําหรับปริ มาณความเข้มแสงจากค่าดังกล่าวสังเกตจากทิศทางแสงมาทางด้านซ้าย
ตัวแบบ และบันทึกภาพให้มีขนาดภาพแคบ ความเข้มของเงาบริ เวณใต้คอตัวแบบเข้มปานกลาง ดังรู ปที 5

รู ปที 5 ทิศทางแสงโคมเสริ มหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W
ตําแหน่งโคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W จากการวัดมีปริ มาณความเข้มแสง 4500 Lux
และ 418.2 fc และ f-stop มีค่า 8.01 สําหรับปริ มาณความเข้มแสงจากค่าดังกล่าวสังเกตจากทิศทางแสงมาทางด้าน
หลังตัวแบบ และบันทึกภาพให้มีขนาดภาพแคบ ความเข้มของเงาบริ เวณด้านหลังตัวแบบเข้มมากทีสุ ด ดังรู ปที 6
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รู ปที 6 ทิศทางแสงโคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W
โคมไฟ 3 ตํา แหน่ ง จากแหล่ ง กํา เนิ ด แสงหลอดไฟทัง สเตน-ฮาโลเจน เมื อติ ด ตังตํา แหน่ ง โคมไฟ 3
ตําแหน่ง จากแหล่งกําเนิดแสง 1000W, 650W และ 2000W จากนันวัดค่าความเข้มแสงรวมทีหน้ากล้องบันทึกภาพ
ทีตําแหน่งตัวแบบบุคคลปลายจมูก เพือให้ได้ปริ มาณแสงปกติ (Normal)ในหน่วย f-stop มีค่า 5.66 โดยบันทึกภาพ
ตัวแบบบุคคลให้มีขนาดภาพกว้าง เพือพิจารณาทิศทางแสงของโคมไฟ 3 ตําแหน่ง และบันทึกภาพตัวแบบบุคคล
ให้มีขนาดภาพแคบ ลักษณะทิศทางแสง และความเข้มแสงทีแตกต่างกัน ทิศทางแสงทางด้านซ้ายเกิดจากตําแหน่ง
โคมหลักความเข้มแสงมีค่ามากกว่าปริ มาณแสงทางด้านขวา ทีเกิดจากตําแหน่งโคมเสริ ม ส่ งผลให้เกิดมิติตวั แบบ
สังเกตทิศทางเงาทีปลายจมูกด้านขวาซึ งเกิดจากทิศทางแสงโคมหลัก และด้านหลังตัวแบบเกิ ดจากโคมส่ องหลัง
ของตัวแบบมีค่าปริ มาณความเข้มแสงมากทีสุ ดส่ งผลให้ตวั แบบไม่กลืนไปกับฉากดํา ดังรู ปที 7

รู ปที 7 ทิศทางแสงโคมไฟ 3 ตําแหน่ง หลอดทังสเตน-ฮาโลเจน
2.3 การคํานวณค่ าความเข้ มแสงตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน์
การคํานวณความเข้มแสงประกอบด้วยโคมไฟ 3 ตําแหน่ ง ดังนี โคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน
1000W โคมเสริ มหลอดทังสเตน-ฮาโลเจน 650 W โคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W สําหรั บ
งานวิจยั นี ยกตัวอย่า งการคํา นวณโคมหลัก หลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W ตามกฎแลมเบิ ร์ตโคไซน์ [8]
ช่างภาพกํากับภาพกําหนดการตังค่ากล้องดิจิตอล ที Shutter Speed 1/50 sec ค่า frame rate 25 fps ค่า ISO 200 และ
ผูจ้ ดั แสง (Gaffer) ต้องการจัดแสงให้เกิดค่าความเข้มแสง ในหน่ วย f-stop เท่ากับ 5.6 จากรู ปที 8 กําหนดหมวด
ควบคุมการกระจายแสง Spot 11 องศา ระยะห่ างระหว่างโคมไฟถึงตําแหน่งของตัวแบบบุคคลระยะ 4 เมตร เส้น
ผ่านศูนย์กลางวงแสงที 4 เมตร เท่ากับ 0.8 เมตร มีปริ มาณความเข้มแสง 1960 Lux
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รู ปที 8 ข้อมูลความเข้มแสงในหน่วย Lux ของโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W

รู ปที 9 การหาระยะติดตังโคมไฟตามกฎแลมเบริ ตโ์ คไซน์
จากรู ปที 9 กําหนดให้
D คือ ระยะระหว่างจุดกําเนิ ดแสงไปยังจุดทีแสงตกกระทบบนพืนทีใช้งาน หรื อ ตัวแบบบุคคลระยะ 4 เมตร
X คือ ระยะความยาวของพืนทีใช้งานในแนวระนาบถึงตัวแบบ 3 เมตร
Y คือ ระยะความสู งโคมไฟถึงพืนที หน่วย เมตร คํานวณตามทฤษฏีพีทาโกรัส
Y  D2  X 2
Y  4 2  32

m

Y  2.64
l

คือ ระยะแหล่งกําเนิดแสงในทิศทางเอียงไปยังพืนทีให้ความสว่างหรื อตัวแบบ คํานวณตามทฤษฏีพีทาโกรัส
l  42  0.42

 4.01

พืนทีผิวทรงกรวย ( A

sureface of cone

m

) คือ ทีระยะ 4.01

Asureface of

cone

=  R 2    Rl  





Asureface of cone     0.42     0.4  4.01 
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Asureface of

cone

m2

 5.541

มุม   คือ มุมระหว่างเส้นตังฉากกับระนาบเอียงและตรงทีตกกระทบพืนทีตามกฎแลมเบริ ตโ์ คไซน์
Cos 

d
T
3

Cos 

4

  41o

คือ ความเข้มแสง (Illuminance) หน่วย Lux กรณี บนั ทึกภาพกําหนด f-stop มีค่า 5.6 ดังสมการที (1)
N คือ ความเข้มแสงหน่วย f-stop เท่ากับ 5.6
T คือ ความเร็ วชัตเตอร์ (Shutter Speed) เท่ากับ 1/50 วินาที
S คือ ความไวแสง ตามมาตรฐาน ASA หรื อ ISO หรื อ EI เท่ากับ 200
E

  N 2 250 

E 

 T

S



(1)



2
  5.6  250 
E 


200 
 1

 50


E  1960
E

lx

ตรงตามข้อมูลความเข้มแสง รู ปที 8

คือ ความเข้มแสง (Illuminance) หน่วย foot candle กรณี บนั ทึกภาพกําหนด f-stop มีค่า 5.6 ดังสมการที (2)
fc 

25  f  stop  f  stop
0.02  ASA

fc 

25  5.6  5.6
0.02  200

(2)

fc  196
E

คือ ความเข้มแสง (Illuminance) หน่วย Lux กรณี กาํ หนดในหน่วย foot candle ดังสมการที (3)

(3)

E  fc 10.76
E  196  10.76
E  2108.96

lx คลาดเคลือน 148.96 จากค่าประมาณการ 10.76

หรื อสามารถคํานวณค่าความเข้มแสงในหน่วย f-stop ด้วยค่า foot candle
f  stop 

0.02  ASA  fc
25
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f  stop 

0.02  200  196
25

f  stop  5.6

 คือ ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง (Luminous Flux) ที ระยะ 4.01 ดังสมการที (4)





 1960    0.42     0.4 4.01 


 10857

(4)

lm

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ ผล
กรณี การวัดและการคํานวณได้กาํ หนดระยะต่างๆ ของโคมไฟกับตัวแบบบุคคลมีค่าเท่ากันยกเว้นหมวด
ควบคุมกระจายแสงแคบ (Spot) โคมหลัก และโคมส่ องหลัง 11 องศา ในขณะทีโคมเสริ ม 12 องศา ต่างกัน 1 องศา
ทังนีเนืองจากคุณสมบัติตวั โคมไฟทีระบุในคู่มือผลิตภัณฑ์ (Photometric Data) [9] สําหรับการกําหนดค่าเครื องวัด
คุ ณสมบัติทางแสง และกล้องบันทึกภาพ กําหนดค่าเท่ากันได้แก่ อัตราการแสดงภาพเคลื อนไหวในหนึ งวินาที
(Frame Rate) มีค่า 25 fps, ความเร็ วชัตเตอร์ (Shutter Speed) มีค่า 1/50 sec, ความไวแสง (ISO) มีค่า 200
3.1 กรณีตําแหน่ งทิศทางแสงโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W
จากคุณสมบัติโคมไฟระบุในคู่มือผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยค่าฟลักซ์ส่องสว่าง (luminous Flux, ) มีค่า
42257 lm ค่าความเข้มส่ องสว่าง (luminous Intensity, I ) มีค่า 122004 cd ส่ งผลให้ได้ค่าจากการวัด และการ
คํานวณ มีค่าความเข้มแสงในหน่วย Lux และ f-stop ดังรู ปที 10

รู ปที 10 การวัด และการคํานวณ คุณสมบัติทางแสงโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W
3.2 กรณีตําแหน่ งทิศทางแสงโคมเสริมหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W
จากคุณสมบัติโคมไฟระบุในคู่มือผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยค่าฟลักซ์ส่องสว่าง (luminous Flux, ) มีค่า
23991 lm ค่าความเข้มส่ องสว่าง (luminous Intensity, I ) มีค่า 69250 cd ส่ งผลให้ได้ค่าจากการวัด และการคํานวณ
มีค่าความเข้มแสงในหน่วย Lux และ f-stop ดังรู ปที 11
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รู ปที 11 การวัด และการคํานวณ คุณสมบัติทางแสงโคมเสริ มหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W
3.3 กรณีตําแหน่ งทิศทางแสงโคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W
จากคุณสมบัติโคมไฟระบุในคู่มือผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยค่าฟลักซ์ส่องสว่าง (luminous Flux, )
มีค่า 74642 lm ค่าความเข้มส่ องสว่าง (luminous Intensity, I ) มีค่า 215504 cd ส่ งผลให้ได้ค่าจากการวัด และ
การคํานวณ มีค่าความเข้มแสงในหน่วย Lux และ f-stop ดังรู ปที 12

รู ปที 12 การวัดและการคํานวณ คุณสมบัติแสงโคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W
3.4 การเปรียบเทียบการวัดและการคํานวณค่ าความเข้ มแสง (Illuminance , E ) โคมไฟ 3 ตําแหน่ ง
ความคลาดเคลื อนการวัดและการคํานวณสาเหตุเกิ ดจากกําหนดเครื องวัดคุ ณสมบัติทางแสง และ กล้อง
บันทึกภาพ ได้แก่ อัตราการแสดงภาพเคลื อนไหวในหนึ งวินาที มีค่าการคํานวณ 24 fps สําหรั บการวัด 25 fps,
ความเร็ วชัตเตอร์ (Shutter Speed) การคํานวณ 1/48 sec สําหรับการวัด 1/50 sec ความไวแสง (ISO) เท่ากันมีค่า
200
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ตารางที 1 การเปรี ยบเทียบการวัดและการคํานวณความเข้มแสง (Illuminance , E )
ความเข้ มแสง Illuminance  E 
โคมหลอดไฟ
ทังสเตน–ฮาโลเจน

ตําแหน่งไฟหลัก
1000W
ตําแหน่งไฟเสริ ม
650W
ตําแหน่งไฟส่ องหลัง
2000W

การวัด
ค่ าการตังกล้ อง
Shutter Speed 1/50 s
Frame rate 25 fps
ISO 200
2200 Lux
204.4 fc
5.64
1240 Lux

การคํานวณ
ค่ าการตังกล้ อง
Shutter Speed 1/48 s
Frame rate 24 fps
ISO 200
1960 Lux
182.1 fc
5.6
1000 Lux

115.2 fc
4.05
4500 Lux
418.2 fc
8.01

92.93 fc
4
4000 Lux
371 fc
8

ความคลาดเคลือน (%)

10.9
10.9
0.71
19.35
19.33
1.25
11.11
11.28
0.12

จากตารางที 1 ค่าการวัดและการคํานวณของความเข้มแสง (Illuminance , E ) ในหน่ วย ลักษ์ (Lux) และ
ฟุตแคนเดิ ล (fc) และค่ารู รับแสง (f-stop) ประกอบด้วยโคมไฟ 3 ตําแหน่ ง โคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน
1000W โคมเสริ ม หลอดไฟทัง สเตน-ฮาโลเจน 650W และ โคมส่ องหลัง หลอดไฟทัง สเตน-ฮาโลเจน 2000W
กําหนดค่าตัวแปรการติดตังโคมไฟร่ วมกับตําแหน่งตัวแบบบุคคลให้มีค่าใกล้เคียงมากทีสุ ดเพือควบคุมไม่ให้เกิด
ความคลาดเคลือนด้วยวิธีการวัด ด้วยเครื องวัดทัง 2 ประเภท และการคํานวณ มีการกําหนดตัวแปรติดตังตําแหน่ง
ต่างๆ ให้มีค่าเดียวกันมากทีสุ ด ได้แก่ ค่าการกระจายแสงของโคมไฟแบบจุด (Spot) [10] ระยะห่ างระหว่างโคมไฟ
กับตัวแบบบุคคล การควบคุมสภาพแสงภายในสตูดิโอให้เป็ นแบบทึบ [11] จากนันนําค่าทีได้จากการวัดและการ
คํานวณพล็อตกราฟแท่งและกราฟเส้นแสดงความคลาดเคลือนจากการวัดและการคํานวณ ดังรู ปที 13-15
จากรู ปที 13 แสดงค่ากราฟระหว่างการวัดและการคํานวณความเข้มแสง (Iluminance , E ) หน่วย Lux
ของโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W มีค่า 2200 Lux และ 1960 Lux คิดเป็ นเปอร์ เซนต์คลาดเคลือน
ปานกลาง คือ 10.9 % โคมเสริ มหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W มีค่า 1240 Lux และ 1000 Lux คิดเป็ น
เปอร์ เซนต์คลาดเคลือนสู งสุ ด คือ 19.35 % และ โคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W มีค่า 4500 Lux
และ 4000 Lux คิดเป็ นเปอร์ เซนต์คลาดเคลือนตําสุ ด คือ 11.11 %
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รู ปที 13 ความเข้มแสง  E  หน่วย Lux โคมหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W, 650W และ 2000W
จากรู ปที 14 แสดงค่ากราฟระหว่างการวัดและการคํานวณความเข้มแสง (Iluminance , E ) หน่วย fc ของ
โคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W มีค่า 204.4 fc และ 182.1 fc คิดเป็ นเปอร์ เซนต์คลาดเคลื อนปาน
กลาง คือ 10.9 % โคมเสริ มหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W มีค่า 115.2 fc และ 92.93 fc คิดเป็ นเปอร์ เซนต์
คลาดเคลือนสู งสุ ด คือ 19.35 % และ โคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W มีค่า 418.2 fc และ 371 fc
คิดเป็ นเปอร์ เซนต์คลาดเคลือนตําสุ ด คือ 11.28 %

รู ปที 14 ความเข้มแสง  E  หน่วย fc โคมหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W, 650W และ 2000W
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จากรู ปที 15 แสดงค่ากราฟระหว่างการวัดและการคํานวณความเข้มแสง (Iluminance , E ) หน่วย f-stop
ของโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W มีค่า f-stop เท่ากับ 5.64 และ 5.6 คิดเป็ นเปอร์ เซนต์คลาดเคลือน
ปานกลาง คื อ 0.71 % โคมเสริ ม หลอดไฟทัง สเตน-ฮาโลเจน 650W มีค่ า f-stop เท่ากับ 4.04 และ 4 คิ ดเป็ น
เปอร์ เซนต์ค ลาดเคลื อนสู งสุ ด คื อ 1.25 % และ โคมส่ องหลังหลอดไฟทัง สเตน-ฮาโลเจน 2000W มี ค่า f-stop
เท่ากับ 8.01 และ 8 คิดเป็ นเปอร์ เซนต์คลาดเคลือนตําสุ ด คือ 0.12 %

รู ปที 15 ความเข้มแสง ( E ) หน่วย f-stop โคมหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W, 650W และ 2000W
รู ปที 16 เป็ นกรณี ตวั อย่าง ณ ตําแหน่งโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W ผูผ้ ลิตโคมไฟได้ระบุ
ข้อมูลตามคู่มือผลิตภัณฑ์ กําหนดให้หมวดควบคุมการกระจายแสงแบบจุด (Spot) มีค่า 11 องศา ระยะห่างระหว่าง
โคมไฟถึงตําแหน่งของตัวแบบบุคคลระยะ 4 เมตร เกิดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกระจายแสงทีตกกระทบตัวแบบมีค่า
0.8 เมตร ช่างภาพกําหนดการตังค่ากล้องดิจิตอล ที Shutter Speed 1/48 sec ค่า Frame Rate 24 fps ค่า ISO 200
ดังนันเมือนําค่าต่างๆ ไปคํานวณ พบว่าค่าความเข้มแสงเท่ากับ 1960 Lux หรื อ 182.1 Foot Candle และมีค่า f-stop
เท่ากับ 5.6 ดังนันขันตอนการวัดบริ เวณปลายจมูกของตัวแบบ ผูจ้ ดั แสง (Gaffer) จะต้องกําหนดค่าคุณสมบัติของ
กล้องบันทึกภาพ และ เครื องวัดค่าความเข้มแสง รุ่ น (Sekonic Color C500) สําหรับวัดหน่วย Lux และ Foot
Candle เครื องวัดรุ่ น (Sekonic Light L-758) สําหรับวัดหน่วย f-stop ให้ตรงกับการคํานวณ แต่เนื องจากไม่สามารถ
กําหนดค่าจากเครื องวัด ทัง 2 ประเภท ให้ตรงตามค่ากล้องบันทึกภาพ เนื องจากคุ ณสมบัติของเครื องวัดตังอัตรา
การแสดงภาพเคลื อนไหวในหนึ งวินาที (Frame rate) มีค่า 25 fps, ความเร็ วชัทเตอร์ (Shutter Speed) 1/50 sec,
ความไวแสง (ISO) 200 ส่ งผลให้ค่าความเข้มแสงมีค่า 2200 Lux หรื อ 204.4 Foot Candle แต่ยงั คงได้ค่า f-stop
คลาดเคลือนไม่ถึงครึ ง Stop มีค่า 5.64 จาก 5.6
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รู ปที 16 การเปรี ยบเทียบการคํานวณกับข้อมูลคู่มือผลิตภัณฑ์ โคมหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน
4. สรุ ป
งานวิจยั นีศึกษาการเปลียนค่าความเข้มแสง (Illuminance) หน่วย Lux เป็ นหน่วย f-stop สําหรับให้ความ
สว่างการบันทึกภาพ ระหว่าง วิธีการวัดด้วยเครื องวัดแสงตกกระทบ (Incident Light) และวิธีการคํานวณตามกฎ
แลมเบิร์ตโคไซน์ (Lambert’s Cosine Law) ภายใต้ทฤษฏีจดั แสงโคมไฟ 3 ตําแหน่ง ทังนีผูผ้ ลิตโคมไฟส่ วนใหญ่
ภายในคู่มือผลิตภัณฑ์ (Photometric Data) จะระบุค่าความเข้มแสง (Illuminance) หน่วย Lux หรื อ fc และไม่ระบุ
ค่าความเข้มแสงในหน่วย ค่ารู รับแสง f-stop ซึ งทางด้านการจัดแสงในการบันทึกภาพจําเป็ นต้องใช้หน่วย ค่ารู รับ
แสง ซึ งสรุ ปงานวิจยั นีได้วา่ กรณี การวัดค่าความเข้มแสง (Illuminance , E ) หน่วย ลักษ์ (Lux) หน่วยฟุตแคนเดิล
(fc) และหน่วยค่ารู รับแสง (f-stop) มีค่าความคลาดเคลือน เนื องจากความไม่เสถียรจากการวัดในขณะถือเครื องวัด
แสงโดยให้จุดรั บแสง คือตัวโดมพลาสติ กสี ข าวซึ งทํา หน้า ที การอ่านค่าพลังงานแสงและค่าพลังงานไฟฟ้ า มี
ระยะห่าง ทีตัวแบบบุคคลสําหรับจัดแสงมีความไม่เสถียร ดังนันการถือเครื องวัดด้วยคนแทนการตังเครื องวัดด้วย
ขาตังส่ งผลให้ค่าความคลาดเคลือนการวัดลดลง และผลการศึกษา การคํานวณความเข้มแสง (Illuminance , E )
หน่วย ลักษ์ (Lux) หน่วยฟุตแคนเดิล (fc) และหน่วยค่ารู รับแสง (f-stop) ตามกฎแลมเบริ ตโ์ คไซน์ เริ มต้นคํานวณ
โคมไฟ 3 ตําแหน่ง โดยนําค่าความเข้มแสง (Illuminance , E ) จากคู่มือผลิตภัณฑ์โคมไฟ พบว่าค่าการคํานวณตรง
ตามตามกฎแลมเบริ ตโ์ คไซน์
ดังนันการวัดและการคํานวณของโคมไฟ 3 ตําแหน่ ง ประกอบด้วยตําแหน่ งโคมหลักหลอดไฟทังสเตนฮาโลเจน 1000W ตําแหน่ ง โคมเสริ มหลอดไฟทัง สเตน-ฮาโลเจน 650W และ ตําแหน่ ง โคมส่ องหลังหลอดไฟ
ทัง สเตน-ฮาโลเจน 2000W มี ค่ า ความคลาดเคลื อนคิ ด เป็ นเปอร์ เ ซนต์ไ ม่ สู ง จึ ง สามารถนํา ไปใช้สํ า หรั บ การ
กําหนดค่าความเข้มแสง หน่วย ลักษ์ หรื อ f-stop ได้ ทังนีการกําหนดค่า f-stop สําหรับช่างภาพในกรณี ตอ้ งการจัด
แสงให้กบั ตัวแบบบุคคลทีอยูใ่ นฉากช่างภาพต้องกําหนดความเข้มแสงเบืองต้นในหน่วย f-stop ตามความต้องการ
ของบรรยากาศผูก้ าํ กับต้องการ ดังนันการเริ มต้นกําหนดค่า f-stop จะช่ วยให้ผูจ้ ดั แสงสามารถประมาณการใช้
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ประเภทและขนาดกําลังไฟฟ้ าของโคมไฟให้เกิดความเหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายเนื องจากค่าไฟฟ้ าจากโคมไฟ
สําหรับการจัดแสงข้อเสนอแนะหากคุณสมบัติของโคมไฟและแหล่งกําเนิ ดแสงทุกประเภทของโคมไฟ ทีโรงงาน
ผู ้ผ ลิ ต โคมไฟแต่ ล ะบริ ษ ัท มี ก ารเพิ มรายละเอี ย ดระบุ ใ นคู่ มื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ จากเดิ ม ที ระบุ คุ ณ สมบัติ ท างแสง
ประกอบด้วยค่าฟลักซ์ส่องสว่าง (luminous Flux, ) ในหน่วย lm ค่าความเข้มส่ องสว่าง (luminous Intensity, I )
ในหน่วย cd และค่าความเข้มแสง (Illuminance , E ) ในหน่วย ลักษ์ (Lux) หรื อ ฟุตแคนเดิล (fc) ทีนํามาใช้ได้กบั
ระบบแสงสว่างภายในอุตสาหกรรม และ ทีพักอาศัย ในเชิ งวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทีเหมาะสมไม่ให้
เกิ ดผลกระทบกับการมองของมนุ ษย์ ควรมีการเพิมเติมคุ ณสมบัติทางแสง ค่าความเข้มแสง (Illuminance , E )
สําหรั บการบันทึกภาพด้านผลิ ตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ ในหน่ วยค่ารู รับแสง (f-stop) ที นําไปพิจารณา
ร่ วมกับการจัดแสงเพือการบันทึกภาพให้กบั ตัวแบบบุคคล หรื อฉาก ในการปรับค่ากล้องบันทึกภาพ เพือเพิมความ
เข้มแสงให้ได้ความสว่างใกล้เคียงกับการมองด้วยตาเปล่า หรื อ ภาพทีให้แสงปกติ (Normal) และหากทางผูผ้ ลิ ต
โคมไฟได้ระบุขอ้ มูลในคู่มือผลิตภัณฑ์ ทัง 2 หน่วย คือ ลักษ์ (Lux) และ ค่ารู รับแสง (f-stop) จะช่วยให้การจัดแสง
สามารถประมาณค่าความเข้มแสง เบืองต้นได้ ซึ งจะส่ งผลต่อการค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ าสําหรับการกําหนด
ขนาดกําลังไฟฟ้ า และ เครื องปันไฟได้อย่างเหมาะสม
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บทคัดย่ อ
การแพร่ ระบาดของโรคทางเดินหายใจแบบเฉี ยบพลันรุ นแรง Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ได้รับการ
ประเมินว่ามีความเสี ยงสู งมากในระดับโลกโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ งปั จจุ บนั ถูกเรี ยกว่าโรคระบาด
COVID-19 จึงมีความพยายามในการพัฒนาอุปกรณ์ต่าง เพือช่วยบรรเทาการระบาดของ COVID-19 อย่างเร่ งด่วน
เพื อปกป้ องบุ ค ลากรทางการแพทย์ใ ห้ดียิงขึ น ในการศึ กษานี ได้ทาํ การออกแบบห้องแยกส่ วนความดันลบที
เคลือนทีได้ง่าย ระบบระบายอากาศออกแบบตามข้อกําหนดตามมาตรฐาน ASHRAE 170:2017 โดยมีขอ้ กําหนด
ขันตําประกอบด้วย อัตราการเติมอากาศ 2 ACH, อัตราการระบายอากาศ 12 ACH, จํานวนและประสิ ทธิ ภาพชุ ด
กรองของพัดลมระบายอากาศ และความดันลบไม่น้อยกว่า (-ve) 2.5 Pa ห้องแยกส่ วนความดันลบทีทําการ
ออกแบบและสร้างมีขนาด 3 x 3 x 2.4 เมตร ประกอบด้วยห้องพักแยกเดียวขนาด 2.3 x 3 x 2.4 เมตร และห้องโถง
รอขนาด 0.7 x 3 x 2.4 เมตร ระบบระบายอากาศประกอบด้วยพัดลมเติมอากาศและพัดลมระบายอากาศทีมีชุด
กรองอากาศประสิ ทธิ ภาพสู ง ทําการทดลองในช่ วงความเร็ วของพัดลมระบายอากาศตังแต่ 30 ถึ ง 60 เปอร์ เซ็นต์
เพิมขึนครังละ 10 เปอร์ เซ็นต์ เงือนไขการทดสอบแบ่งเป็ นสองกรณี คือไม่มีผปู ้ ฏิบตั ิงานและมีผปู ้ ฏิบตั ิงานสองคน
เข้า -ออก จากห้อง จากผลการทดลองพบว่า ความเร็ ว พัดลมระบายอากาศที เหมาะสมอยู่ใ นช่ ว ง 45 ถึ ง 55
เปอร์ เซ็นต์ โดยมีอตั ราการถ่ายเทอากาศ 19.71 ถึง 26.04 ACH พัดลมเติมอากาศทํางานทีความเร็ วรอบคงทีสามารถ
ให้อตั ราการถ่ายเทอากาศเป็ น 7.2 ACH ห้องพักแยกเดียวมีความดันลบในช่วง (-ve) 6.0 ถึง 16.0 Pa ในขณะทีมี
ผูป้ ฏิบตั ิงานสองคนเดินเข้า ห้องพักแยกเดียวสามารถรักษาระดับความดันให้อยูใ่ นช่วง (-ve) 4.5 ถึง 9.0 Pa โดย
ความดันภายในห้องสามารถกลับสู่ สภาวะสมดุ ลได้ภายในช่วงเวลา 121 ถึง 231 วินาที จากการทดสอบด้วยควัน
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ไม่พบการรัวซึ มและจุดอับอากาศภายในห้อง การปนเปื อนสิ งแวดล้อมของ COVID-19 อาจเป็ นเส้นทางของการ
แพร่ เชือไวรัส แต่อย่างไรก็ตามสามารถทําให้ลดลงได้โดยห้องแยกส่ วนความดันลบ
คําสํ าคัญ: ห้องแยกเดียว; ความดันลบ; การระบายอากาศ; โควิด-19; เคลือนย้ายได้
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
การแพร่ ระบาดของโรคทางเดินหายใจแบบเฉี ยบพลันรุ นแรง Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ซึ งต่อมาได้
แพร่ กระจายออกไปในหลายภูมิภาคทัวโลกโดยปั จจุบนั ถูกเรี ยกว่าโรคระบาด COVID-19 นอกเหนื อจากการแพร่
ระบาดในชุ มชน การติดเชือยังขยายตัวไปยังสถานพยาบาลอย่างต่อเนื อง จนทําให้เกิดความกังวลว่า การส่ งผ่าน
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เชืออาจไม่เพียงแค่การสัมผัสโดยตรงผ่านสารคัดหลังจากผูป้ ่ วยเท่านัน แต่สามารถส่ งผ่านการปนเปื อนสิ งแวดล้อม
หรื อส่ งผ่านละอองอากาศ [1] การศึกษาเกียวกับ Coronavirus กลุ่มอาการโรคทางเดิ นหายใจในตะวันออกกลาง
(MERS-CoV) พบว่ามีการปนเปื อนของไวรัสในอากาศและสิ งแวดล้อมในการระบาดของ MERS-CoV [2] อีกทัง
การศึกษาเมือเร็ ว ๆ นี เกี ยวกับ COVID-19 ยังพบว่าสภาพแวดล้อมทีปนเปื อนเป็ นสื อกลางในการแพร่ เชื อ [3]
ดังนัน COVID-19 สามารถแพร่ จากคนสู่ คนผ่านทางละอองนํามูก นําลาย จากจมูกหรื อปากซึ งออกมาเมือผูป้ ่ วย
ไอ จามหรื อพูด การรับเชื อได้จากการหายใจเอาละอองเหล่านี เข้าไปจากผูป้ ่ วย ละอองเหล่านี ยังตกลงสู่ วตั ถุและ
พืนผิวต่างๆ เช่น โต๊ะ ลูกบิดประตู ราวจับ อืนๆ และเกิ ดการติดเชือเมือมีการสัมผัสกับสิ งปนเปื อนเหล่านันแล้ว
นําเข้าสู่ ร่างกายผ่านทาง ตา จมูกหรื อปาก [4] เพือช่ วยลดความเสี ยงเหล่านี ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ ป้องกันส่ วน
บุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) อย่างเร่ งด่ วนให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิมขึนจากเดิ ม เพือป้ องกัน
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน แต่อย่างไรก็ดี ประสิ ทธิ ภาพของอุ ปกรณ์ ป้องกันทีไม่มีความดันลบนันจํากัด ทําให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานมี
ความเสี ยงในการได้รับอนุ ภาคในอากาศอย่างหลีกเลียงไม่ได้ [5, 6] ดังนันการจํากัดการปนเปื อนในอากาศไม่ให้
แพร่ กระจายโดยให้บริ เวณพืนทีควบคุ ม มีค วามดันลบ หรื อทีเรี ยกว่า ห้องแยกส่ วนความดันลบ จึ งมี ส่วนช่ วย
สนับสนุนการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ในภูมิภาคต่างๆ ซึ ง
มีผตู ้ ิดเชื อเพิมจํานวนมากขึน โดยสามารถแบ่งระดับความรุ นแรงของผูป้ ่ วยเป็ น 3 ระดับ คือ ไม่แสดงอาการ มี
อาการเล็กน้อย – มาก และผูป้ ่ วยขันวิกฤต ซึ งในการรักษาผูป้ ่ วยแต่ละระดับ มีพืนทีให้บริ การในการรักษาต่างกัน
จากความรุ นแรงน้อยไปมาก คือ โรงพยาบาลสนาม รักษาในสถานพยาบาล และห้องผูป้ ่ วยวิกฤต ซึ งปั จจุบนั ด้วย
จํานวนผูป้ ่ วยทีเพิมมากขึน ในขณะทีสถานพยาบาลมีพนที
ื จํากัด จึงมีการขยายพืนทีการรับผูป้ ่ วยอย่างเร่ งด่วน อาทิ
เช่น ปรับปรุ งหอผูป้ ่ วยภายในโรงพยาบาล หรื อจัดตังโรงพยาบาลสนามขึนในหลายๆ พืนที ดังนันการใช้ห้องแยก
ส่ วนความดันลบ สามารถช่ วยป้ องกันการแพร่ เชื อได้ แต่อย่างไรก็ดี ห้องแยกส่ วนความดันลบโดยส่ วนใหญ่ถูก
ติดตังอย่างถาวรในสถานพยาบาลเพือประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันโดยแบ่งพืนทีห้องออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ส่วน
ของผูป้ ่ วยและส่ วนสําหรั บการเตรี ยมเครื องมือของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน โดยส่ วนของผูป้ ่ วยนันจําเป็ นต้องมีการรั กษา
ระดับความดันลบไว้อย่างสมําเสมอและมีการระบายอากาศทีเหมาะสมเพือป้ องกันการปนเปื อนในอากาศ [7-10]
แต่ดว้ ยข้อจํากัดในเรื องระยะเวลา และงบประมาณ หลายงานวิจยั ทีผ่านมา ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์สร้างความดัน
ลบทีสามารถติดตังได้รวดเร็ ว เคลือนย้ายได้ง่ายและใช้งบประมาณไม่มาก โดยมีลกั ษณะเป็ นฝาครอบทําจากโครง
ท่อ PVC หุ ้มด้วยแผ่นพลาสติก ใช้ครอบบริ เวณศรี ษะของผูป้ ่ วย มีพดั ลมดูดอากาศและชุ ดกรองอากาศปนเปื อน
จากผูป้ ่ วย [11-13] หรื อมีลกั ษณะเป็ นแบบเต็นท์กระโจมครอบผูป้ ่ วย มีช่องเปิ ดสําหรั บให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานสามารถ
ให้บริ การทางการแพทย์กบั ผูป้ ่ วยได้ [14] โดยมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้งานอุปกรณ์ ทงสองลั
ั
กษณะทังด้าน
ประสิ ทธิ ภาพและความสะดวกในการใช้งานซึ งผลจากศึกษาแสดงให้เห็ นว่า เต็นท์กระโจมมีประสิ ทธิ ภาพและ
การใช้งานทีเหมาะสมกว่าแบบฝาครอบ แต่อย่างไรก็ดี อุปกรณ์ต่างๆ ดังทีกล่าวมานันถูกนํามาใช้อย่างเร่ งด่วน ซึ ง
มีขอ้ จํากัดในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านความแข็งแรง การป้ องกันนําและฝุ่ น เป็ นต้น [15]
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จึงเป็ นทีมาของงานวิจยั นี เพือทําการออกแบบและสร้างห้องแยกส่ วนความดันลบแบบเคลือนทีได้สําหรับ
โรงพยาบาลสนาม ทีสามารถติดตังได้ง่าย มีระบบบําบัดอากาศปนเปื อนภายในห้องก่อนปล่อยสู่ ภายนอก มีการ
ติดตังพัดลมเติมอากาศและระบายอากาศเป็ นไปตามข้อกําหนดตามมาตรฐาน โดยคํานึ งถึ งความปลอดภัยของ
ผูป้ ่ วยและผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นส่ วนสําคัญ
2. ขันตอนการดําเนินงานวิจัย
2.1 ข้ อกําหนดและการออกแบบ
ข้อกําหนดเบืองต้นสําหรับการออกแบบเป็ นห้องแยกส่ วนความดันลบสําหรับการใช้งานในโรงพยาบาล
สนามหรื อในบริ เวณทีมีระบบไฟฟ้ า, แสงสว่าง และมีการปรับอากาศเบืองต้นมาแล้ว ภายในห้องแบ่งเป็ นห้องพัก
ั
างทังสองห้องเพือป้ องกันไม่ให้ความดัน
แยกเดียว (Isolation Room) และห้องโถงรอ (Anteroom) มีประตูกนระหว่
ภายในห้องพักแยกเดียวเปลียนแปลงแบบกะทันหันสามารถรองรับผูป้ ่ วย 1 เตียงและผูป้ ฏิบตั ิงาน 2 คน โครงสร้าง
เป็ นวัสดุทีไม่เป็ นสนิ ม สามารถถอดประกอบเคลือนย้ายได้ง่าย ผนังเป็ นผ้าใบชนิ ดถุงลมนิ รภัย ทนต่อการฉี กขาด
กันนํา กันฝุ่ นและใช้งบประมาณไม่มาก

รู ปที 1 ภาพสามมิติห้องแยกส่ วนความดันลบแบบเคลือนทีได้สําหรับโรงพยาบาลสนาม
ทําการออกแบบโดยใช้โปรแกรม SOLIDWORKS 2017 เพือพิจารณาองค์ประกอบและตําแหน่งของการ
ติดตังอุปกรณ์ต่างๆ โดยห้องมีขนาด 3 m x 3 m x 2.4 m (ปริ มาตร 762 ft3) แบ่งเป็ นห้องพักแยกเดียว (Isolation

47

มานพ พิพัฒหัตถกุล และ วิริยะ บริสุทธิ / วารสารวิชาการปทุมวัน ปี ที 11 ฉบับที 32 กันยายน-ธันวาคม 2564

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 มีประตูแบบซิ ปล็อค
(Zip Lock) กันระหว่างห้องและภายนอกขนาด 0.8 m x 2 m ประตูดา้ นหน้าสําหรับเคลือนย้ายเตียงผูป้ ่ วย ขนาด
1.5 m x 2 m และช่องมองใสขนาด 0.9 m x 1.2 m ติดตังพัดลมเติมอากาศบริ เวณด้านหน้าส่ วนบน และพัดลม
ระบายอากาศบริ เวณด้านหลังส่ วนล่างของห้อง ดังรู ปที 1
ศูนย์ควบคุมและป้ องกันเชื อโรคของสหรัฐอเมริ กา (Centers for Disease Control and Prevention, U.S.A :
CDC) และ ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-2017, Ventilation of Health Care Facilities [16, 17] ได้ให้
คําแนะนํารวมถึงจัดทําข้อกําหนดต่างๆ สําหรับห้องความดันลบไว้ ดังตารางที 1
ตารางที 1 ข้อกําหนดหรื อข้อแนะนําและพารามิเตอร์ ออกแบบสําหรับห้องความดันลบ
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) เป็ นพารามิเตอร์ ตามข้อกําหนดหรื อข้อแนะนํา, (2) เป็ นพารามิเตอร์ ทีใช้สาํ หรับการออกแบบ
(1 Pa = 0.004 In W.G. )
0.7 m
(2.3 ft)

Anteroom
Height 2.4 m (7.87 ft)

2.3 m
(7.54 ft)

V

Door

Isolation Room
3m
(9.84 ft)

SA

Differential Pressure Gauge

Leakage 5%

รู ปที 2 Schematic Diagram สําหรับการออกแบบห้องความดันลบ (มุมมองด้านบน)
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จากรู ปที 2 เป็ น Schematic Diagram สําหรับการออกแบบห้องความดันลบ โดยห้องมีปริ มาตร (Vroom)
เท่ากับ 762 ft3 อัตราการระบายอากาศรวม (Total Outlet Air Flow : V) สามารถคํานวณได้จากสมการที (1)
V   EA  SA  AF   SF
(1)
เมือ
V คือ อัตราการระบายอากาศรวม (Cubic Feet Per Minute: cfm)
EA คือ อัตราการระบายอากาศ (cfm)
SA คือ อัตราการเติมอากาศ (cfm)
AF คือ อัตราการระบายอากาศเพิม (cfm)
SF คือ Safety Factor = 1.2
อัตราการระบายอากาศ (EA) และ อัตราการเติมอากาศ (SA) สามารถคํานวณได้จากสมการที (2) และ (3)
Minimum Total ACH (2)  Vroom
60
Minimum Outdoor ACH (2)  Vroom
SA 
60
EA 

(2)
(3)

สําหรับการออกแบบห้องทีมีความดันลบ (Negative Pressure : -ve) V ต้องมีค่ามากกว่า SA อย่างน้อย 100
cfm ขึนไปเนืองจากไม่สามารถป้ องกันการรัวซึ มตามรอยขอบและช่องเปิ ดต่างๆ ภายในห้องได้อย่างสมบูรณ์ [18]
สําหรับเงือนไขค่าความแตกต่างความดันระหว่างภายนอกและภายในห้อง (Proom) กําหนดไว้ที (-ve) 15 Pa และ
สมมติให้ ความดันบรรยากาศ (Patm) เท่ากับ 101.325 kPa สามารถคํานวณ ความดันรวม (Ptotal) และ ปริ มาตรรวม
(Vtotal) ได้จากสมการที (4) และ (5)
(4)
Ptotal  Patm  Proom
Ptotal Vtotal

Patm Vroom

(5)

ค่าความแตกต่างระหว่างปริ มาตรห้องและปริ มาตรรวม (V) ก็คือ ปริ มาตรของอากาศทีต้องถูกระบาย
ออกไปเพือให้ห้องมีความดัน (-ve) 15 Pa ตามเงือนไขการออกแบบ สามารถคํานวณได้จากสมการที (6)
(6)
V  Vroom  Vtotal
โดยกําหนดให้การรัวซึ ม (Leakage) เท่ากับ 5% และระยะเวลาในการสร้างความดันลบเท่ากับ 5s สามารถ
คํานวณอัตราการระบายอากาศเพิม (AF) ได้จากสมการที (7)
 V  1.05 
AF  
  60
5



(7)

จากการคํานวณทําให้สามารถเลื อกขนาดของพัดลมระบายอากาศและพัดลมเติ มอากาศได้โดยพัดลม
ระบายอากาศขนาด 450 cfm และพัดลมเติมอากาศขนาด 100 cfm ตามลําดับ โดยพิจารณาควบคู่กบั ข้อมูลทาง
เทคนิคของผูผ้ ลิตทีมีจาํ หน่ายตามท้องตลาด
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2.2 อุปกรณ์ การทดลอง
จากข้อกําหนดและการออกแบบรวมถึ งแนวคิดต่างๆ ทําให้สามารถออกแบบห้องแยกส่ วนความดันลบ
แบบเคลือนทีได้สาํ หรับโรงพยาบาลสนาม ดังรู ปที 3 ซึ งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังตารางที 2

รู ปที 3 ห้องแยกส่ วนความดันลบแบบเคลือนทีได้สําหรับโรงพยาบาลสนาม
ตารางที 2 อุปกรณ์ห้องแยกส่ วนความดันลบแบบเคลือนทีได้สําหรับโรงพยาบาลสนาม
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
st
Exhaust 1 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)
3
Makeup Fan
258 m /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) ของห้องเป็ นท่อกลมสแตนเลสสตีล 201 (Stainless Steel 201) ยึดด้วยข้อต่ออลูมิเนี ยม
(Aluminum Joints) ตามจุดต่างๆ ผนังผ้าใบ (Canvas) ตัดเย็บแบบเดิ นตะเข็บ 4 คู่ คล้องติดกับโครงสร้ างด้วยสาย
ไนล่อนและหัวเข็มขัดพลาสติก บริ เวณคานหน้าส่ วนล่างของห้องสามารถถอดออกได้เพือความสะดวกสําหรับการ
เคลือนย้ายอุปกรณ์ ประตูห้องเป็ นแบบซิ ปล็อคร่ วมกับเทปตีนตุ๊กแก (Velcro Tape) เพือป้ องกันการรัวซึ ม บริ เวณ
ด้านหลังมีช่องสําหรับเชื อมต่อแผงควบคุมไฟฟ้ า (Power Panel) บริ เวณด้านหน้าส่ วนบนของห้องติดตังพัดลมเติม
อากาศ (Makeup Fan) และชุ ดกรองอากาศเข้า (Makeup Air Filter) Class G4 บริ เวณด้านหลังส่ วนล่างของห้อง
ติดตังพัดลมระบายอากาศ (Exhaust Fan) โดยพัดลมแต่ละชุ ดเชื อมต่อกับฝาครอบช่ องระบายอากาศ (Air Grill)
ด้วยท่ออลูมิเนี ยมเฟล็กซ์อ่อน (Flexible Air Duct) สําหรับพัดลมระบายอากาศเป็ นระบบปิ ดมีช่อง (Slot) สําหรับ
ติดตังชุ ดกรองอากาศ 3 ชัน โดยชันที 1 หรื อ Pre Filter (Exhaust 1st Stage Air Filter) เป็ นชุ ดกรอง Class G4, ชันที
2 หรื อ Medium Filter (Exhaust 2nd Stage Air Filter) เป็ นชุ ดกรอง Class M13 และชุ ดกรองสุ ดท้าย (Exhaust Final
Stage Air Filter) เป็ นชุ ดกรอง HEPA Filter Class H14 โดยมีตาํ แหน่งสําหรับวัดความดันตกคร่ อมของชุ ดกรอง
อากาศแต่ละชุ ด การใช้งานเริ มจากการประกอบโครงสร้ างส่ วนด้านบนให้เป็ นกรอบรู ปสี เหลียมก่อน จากนันนํา
ส่ วนทีเป็ นเสาทัง 4 เสี ยบตังขึนเพือเลือนชุ ดกรอบสี เหลียมทีได้ประกอบไว้แล้วขึนด้านบน ทําการยึดข้อต่อตามจุด
ต่างๆ รวมถึงขาตังให้แข็งแรง จากนันนําผ้าใบคลีออกแขวนคล้องยึดกับโครงสร้าง ซึ งการติดตังจนพร้อมใช้งานใช้
เวลาประมาณ 30 – 40 min
2.3 วิธีการทดลอง
ทําการทดลองห้องแยกส่ วนความดันลบ ในพืนทีขนาด 14 m x 6 m x 2.8 m ทีมีเครื องปรับอากาศขนาด
36,000 BTU จํานวน 2 เครื อง โดยใช้อุปกรณ์เครื องมือวัดต่างๆ ดังตารางที 3 ทําการทดลองในช่วงความเร็ วของ
พัดลมระบายอากาศตังแต่ 30 – 60 เปอร์ เซ็นต์ (%) เพิมขึนครังละ 10% โดยเริ มจากติดตังอุปกรณ์ห้องความดันลบ
ตรวจสอบแนวประตูและเทปตีนตุ๊กแกให้ปิดสนิ ท จากนันเปิ ดพัดลมระบายอากาศปรั บความเร็ วพัดลมที 30%
อากาศทีอยูภ่ ายในห้องถูกระบายออกจนความดันภายในห้องมีค่าลดลง โดยสามารถอ่านค่าความแตกต่างความดัน
ระหว่างภายในห้องและภายนอกได้จากเกจวัดความแตกต่างความดัน (Differential Pressure Gauge) จนกระทัง
ห้องมีความแตกต่างความดัน (-ve) 2.5 Pa จากนันเปิ ดพัดลมเติมอากาศรอจนความดันของห้องเข้าสู่ สภาวะสมดุล
บันทึกค่าความแตกต่างความดันระหว่างภายในห้องและภายนอก บันทึกเวลาทีทําให้ความดันภายในห้องเข้าสู่
สภาวะสมดุล วัดความเร็ วอากาศทีตําแหน่ง 12, 3, 6, 9 ตามเข็มนาฬิกาและกึงกลางของท่อพัดลมเติมอากาศ และ
พัดลมระบายอากาศ เพือหาค่าเฉลี ยของความเร็ วอากาศ (Vavg) ด้วยเครื องวัดความเร็ วแบบใบพัด (Anemometer)
ตามลําดับ บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ภายในห้องจากเครื องวัดอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์แบบ
ดิจิตลั (Thermometer & Hygrometer) บันทึกค่าความดันทีตกคร่ อมชุ ดกรองอากาศจากเครื องวัดค่าความแตกต่าง
ความดันแบบพกพา (Portable Differential Pressure Meter) โดยในแต่ละความเร็ วพัดลมระบายอากาศทําการ
ทดลองทังสิ น 3 ครั ง เพือหาค่ า เฉลี ย เมือทํา การบันทึ กค่ า ต่า งๆ สามารถคํา นวณ อัตราการถ่ า ยเทอากาศ (Air
Change Rate Per Hour : ACH) ได้จากสมการที (8) – (10)
51

มานพ พิพัฒหัตถกุล และ วิริยะ บริสุทธิ / วารสารวิชาการปทุมวัน ปี ที 11 ฉบับที 32 กันยายน-ธันวาคม 2564

(8)
(9)

Q  Vavg A

CFM  Q  60
ACH 

CFM
 60
Vroom

(10)

เมือ
CFM คือ อัตราการไหลของอากาศ (cfm)
ACH คือ อัตราการถ่ายเทอากาศ (h

-1

)
3
Q คือ อัตราการไหลของอากาศต่อวินาที (ft /s)
Vavg คือ ความเร็ วอากาศเฉลีย (ft/s)
2
A คือ พืนทีหน้าตัดของท่ออากาศ (ft )

Start
Entrance

P, time and

P, time and

P, time to equilibrium

waiting for 15 s

waiting for 15 s

and waiting for 30 min
Exit

รู ปที 4 ขันตอนการทดลองเมือมีผปู ้ ฏิบตั ิงาน
จากนันทําการทดลองในกรณี ทีมีการเดินเข้า-ออก ของผูป้ ฏิบตั ิงาน 2 คนโดยเริ มจับเวลาให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงาน
คนที 1 เปิ ดประตูทางด้านห้องโถงรอ เดินเข้าจากนันปิ ดประตู บันทึกความแตกต่างความดันภายในห้อง บันทึก
เวลาทีใช้ จากนันรอ 15s จึงให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานคนที 2 เปิ ดประตูทางด้านห้องโถงรอ เดินเข้าจากนันปิ ดประตู บันทึก
ความแตกต่างความดันภายในห้อง บันทึกเวลาทีใช้ จากนันให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน 2 คนรอ 15s จึงเปิ ดประตูเข้าสู่ ห้องพัก
แยกเดี ยวจากนันปิ ดประตู รอจนความดันของห้องกลับเข้าสู่ สภาวะสมดุ ล บันทึกความแตกต่างความดันภายใน
ห้อง บันทึ ก เวลาที ห้องกลับ สู่ ส ภาวะสมดุ ล และให้ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านอยู่ภายในห้อง 30 min โดยมี ก ารพูดคุ ย กับ
บุคคลภายนอกห้อง เพือประเมินสภาพอากาศภายในห้องจากความรู ้สึกของผูป้ ฏิบตั ิงาน เช่นอากาศทีไหลผ่านตัว
การหายใจ ความสะดวกในการเดิน และอืนๆ ดังรู ปที 4 จากนันในขันตอนการออกจากห้อง กระทําเช่นเดี ยวกับ
การเข้าห้องแต่ยอ้ นกลับ
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ตารางที 3 อุปกรณ์เครื องมือวัด
List
Differential Pressure Gauge
Thermometer & Hygrometer
Anemometer
Differential Pressure Meter

Brand
SAFE GAUGE
LXSZRPH
UNI-T
OUTEST

Model
J-5300-120 Pa
HY-1
UT363
GM511

Range
60-0-60 Pa
(-40)-70oC, 20-90%RH
0-30 m/s (0.1 m/s)
± 10 kPa

จากนันทําการตรวจสอบการรั วซึ มและทิศทางการไหลของอากาศ (Direction of Flow) โดยวิธีการ
ทดสอบด้วยควัน (Smoke Test) ด้วยเครื องสร้างหมอกอัลตราโซนิ ค 12 หัว ของ OEM รุ่ น HGFCY0006 โดยนํา
เครื องสร้างหมอกใส่ ลงในอ่างพลาสติกบรรจุนากลั
ํ นบริ สุทธิ (De-ionized Water) วางทีพืนบริ เวณด้านหน้าของ
ห้องดังรู ปที 5 รอจนควันเริ มกระจาย จากนันเปิ ดพัดลมระบายอากาศและพัดลมเติมอากาศตามลําดับ สังเกตการ
รัวซึ มตามแนวขอบต่างๆ รวมถึงทิศทางการไหลของควันทีเกิดขึนภายในห้อง เมือการทดลองเสร็ จสิ น ทําการอบ
ห้องด้วยก๊าซโอโซนเป็ นระยะเวลา 30 min จากนันเปิ ดพัดลมระบายอากาศและพัดลมเติมอากาศเพือระบายก๊าซ
โอโซนออกจากห้อง

รู ปที 5 การทดสอบการไหลของอากาศด้วยเครื องสร้างหมอกอัลตราโซนิค
3. ผลการทดลองและการวิจารณ์
ห้องแยกส่ วนความดันลบแบบเคลือนทีได้สําหรับโรงพยาบาลสนาม โดยกําหนดเงือนไข ตามมาตรฐาน
ASHRAE 170-2017 เมือพัดลมเติมอากาศทํางานทีความเร็ ว 100% ได้อตั ราการไหล 91.46 cfm และอัตราการ
ถ่ายเทอากาศ 7.2 ACH สู งกว่าข้อกําหนดขันตํา (Minimum Outdoor ACH = 2) คิดเป็ น 3.6 เท่า ส่ วนทางด้านพัด
ลมระบายอากาศ จากรู ปที 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและอัตราการถ่ายเทอากาศกับความเร็ วของ
พัดลมระบายอากาศ เห็ นได้ว่าอัตราการไหลและอัตราการถ่ายเทอากาศ แปรผันโดยตรงกับความเร็ วของพัดลม
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ระบายอากาศ โดยอัตราการถ่ายเทอากาศตําสุ ดเป็ น 10.69 ACH ทีความเร็ วพัดลม 30% และอัตราการถ่ายเทอากาศ
สู งสุ ดเป็ น 27.8 ACH ทีความเร็ วพัดลม 60% ซึ งหากพิจารณาเงือนไขตามข้อกําหนดขันตํา อัตราการถ่ายเทอากาศ
รวมของห้องต้องไม่น้อยกว่า 12 ACH (Minimum Total ACH = 12) เห็นได้วา่ จําเป็ นต้องใช้ความเร็ วของพัดลม
ระบายอากาศตังแต่ 35% ขึนไปเพือให้เป็ นไปตามเงือนไขขันตําตามทีกําหนด
400

50
CFM
ACH

200
20

-1

30

ACH (h )

CFM (cfm)

40

Makeup Fan
Speed : 100%
CFM : 91.46 cfm
ACH : 7.2 h-1

300

100
10

0

0
25

30

35

40

45

50

55

60

65

Exhaust Fan Speed (%)

รู ปที 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและอัตราการถ่ายเทอากาศกับความเร็ วของพัดลมระบายอากาศ
ในกรณี ไม่มีผปู ้ ฏิบตั ิงานความดันลบของห้องในสภาวะสมดุล อัตราการถ่ายเทอากาศ และความเร็ วพัดลม
ระบายอากาศ แสดงดังรู ปที 7 จากข้อกําหนดขันตําความดันลบของห้องต้องไม่นอ้ ยกว่า (-ve) 2.5 Pa และไม่ควร
เกิ น (-ve) 20 Pa เพราะเมื อมี ก ารเปิ ดประตู เข้า-ออก ทํา ให้ค วามเร็ วอากาศที ไหลผ่า นช่ องเปิ ดต่า งๆ สู ง กว่า ที
ความดัน (-ve) 2.5 Pa ถึ ง 215% ซึ งทําให้สินเปลื องทังพลังงานและระยะเวลาในการทําให้ห้องกลับเข้าสู่ สภาวะ
สมดุลอีกครัง [19] จากผลการทดลองเห็นได้วา่ ทีความเร็ วพัดลมระบายอากาศ 35 – 40% ได้อตั ราการถ่ายเทอากาศ
14.43 และ 17.81 ACH และความดันภายในห้องเป็ น (-ve) 2.5 – 4.0 Pa ตามลําดับ ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดขันตํา
แต่หากพิจารณาในกรณี ทีมีผูป้ ฏิ บตั ิ งานเดิ น เข้า-ออก ทําให้ห้องเกิ ดการเปลี ยนแปลงความดันโดยจากผลการ
ทดลองเมือมีผปู ้ ฏิ บตั ิงาน 2 คน เดิ นเข้า-ออก ทีความเร็ วพัดลมระบายอากาศตํากว่า 45% ไม่สามารถรักษาระดับ
ความดันภายในห้องให้ไม่น้อยกว่า (-ve) 2.5 Pa ไว้ได้ ในขณะทีความเร็ วพัดลมระบายอากาศ 60% ความดันเกิน
กว่า (-ve) 20 Pa ดังนัน ความเร็ วพัดลมระบายอากาศทีเหมาะสม (Optimal Exhaust Fan Speed) สําหรับการทํางาน
อยูใ่ นช่วงระหว่าง 45 – 55% โดยอัตราการถ่ายเทอากาศเป็ น 19.71 – 26.04 ACH สู งกว่าข้อกําหนดขันตําคิดเป็ น
1.64 – 2.17 เท่า และความดันภายในห้องเป็ น (-ve) 6.0 – 16.0 Pa สู งกว่าข้อกําหนดขันตําคิดเป็ น 2.4 – 6.4 เท่า
ตามลําดับ
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รู ปที 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างความดันและอัตราการถ่ ายเทอากาศกับความเร็ วของพัดลมระบาย
อากาศ
สําหรับความเร็ วพัดลมระบายอากาศ 45 – 55% จากรู ปที 8 เห็นได้วา่ ระยะเวลาสําหรับการทําให้ความดัน
ของห้องเข้าสู่ สภาวะสมดุลใช้เวลาในช่วง 30 – 45s ซึ งระยะเวลาน้อยลงเมือความเร็ วพัดลมระบายอากาศเพิมขึน
จากนันเมื อให้ผูป้ ฏิ บ ัติง าน 2 คนเดิ น เข้า -ออก ตามขันตอนการทดลอง เห็ นได้ว่า ความดันภายในห้องมี ก าร
เปลียนแปลงอยูใ่ นช่วง (-ve) 4.5 – 9.0 Pa ซึ งยังคงสามารถรักษาระดับความดันลบขันตําของห้องได้ไม่นอ้ ยกว่า
(-ve) 2.5 Pa ตามข้อกําหนด โดยใช้เวลารวมทังสิ นในช่วง 121 – 231s (ประมาณ 2 – 4 min) สําหรับการทําให้
ความดันภายในห้องกลับเข้าสู่ สภาวะสมดุลอีกครัง ซึ งผูป้ ฎิบตั ิงานอยูภ่ ายในห้องเป็ นระยะเวลา 30 min ไม่ปรากฏ
อาการไม่พึงประสงค์แต่อย่างใด เนืองจากมีอตั ราการถ่ายเทอากาศทีดี และอยูใ่ นช่วงความดันลบทีเหมาะสม
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รู ปที 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างความดันและเวลาทีทําให้หอ้ งกลับสู่ สภาวะสมดุลเมือมีผปู ้ ฏิบตั ิงาน
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อุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ์ ภายในห้อง และความดันตกคร่ อมชุ ดกรองพัดลมระบายอากาศ ในกรณี ทีมีผู ้
ปฏิบตั ิ 2 คน จากตารางที 4 เห็นได้วา่ อุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ์ ภายในห้องอยูใ่ นช่วง 23 – 27oC และ 40 – 60
%RH ตามลําดับ ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดในการออกแบบ ดังนัน ห้องแยกส่ วนความดันลบแบบเคลื อนทีได้
สําหรับโรงพยาบาลสนาม สามารถติดตังใช้งานในพืนที ทีมีการปรับอากาศเบืองต้นมาแล้วเช่นภายในอาคารหรื อ
บริ เวณทีมีการติดตังเครื องปรับอากาศอย่างเหมาะสม อีกทังความดันตกคร่ อมชุ ดกรองแต่ละชัน แปรผันโดยตรง
กับความเร็ วพัดลมระบายอากาศ ซึ งจากข้อแนะนําของผูผ้ ลิตความดันทีตกคร่ อมชุ ดกรอง ชันที 1 (Pre Filter) ชันที
2 (Medium Filter) และชันที 3 (HEPA Filter) ต้องไม่เกิ น 250, 250 และ 500 Pa ตามลําดับ ดังนันการปรับ
ความเร็ วพัดลมระบายอากาศอย่างเหมาะสมช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพการกรอง อีกทังเป็ นการยืดอายุการใช้งานของ
ชุดกรองอากาศอีกด้วย
ตารางที 4 อุณหภูมิหอ้ ง ความชืนสัมพัทธ์ และความดันตกคร่ อมชุดกรองพัดลมระบายอากาศ
Exhaust Fan Speed Room Temp(1)
Room RH(1)
Pressure Drop in Exhaust Air Filter(2)
(%)
(oC)
(%)
(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.
จากนันทําการ Smoke Test เพือตรวจสอบการรัวซึ มและทิศทางการไหลของอากาศภายในห้อง จากผล
การทดลองพบว่าไม่มีควันทีสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่ารัวซึ มออกจากตามแนวขอบรอยต่อต่างๆ ของห้อง
เนืองจากความแตกต่างความดันระหว่างภายในห้องและภายนอกเป็ นลบ จากรู ปที 9 (a) แสดงภาพ Sketch ลักษณะ
การไหลของอากาศทีเกิดขึนภายในห้อง โดยอากาศจากพัดลมเติมอากาศทางด้านบน ไหลผ่านฝาครอบช่องระบาย
อากาศทีมีแผ่นบังคับทิศทางการไหลให้ไหลจากด้านบนลงสู่ ดา้ นล่าง เพือผ่านไปยังพัดลมระบายอากาศเมือถึ ง
บริ เวณใกล้กบั ทางออกช่องระบายอากาศ อากาศบางส่ วนไหลเข้าไปยังช่องระบายอากาศโดยตรง ในขณะทีอากาศ
บางส่ วนเคลือนทีลงปะทะพืนห้องแล้วจึงไหลเข้าสู่ ช่องระบายอากาศ ซึ งสอดคล้องกับลักษณะการไหลของกลุ่ม
ควันในรู ปที 9 (b) โดยไม่มีกลุ่มควันตกค้างเนืองมาจากอากาศไม่เคลือนทีหรื อจุดอับอากาศเกิดขึนในบริ เวณห้อง
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SA from Makeup Fan

V to Exhaust Fan

(a)
(b)
รู ปที 9 ลักษณะการไหลของอากาศ (a) Sketch (b) Smoke Test

4. สรุ ป
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือออกแบบห้องแยกส่ วนความดันลบ ทีมีลกั ษณะถอดประกอบได้ง่าย ติดตังใช้
งานได้อย่างรวดเร็ ว สามารถใช้งานได้ในบริ เวณทีมีการปรับอากาศเบืองต้นมาแล้ว เพือป้ องกันการปนเปื อนผ่าน
ละอองอากาศจากผูป้ ่ วยติดเชื อ โดยห้องแยกส่ วนความดันลบแบ่งเป็ นห้องพักแยกเดี ยวและห้องโถงรอ มีระบบ
ระบายอากาศประกอบด้วยพัดลมเติมอากาศและพัดลมระบายอากาศ ทําการทดลองทังในสภาวะไม่มีผปู ้ ฏิบตั ิงาน
และมีผปู ้ ฏิบตั ิงานโดยกําหนดเงือนไขตามมาตรฐาน ASHRAE 170-2017 พบว่า
1. อัตราการถ่ายเทอากาศของพัดลมเติมอากาศเป็ น 7.2 ACH สู งกว่าข้อกําหนดขันตํา (2 ACH) คิดเป็ น
3.6 เท่า
2. ความเร็ วพัดลมระบายอากาศตังแต่ 35% ขึนไป สามารถให้อตั ราการถ่ายเทอากาศสู งกว่าข้อกําหนด
ขันตํา (12 ACH)
3. ความเร็ วพัดลมระบายอากาศ 35 – 40% ในกรณี มีผปู ้ ฏิบตั ิงาน ไม่สามารถรักษาระดับความดันภายใน
ห้องให้สูงกว่าข้อกําหนดขันตําที (-ve) 2.5 Pa ไว้ได้ ในขณะทีความเร็ วพัดลมระบายอากาศ 60%
ความดันเกินกว่า (-ve) 20 Pa
4. ความเร็ วพัดลมระบายอากาศทีเหมาะสมอยูใ่ นช่วง 45 – 55% โดยสามารถให้ อัตราการถ่ายเทอากาศ
เป็ น 19.71 – 26.04 ACH สู งกว่าข้อกําหนดขันตําคิดเป็ น 1.64 – 2.17 เท่า และความดันภายในห้อง
เป็ น (-ve) 6.0 – 16.0 Pa สู งกว่าข้อกําหนดขันตําคิดเป็ น 2.4 – 6.4 เท่าตามลําดับ ซึ งสามารถรักษา
ระดับความดันภายในห้องให้สูงกว่าข้อกําหนดขันตํา ในกรณี มีผูป้ ฏิ บตั ิงาน 2 คนเดิ น เข้า-ออกได้
โดยความดันภายในห้องเปลี ยนแปลงอยูใ่ นช่วง (-ve) 4.5 – 9.0 Pa และความดันสามารถกลับเข้าสู่
สภาวะสมดุลได้ในช่วงเวลา 121 – 231s (ประมาณ 2 – 4 min)
5. ผูป้ ฎิบตั ิงาน 2 คน อยูภ่ ายในห้องเป็ นระยะเวลา 30 min ไม่ปรากฏอาการไม่พึงประสงค์
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6. ไม่เกิดการรัวซึ มและตําแหน่งจุดอับอากาศภายในห้องจากการ Smoke Test และห้องสามารถใช้งาน
ได้ในบริ เวณทีมีการปรับอากาศเบืองต้นมาแล้ว
ห้องแยกส่ วนความดันลบแบบเคลือนย้ายได้ มีส่วนสําคัญในการป้ องกันสิ งปนเปื อนในอากาศจากผูป้ ่ วย
ในกรณี ฉุ ก เฉิ น ได้ เ ป็ นอย่ า งดี ซึ งสามารถพัฒ นาให้ ห้ อ งมี ล ัก ษณะโครงสร้ า งแบบกึ งผนั ง เบาสํ า เร็ จ รู ป
(Knockdown) และมีระบบประตูแบบอัตโนมัติเพือลดการสัมผัสโดยขึนอยูก่ บั ระยะเวลาและงบประมาณ
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุ ประสงค์เพือคัดแยกแอคติโนมัยสี ททีสร้ างสารสี จากดิ นทีปลูกทุเรี ยนภูเขาไฟ และการ
ย้อมติดสี เส้นใยของสารสกัดสี ทีได้ โดยคัดแยกแอคติโนมัยสี ทจากดินของสวนทุเรี ยนภูเขาไฟ ตําบลพราน อําเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรี สะเกษ ด้วยการเพาะเลียงบนอาหาร sodium caseinate agar พบแอคติโนมัยสี ท 27 ไอโซเลท ที
สร้างสี เส้นใยฝังในอาหารแข็ง โดยแบ่งเป็ น 4 กลุ่มสี คือ สี ขาว สี นาตาล
ํ
สี เหลือง และสี ชมพู จากนันเพาะเลียงบน
ปลายข้าวในสภาวะการหมักแบบแข็ง เป็ นเวลา 5-7 วัน เพือให้แอคติโนมัยสี ทสร้ างสารสี บนปลายข้าว นําปลาย
ข้าวทีได้มาอบแห้งและบดให้ละเอียด แล้วสกัดสี ยอ้ มด้วยเอทานอลความเข้มข้น 70% พบว่าได้สียอ้ ม 2 กลุ่มสี คือ
สี ชมพูและสี เหลื อง เมือนําสี ทีสกัดได้ไปย้อมเส้นใยฝ้ าย พบว่าสี ยอ้ มทีได้จากแอคติโนมัยสี ทจํานวน 4 ไอโซเลท
สามารถย้อมติดเส้นใยฝ้ ายได้ คือไอโซเลท ALD1, ALD15 และ ALD19 ย้อมติ ดสี ชมพู ส่ วนไอโซเลท ALD27
ย้อมติดสี เหลือง จากการศึกษาทางสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชี วเคมี พบว่าเชื อทัง 4 ไอโซเลท จัดอยูใ่ นจีนสั
Streptomyces อย่างไรก็ตามต้องมีการศึกษาการย้อมติดสี และความคงทนของสี เพิมเติม เพือหาสภาวะทีเหมาะสม
สําหรับการนําไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสี ยอ้ มต่อไป
คําสํ าคัญ: สารสี ; สี ยอ้ ม; ปลายข้าว; ดินทุเรี ยนภูเขาไฟ
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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
ปั ญหาด้านสิ งแวดล้อมทีเกิ ดจากการใช้สียอ้ มและสารเคมีทีช่ วยในการย้อมสี นนั มาจากองค์ประกอบที
เป็ นสารอันตรายต่าง ๆ เช่น ไอออนของโลหะหนัก นอกจากนี สี ยอ้ มนันเป็ นสารอินทรี ยท์ ีสามารถก่อให้เกิดค่า
บีโอดี (BOD) ได้สูงมาก ค่าบีโอดี ทีสู งสะท้อนให้เห็ นว่าแหล่ งนําจะเกิ ดการเน่ าเสี ยจากการขาดออกซิ เจนและ
ส่ งผลให้สิงมีชีวิตในนํานันล้มตายได้ หรื อสารในกลุ่มของแคริ เออร์ ทีเป็ นสารช่วยย้อมในเส้นใยพอลิเอสเทอร์ ทีมี
องค์ประกอบเป็ นสารอะโรมาติกทีมีกลินแรง ไม่ยอ่ ยสลายทางชี วภาพ และสารหลายชนิ ดเป็ นสารก่อมะเร็ ง และ
ยังสามารถสะสมในชันเนือเยือไขมันของสิ งมีชีวิตได้ดี [1] จากปั ญหาการใช้สีเคมีสังเคราะห์ดงั กล่าวจึงมีผคู ้ ิดค้น
การใช้สียอ้ มทางชี วภาพเพือเป็ นทางเลือกทดแทนการใช้สีเคมีสังเคราะห์ โดยสี ยอ้ มทีได้จากธรรมชาตินนมาจาก
ั
พืช สัตว์ แร่ ธาตุ และจุลินทรี ย ์ ซึ งจะไม่สร้างมลภาวะและมีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัว คือ ได้สีสวย เย็นตา ไม่ฉูดฉาด
และสามารถละลายนําได้ง่ า ย [2] สี จากจุ ลิ นทรี ย ์ที น่ า สนใจ คื อสี จากราและแบคที เรี ย เพราะมี ก ระบวนการ
เพาะเลียงง่าย เจริ ญเติบโตเร็ ว ไม่ขึนกับสภาพภูมิอากาศ และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกกว่าการผลิ ตสี จากพืช สี ที
ผลิตได้จากจุลินทรี ยจ์ ะไม่เป็ นพิษต่อสิ งแวดล้อม ทําให้มีการใช้ประโยชน์จากสี ทีได้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาหาร
ด้านการแพทย์ เครื องสําอาง และอุตสาหกรรมอืน ๆ รวมทังในอุตสาหกรรมสิ งทออีกด้วย [3-5]
แอคติโนมัยสี ท (Actinomycetes) เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวกทีสามารถสร้างสปอร์ ได้ มีลกั ษณะเป็ นเส้นสาย
คล้ายเชือรา สามารถเจริ ญเติบได้ในสภาพแวดล้อมหรื อระบบนิ เวศทีหลากหลาย โดยเฉพาะในดินนันแอคติโนมัย
สี ทมีบทบาทสําคัญในวัฏจักรของอินทรี ยสาร ซึ งสารเหล่านีเกียวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ทีเกิดขึนในดิน เช่น
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การตรึ งแอมโมเนี ย การย่อยสลายและการสังเคราะห์เนื อเยือ รวมถึงการย่อยสลายฮิวมัส แอคติโนมัยสี ทสามารถ
ผลิ ตสารทุติยภูมิทีมีฤทธิ ทางชี วภาพหลายชนิ ด เช่ น สารปฏิ ชีวนะ สารต้านเชื อรา สารต้านโปรโตซัว สารต้าน
ไวรัส สารต้านคอเลสเทอรอล สารต้านพยาธิ สารต้านมะเร็ ง และสารกดภูมิคุม้ กัน เป็ นต้น [6] นอกจากนี แอคติโน
มัยสี ทบางชนิดยังมีความสามารถในการสร้างสารสี (pigment) ได้อีกด้วย โดยสารสี เหล่านีมีคุณสมบัติทางชี วภาพ
ต่าง ๆ เช่ น ฤทธิ ในการยับยังจุลินทรี ยก์ ่อโรคในมนุ ษย์ ฤทธิ ต้านอนุ มูลอิสระ และฤทธิ ยับยังเซลล์มะเร็ ง เป็ นต้น
และมีการศึกษาการใช้สารสี ในการย้อมสี เส้นใยต่าง ๆ ซึ งสารสี เหล่านีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื องสําอาง อาหาร ยา และสิ งทอได้ [2, 7-11]
ทุเรี ยนภูเขาไฟ ได้รับใบอนุ ญาตสิ ทธิ บตั รสิ งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ หรื อเป็ นสิ นค้า GI ของ 3 อําเภอ ใน
จังหวัดศรี สะเกษ ได้แก่ อําเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ และศรี รัตนะ โดยทุเรี ยนภูเขาไฟจังหวัดศรี สะเกษสายพันธุ์
หมอนทองนัน มีจุดเด่นทีพูส วย เนื อสี ทอง เปลื อกบาง แกะง่าย เมล็ดลี บ รสชาติดี กรอบนอก นุ่ มใน หวานมัน
และกลิ นไม่ฉุน สําหรับสาเหตุทีต่อท้ายด้วยคําว่า “ภูเขาไฟ” นัน เพราะปลูกบนดิ นภูเขาไฟทีอุดมไปด้วยหิ นบะ
ซอลต์ มีลกั ษณะเป็ นดิ นสี แดงเด่นชัด มีแร่ ธาตุ ทีเป็ นอาหารของพืชสู ง หน้าดิ นลึ ก ระบายนําได้ดี และสามารถ
ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กบั พืชได้อย่างสมําเสมอ [12] ดังนันผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะคัดแยกและศึกษาคุ ณสมบัติการ
สร้างสารสี ของแอคติโนมัยสี ทจากดินบริ เวณพืนทีปลูกทุเรี ยนภูเขาไฟดังกล่าว เพือคัดแยกหาแอคติโนมัยสี ทท้อง
ถินทีได้จากแหล่งปลูกผลไม้ขึนชื อของจังหวัด เนื องจากการคัดแยกแอคติโนมัยสี ททีสร้ างสารสี จากดินในแหล่ง
ต่าง ๆ ทีผ่านมา เช่น ดิ นรอบรากพืช ดินรังต่อ-หมาร่ า ดินรังปลวก และดินเศษใบไม้ พบว่าสารสี คุ ณสมบัติของ
สารสี และสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสี ทมีความแตกต่างกันขึนกับแหล่งและท้องถิ นทีทําการคัดแยก [2, 7, 1011,13] จึงมีความเป็ นไปได้วา่ อาจจะพบแอคติโนมัยสี ททีสร้างสารสี และมีคุณสมบัติแตกต่างจากแอคติโนมัยสี ทที
มีการคัดแยกมาก่อนหน้านี
2. วิธีการวิจัย
2.1 การเก็บตัวอย่ างดินภูเขาไฟ
เก็บตัวอย่างดินภูเขาไฟในพืนทีสวนทุเรี ยน โดยสุ่ มเก็บตัวอย่างดินแบบกระจายให้ครอบคลุมทัวพืนทีด้วย
วิธีการเก็บตัวอย่างดินเพือการวิเคราะห์ของกรมวิชาการเกษตร [14] บันทึกลักษณะของดิน และค่าความเป็ นกรด
ด่าง (pH) ของดินในบริ เวณทีทําการเก็บตัวอย่าง นําดินใส่ ในถุงพลาสติกทีสะอาด ปิ ดปากถุงให้สนิ ท เพือนําไปคัด
แยกแอคติโนมัยสี ท
2.2 การคัดแยกและทําบริสุทธิแอคติโนมัยสี ทจากดินภูเขาไฟ
คัดแยกและทําบริ สุทธิแอคติโนมัยสี ทโดยดัดแปลงวิธีการของนฤมล [2] ชังตัวอย่างดิน 10 กรัม ใส่ ลงใน
0.85% NaCl ทีฆ่าเชือแล้ว ปริ มาตร 90 มิลลิลิตร ในขวดรู ปชมพู่ เขย่าอย่างแรงเพือให้ดินและจุลินทรี ยก์ ระจายใน
สารละลายได้อย่างทัวถึง เจือจางสารละลายจนได้ระดับความเจือจางอยูใ่ นช่วง 10-1-10-4 นําสารละลายดินไปแยก
แอคติโนมัยสี ทด้วยเทคนิ คการเกลีย (spread plate) บนผิวหน้าอาหารเลียงเชือ sodium caseinate agar (SCA) นํา
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จานเพาะเชือไปบ่มทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3-7 วัน ตรวจดูผลและลักษณะโคโลนี ของแอคติโนมัย
สี ททีเกิดขึนบนอาหารเลียงเชือ แล้วนําโคโลนีเดียวทีเกิดขึนบนอาหารเลียงเชือไปทําบริ สุทธิ โดยใช้เข็มเขียเชือเขีย
โคโลนี เดียวบนอาหารเลียงเชือ ถ่ายลงบนอาหารใหม่ดว้ ยวิธีการขีดไขว้ (streak plate) จากนันเพาะเชื อทีอุณหภูมิ
37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3-7 วัน สังเกตลักษณะโคโลนี และสี ของเส้นใยบนอาหารเลียงเชือ แล้วนําแอคติโนมัย
สี ททีทําบริ สุทธิ ได้ไปใช้ในการทดลองต่อไป
2.3 การทดสอบการผลิตสารสี ของแอคติโนมัยสี ทบนปลายข้ าว
เตรี ยมปลายข้าวเพือใช้เป็ นสับสเตรท [2] โดยชังปลายข้าว 30 กรัม ใส่ ลงในขวดรู ปชมพู่ปริ มาตร 250
มิลลิลิตร แช่ขา้ วด้วยนําประปา 2 ชัวโมง เทนําออกให้หมด นําไปนึ งฆ่าเชื อด้วยหม้อนึ งความดันสู งทีอุณหภูมิ 121
องศาเซลเซี ยส 15 นาที ใช้ห่วงถ่ายเชื อขูดสปอร์ แอคติโนมัยสี ททีมีอายุ 3 วัน ลงในนํากลันปลอดเชื อ ปริ มาตร 9
มิลลิ ลิตร เพือใช้เป็ นสารแขวนลอยสปอร์ เทสารแขวนลอยลงในขวดรู ปชมพู่ทีมีปลายข้าวปลอดเชื อ นําไปบ่มที
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซี ยส นาน 5-7 วัน สังเกตสี ทีเกิดขึนบนปลายข้าว
2.4 การสกัดสารสี จากปลายข้ าว
นําปลายข้าวทีเกิดสี จากการเพาะเลียงแอคติโนมัยสี ทไปอบแห้งทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส 10 ชัวโมง
บดให้ละเอี ยดแล้วเก็บผงสี ในถุ งพลาสติ กหรื อขวดแก้วทีแห้งสนิ ท นําผงสี ทีได้ไปสกัดสี โดยชังผงสี 10 กรั ม
ละลายใน 70% เอทานอล ปริ มาตร 50 มิลลิ ลิตร นําไปเขย่าบนเครื องเขย่าทีความเร็ ว 120 รอบต่อนาที นาน 4
ชัวโมง [2] นําสี ทีสกัดได้ไปย้อมสี เส้นใยฝ้ าย
2.5 การทดสอบการติดสี ของเส้ นใย
ชังเส้นใยฝ้ าย 0.2 กรั ม ต้มในนําเดื อด 20 นาที นําไปผึงให้แห้ง แล้วแช่ ลงในสารละลายสี ปริ มาตร 40
มิลลิลิตร บ่มเขย่าทีอุณหภูมิหอ้ ง ความเร็ ว 120 รอบต่อนาที 18-20 ชัวโมง นําฝ้ ายขึนมาผึงให้แห้ง แล้วย้อมซําอีก 1
ครัง จากนันนําฝ้ ายขึนมาผึงให้แห้ง ล้างสี ส่วนเกินออกด้วยนําประปา ผึงให้แห้ง สังเกตการติดสี ของเส้นใยฝ้ าย [2]
และนําฝ้ ายมาวัดค่าสี ดว้ ยเครื อง Color meter (ColorFlex EZ, USA) ทีแสดงผลในระบบ CIELAB แล้วนําค่าสี ที
ได้มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียด้วย
Duncan’s new multiple range test (Duncan หรื อ DMRT) โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป IBM SPSS Statistics 20 ที
ระดับความเชือมัน 95%
2.6 การศึกษาลักษณะสั ณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชี วเคมีของแอคติโนมัยสี ททีแยกได้
จําแนกแอคติโนมัยสี ททีแยกได้ในเบืองต้น ด้วยการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ ลักษณะของ
โคโลนี บนอาหารเลี ยงเชื อ การสร้ างเมลานิ น การสร้ างสี เส้นใยทีฝั งในอาหารแข็ง (substrate mycelium) และ
ลักษณะโครงสร้างของสปอร์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงทดสอบคุณสมบัติทางชี วเคมี ได้แก่ Urea test, Methyl
red test (MR), Voges-Proskauer test (VP), Litmus milk test, Gelatin test และการใช้นาตาล
ํ
(glucose, mannitol,
xylose, และ arabinose) ของแอคติโนมัยสี ท จากนันจําแนกเชือเบืองต้นตามหลักการ Simple working key [15]
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3. ผลการวิจัย
3.1 ลักษณะของดินตัวอย่ าง
ตัวอย่างดินภูเขาไฟบริ เวณทีทําการเก็บตัวอย่างมีลกั ษณะเป็ นสี แดงและเหนี ยว ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
ของดินตัวอย่างทังหมด อยูใ่ นช่วง 5.8 – 6.7 และมีค่าเฉลียเท่ากับ 6.08  0.48 ซึ งมีความเป็ นกรดอ่อน ๆ
3.2 ผลการคัดแยกและทําบริสุทธิแอคติโนมัยสี ทจากดินภูเขาไฟ
เมือนําสารละลายดินตัวอย่างมาเกลียบนอาหารเลียงเชือ SCA เพือคัดแยกแอคติโนมัยสี ท พบว่าสามารถ
คัดแยกแอคติโนมัยสี ทเบืองต้นด้วยลักษณะโคโลนี บนอาหารเลียงเชื อได้ทงหมด
ั
27 ไอโซเลท (ALD1-ALD27)
และสามารถจัดกลุ่มสี ของเส้นใยทีฝังในอาหารแข็งได้ 4 กลุ่มสี คือสี ขาว สี นาตาล
ํ
สี เหลือง และสี ชมพู ดังแสดง
ในรู ปที 1

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
รู ปที 1 กลุ่มสี ของเส้นใยทีฝังในอาหารแข็ง (ก) สี ขาว (ข) สี นาตาล
ํ
(ค) สี เหลือง และ (ง) สี ชมพู
3.3 ผลการทดสอบการผลิตสารสี ของแอคติโนมัยสี ทบนปลายข้ าว
เมือนําแอคติโนมัยสี ททีแยกบริ สุทธิ ได้มาเพาะเลียงบนปลายข้าวเพือศึกษาการสร้างสารสี พบว่าแอคติโน
มัยสี ทสามารถสร้างสารสี บนปลายข้าวได้แตกต่างกันในแต่ละไอโซเลท ซึ งลักษณะการเจริ ญและการสร้างสารสี
ของแอคติโนมัยสี ทบนปลายข้าวแต่ละไอโซเลท แสดงดังรู ปที 2
3.4 ผลการสกัดสารสี จากปลายข้ าว
หลังจากนําปลายข้าวทีมีสีมาอบแห้งและบดให้ละเอียดเป็ นผงสี แล้ว นําผงสี ทีได้จากแต่ละไอโซเลทไป
สกัดสี ยอ้ มด้วย 70% เอทานอล พบว่าสามารถสกัดสี ยอ้ มได้ 2 กลุ่มสี คือ สี ชมพูและสี เหลือง โดยสี ชมพูสกัดได้
จากปลายข้าวของไอโซเลท ALD1, ALD15 และ ALD19 ส่ วนสี เหลืองสกัดได้จากปลายข้าวของไอโซเลท ALD2,
ALD12 และ ALD27 ลักษณะการสร้ างสารสี บนปลายข้าวและสี ทีสกัดได้จากแอคติโนมัยสี ททัง 6 ไอโซเลท
แสดงดังรู ปที 2
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
รู ปที 2 ลักษณะการสร้างสารสี บนปลายข้าวและสี ทีสกัดได้จากแอคติโนมัยสี ท (ก) ALD1 (ข) ALD15 (ค) ALD19
(ง) ALD2 (จ) ALD12 และ (ฉ) ALD27
3.5 ผลการทดสอบการย้ อมติดสี ของเส้ นใย
เมื อนํา สารสกัดสี ที ได้ไปย้อมเส้ นใยฝ้ าย พบว่า สี ที สามารถย้อมติ ดเส้ นใยฝ้ ายได้ คื อสี จากไอโซเลท
ALD1, ALD15, ALD19 และ ALD27 ซึ งมองเห็นเส้นใยฝ้ ายเปลียนเป็ นสี ชมพูและสี เหลือง เมือเปรี ยบเทียบกับชุ ด
ควบคุม (C) ดังแสดงในรู ปที 3 และเมือนําเส้นใยฝ้ ายทีย้อมติดสี ไปวัดค่าสี ดว้ ย Color meter จะได้ค่าสี ในระบบ
CIELAB และค่าความแตกต่างของสี (∆E*) ดังแสดงในตารางที 1

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
รู ปที 3 ลักษณะการย้อมติดสี เส้นใยฝ้ ายของไอโซเลท (ก) ALD1 (ข) ALD15 (ค) ALD19 และ (ง) ALD27
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ตารางที 1 ค่าสี ของเส้นใยฝ้ ายทีย้อมด้วยสารสกัดสี จากแอคติโนมัยสี ทแต่ละไอโซเลท
ไอโซเลท

ค่ าสีของเส้ นใยฝ้ าย
b*
C*

L*

a*

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

69.97±1.76b,c

2.22±0.14a,b

8.30±0.40a

8.59±0.42a

1.31±0.01a

9.10
6.51

ALD27
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: ค่าสี จากเครื อง Color meter โดย
L* หมายถึง ค่าแสดงความสว่างของสี อยูใ่ นช่วง 0-100 (0 = มืด, 100 = สว่าง)
a* หมายถึง ค่าแสดงสี แดงและสี เขียว (ถ้า a เป็ นบวก = สี แดง, a เป็ นลบ = สี เขียว)
b* หมายถึง ค่าแสดงสี เหลืองและสี นาเงิ
ํ น (ถ้า b เป็ นบวก = สี เหลือง, b เป็ นลบ = สี นาเงิ
ํ น)
C* (Chroma) หมายถึง ค่าความเข้มสี (มีค่าระหว่าง 0 – 100)
h* (Hue angle) หมายถึง ค่าตัวเลขทีระบุตาํ แหน่งสี มีหน่วยเป็ นองศา (ถ้า h* = 0 หมายถึ ง สี แดง, h* = 90
หมายถึง สี เหลือง, h* = 180 หมายถึง สี เขียว, h* = 270 หมายถึง สี นาเงิ
ํ น)
∆E* หมายถึง ค่าความแตกต่างของสี โดยรวม ระหว่างค่าสี แต่ละไอโซเลทกับชุดควบคุม (Control)
*ตัวอักษรทีเหมือนกันในแต่ละคอลัมน์ หมายถึ ง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ทีระดับความ
เชือมัน 95%
3.6 ผลการจําแนกแอคติโนมัยสี ทเบืองต้ น
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ ลักษณะโคโลนีบนอาหารเลียงเชือ การสร้างเมลานิ น การสร้าง
สี เส้นใยทีฝังในอาหารแข็ง และลักษณะโครงสร้างของสปอร์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าแอคติโนมัยสี ท ทัง 4
ไอโซเลท ทีย้อมติดสี เส้นใย ถูกจัดเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีมีเส้นใยสี ขาวบนอาหารเลียงเชือ ได้แก่ ไอโซเลท ALD1,
ALD15 และ ALD19 และกลุ่มทีมีเส้นใยสี เหลืองบนอาหารเลียงเชือ ได้แก่ ไอโซเลท ALD27 โดยแต่ละไอโซเลท
มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาอืน ๆ ดังแสดงในตารางที 2
สําหรับผลการทดสอบทางชี วเคมีทงั Urea test, Methyl red test (MR), Voges-Proskauer test (VP),
Litmus milk test, Gelatin test และการใช้นาตาลของแอคติ
ํ
โนมัยสี ททัง 4 ไอโซเลท นัน แสดงดังตารางที 3 โดย
อาศัยการจําแนกเบืองต้นตามหลักการ Simple working key [15] พบว่าแอคติโนมัยสี ททีสร้างสารสี และคัดแยกได้
จากดินทีปลูกทุเรี ยนภูเขาไฟทัง 4 ไอโซเลท จัดอยูใ่ นจีนสั Streptomyces

66

T. Kabbua / Pathumwan Academic Journal, Vol. 11, No. 32, September - December 2021

ตารางที 2 ลักษณะสัณฐานวิทยาของแอคติโนมัยสี ททีแยกได้
ไอโซเลท
ALD1
ALD15
ALD19
ALD27

การสร้ างเมลานิน
ไม่สร้าง
ไม่สร้าง
ไม่สร้าง
ไม่สร้าง

ลักษณะสัณฐานวิทยา
โครงสร้ างสปอร์
สีเส้ นใยทีฝังในอาหารแข็ง (substrate mycelia)
Rectiflexibiles type
ชมพู
Rectiflexibiles type
ขาว
Rectiflexibiles type
ชมพู
Spira type
เหลือง

ตารางที 3 ผลการทดสอบทางชีวเคมีของแอคติโนมัยสี ท
ไอโซเลท
ALD1
ALD15
ALD19
ALD27

Urea MR
-

VP
-

การทดสอบทางชีวเคมี
Litmus milk Gelatin Glucose
+
+
+
+

Mannitol
+
-

Arabinose Xylose
+
+
+
-

หมายเหตุ: เครื องหมาย – และ + หมายถึง ผลการทดสอบให้ผล ลบ และ บวก ตามลําดับ
4. อภิปรายผล
ดินปลูกทุเรี ยนภูเขาไฟในการศึกษาครังนี เป็ นตัวอย่างดินทีเก็บมาจากสวนทุเรี ยนภูเขาไฟลุงเสริ ม ตําบล
พราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรี สะเกษ ลักษณะทัวไปของดินตัวอย่างมีสีแดง มีความเหนี ยวเมือสัมผัสด้วยมือ มี
ความร่ วนผสมกับความเหนียว ค่า pH ของดินตัวอย่าง มีค่าเฉลีย 6.080.48 ซึ งมีความเป็ นกรดเล็กน้อย สําหรับค่า
pH ของดิ นนันเป็ นปั จจัยหลักทีส่ งผลต่อชนิ ด จํานวน และการกระจายตัวของแอคติโนมัยสี ท รวมถึ งกิ จกรรม
ต่าง ๆ ของแอคติโนมัยสี ททีเกิดขึนในดิ น โดยทัวไปแล้วแอคติโนมัยสี ทในดินจะเจริ ญได้ทีค่า pH ระหว่าง 5-9
เพราะจัดเป็ นจุลินทรี ยก์ ลุ่มทีเรี ยกว่า Neutrophiles และมีค่า pH ทีเหมาะสม (optimum pH) ในการเจริ ญเท่ากับ 7
[16] ดังนันดินตัวอย่างทีเก็บมาจึงมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ทีจะคัดแยกหาแอคติโนมัยสี ท เพราะค่า pH ของ
ตัวอย่างดินมีค่าใกล้เคียงกับ 7 และอยูใ่ นช่วงระหว่าง 5-9 และอาจค้นพบแอคติโนมัยสี ทสายพันธุ์ทอ้ งถินทีคัดแยก
ได้จากพืนทีปลูกทุเรี ยนภูเขาไฟซึ งเป็ นผลไม้ขึนชื อของจังหวัดศรี สะเกษ ทีมีการสร้ างสารสี แตกต่างจากแหล่ง
อืน ๆ เนืองจากการคัดแยกแอคติโนมัยสี ททีสร้างสารสี จากดินในแต่ละพืนทีหรื อแต่ละภูมิภาคนัน จะได้คุณสมบัติ
ของสารสี และสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสี ททีแตกต่างกันไป [2, 7, 10-11, 13]
การคัดแยกแอคติโนมัยสี ทจากดินตัวอย่าง ด้วยอาหารเลียงเชื อ sodium caseinate agar (SCA) ซึ งเป็ น
อาหารคัดเลื อกเชื อ (selective medium) สามารถคัดแยกแอคติ โนมัยสี ท ทีสร้ างสี ของเส้นใยฝั งในอาหารแข็ง
(substrate mycelia) ได้ทงหมด
ั
27 ไอโซเลท (ALD1 – ALD27) แบ่งกลุ่มสี เป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ สี ขาว สี นาตาล
ํ
สี
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เหลื อง และสี ชมพู ซึ งแตกต่างจากสี โคโลนี ของแอคติ โนมัยสี ททีคัดแยกได้จากดิ นรังปลวก อําเภอศรี สัชนาลัย
จังหวัดสุ โขทัย ทีมีโคโลนีสีส้ม สี เทา และสี ครี ม [2] แต่มีความสอดคล้องกับการแยกแอคติโนแบคทีเรี ยจากดินรัง
ต่อ-หมาร่ า จากอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ทีมีโคโลนี สีเหลื อง [11] ทังนี เนื องจากแอคติ โนแบคทีเรี ย
สามารถผลิ ตเม็ดสี (pigments) ต่าง ๆ ได้ เช่น สี แดง สี เหลือง สี ส้ม สี ชมพู สี นาตาล
ํ
สี นาเงิ
ํ น หรื อสี ดาํ ขึนอยู่กบั
สายพันธุ์ อาหารเพาะเลียง และอายุของเชื อแอคติโนแบคทีเรี ย [16] เมือนําแอคติโนมัยสี ททีแยกได้ไปเพาะเลียง
บนปลายข้า ว พบว่า เชื อแต่ล ะไอโซเลทมี ก ารสร้ า งสี บ นปลายข้า วในสภาพการหมักแบบแข็ง (solid state
fermentation) ในระยะเวลาการหมัก 5-7 วัน โดยสังเกตสี ทีเกิดขึนอย่างทัวถึงและสมําเสมอบนปลายข้าว หลังจาก
บดปลายข้าวให้ละเอียดและนําผงสี ทีได้ไปสกัดสี ดว้ ย 70% เอทานอล พบว่าได้สารสกัดสี 2 กลุ่มสี คือ สี ชมพู และ
สี เหลือง จากแอคติโนมัยสี ท จํานวน 6 ไอโซเลท ได้แก่ ALD1, ALD15 และ ALD19 (สี ชมพู) และไอโซเลท
ALD2, ALD12 และ ALD27 (สี เหลือง) สอดคล้องกับการสกัดสารสี จากปลายข้าวทีเพาะเลียงแอคติโนมัยสี ทด้วย
เอทานอลความเข้มข้น 70% ทีได้สารสกัดสี ในโทนสี ชมพู สี เหลือง สี ชมพูบานเย็น สี แดง-ส้ม สี ม่วง สี ส้ม-โอลด์
โรส และสี ส้ม [2, 8, 11] สําหรับไอโซเลทอืน ๆ นัน เมือสกัดสี แล้วพบว่าสารสกัดสี ทีได้มีความเจือจางมาก ซึ งอาจ
เกิดจากการสร้างเม็ดสี ของแอคติโนมัยสี ทมีปริ มาณน้อยหรื อเกิดจากการทีตัวทําละลายทีเลือกใช้คือเอทานอลไม่
สามารถสกัดสารสี เหล่านันออกจากปลายข้าวได้ โดยเหตุผลทีเลือกใช้เอทานอลเป็ นสารสกัดสี ในครังนีเนื องจาก
เอทานอลถูกใช้ในการสกัดเม็ดสี จากจุลินทรี ยต์ ่าง ๆ ได้ทงแบคที
ั
เรี ย เชื อรา และแอคติโนมัยสี ท [17-19] ซึ งแอคติ
โนมัยสี ททีถูกนํามาเพาะเลียงบนปลายข้าวเพือให้สร้างสารสี และสกัดสี ยอ้ มด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 70
สามารถย้อมติ ดสี เส้นใยชนิ ดต่าง ๆ ได้ [2, 8, 11] และพบว่าการใช้เอทานอลสกัดสี จาก Micrococcus Luteus
สําหรับการย้อมสี เส้นใยสังเคราะห์จะทําให้ได้สีสันสดใส [20] และนอกจากนีเอทานอลยังเป็ นตัวทําละลายทีมีพิษ
ตํา หาง่าย และราคาถูก
เมือนําสารสกัดสี ทีได้ไปย้อมเส้นใยฝ้ าย พบว่าสารสกัดสี สามารถย้อมติดเส้นใยฝ้ ายให้มองเห็นเป็ นโทนสี
ชมพู และสี เหลือง เมือเปรี ยบเทียบกับเส้นใยฝ้ ายในกลุ่มควบคุม สอดคล้องกับการย้อมสี เส้นใยด้วยสารสกัดสี จาก
แอคติโนมัยสี ททีสร้างสารสี จากดินรังปลวกและดินรังต่อ-หมาร่ า [2, 11] ทีสามารถย้อมติดเส้นใยไหมในกลุ่มสี
เหลือง สี ชมพูบานเย็น สี ส้ม-โอลด์โรส สี ส้ม สี ม่วง และสี แดง-ส้ม อย่างไรก็ตามจากการทดลองพบว่าเมือทิงเส้น
ใยฝ้ ายทีย้อมสี ไว้ขา้ มคืน สี ของเส้นใยฝ้ ายจะมีสีทีซี ดจางลง แต่เมือเปรี ยบเทียบค่าเฉดสี (h*) และค่าความแตกต่าง
ของสี โดยรวม (∆E*) ระหว่างเส้นใยฝ้ ายทีย้อมด้วยสารสกัดสี จากแอคติโนมัยสี ทกับชุ ดควบคุม (Control) พบว่า
ค่าเฉดสี ของเส้นใยฝ้ ายทีย้อมด้วยสารสี สกัด มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชื อมัน 95%
และมีค่าความแตกต่างของสี โดยรวมอยูร่ ะหว่าง 4.47 – 9.10 แสดงให้เห็นว่าสารสกัดสี มีความสามารถในการย้อม
ติดเส้นใยฝ้ ายได้ แต่เมือนําค่าสี เส้นใยฝ้ ายกลุ่มสี เหลื องไปเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างกับค่าสี ทีได้จากแอคติโน
แบคทีเรี ยในกลุ่ม Streptomyces spp. [11] พบว่าค่าความเป็ นสี เหลือง-นําเงิน (b*) ทีได้จากการทดลองมีความเป็ นสี
เหลืองน้อยกว่า (less yellow) และมีความสดใสน้อยกว่าสี ทีนํามาเปรี ยบเทียบ เช่นเดียวกันกับค่าสี ของเส้นใยฝ้ าย
กลุ่มสี ชมพูทีมีค่าความสดใส และค่าความเป็ นสี แดง-เขียว (a*) น้อยกว่า (less red) ค่าความเป็ นสี แดงของแอคติโน
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แบคทีเรี ยสายพันธุ์ D7 [8] อาจเป็ นไปได้วา่ ความเข้มข้นของสารสกัดสี มีความเข้มข้นน้อยเกินไป รวมทังวิธีการ
และสภาวะทีใช้ในการย้อมสี เส้นใยยังไม่มีความเหมาะสมกับสารสี ทีสกัดได้ ซึ งจะต้องมีการศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ที
เกี ยวข้องกับการย้อมติ ดสี ต่อไป ทังนี เพือให้ผ ลการย้อมสี มี ความชัดเจน สดใส และมี เฉดสี ทีน่ าสนใจเพือให้
สามารถพัฒนาใช้ได้ในอนาคต
การจัดจําแนกแอคติโนมัยสี ททัง 4 ไอโซเลท ทีย้อมติดสี เส้นใยฝ้ ายในเบืองต้น พบว่าทัง 4 ไอโซเลท จัด
อยู่ในจีนัส Streptomyces ซึ งเป็ นจีนสั ทีพบมากทีสุ ดในดิ น โดยพบว่าแอคติโนมัยสี ททีคัดแยกได้จากดินมากกว่า
95% คือกลุ่ม Streptomyces [16] สําหรับ Streptomyces แต่ละสายพันธุ์นนจะมี
ั
ความสามารถในการสร้างสารต่าง ๆ
รวมทังการสร้างเม็ดสี ทีมีลกั ษณะเด่นแตกต่างกันออกไป เช่น สร้างเมลานิ นทีมีสีดาํ จนถึงสี นาตาล
ํ
แคโรทีนอยด์ที
ให้สีแดง เหลื อง และชมพูไปจนถึ งสี ม่วง และสร้ างแอคติ โนโรดิ นทีมีความสัมพันธ์กบั การสร้ างสารสี นาเงิ
ํ น
ตัวอย่า งเช่ น Streptomyces sp. JAR6 ที แยกได้จากดิ นเศษใบไม้ส ามารถผลิ ตสารสี แดงที มี ฤทธิ ในการยับ ยัง
เชือจุลินทรี ยแ์ ละเซลล์มะเร็ งได้ Streptomyces glaucescens NEAE-H สามารถสร้างเมลานิ นทีมีฤทธิ เป็ นสารต้าน
อนุ มูลอิสระและยับยังเซลล์มะเร็ ง รวมทัง Streptomyces spp. จากดินรังต่อ-หมาร่ าทีสามารถสร้ างสารสี และย้อม
ติดสี เส้นใยไหมได้ เป็ นต้น [11, 13, 21-22]
การศึกษาการสร้างสารสี ของแอคติโนมัยสี ทโดยการเพาะเลียงบนปลายข้าว พบว่าแอคติโนมัยสี ทสามารถ
เจริ ญและสร้างสารสี บนปลายข้าวได้ เช่นเดียวกับแอคติโนมัยสี ททีคัดแยกได้จากดินรังปลวกและดินรังต่อ-หมาร่ า
[2, 11] ข้าว รวมทังผลพลอยได้จากข้าว และเศษข้าวเหลือถูกนํามาใช้เป็ นอาหารสําหรับการเพาะเลียงจุลินทรี ยเ์ พือ
การผลิ ตสารสี ซึ งเป็ นการใช้ประโยชน์และเพิมมูลค่าให้สิงทีอาจเหลื อทิงทางการเกษตรหรื อทางอาหาร [23]
อย่างไรก็ตามในการเพาะเลียงแอคติ โนมัยสี ทเพือการสร้ างสารสี นนจํ
ั าเป็ นต้องหาสภาวะและวัสดุ ทีใช้ในการ
เพาะเลียงให้เหมาะสม เพราะองค์ประกอบของอาหารเพาะเลียงมีผลต่อการสร้างสารสี ของแอคติโนมัยสี ท โดย
พบว่าแอคติโนมัยสี ทไอโซเลทเดียวกัน แต่หากเพาะเลียงบนอาหารทีแตกต่างกันจะเกิดการสร้างสารสี ทีแตกต่าง
กันได้ [24] การประยุกต์ใช้วสั ดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเศษอาหาร รวมทังการได้มาซึ งสี ยอ้ มจากธรรมชาติ มี
ส่ วนช่วยในการลดปริ มาณขยะเหลือทิง ลดสารก่อมลพิษทีเกิดจากการใช้สียอ้ มทางเคมี และเป็ นการใช้ประโยชน์
จากจุลินทรี ยใ์ นการลดการปนเปื อนและการตกค้างของสารพิษต่อสิ งแวดล้อมได้ [25]
5. บทสรุ ป
งานวิจ ัย นี มี เ ป้ าหมายเพื อคัด แยกแอคติ โ นมัย สี ท ที สร้ า งสารสี จากดิ น ที ปลู ก ทุ เรี ย นภูเ ขาไฟ จัง หวัด
ศรี สะเกษ และศึกษาความสามารถในการสร้ างสารสี ของแอคติโนมัยสี ททีคัดแยกได้ รวมถึ งการสกัดสารสี และ
การนํา สารสกัดสี ที ได้ไ ปศึ ก ษาการย้อมติ ดเส้ นใยฝ้ าย โดยคัดแยกแอคติ โนมัย สี ท จากดิ นด้วยอาหาร sodium
caseinate agar ได้ทงสิ
ั น 27 ไอโซเลท มีแอคติโนมัยสี ททีสามารถเจริ ญและสร้างสารสี บนปลายข้าว แล้วสามารถ
สกัดสารสี จากปลายข้าวด้วย 70% เอทานอลได้ จํานวน 6 ไอโซเลท แบ่งเป็ นสารสกัดโทนสี ชมพูและสี เหลือง เมือ
นําสารสกัดสี ทีได้ไปย้อมสี เส้นใยฝ้ าย พบว่าสารสกัดสี ทีสามารถย้อมติดสี เส้นใยฝ้ ายมีจาํ นวน 4 ไอโซเลท ได้แก่
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ไอโซเลท ALD1, ALD15 และ ALD19 ย้อมติ ด โทนสี ช มพู และไอโซเลท ALD27 ย้อมติ ดโทนสี เ หลื อ ง ผล
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการศึกษาทางชี วเคมีเบืองต้น พบว่าแอคติโนมัยสี ททัง 4 ไอโซเลท จัดอยู่
ในจีนสั Streptomyces อย่างไรก็ตามควรมีการจัดจําแนกสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสี ทด้วยเทคนิ คทางชี วโมเลกุล
ต่อไป เพือให้ทราบสายพันธุ์ทีแท้จริ งสําหรับการเก็บรักษาสายพันธุ์ของจุลินทรี ยท์ ีคัดแยกในท้องถิน และใช้เป็ น
ข้อมู ลในการคัดเลื อกวัสดุ เพาะเลี ยงเพือให้ไ ด้ส ารสี ตามที ต้องการ ผลการวิจยั ในครั งนี สามารถใช้เป็ นข้อมู ล
พืนฐานสําหรับการต่อยอดในการหาสารสี จากธรรมชาติมาทดแทนสี เคมีสังเคราะห์ทีใช้สําหรับการย้อมสี เส้นใย
ต่าง ๆ ซึ งจะต้องมีการศึกษาเพิมเติ มเกี ยวกับสภาวะการสกัดสารสี กระบวนการย้อมสี ค่าการติ ดสี และมีการ
ทดสอบความคงทนของสี ใ นการย้อ มเส้ น ใยประเภทต่ า ง ๆ ทังนี เพื อการพัฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ารสี ใ น
อุตสาหกรรมการย้อมสี ต่อไป
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีปรับปรุ งสมบัติความแข็งแรงของยางธรรมชาติ โดยใช้สารเสริ มแรงเป็ นเส้นใยนาโนเซลลูโลส
และผสมลงในยางธรรมชาติที 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 phr เพือทําเป็ นวัสดุกนั รัวของถังนํามันซ่ อมแซมตัวเองได้
งานวิจยั นีศึกษาหาปริ มาณรู พรุ น สมบัติเชิ งกล (ทังก่อนและหลังการบวมตัวในนํามันเบนซิ น) และอัตราการบวม
ตัวของยาง กระบวนการเตรี ยมชิ นงานทํา ได้โดยผสมเส้นใยนาโนเซลลู โลสกับ นํากลัน จากนันทํา ให้เส้นใย
กระจายตัวด้วยเครื องผสมสารความถีสู ง นํามาผสมกับนํายางลาเท็กซ์ดว้ ยเครื องกวนสารละลาย และอบทีอุณหภูมิ
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70 องศาเซลเซี ยส นาน 12 ชม. นํายางผสมเส้นใยดังกล่าวมาผสมกับยางธรรมชาติและสารเติมแต่ง ด้วยเครื องผสม
ยางแบบสองลูกกลิง จากนันหาค่าระยะเวลาการคงรู ปของยาง (tc90) ด้วยเครื องรี โอมิเตอร์ แบบจานแกว่งทีอุณหภูมิ
150 องศาเซลเซี ยส นําค่าทีได้มาใช้ในการคงรู ปยางให้เป็ นแผ่นด้วยเครื องอัดขึนรู ปด้วยความร้ อน จากนันศึกษา
สัณฐานวิทยา ได้แก่ วิเคราะห์หาปริ มาณรู พรุ น และการกระจายตัวของเส้นใย ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่ องกราด ทดสอบสมบัติเชิ งกล ด้วยเครื องทดสอบแรงดึง ในขณะเดียวกันนํายางสู ตรต่าง ๆ ไปหาอัตราการ
บวมตัวในนํามันเบนซิ นทีเวลาต่าง ๆ ผลการทดลองสรุ ปว่า สู ตรทีมีการผสมเส้นใยลงในยางธรรมชาติที 2 phr
เป็ นสู ตรที เหมาะสมทีสุ ด เพราะมี อ ัตราการบวมตัวเร็ วที สุ ดเมื อสั ม ผัสกับ นํามันเบนซิ น และมี ค วามแข็ง แรง
มากกว่าสู ตรทีไม่เติมเส้นใย ทังก่อนและหลังบวมตัวในนํามันเบนซิ น
คําสํ าคัญ: นาโนเซลลูโลส; ยางธรรมชาติ; วัสดุซ่อมแซมตัวเองได้; การบวมตัวในนํามัน
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
การวิจยั และพัฒนาทีเกียวข้องกับอากาศยานนัน มีทงการศึ
ั
กษาเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัย
ระหว่างการบินของอากาศยาน [1] หนึ งในส่ วนสําคัญของชิ นส่ วนอากาศยานทีมีความเสี ยงต่อความปลอดภัยเป็ น
อย่างมากคือถังนํามันเชือเพลิง เพราะเป็ นส่ วนทีมีความว่องไวต่อการติดไฟและการระเบิด ด้วยเหตุนี จึงมีงานวิจยั
และสิ ทธิ บตั รจํานวนมากทําการพัฒนาถังนํามันเชื อเพลิงให้มีความปลอดภัยมากขึน ซึ งหนึ งในการพัฒนา ได้แก่
การสร้างถังนํามันเชือเพลิงซ่อมแซมตัวเองได้ หรื อ “Self-sealing fuel tank” [1-3]
ถังนํามันเชื อเพลิงซ่อมแซมตัวเองได้ เริ มผลิตขึนในช่วงสงครามโลกครังที 2 และสงครามเกาหลี เพือใช้
ในอากาศยานทางการทหาร [1, 4] โดยใช้หลักการบวมตัวของวัสดุเมือสัมผัสกับนํามันเชือเพลิง กล่าวคือ เมือวัสดุ
นันสัมผัสกับนํามันเชื อเพลิงจะเกิดการบวมตัวมาอุดรอยรัวของถังนํามัน เมือเครื องบินรบถูกยิงทะลุ ถงั นํามันชัน
วัสดุ ดังกล่าวจะเกิดการบวมตัว และปิ ดรอยรัวจากการถูกยิงได้ [1] โดยรู ปที 1-ก แสดงหลักการทํางานของถัง
นํามันเชือเพลิงซ่ อมแซมตัวเองได้ โดยเมือถังเกิดรอยรัวหรื อถูกเจาะทะลุ (รู ปที 1-ข) นํามันเชื อเพลิงจะสัมผัสกับ
ชันยางทีไม่มีการเชื อมโยงโมเลกุล ทําให้ยางบวมตัวและปิ ดรอยรัวได้ (รู ปที 1-ค) ทําให้ช่วยลดการสู ญเสี ยนํามัน
เชือเพลิง และเพิมโอกาสในการนําเครื องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัย [1, 3]

รู ปที 1 แบบจําลองโครงสร้างและหลักการทํางานของถังนํามันซ่อมแซมตัวเองได้ (ก)
นํามันเชื อเพลิงไหลผ่านรู รัวของถังนํามัน (ข) และ ยางสัมผัสนํามันเชือเพลิงจนบวมตัวปิ ดรู รัว (ค) [5]
ถังนํามันทีซ่ อมแชมตัวเองได้นนั จะต้องบวมตัวได้ดีเมือสัมผัสกับนํามันเชือเพลิง และจะต้องไม่ละลาย
ในนํามันเชือเพลิงนัน อีกทังยังต้องมีความเหนียว แข็งแรง และทนต่อการฉี กขาด [1] ด้วยเหตุนี เพือตอบสนองต่อ
ความต้องการข้างต้น ถังนํามันซ่อมแซมตัวเองได้ส่วนใหญ่ จึงประกอบไปด้วยชันวัสดุหลัก คือ ชันของแผ่นยาง
และผ้าเสริ มแรง ซึ งชันทีติดกับตัวถึงคือชันยางทีผ่านการคงรู ป (vulcanized rubber) ชันถัดมาเป็ นชันของยางทีไม่
มีการคงรู ป (unvulcanized rubber) และชันนอกสุ ดเป็ นชันผ้าเสริ มแรง (reinforced fabric) ดังแสดงไว้ในรู ปที 1-ก
[4, 6] ถังนํามันซ่ อมแซมตัวเองได้ มักใช้กบั เครื องบินขนาดเล็กทีใช้เครื องยนต์ลูกสู บ ซึ งใช้นามั
ํ นเบนซิ นเป็ น
เชือเพลิง ดังนันชันวัสดุซ่อมแซมตัวเองของถังนํามันดังกล่าว จะต้องทําจากวัสดุทีบวมตัวได้ดีเมือสัมผัสกับนํามัน
เบนซิ น และยังต้องบวมตัวได้ดีทีอุณหภูมิตาเพราะเครื
ํ
องบินต้องบินทีเพดานบินทีสู งซึ งมีอากาศเย็นจัด ซึ งวัสดุที
บวมตัวในนํามันเบนซิ นได้ดีทีอากาศเย็นจัด คือ ยางธรรมชาติ (natural rubber, NR) [4] แต่หากภูมิประเทศของ
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ประเทศนันไม่สามารถผลิ ตยางธรรมชาติได้ ก็สามารถใช้ยางสังเคราะห์ทีราคาแพงกว่าได้ เช่ น ยางพอลิ บิวตะ
ไดอีน และยางไอโซบิวทิลีนไอโซพรี น เป็ นต้น [1, 6] แม้วา่ ยางดังกล่าวจะมีอตั ราการบวมตัวทีช้ากว่าและใช้งานที
อุณหภูมิตาได้
ํ ดีไม่เท่ากับยางธรรมชาติก็ตาม [4, 5-6]
แต่ทงนี
ั ทังนัน หากวัสดุดงั กล่าวไม่มีการเชือมโยงโมเลกุลเลย อาจมีความแข็งแรงไม่เพียงพอขณะบวมตัว
ก็อาจทําให้ชินส่ วนยางส่ วนนันขาดออกและหลุดเข้าในระบบจ่ายนํามัน ทําให้ฟิลเตอร์ และท่อส่ งนํามันเกิดการอุด
ตัน จนกระทังนํามันไม่สามารถส่ งไปยังเครื องยนต์ได้ ส่ งผลให้เครื องยนต์ดบั กลางอากาศ ซึ งอาจกลายเป็ นปั ญหา
ทีร้ายแรงมากตามมาได้ ดังนัน ชันยางซ่อมแซมตัวเองได้ จึงควรมีความแข็งแรงขณะบวมตัวอย่างเพียงพอทีจะไม่
ขาดและหลุดเข้าสู่ ท่อและตัวกรองของระบบนํามันเชือเพลิงได้ง่าย งานวิจยั ก่อนหน้านี จึงได้ทาํ การปรับปรุ งความ
แข็งแรงของยางและศึกษาเกียวกับความสามารถในการดูดซับและการบวมตัวของยางธรรมชาติในสารอินทรี ย ์
รวมถึ งนํามันเบนซิ น ซึ งพบว่าความแข็งแรงและความสามารถในการดู ดซับและการบวมตัวของยางธรรมชาติ
ขึนอยูก่ บั ปริ มาณสารเชือมโยงโมเลกุลและปริ มาณรู พรุ นของยาง [5-10]
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่างานวิจยั ดังกล่าวจะได้สูตรยางธรรมชาติทีมี ปริ มาณสารเชื อมโยงโมเลกุลและ
ปริ มาณสารทําให้เกิดฟองทีเหมาะสมแล้ว แต่ก็ยงั พบว่าค่าความแข็งแรงหลังการบวมตัวยังควรทีจะมีการปรับปรุ ง
ให้ดีขึนอีก [5, 11-12] ด้วยเหตุนี งานวิจยั นี ต้องการปรั บปรุ งความแข็งแรงของวัสดุ ยางธรรมชาติทงก่
ั อนและ
หลังจากการบวมตัวด้วยนํามันเบนซิ น โดยการเติมสารเสริ มแรงลงไปในยางธรรมชาติ เพือเพิมความแข็งแรงและ
เพิมประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของถังนํามันแบบซ่อมแซมตัวเองได้
โดยงานวิจยั นีมุ่งเน้นทีจะใช้เส้นใยนาโนเซลลูโลส (nano-cellulose) เป็ นสารเสริ มแรงให้กบั ยางธรรมชาติ
[13-18] ซึ งเส้นใยนี มีขอ้ ดี คือ มีขนาดเล็กมีความอ่อนตัว โดยขนาดของเส้นใยจัดอยู่ในระดับนาโนเมตร และมี
อัตราส่ วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางสู ง (high aspect ratio) ซึ งคาดว่าน่ าจะสามารถกระจายตัวไปในเนื อ
เมทริ กซ์ทีมีลกั ษณะเป็ นรู พรุ นได้ดี สามารถเพิมความแข็งแรงให้กบั ส่ วนทีเป็ นเมทริ กซ์ได้ นอกจากนี เนื องจาก
เส้นใยดังกล่าวเป็ นสารอินทรี ยท์ ีมีขนาดเล็ก และมีความอ่อนตัว หากเกิ ดการหลุ ดเข้าไปในระบบการจ่ายนํามัน
เชือเพลิง ก็ไม่น่าจะทําให้เกิ ดการอุดตันในระบบดังกล่าวได้เพราะเส้นใยมีขนาดเล็ก อ่อนตัวมาก และยังสามารถ
เผาไหม้ได้ ซึ งดี กว่า สารเสริ ม แรงชนิ ดอื น ที มัก จะเป็ นสารอนิ นทรี ย ์ทีมีค วามแข็งและทนต่ออุ ณหภูมิสู ง เช่ น
แคลเซี ยมคาร์ บอเนต เคลย์ และซิ ลิกา เป็ นต้น [15, 19]
2. วิธีการวิจัย
2.1 วัสดุและอุปกรณ์ ทีใช้ ในงานวิจัย
2.1.1 วัสดุและสารเคมี
วัส ดุ และสารเคมี ทีใช้ใ นงานวิจยั นี ได้แก่ ยางลาเท็ก ซ์ (ชนิ ด HA60% DRC) จาก บริ ษ ัท ไทยรั บเบอร์
ลาเท็คซ์กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ยางธรรมชาติ (เกรด STR 5L) แบบยางก้อน กรดสเตียริ ค (Stearic acid) สารซิ งค์ออก
ไซด์ (ZnO) สารโทลูอีนซัลโฟนิ ลไฮดราไซด์ (Toluenesulfonyl hydrazide) สารไดเบนโซไทอะซิ ลไดซัล ไฟด์
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(Dibenzothiazyl disulfide; MBTS) สารเตตระเมทริ ลไธยูแรมโมโนซัลไฟด์ (Tetramethylthiuram monosulfide,
TMTM) สารซัลเฟอร์ (Sulphur) สารไดเมทิลบิวทิลฟี นิ ลฟี นิ ลลี นไดเอมีน (N-(1,3-dimethylbutyl)-N’-phenyl-pphenylenediamine; 6PPD) สารข้างต้นได้รับความอนุ เคราะห์ จาก บริ ษทั เคมี อิ นโนเวชัน จํากัด เส้นใยนาโน
เซลลูโลส (Nanofibrillated cellulose, NC) เตรี ยมได้จากเส้นใยเกรด Celish-KY 100S (23-27%โดยนําหนัก ในนํา)
จากบริ ษทั Daicel Finechem จํากัด (โตเกียว ประเทศญีปุ่ น) นํามันเบนซิ น จากบริ ษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
2.1.2 เครืองมือและอุปกรณ์
เครื องกวนสารละลาย (ยีห้อ IKA รุ่ น C-MAG HS10) เครื องผสมสารความถีสู ง (Ultrasonic processor
ยีห้อ Cole Parmer รุ่ น MODEL CV334) ตูอ้ บลมร้อน (ยีห้อ Memmert รุ่ น UN750plus) เครื องผสมยางแบบสอง
ลูก กลิ ง (ยีห้อ Chareontut รุ่ น D6L12-HT-INV ประเทศไทย) เครื องขึ นรู ป แบบกดอัดด้วยความร้ อน (ยีห้อ
Cometech รุ่ น G6010-01-024 ไต้หวัน) เครื องทดสอบสมบัติแรงดึงยืดอเนกประสงค์ (ยีห้อ Testometric รุ่ น M50025AT ประเทศอังกฤษ) เครื องรี โอมิเตอร์ แบบจานแกว่ง (Moving die rheometer, MDR) (ยีห้อ Ektron รุ่ น EKT2000s ไต้หวัน) กล้องจุลทรรศน์ซูมสเตอริ โอไมโครสโคป (ยีห้อ Nikon รุ่ น SMZ800 ประเทศญีปุ่ น) เครื องชังแบบ
ดิ จิตอล
สามตําแหน่ ง (รุ่ น ML204 บริ ษทั Mettler Toledo, ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์) เครื องวัดการ
เปลี ยนแปลงนําหนัก ของสารตัวอย่า งเมื อได้รับ ความร้ อน (Thermogravimetric Analyzer) ยีห้ อ METTLER
TOLEDO รุ่ น: TGA/DSC3+ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (Scanning Electron Microscope) ยีห้อ
LEO รุ่ น LEO 1450 VP
2.2 ขันตอนการเตรียมสารละลายยางผสมเส้ นใยนาโนเซลลูโลส
2.2.1 การเตรียมสารละลายนาโนเซลลูโลส
นําเส้นใยนาโนเซลลูโลสเกรด Celish-KY 100S (23-27%โดยนําหนัก ในนํา) มาทําการผสมกับนํากลัน
ด้วยเครื องกวนสารละลาย ในอัตราส่ วนเส้นใย:นํากลัน เท่ากับ 1:100 โดยนําหนัก เป็ นเวลา 24 ชัวโมง หลังจากนัน
นําสารทีได้ไปเข้าเครื องผสมสารความถี สู ง ทีความถี 100 เฮิ ร์ทซ์ แอมพลิ จูด 40 จูล เป็ นเวลา 1 ชัวโมง เพือให้
เส้นใยเซลลูโลสเแตกตัวจาก microfibrillate เป็ น nanofibrillated โดยระหว่างผสมต้องควบคุมอุณหภูมิสารไม่ให้มี
ความร้อนมากเกินไป โดยนํานําแข็งมาหล่อเย็นรอบบีกเกอร์ ทีใส่ สารผสมดังกล่าว จากนันจะได้สารผสมเส้นใยนา
โนเซลลูโลสแขวนลอยกระจายตัวอยูใ่ นนํากลัน หากไม่นาํ มาใช้ทนั ทีให้เก็บไว้ทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส
2.2.2 การเตรียมยางแผ่ นอบแห้ งผสมเส้ นใยนาโนเซลลูโลส
นําสารผสมนาโนเซลลูโลสทีเตรี ยมได้จากข้อ 2.2.1 มาผสมกับนํายางธรรมชาติชนิ ด HA60% DRC ใน
อัตราส่ วน 1 ต่อ 5 โดยนําหนัก ด้วยเครื องกวนสารละลาย เป็ นเวลา 2 ชัวโมง จากนันนําไปอบให้แห้งด้วยตูอ้ บลม
ร้อน ทีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 12 ชัวโมง เพือป้ องกันการเกิ ดเชื อราทีชิ นงาน จากนันจะได้ยางแผ่น
ผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลส

77

ญาณศรณ์ กนิษฐสั งกาศ และคณะ / วารสารวิชาการปทุมวัน ปี ที 11 ฉบับที 32 กันยายน-ธันวาคม 2564

2.3 ขันตอนการเตรียมยางคอมปาวด์
ผสมสารเติมแต่งและยางแผ่นผสมนาโนเซลลูโลส (จากข้อ 2.2.2) ลงในยางก้อนธรรมชาติเกรด STR 5L
ด้วยเครื องผสมยางแบบสองลูกกลิง ควบคุมอุณหภูมิที 50 องศาเซลเซี ยส ใช้ความเร็ วรอบเท่ากับ 4 รอบต่อนาที ใช้
เวลาในการผสมแต่ละสู ตรเท่ากับ 24 นาที แต่ละสู ตรจะเติ มสารเติมแต่งในปริ มาณเท่ากันทุกสู ตร โดยปริ มาณ
ส่ วนผสมของยางธรรมชาติ สารเติมแต่ง และเส้นใยนาโนเซลลูโลสในยางธรรมชาติ แสดงไว้ในตารางที 1
ตารางที 1 ปริ มาณยางธรรมชาติ สารเติมแต่ง และเส้นใยนาโนเซลลูโลส ทีใช้ในการเตรี ยมยางคอมปาวด์
ส่ วนประกอบ

ปริมาณทีใช้ (phr)
100
4
2
1
12
2.5
1
0.5
0, 2, 4, 6, 8, 10

ยางธรรมชาติ (STR 5L)
สารกระตุน้ ปฏิกิริยาวัลคาไนซ์ (ZnO)
สารกระตุน้ ตัวเร่ ง (stearic acid)
สารป้ องกันยางเสื อมสภาพ (6PPD)
สารทําให้เกิดฟอง (sulfonyl hydrazide)
สารเร่ งปฏิกิริยายาวัลคาไนซ์ (MBTS)
สารเร่ งปฏิกิริยายาวัลคาไนซ์ (TMTM)
สารเชือมโยงโมเลกุล (sulfur)
เส้นใยนาโนเซลลูโลส

2.4 ขันตอนการคงรูปยาง
2.4.1 การหาระยะเวลาการคงรูปของยาง
นํายางคอมปาวด์แต่ละสู ตรในตารางที 1 มาทําการหาค่าระยะเวลาการคงรู ปของยาง (tc90) และค่าแรงบิด
สู งสุ ด โดยใช้เครื องรี โอมิเตอร์ แบบจานแกว่ง ทีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
2.4.2 การคงรู ปยาง
นํายางคอมปาวด์ทีได้ มาทําการคงรู ปให้เป็ นแผ่นชิ นงาน ขนาด 15x15x2 มิลลิเมตร ด้วยเครื องขึนรู ปแบบ
กดอัดด้วยความร้อน โดยขึนรู ปทีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซี ยส แรงดันในการกดอัดเท่ากับ 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ ว
และใช้ระยะเวลาทีใช้ในการขึนรู ปจากตารางที 2
2.5 ขันตอนการวิเคราะห์ และทดสอบ
2.5.1 การวิเคราะห์ ลักษณะสั ณฐานวิทยาของเส้ นใย และเส้ นใยผสมยางธรรมชาติ
นํายางทีผ่านการคงรู ปมาตัดขวางเป็ นชินทีมีความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร จํานวนสู ตรละ 3 ชิ น และนํา
เส้นใยทีได้จากการเตรี ยมในหัวข้อ 2.2.1 มาทําให้แห้ง จากนันนําไปถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่ องกราดโหมด secondary electron (SE) เพือดูลกั ษณะสัณฐานวิทยาทังของเส้นใยและชิ นงานยางสู ตรต่าง ๆ และ
คํานวนหาสัดส่ วนและการกระจายตัวของรู พรุ นในเนือยาง โดยนําภาพของชิ นงานยางผสมนาโนเซลลูโลสสู ตร
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม ImageJ เพือหาค่าร้อยละสัดส่ วนพืนทีรู พรุ นและวัดขนาดรู พรุ น จากนันนําค่าที
ได้ไปวิเคราะห์หาความหนาแน่นของการกระจายตัวของรู พรุ นแต่ละขนาด ด้วยโปรแกรม OriginPro2021b โดยใช้
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ฟั ง ก์ชัน Gaussian นอกจากนี ยัง ทํา การวิเ คราะห์ ก ารกระจายตัวของเส้ นใยในเนื อยางด้วยการใช้เทคนิ ค การ
ถ่ายภาพโหมด SEM-EDX scan mapping เพือดูการกระจายตัวของออกซิ เจนซึ งเป็ นตัวแทนของเส้นใยในเนือยาง
2.5.2 การทดสอบสมบัติเชิ งกล
นําชินงานทีได้มาเตรี ยมให้เป็ นรู ปดัมเบลล์ให้มีขนาดตามมาตรฐาน ASTM D 638 สู ตรละ 5 ชิ นงาน นํามา
หาค่าการทนต่อต่อแรงดึ งสู งสุ ด และค่าร้ อยละการยืดตัว ณ จุ ดขาด ด้วยเครื องทดสอบแรงดึ งยืดอเนกประสงค์
ความเร็ วทีใช้ในการดึงชินงานคือ 500 มิลลิเมตร/นาที และใช้หัววัดขนาด 100 กิโลกรัมแรง (Kgf) การทดสอบแรง
ดึงประกอบไปด้วย 2 ส่ วน ส่ วนแรกนําชิ นงานทีขึนรู ปแล้วมาทําการทดสอบได้ทนั ที ส่ วนทีสอง นําชิ นงานทีบวม
ตัวแล้ว (หลังจากแช่ในนํามันเบนซิ น เป็ นเวลา 2 ชัวโมง) มาทําการดึงทดสอบเพือหาค่าเพือหาค่าการทนต่อแรงดึง
สู งสุ ด และค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด ของชินงาน
2.5.3 การหาร้ อยละการบวมตัวของยางในนํามันเบนซิน
การหาร้อยละการบวมตัวของยางในนํามันเบนซิ น สามารถคํานวน ได้ตามสู ตร 2.1
−
=

100

(1)
โดย

คือ ร้อยละการบวมตัว
Wt คือ นําหนักชิ นงานหลังแช่ (กรัม)
Wo คือ นําหนักชิ นงานก่อนแช่ (กรัม)
Mw คือ มวลโมเลกุลของนํามันเบนซิ น (114.23 กรัมต่อโมล)
Qt

นํายางทีผ่านการคงรู ปแต่ละสู ตร มากดตัดให้เป็ นรู ปวงกลมให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิ เมตร
(รู ปที 2) จํานวนสู ตรละ 3 ชิ น จากนันชังนําหนักด้วยเครื องชังนําหนัก 3 ตําแหน่ง โดยชังนําหนักยางก่อนแช่ใน
นํามันเบนซิ น จากนัน นํายางสู ตรต่าง ๆ มาแช่ลงในขวดแก้วบรรจุนามั
ํ นเบนซิ นทีมีฝาปิ ดสนิ ทและแช่ไว้เป็ นเวลา
9 ชัวโมง โดย 3 ชัวโมงแรกจะนํายางออกมาชังนําหนักทุก 15 นาที หลังจากนันชังนําหนักทุก 30 นาที จนครบ
9 ชัวโมง (หรื อ 540 นาที) โดยลักษณะของยางก่อนและหลังแช่ในนํามันเบนซิ น แสดงไว้ในรู ปที 2

รู ปที 2 เปรี ยบเทียบขนาดยาง ก่อนและหลังการบวมตัวหลังจากแช่ในนํามันเบนซิ น นาน 540 นาที
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3 ผลการทดลองและการอภิปรายผล
3.1 สั ณฐานวิทยาของเส้ นใยนาโนเซลลูโลส
รู ปที 3 แสดงลักษณะของเส้นใยนาโนเซลลูโลสทีเตรี ยมได้จากหัวข้อ 2.2.1 จากการตรวจสอบด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด พบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลส Celish KY-100S ทีเตรี ยมได้นนมี
ั ความยาวมาก
และมีการแตกตัวดี มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก อยูใ่ นช่วงตังแต่ 30 – 400 นาโนเมตร เส้นใยส่ วนมากมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางอยูใ่ นช่วง 100 – 200 นาโนเมตร แต่ก็มีเส้นใยบางส่ วนเกาะกลุ่มเป็ นเส้นใยขนาดใหญ่ 250 – 500 นาโน
เมตร ปะปนอยูบ่ า้ ง ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้านี [20-25]

รู ปที 3 ภาพถ่ายเส้นใยนาโนเซลลูโลส Celish KY-100S จากกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด
3.2 ระยะเวลาการคงรู ปและค่ าแรงบิดสู งสุ ดของยางธรรมชาติ และยางธรรมชาติผสมเส้ นใยนาโนเซลลูโลส
ตารางที 2 แสดงระยะเวลาทีใช้ในการคงรู ป (tc90) และค่าแรงบิดสู งสุ ดของชิ นงานยางธรรมชาติทีมีการ
ผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสปริ มาณต่าง ๆ
ตารางที 2 ค่าระยะเวลาการคงรู ป (tc90) และค่าแรงบิดสู งสุ ดของยางแต่ละสู ตร
สู ตร
ปริมาณ NC* (phr)
Pure NR
0
NC2
2
NC4
4
NC6
6
NC8
8
NC10
10
*ปริ มาณ NC คือ ปริ มาณเส้นใยนาโนเซลลูโลส

ค่ า tc90 (นาที)
41.18
38.11
36.05
38.05
38.54
40.30

ค่ าแรงบิดสู งสุ ด (lbf.in)
1.82
1.61
1.95
1.68
2.25
2.82

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าระยะเวลาทีใช้ในการคงรู ปของยางทุกสู ตรมีค่าใกล้เคียงกัน คืออยูใ่ นช่วง 36 – 41
นาที ทีเป็ นเช่นนีเพราะทุกสู ตรมีการเติมสารเชื อมโยงโมเลกุลในปริ มาณทีเท่ากัน นอกจากนี อีกนัยหนึ งอาจกล่าว
ได้วา่ การผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสทีปริ มาณ 2 – 10 phr ลงในยางธรรมชาติไม่ได้ส่งผลต่อระยะเวลาการคงรู ป
ของยางธรรมชาติ
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เมือพิจารณาค่าแรงบิดสู งสุ ดของชิ นงานยางธรรมชาติ ทีมีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสปริ มาณต่าง ๆ
จากข้อมูลในตารางที 2 พบว่าค่าแรงบิดสู งสุ ดของชิ นงานทีมีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสทีปริ มาณ 0, 2, 4 และ
6 phr จะมีค่าใกล้เคียงกัน แต่หากเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลสมากขึน ทีปริ มาณ 8 และ 10 phr พบว่าค่าแรงบิดสู งสุ ด
จะเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญ ทังนี เมือพิจารณารู ปที 4 และ 5 พบว่ายางสู ตร NC6 เริ มพบการเกาะกลุ่มของเส้นใย
ขนาดใหญ่และมีการกระจายอยู่ในชิ นงานบ้าง (วงกลมเส้นทึบในรู ปที 4-ง) แต่ในส่ วนของยางสู ตร NC8 และ
NC10 พบว่าเส้นใยทีเกาะกลุ่มกัน มีขนาดใหญ่ขึน มีจาํ นวนมากขึน และกระจายอยูท่ วชิ
ั นงาน (รู ปที 4-จ และ4-ฉ)
ซึ งสอดคล้องกับค่าแรงบิดทีเพิมขึนหลังจากทีมีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสในปริ มาณมากขึน โดยค่าแรงบิดที
เพิมขึนเกิดจากปฏิกิริยาเชือมโยงโมเลกุลของเส้นใยนาโนเซลลูโลสกับยางธรรมชาติ เกิดเป็ นโครงสร้างร่ างแห ZnCellulose complex network เพิมขึนมา นอกเหนือจากการเกิดปฏิกิริยาเชือมโยงโมเลกุลของยางธรรมชาติเอง ซึ งทัง
สองปฏิกิริยาจะเกิดขึนขณะให้ความร้อนเพือคงรู ปชินงาน [15]
3.3 ลักษณะทางกายภาพ สั ดส่ วนรูพรุ น ขนาดรู พรุ น และการกระจายตัวของเส้ นใยในชิ นงานยางธรรมชาติ
รู ปที 4 แสดงภาพถ่าย SEM ของหน้าตัดขวางของชิ นงานยางสู ตร Pure NR, NC2, NC4, NC6, NC8 และ
NC10 ซึ งแสดงถึงลักษณะทางกายภาพและสัณฐานวิทยาของชิ นงาน ส่ วนรู ปที 5 แสดงถึงบริ เวณพืนทีรู พรุ นทีได้
จากการปรับภาพผ่านโปรแกรม ImageJ เพือให้เห็นพืนทีรู พรุ นได้ชดั เจนขึน และรู ปที 6 คือภาพถ่าย SEM ของ
ชินงาน โดยถ่ายด้วยโหมด EDX-Scan mapping เพือให้เห็นถึงการกระจายตัวของออกซิ เจนทีเป็ นตัวแทนของสาร
ซิ งค์ออกไซด์ สาร sulfonyl hydrazide และเส้นใยนาโนเซลลูโลสในชิ นงานยาง ทังนี ชิ นงานยางทุกสู ตรจะมีการ
เติมสารซิ งค์ออกไซด์และในปริ มาณทีเท่ากัน ดังนันออกซิ เจนทีกระจายตัวในชิ นงานทีเพิมขึนจึงเป็ นออกซิ เจน
ทีมาจากส่ วนทีเป็ นของเส้นใยนาโนเซลลูโลส ซึ งช่ วยใช้ประกอบการวิเคราะห์การกระจายตัวของเส้นใยนาโน
เซลลูโลสในเนื อยาง รู ปที 7 แสดงกราฟการกระจายตัวของขนาดรู พรุ นในชิ นงาน Pure NR, NC2, NC4, NC6,
NC8 และ NC10 ทีได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OriginPro2021b และรู ปที 8 แสดงกราฟแนวโน้มร้ อยละ
สัดส่ วนพืนทีรู พรุ นและขนาดรู พรุ นของชินงานยางทุกสู ตร
เมือพิจารณาชินงานยาง Pure NR จากรู ปที 4 และ 5 พบว่าบริ เวณเนื อยางมีความเรี ยบสมําเสมอ [15] และ
มีการกระจายตัวของรู พรุ นอยูท่ วทั
ั งชิ นงาน โดยมีร้อยละสัดส่ วนพืนทีรู พรุ นเท่ากับ 9.73 + 3.17 ซึ งมีขนาดรู พรุ น
เฉลียเท่ากับ 83.23 + 2.42 ไมครอน จากนันเมือพิจารณาชิ นงาน NC2 พบว่ามีเส้นใยมีการกระจายตัวในเนื อยาง
และมีปริ มาณร้อยละสัดส่ วนพืนทีรู พรุ นมากขึนอย่างมีนยั สําคัญ โดยรู พรุ นมีการกระจายตัวอย่างสมําเสมอและมี
ขนาดใหญ่ขึน ซึ งเกิดจากเส้นใยนาโนเซลลูโลสทีเติมลงไปในปริ มาณ 2 phr นัน มีการกระจายตัวในเฟสเมทริ กซ์
ของยางได้ไม่ดีนกั เส้นใยบางส่ วนรวมตัวกันหนาแน่น แต่บางส่ วนไม่หนาแน่น (รู ปที 4 และ 6) จึงทําให้ฟองแก๊ส
ทีเกิดขึนขณะทําการขึนรู ปไม่สามารถแทรกตัวไปในส่ วนทีมีเส้นใยหนาแน่นมากได้ ฟองแก๊สดังกล่าวจึงเคลือนที
มารวมตัวกันในบริ เวณทีมีเส้นใยหนาแน่นน้อยกว่า เพราะมีความหนื ดน้อยกว่า (รู ปที 6-ข) เกิ ดเป็ นรู พรุ นขนาด
ใหญ่ขึนเมือเทียบกับชิ นงาน Pure NR (ยางสู ตร Pure NRไม่มีการเติมเส้นใย จึงทําให้มีความหนาแน่นหรื อความ
หนืดภายในชินงานใกล้เคียงกันทังหมด)
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จากรู ปที 4 – 8 เมือเปรี ยบเทียบชิ นงานสู ตร NC4 เทียบกับ NC2 พบว่ายางสู ตร NC4 มีค่าร้อยละสัดส่ วน
พืนทีรู พรุ นน้อยกว่ายางสู ตร NC2 และขนาดรู พรุ นในชิ นงาน NC4 ก็มีขนาดเล็กกว่ารู พรุ นทีเกิดขึนในสู ตร NC2
ซึ งเมือพิจารณาจากภาพถ่าย SEM ในรู ปที 4 และ 6 พบว่าการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลสในปริ มาณ 4 phr นัน
เส้นใยมีการกระจายตัวในเฟสเมทริ กซ์ทีดีและสมําเสมอ อีกทังมีปริ มาณสัดส่ วนของเส้นใยทีมากขึน จึงทําให้เฟส
เมทริ กซ์ของยางสู ตร NC4 เกิดโครงสร้างร่ างแห Zn-Cellulose complex network มากขึน [15] ทําให้มีค่าความ
หนืดมากขึนเมือเทียบกับยางสู ตร NC2 (สอดคล้องกับค่าแรงบิดเพิมขึน) จึงทําให้ฟองแก๊สทีเกิดขึนในเฟสเมทริ กซ์
เคลื อนตัวไปรวมกันได้ยากขึน ไม่เกิดการรวมตัวกันของฟองแก๊สเหมือนกับในกรณี ของยางสู ตร NC2 ส่ งผลให้
รู พรุ นของยางสู ตร NC4 มีขนาดเล็กกว่ารู พรุ นในยางสู ตร NC2

เส้ นใยนาโนเซลลูโลส

กลุ่มเส้ นใย

เส้ นใยนาโนเซลลูโลส

กลุ่มเส้ นใย
กลุ่มเส้ นใย

รู ปที 4 ภาพถ่ายหน้าตัดขวางชินงานจากกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอน (SEM) ของชินงาน
Pure NR (ก), NC2 (ข), NC4 (ค), NC6 (ง), NC8 (จ) และ NC10 (ฉ) ทีกําลังขยาย 40 เท่า (40x)

รู ปที 5 ภาพถ่ายหน้าตัดขวางชินงานจากกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอน (SEM) ทีผ่านโปรแกรม ImageJ
เพือหาพืนทีรู พรุ นของชิ นงาน Pure NR (ก), NC2 (ข), NC4 (ค), NC6 (ง), NC8 (จ) และ NC10 (ฉ)
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รู ปที 6 ภาพถ่าย SEM และ SEM-EDX Scan mapping แสดงลักษณะทางกายภาพ และการกระจายตัวของธาตุ
ออกซิ เจนทีเป็ นตัวแทนของเส้นใยบนชินงาน (ก) Pure NR, (ข) NC2, (ค) NC4, (ง) NC6, (จ) NC8 และ (ฉ) NC10
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รู ปที 7 กราฟการกระจายตัวของขนาดรู พรุ นในชินงาน (ก) Pure NR, (ข) NC2, (ค) NC4, (ง) NC6, (จ) NC8 และ
(ฉ) NC10 ทีได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม OriginPro2021b ฟังก์ชนั Gaussian
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รู ปที 8 กราฟแนวโน้ม (ก) ร้อยละสัดส่ วนพืนทีรู พรุ น และ (ข) ขนาดรู พรุ นของชินงานทุกสู ตร
เมือพิจารณาชิ นงานสู ตร NC6 ทีมีการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลสปริ มาณ 6 phr พบว่าค่าร้ อยละสัดส่ วน
พืนทีรู พรุ นในชิ นงานมีค่าน้อยลง เมื อเที ยบกับชิ นงานสู ตร NC4 ที เป็ นเช่นนี เพราะชิ นงานสู ตร NC6 มีการเติ ม
เส้นใยนาโนเซลลูโลสในปริ มาณทีมากขึน เส้นใยบางส่ วนจึงเกาะตัวกันเป็ นกลุ่มเส้นใยทีมีขนาดใหญ่ ดังปรากฏ
ในรู ปที 5-ง (ในวงกลมเส้นทึบ) ในขณะทีเส้นใยขนาดเล็กบางส่ วนไม่เกาะกลุ่มจึงกระจายตัวไปทัวเฟสเมทริ กซ์ ทํา
ให้เนื อยางเมทริ กซ์โดยรวมมีความหนาแน่ นมากขึน และทนต่อแรงดันของฟองแก๊สได้มากขึน จึงเกิ ดเป็ นรู พรุ น
ยากขึน และหากเกิดเป็ นรู พรุ น ก็จะเป็ นรู พรุ นทีมีขนาดเล็กกว่ารู พรุ นในยางสู ตร NC4
ในส่ วนของชิ นงานยางสู ตร NC8 และ NC10 เมื อพิจารณาจากรู ปที 4 และ 6 จะเห็ นได้ว่าเส้ นใยนาโน
เซลลูโลสในชินงานมีการรวมกลุ่มกันจนเกิดเป็ นกลุ่มขนาดใหญ่ (100 – 300 ไมครอน) จํานวนมากกระจายอยูท่ วั
ทังชิ นงาน อันเนื องมาจากสภาพพืนผิวของเส้นใยนาโนเซลลูโลสมีหมู่ไฮดรอกซี ทาํ ให้มีสมบัติชอบนําและชอบ
กลับมารวมกลุ่มกันเอง [17, 25-26] ในขณะทียางมีสมบัติไม่ชอบนํา [16] ดังนันเมือสัดส่ วนของเส้นใยเซลลูโลส
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เพิมขึนมากจึงเกิดการแยกเฟสของวัสดุสองชนิ ดชัดเจนมากขึน ส่ วนเส้นใยนาโนเซลลูโลสขนาดเล็กระดับนาโน
เมตรนัน ยังคงมีการกระจายตัวและเชื อมกับเนื อเมทริ กซ์บางส่ วนผ่านการเชื อมโยงด้วย Zn-Cellulose complex
network ด้วยเหตุนี ภายในเนื อยางจึงเหมือนมีวสั ดุ สองชนิ ดทีมีความแข็งแรงแตกต่างกันอยู่รวมกัน โดยส่ วนที
เป็ นกลุ่มเส้นใยขนาดใหญ่จะมีความแข็งแกร่ งกว่าส่ วนของเนือยางเป็ นอย่างมาก ด้วยเหตุนี เมือสารทําให้เกิดฟอง
ได้รับความร้อนและเกิดการแตกตัว ฟองแก๊สจึงเกิดขึนในส่ วนทีเป็ นเนือยางทีมีเส้นใยนาโนเซลลูโลสกระจายตัว
อยูแ่ บบไม่หนาแน่น เพราะมีความแข็งแรงน้อยกว่า และแก๊สเหล่านี อาจเคลือนทีมารวมตัวกัน จนทําให้เกิดเป็ นรู
พรุ นทีมีขนาดใหญ่กว่ายางสู ตร NC6
3.4 การสลายตัวทางความร้ อนของโฟมยางธรรมชาติ และยางธรรมชาติผสมเส้ นใยนาโนเซลลูโลส
จากงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง พบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลสและไมโครเซลลูโลสมีการสลายตัวทางความร้ อน
ใกล้เคียงกัน โดยมีการสลายตัวช่ วงแรกทีช่วงอุณหภูมิ 25 – 200 องศาเซลเซี ยส เป็ นช่ วงทีมีการระเหยตัวของ
ความชืนทีอยูใ่ นเส้นใย และช่วงต่อมาคือช่วงอุณหภูมิการสลายตัวหลักของเส้นใยเซลลูโลส (thermal degradation
temperature, Td) ซึ งอยู่ในช่ วง 250 – 400 องศาเซลเซี ยส ซึ งมี ขาดของสายโซ่ หลัก (chain scission) และของ
โมเลกุลเชื อมโยง (cross-link breakage) [15] โดยนําหนักลดลงอย่างรวดเร็ วทีอุณหภูมิประมาณ 330 -355 องศา
เซลเซี ยส [15, 24] จากนัน เซลลูโลสถูกเผาไหม้จนเกือบหมดทีอุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซี ยส และเมือเผา
จนถึง 700 องศาเซลเซียส จะมีเศษเซลลูโลสหลงเหลือประมาณร้อยละ 20 [24]
เมื อเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการสลายตัวด้วยความร้ อนระหว่างเส้นใยนาโนเซลลูโลสกับยางธรรมชาติ
พบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลสมีอุณหภูมิการสลายตัวตํากว่ายางธรรมชาติ ดังนัน หากนํานาโนเซลลูโลสมาผสมกับ
ยางธรรมชาติมกั จะทําให้พฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนโดยรวมมีแนวโน้มลดลง [19]
ในงานวิจยั นีได้วิเคราะห์พฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนของชิ นงาน Pure NR, NC2, NC4, NC6,
NC8 และ NC10 จากเทอร์ โมแกรม TGA/DTG ในรู ปที 9 ซึ งเมือพิจารณากราฟของชิ นงาน Pure NR พบว่าชิ นงาน
มีอุณหภูมิการสลายตัวของหน่วยย่อยไอโซพรี นทีอุณหภูมิ 376.8 องศาเซลเซี ยส [15] และเมือพิจารณาชิ นงานทุก
สู ตร (ทังทีไม่มีการเติมและมีการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลส) พบว่ามีกระบวนการสลายตัวทางความร้อนอยูใ่ นช่วง
ประมาณ 300 – 500 องศาเซลเซียส ซึงลักษณะกราฟมีค่าลดลงอย่างต่อเนื อง โดยพฤติกรรมการสลายตัวทางความ
ร้อนของชิ นงานยางธรรมชาติผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลส มีการสลายตัวทางความร้อนสองช่วง ช่วงแรกเป็ นการ
ทําลายพันธะของสายโซ่หลัก (chain scission) และสายโซ่โมเลกุลเชื อมโยง (cross-link breakage) จนกลายเป็ น
สารประกอบ ถัดมาเป็ นช่วงทีสารประกอบทีเกิดจากช่วงแรกเกิดการสลายตัว โดยอุณหภูมิการสลายตัวทางความ
ร้อนของชิ นงานจะมีแนวโน้มลดลงตามสัดส่ วนเส้นใยนาโนเซลลูโลสทีเพิมขึน ทีเป็ นเช่ นนี เพราะอุณหภูมิการ
สลายตัวทางความร้อนของเส้นใยนาโนเซลลูโลสตํากว่าของยางธรรมชาติ นอกจากนี หากมีสัดส่ วนและการเกาะ
กลุ่มกันของเส้นใยนาโนเซลลูโลสมากขึน ก็จะยิงส่ งผลให้สมบัติการทนความร้อน (thermal stability) มีแนวโน้ม
ลดลงด้วย [15] นอกจากนี เมื อพิจารณาลัก ษณะเส้นกราฟการสลายตัวของชิ นงานทุ กสู ตร พบว่าเส้ นกราฟมี
ลักษณะลดลงอย่างรวดเร็ วและต่อเนือง (ไม่มีการแบ่งช่วงเป็ นขันอย่างชัดเจน) ซึ งหมายความว่าชิ นงานทีมีการเติม
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เส้นใยนาโนเซลลูโลสมีการกระจายตัวได้ดีในเนื อยาง และทีสําคัญคือเส้นใยนาโนเซลลูโลสมีความเข้ากันได้กบั
ยางธรรมชาติ [27] สอดคล้องกับผลจากภาพถ่ าย SEM ในรู ปที 5-จ และ 7-จ ที ไม่พบรอยแยกบริ เวณรอยต่อ
ระหว่างเส้นใยกับยาง แสดงว่าเส้นใยและยางมีการเข้ากันได้ แม้วา่ จะไม่ได้ดดั แปรเส้นใยก็ตาม ซึ งเป็ นเพราะว่า
ระหว่างยางธรรมชาติและเส้นใยนาโนเซลลูโลสมีแรงดึ งดูดระหว่างกันทีเพียงพอทีจะทําให้ไม่เกิ ดการแยกออก
ของทังสองเฟส ทังนี อาจเป็ นผลมาจากการเกิดโครงสร้างร่ างแห Zn-Cellulose complex network ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ก่อนหน้านี [15-16]

รู ปที 9 TGA (ก) และ DTG (ข) เทอร์ โมแกรมของชินงาน Pure NR, NC2, NC4, NC6, NC8 และ NC10
3.5 การเปรียบเทียบสมบัติสมบัติเชิงกลของยางสู ตรต่ าง ๆ ทังก่ อนและหลังการบวมตัวในนํามันเบนซิน
รู ปที 4-ก และ 5-ข แสดงค่าการทนต่อแรงดึ งสู งสุ ด และค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด ของชิ นงานยาง
Pure NR, NC2, NC4, NC6, NC8 และ NC10 ทังก่อนและหลังการบวมตัวในนํามันเบนซิ น ซึ งการอภิปรายผล
เกียวกับสมบัติเชิงกลของยางสู ตรต่าง ๆ ทังก่อนและหลังการบวมตัวจากนํามันเบนซินจะกล่าวถึงในลําดับถัดไป

รู ปที 10 เปรี ยบเทียบค่าการทนต่อแรงดึงสู งสุ ด (ก) และค่าร้อยละการยืด ณ จุดขาด (ข)
ของชินงาน Pure NR, NC2, NC4, NC6, NC8 และ NC10 ทังก่อนและหลังการบวมตัวจากนํามันเบนซิ น
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3.5.1 สมบัติเชิ งกลก่ อนการบวมตัวในนํามันเบนซิน
จากงานวิจยั ก่อนหน้านี ทีได้มีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสลงในยางธรรมชาติ พบว่าการเติมเส้นใยนา
โนเซลลูโลสลงในยางธรรมชาติ จะช่วยทําให้ยางมีสมบัติการทนต่อแรงดึงดีขึน และค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด
ลดลง ซึ งการทีชิ นงานยางมีความแข็งแรงขึนและยืดตัวได้นอ้ ยลงนัน ไม่ได้เกิดจากปฏิกิริยาการเชื อมโยงโมเลกุล
ของเนื อยางและ Zn-Cellulose complex network เพียงเท่านัน แต่ยงั เกิดขึนจากการเกียวพันกันและแรงดึงดูดทาง
กายภาพของเส้นในนาโนเซลลูโลสด้วย โดยเส้นใยนาโนเซลลูโลสทีมีอตั ราส่ วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางที
่ไฮดรอกซี ของเส้นใย
มากจะมีการเกียวพันกันมาก ทําให้มีแรงดึงดูดระหว่างเส้นใยอันเนืองมาจากความมีขวของหมู
ั
ด้วยกันเอง จึงทําให้ค่าการทนต่อแรงดึงสู งสู ดมีค่ามากขึน และค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด มีค่าลดลง เพราะยืด
ตัวได้นอ้ ยลง [15, 28]
จากทีได้กล่ าวไปข้างต้นว่าค่าการทนต่อแรงดึ งสู งสุ ดจะมีแนวโน้มเพิมขึน ตามปริ มาณการเติมเส้นใย
นาโนเซลลูโลสทีมากขึน แต่ในงานวิจยั นี มีขอ้ แตกต่างจากงานวิจยั ก่อนหน้าคือ ชิ นงานของงานวิจยั นี มีลกั ษณะ
เป็ นรู พรุ น ในขณะทีงานวิจยั ก่อนหน้าไม่มีรูพรุ น จึงมีความแตกต่างของผลการทดลอง กล่าวคือในกรณี ของสู ตร
NC6 พบว่าค่าการทนต่อแรงดึ งสู งสุ ดมีค่าลดลง เมือเทียบกับสู ตร NC4 ทังทีมีปริ มาณของเส้นใยนาโนเซลลูโลส
มากขึน ซึ งเกิดจากการทีชิ นงาน NC6 มีค่าร้อยละสัดส่ วนพืนทีรู พรุ นน้อยกว่าทุกสู ตร อันเนื องมาจากเส้นใยนาโน
เซลลูโลสในชิ นงาน NC6 เริ มมีการเกาะกันเป็ นกลุ่มขนาดใหญ่กระจายอยู่ในเนือเมทริ กซ์ แต่ทงกลุ
ั ่มของเส้นใย
และรู พรุ นกลับมีการกระจายไม่สมําเสมอ ดังรู ปที 4-ง และ 6-ง ในขณะเดียวกันก็มีเส้นใยนาโนเซลลูโลสบางส่ วน
กระจายตัวในเนื องาน (ในส่ วนทีไม่มีกลุ่มขนาดใหญ่ของเส้นใย) ทําให้เนื อเมทริ กซ์ในแต่ละส่ วนมีความแข็งแรง
ไม่เท่ากัน เกิดจุดอ่อนแอขึนบริ เวณรอยต่อของทังสองเฟส จึงทําให้ค่าการทนต่อแรงดึงสู งสุ ดของชิ นงาน NC6 มีค่า
ตําสุ ด เมือเทียบกับสู ตรอืนๆ ทีมีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสสู ตรอืน
แต่อย่างไรก็ตาม หากเปรี ยบเทียบสู ตร Pure NR กับสู ตร NC6 พบว่ายางสู ตร NC6 ก็ยงั มีค่าการทนต่อแรง
ดึ งสู งสุ ดมากกว่า และค่าร้ อยละการยืดตัว ณ จุ ดขาด ตํากว่ายางสู ตร Pure NR เนื องจากยางสู ตร NC6 มีการ
เกิดปฏิกิริยาการเชือมโยงโมเลกุลของเนือยางและ Zn-Cellulose complex network ร่ วมด้วย รวมถึงมีการเกียวพัน
กันและแรงดึงดูดทางกายภาพของเส้นใยนาโนเซลลูโลสทีมี high aspect ration ด้วย [15, 28]
3.5.2 ผลการทดสอบการบวมตัวของยางและยางผสมเส้ นใยนาโนเซลลูโลสในนํามันเบนซิน
จากรู ปที 11 แสดงการเปรี ยบเที ยบการบวมตัวในนํามันเบนซิ นทีเวลาต่าง ๆ ของชิ นงานยาง Pure NR,
NC2, NC4, NC6, NC8 และ NC10 พบว่าชิ นงานทีมีอตั ราการบวมตัวเร็ วทีสุ ดคือ Pure NR ซึ งอัตราเร็ วในการ
บวมตัวในนํามันเบนซิ นของยางสู ตรต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลงตามสัดส่ วนเส้นใยนาโนเซลลูโลสทีมากขึน ซึ งปั จจัย
ทีทําให้ยางสู ตร Pure NR บวมตัวได้เร็ วทีสุ ด เป็ นเพราะชินงานดังกล่าวไม่มีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลส ทําให้มี
เพียงแค่ปริ มาณการเชือมโยงโมเลกุลยางด้วยสารเชือมโยงโมเลกุลทีเป็ นปั จจัยสนับสนุ นให้ยาง Pure NR ทนต่อ
การบวมตัวได้ แต่ในกรณี ของยางทีมีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลสนัน นอกจากการเกิ ดโครงสร้ างร่ างแหทีเกิ ด
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จากการทําปฏิกิริยาระหว่างยางธรรมชาติและสารเชื อมโยงโมเลกุลแล้ว ยังพบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลสจะช่วยลด
เส้นทางการดูดซับ (tortuous partway) ของนํามันเบนซิ นเข้ามาในเนื อยาง อีกทังยังทําให้เนื อยางมีช่องว่างระหว่าง
โมเลกุลลดลง และเส้นใยนาโนเซลลูโลสยังทําให้เกิด Zn-Cellulose complex network ในเนือยาง นอกจากนี เส้นใย
นาโนเซลลูโลสยังมีหมู่ไฮดรอกซี ทีมีขวจํ
ั านวนมากอยูใ่ นสายโซ่ ทีมี aspect ratio สู ง ซึ งจะช่วยยับยังและขัดขวาง
การเคลือนทีของนํามันเบนซิ นทีไม่มีขวได้
ั มากขึน [15, 28]

รู ปที 11 การเปรี ยบเทียบอัตราการบวมตัวของยางในนํามันเบนซิน
หากพิจารณาในส่ วนของชิ นงานทีมีการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลส พบว่าชิ นงานทีมีอตั ราการบวมตัวเร็ ว
รองลงมาจากชิ นงาน Pure NR คือชิ นงาน NC2 เพราะมีปริ มาณเส้นใยนาโนเซลลูโลสน้อยสุ ด และปริ มาณร้อยละ
สัดส่ วนพืนทีรู พรุ นสู งสุ ด จึงทําให้นามั
ํ นเบนซิ นสามารถแทรกตัวเข้าไปตามรู พรุ นและช่องว่างระหว่างโมเลกุลได้
ง่าย นอกจากนียังพบว่าลักษณะการกระจายตัวและความหนาแน่นของเส้นใยนาโนเซลลูโลสในเนื อเมทริ กซ์ก็เป็ น
อีกปั จจัยหนึงทีส่ งผลต่ออัตราการบวมตัวของชิ นงานยางด้วย
หากพิจารณาชินงานยางสู ตร NC4 ทีมีการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลส 4 phr ซึ งเป็ นปริ มาณทีเพิมขึนไม่มาก
นัก แต่กลับพบว่ามี NC4 มีการบวมตัวช้ากว่าชิ นงาน NC2 อย่างเห็ นได้ชดั นอกจากนี เมือพิจารณาเปรี ยบเทียบ
ลักษณะทางกายภาพของยางสู ตร NC4 และ Pure NR (รู ปที 4-ค และ 4-ก) ทีมีปริ มาณสัดส่ วนพืนทีของเมทริ กซ์
และรู พรุ นใกล้เคียงกัน แต่กลับมีอตั ราการบวมตัวช้ากว่ายางสู ตร Pure NR เป็ นอย่างมาก นันหมายความว่าสัดส่ วน
รู พรุ นในชิ นงานไม่ได้เป็ นปั จจัยหลักทีส่ งผลต่อการบวมตัว แต่ปัจจัยหลักเกิดจากลักษณะของเนือยางเมทริ กซ์นนั
กล่ าวคื อยางสู ตรทีมี เส้ นใยนาโนเซลลู โลสกระจายตัวอย่างดี และหนาแน่ น จะมีการบวมตัวทีตํากว่ายางทีไม่มี
ส่ วนผสมของเส้นใยนาโนเซลลูโลส อันเนืองมาจากมีอนั ตรกิริยาต่างกัน ดังทีได้กล่าวถึงในหัวข้อ 3.5.1
เมือเปรี ยบเทียบชิ นงานสู ตร NC4 และ NC6 พบว่ายางสู ตร NC4 มีการอัตราการดูดซับและบวมตัวช้ากว่า
ยางสู ตร NC6 เนืองมาจากยางสู ตร NC4 มีการกระจายตัวของเส้นใยนาโนเซลลูโลสได้ดีทวทั
ั งเมทริ กซ์ (รู ปที 4-ค)
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จึงทําให้มีอนั ตรกิริยากับเส้นใยด้วยกันเองและกับยางเมทริ กซ์เกิ ดเป็ นโครงสร้ างร่ างแห Zn-Cellulose complex
network [15, 28] จึงทําให้ยางสู ตร NC4 มีการอัตราการบวมตัวช้ากว่า NC6 เพราะยางสู ตร NC6 มีการกระจายตัว
ของเส้นใยได้ไม่ดีเท่าของยางสู ตร NC4
จากรู ปที 4 และ 6 เมือพิจารณายางสู ตร NC6, NC8 และ NC10 พบว่าแนวโน้มการบวมตัวในนํามันเบนซิ น
ลดลงเมือมีสัดส่ วนของเส้นใยนาโนเซลลูโลสมากขึน โดยลักษณะสัณฐานวิทยาของยางทังสามสู ตร พบว่ามีการ
เกาะกลุ่มกันของเส้นใยจนเกิดเป็ นเฟสขนาดใหญ่ของเส้นใยกระจายอยูใ่ นเนื อยางเมทริ กซ์ แต่ยางสู ตร NC8 และ
NC10 มีเส้นใยขนาดเล็กกระจายอยู่ในเฟสของเนื อยาง (เหมือนกันกรณี ของยางสู ตร NC4) มากกว่าในสู ตร NC6
(ตามสัดส่ วนทีมากขึน) จึงทําให้มีอตั ราการการบวมตัวในนํามันเบนซินช้ากว่ายางสู ตร NC6
3.5.3 สมบัติเชิ งกลหลังการบวมตัวในนํามันเบนซิน
รู ปที 10-ก และ 10-ข เมือทําการเปรี ยบเทียบสมบัติเชิงกลก่อนและหลังการบวมตัวในนํามันเบนซิ นพบว่า
ชินงาน Pure NR, NC2, NC4, NC6, NC8 และ NC10 หลังการบวมตัวในนํามันเบนซิ น มีค่าการทนต่อแรงดึงสู งสุ ด
และค่าร้ อยละการยืดตัว ณ จุดขาด ลดลง เนื องจากโครงสร้ างโมเลกุลของยางมีสมบัติไม่มีขวเช่
ั นเดี ยวกับนํามัน
เบนซิ น จึงดู ดซับ นํามันเบนซิ นได้ดี จนทํา ให้สายโซ่ โมเลกุ ลในจุ ดที ไม่มีการเชื อมโยงโมเลกุลหรื อจุ ดทีมีการ
เกียวพันกันของสายโซ่โมเลกุลเกิดการคลายตัวออก
นอกจากนี ยังพบว่าชินงานทีมีความแข็งแรงหลังจากผ่านการบวมตัวมากทีสุ ด คือ ชิ นงาน NC2 และ NC4
ทีเป็ นเช่นนีเนืองจากเส้นใยสู ตรดังกล่าวมีการกระจายตัวได้ดีกว่าสู ตรอืน และไม่จบั ตัวเป็ นกลุ่มก้อน จึงช่วยทําให้
ชินงานหลังจากการบวมตัวมีความแข็งแรงมากกว่าชินงานสู ตรอืน
4. สรุ ปผล
งานวิจยั นีทําการปรับปรุ งสมบัติเชิงกลของชันวัสดุซ่อมแซมตัวเองของถังนํามันซ่ อมแซมตัวเองได้ ซึ งทํา
จากยางธรรมชาติทีมีลกั ษณะเป็ นรู พรุ น โดยนําเส้นใยนาโนเซลลูโลสผสมลงในเนื อยางธรรมชาติเพือปรับปรุ ง
สมบัติเชิงกลทังก่อนและหลังการบวมตัวจากนํามันเบนซิน จากผลการทดลองพบว่าการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลส
ลงไปในเนื อยางธรรมชาติช่วยทําให้ยางมี สมบัติเชิ งกลดี ขึน โดยมีค่าการทนต่อแรงดึ งสู งสุ ดมากขึน และมีค่า
ร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด ลดลง สอดคล้องกับมีอตั ราการบวมตัวในนํามันเบนซิ นลดลงเช่ นกัน จากการศึกษา
พบว่าสู ตรยางทีเหมาะสมทีจะนํามาทําเป็ นวัสดุซ่อมแซมตัวเองได้ดีทีสุ ด คือ ยางสู ตร NC2 ซึ งเป็ นสู ตรทีมีการเติม
เส้นใยนาโนเซลลูโลส 2 phr เนืองจาก มีอตั ราการบวมตัวเมือสัมผัสกับนํามันเบนซินได้เร็ วทีสุ ด (เมือเทียบกับสู ตร
ทีมีการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลสสู ตรอืน) และมีค่าการทนต่อแรงดึงสู งสุ ด มากกว่าสู ตรทีไม่ได้เติมเส้นใยทังก่อน
และหลังการบวมตัว ซึ งทังสองเป็ นสมบัติสําคัญของวัสดุ ซ่อมแซมตัวเองได้ทีใช้กบั ถังนํามันซ่ อมแซมตัวเองได้
โดยงานวิจยั นีพบว่าการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลสช่วยทําให้ยางธรรมชาติมีความแข็งแรงมากขึนซึ งสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กบั งานอืนทีมีลกั ษณะเป็ นรู พรุ นเหมือนกันได้ โดยหากต้องการเพิมความแข็งแรงของยางเพียงอย่าง
เดียว โดยไม่คาํ นึ งถึงอัตราการบวมในนํามันเบนซิ น ก็สามารถเพิมปริ มาณเส้นใยนาโนเซลลูโลสพร้อมทังทําการ
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ดัดแปรโครงสร้างโมเลกุลของผิวเส้นใยนาโนเซลลูโลสให้มีหมู่ฟังก์ชนที
ั สามารถลดความมีขวั ลดการเกาะกลุ่ม
กันของเส้นใย และเพิมความเข้ากันได้กบั ยางธรรมชาติให้มากขึน ซึ งคาดว่าการปรับปรุ งดังกล่าวจะช่วยเพิมความ
แข็งแรงให้กบั โฟมยางธรรมชาติได้เป็ นอย่างดี
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ ตามหนั ง สื อ สั ญ ญาเลขที Res-CIT603/2021 โดยที ม งานวิ จ ัย ขอขอบพระคุ ณ บริ ษัท เคมี
อินโนเวชัน จํากัด ทีอนุ เคราะห์ วสั ดุ และสารเคมีทีใช้ในงานวิจยั ศูนย์วิจยั นวัตกรรมยางพารา (RIR) สํานักวิจยั
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (STRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ (มจพ.) ห้องปฏิบตั ิการ
วัสดุ ผง คณะพลังงานสิ งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทีได้อนุ เคราะห์ให้ใช้
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บทคัดย่ อ
การพัฒนาโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ในรู ปแบบโมบายแอพพลิเคชัน ของระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์
สํานักบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2560 พบข้อจํากัดในการใช้งานโปรแกรมและการ
ออกแบบทีไม่ครอบคลุมการตรวจนับครุ ภณั ฑ์ ทําให้เกิดความไม่สะดวกในการตรวจนับ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาปั ญหาและ
หาแนวทางเพือปรับปรุ งโปรแกรมโดยการนําเทคโนโลยี WebRTC มาประยุกต์ใช้งาน โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือ
พัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานง่าย ช่ วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรสํานักงาน ลดเวลาในการตรวจนับ
ครุ ภณั ฑ์ ลดภาระการทํางานของเจ้าหน้าทีงานพัสดุและกรรมการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ และเพือปรับปรุ งกระบวนการ
ตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ของหน่วยงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน การพัฒนาโปรแกรมอาศัยหลักการทํางานของเว็บ
แอพพลิเคชัน ซึ งพัฒนาด้วยภาษา PHP AngularJS JavaScript CSS และ HTML5 และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล
MySQL โปรแกรมทีพัฒนาขึนใหม่นีสามารถเรี ยกใช้งานผ่านเว็บวิวบนสมาร์ ทดีไวซ์ และสามารถใช้กล้องถ่ายรู ป
ในสมาร์ ทดี ไวซ์อ่านบาร์ โค้ดและถ่ายภาพเพือช่วยในการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ได้ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ
ของกรรมการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์จาํ นวน 12 คน ต่อโปรแกรมทีนําเสนอ ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการใช้
งานโปรแกรม ด้านประสิ ทธิ ภาพในการใช้โปรแกรมในการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ และด้านการเปรี ยบเทียบระหว่าง
การตรวจนับด้วยโปรแกรมกับการตรวจนับด้วยการจดบันทึกลงกระดาษ พบว่าความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (xˉ
= 4.22, S.D. = 0.66) และการเปรี ยบเทียบในด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้โปรแกรมในรู ปแบบ WebRTC ของ
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คณะกรรมการในปี 2563 กับการใช้โปรแกรมในรู ปแบบโมบายแอพพลิเคชันของคณะกรรมการในปี 2560 ซึ งมี
กรรมการจํานวน 12 คนเท่ากัน โดยใช้การทดสอบของฟิ ชเชอร์ ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ
พบว่าโปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์ทีพัฒนาด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WebRTC ช่วยให้การตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์มี
ประสิ ทธิ ภาพดีกว่าการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์ทีพัฒนาในรู ปแบบโมบายแอพพลิเคชัน
คําสํ าคัญ: ครุ ภณั ฑ์; การตรวจนับครุ ภณั ฑ์; โปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์
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 (xˉ = 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
งานพัสดุ ภายใต้งานการเงิ นการคลัง และพัสดุ สํา นัก งานสํานัก สํา นัก บริ ก ารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มีบทบาทหน้าทีในการรั บผิดชอบเกี ยวกับการบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ ตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์
เพื อตรวจหาที ตัง และตรวจสอบสภาพปั จ จุ บ ัน ของครุ ภ ัณ ฑ์ ว่า มี ส ภาพใช้ง านได้ต ามปกติ หรื อ ชํา รุ ด หรื อ
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เสื อมสภาพ เพือนําข้อมูลทีได้ไปช่ วยในการติดสิ นใจ จัดซื อ จัดจ้าง เพือให้ได้มาซึ งครุ ภณ
ั ฑ์ทีมีประสิ ทธิ ภาพใน
ปริ มาณทีเหมาะสมต่อความต้องการของหน่วยงาน
งานพัสดุ ได้ดาํ เนิ นการตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ งกําหนดให้หน่ วยงานต้องทําการตรวจนับ
ครุ ภณั ฑ์ในเดือนแรกของปี งบประมาณ คือตังแต่วนั ที 1-30 ตุลาคม และส่ งรายงานการตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ประจําปี
ให้แก่มหาวิทยาลัยภายในวันที 30 พฤศจิกายน ของทุกปี และในแต่ละปี สํานักบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ดําเนิ นการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ โดยแต่งตังคณะกรรมการเพือทําการตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ตามสถานทีต่างๆ ภายใน
หน่ วยงาน ซึ งการสํารวจดังกล่าวค่อนข้างลําบาก เนื องจากมีครุ ภณ
ั ฑ์หลายรายการถูกเคลื อนย้ายจากทีตังเดิ ม
รวมทังมี ค รุ ภ ัณ ฑ์ บ างรายการถู ก ติ ด ตังอยู่ภ ายในครุ ภ ัณ ฑ์ อี ก รายการ เช่ น การติ ด ตังฮาร์ ด ดิ ส ก์ไ ว้ใ นเครื อง
คอมพิวเตอร์ ซึ งทังฮาร์ ดดิสก์และคอมพิวเตอร์ ต่างก็เป็ นครุ ภณ
ั ฑ์คนละรายการ ทําให้เกิดความล่าช้าและเสี ยเวลา
ในการค้นหาและตรวจสอบครุ ภณั ฑ์ ส่ วนการบันทึกข้อมูลทีตังครุ ภณั ฑ์ทีมีการเคลือนย้าย เจ้าหน้าทีงานพัสดุจะใช้
โปรแกรม Excel ในการเก็บบันทึกข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะของครุ ภณ
ั ฑ์แต่ละรายการและข้อมูลทีตังของ
ครุ ภณั ฑ์ ซึ งเมือมีการเคลือนย้ายครุ ภณั ฑ์เกิดขึน เจ้าหน้าทีจะทําการแก้ไขข้อมูลทีตังใหม่ของครุ ภณ
ั ฑ์แทนทีข้อมูล
ที ตังเดิ ม ในโปรแกรม Excel ทํา ให้ข ้อ มู ล เดิ ม ที ถู ก เก็บ บัน ทึ ก สู ญ หาย และไม่ส ามารถตรวจสอบประวัติก าร
เคลือนย้ายครุ ภณั ฑ์ได้
ในปี 2559 ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การพัฒนาระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ ในรู ปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน เพือใช้
สําหรั บจัดการข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ การเบิกครุ ภณ
ั ฑ์ การออกใบเบิกครุ ภณ
ั ฑ์ รายงานข้อมูลสิ นทรัพย์ของหน่ วยงาน
และใช้สําหรับเตรี ยมข้อมูลเพือการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ โดยระบบดังกล่าวสามารถสร้างบาร์ โค้ดจากรหัสสิ นทรัพย์
สําหรับนําไปติดให้กบั ครุ ภณ
ั ฑ์แต่ละรายการเพือใช้ในการตรวจนับ ต่อมาในปี 2560 ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิจยั เพือ
พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที หรื อสมาร์ ทดี ไวซ์ ในรู ปแบบของโมบายแอพพลิเคชัน เพือใช้ในการตรวจ
นับครุ ภณั ฑ์ [1] โดยใช้ตวั อ่านบาร์ โค้ดทีเรี ยกว่า Barcode scanner plugin ซึ งจะอาศัยกล้องถ่ายรู ปทีอยูบ่ นอุปกรณ์
เคลื อนที เช่ น สมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต ให้ทาํ หน้า ทีเป็ นเครื องอ่านบาร์ โค้ด สําหรั บอ่านบาร์ โค้ดของรหัส
สิ นทรัพย์ทีถูกสร้างมาจากระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ เพือช่ วยให้คณะกรรมการสามารถค้นหาและตรวจสอบ
สภาพครุ ภณั ฑ์ได้สะดวกและรวดเร็ วยิงขึน ช่วยลดภาระการทํางานของเจ้าหน้าทีงานพัสดุ ซึ งจากการนําโปรแกรม
ตรวจนับครุ ภณั ฑ์ในรู ปแบบโมบายแอพพลิเคชันมาใช้งาน พบข้อจํากัดในการใช้งาน เช่น การออกแบบหน้าจอที
ยากต่อการใช้ รายการครุ ภณั ฑ์ทีผ่านการตรวจนับและยังไม่ถูกตรวจนับถูกแสดงรวมกัน ทําให้เกิดความไม่สะดวก
ในการค้นหารายการครุ ภณ
ั ฑ์ทียังไม่ได้ตรวจนับ โปรแกรมไม่มี ในส่ วนของการถ่ ายรู ปและอัพโหลดรู ปภาพ
ครุ ภณั ฑ์ และการติดตังโปรแกรมเพือใช้งานค่อนข้างยุง่ ยาก
จากปั ญหาทีพบ และกรณี ศึกษาในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบั งานพัสดุ จากงานวิจยั ที
เกี ยวข้องดังต่อไปนี นราธิ ป วงษ์ปัน [2] ได้นาํ เสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศครุ ภณ
ั ฑ์ดว้ ยบาร์ โค้ดสองมิติ
สําหรั บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลํา ปาง โดยได้พฒั นาระบบสารสนเทศให้ส ามารถ
ตรวจสอบ บันทึก และแก้ไขข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ภายในคณะผ่านระบบออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็ ว และสามารถ
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ตรวจสอบข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ได้ด้วยการติ ดตังโปรแกรมสําหรั บอ่านบาร์ โค้ดสองมิติ เยาวภา จรั สสันติจิต [3] ได้
นําเสนอการพัฒนาระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์เพือจัดการข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ และโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนทีเพือ
ตรวจนับ ครุ ภ ัณฑ์ เพือใช้ใ นสํานัก บริ ก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยเชี ย งใหม่ โดยได้พฒั นาระบบ
สารสนเทศเพือช่วยในการจัดการข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ การเบิกครุ ภณ
ั ฑ์ การออกใบเบิกครุ ภณ
ั ฑ์ สร้างบาร์ โค้ดสําหรับ
ครุ ภณ
ั ฑ์ รายงานข้อมูลสิ นทรัพย์ของหน่วยงาน และพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันเพือช่วยในการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์
จากบาร์ โค้ด ช่ วยให้การค้นหาและตรวจสอบสภาพครุ ภณ
ั ฑ์ทาํ ได้สะดวกและรวดเร็ ว สุ จิตรา พรหมสาขา ณ
สกลนคร ชนิ ดา ภูลวรรณ ชุ ติมา ละอองแก้ว และชยุตม์ บรรเทิงจิตร [4] ได้นาํ เสนอการพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลครุ ภณั ฑ์ของแผนกพัสดุในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยได้
พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ การแจ้งซ่อม และนําเอาเทคโนโลยีรหัสแท่ง
(Barcode) มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ เพือให้เกิดความสะดวกและลดปั ญหาความผิดพลาดในการ
ตรวจนับครุ ภณั ฑ์ ระบบสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าสําหรับครุ ภณ
ั ฑ์ทีใกล้ถึงเวลาหมดประกันสัญญา และรายงาน
การส่ งซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์ให้กบั หน่วยงานทีเกียวข้อง ราชภัฏ บุญยิงยง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล [5] ได้นาํ เสนอระบบ
จัดการครุ ภณ
ั ฑ์ กรณี ศึกษาโรงพยาบาลบานแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยได้พฒั นาระบบทีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ครุ ภณั ฑ์ ข้อมูลการเบิกจ่ายครุ ภณั ฑ์ และรายงานการเบิกครุ ภณั ฑ์ ช่วยให้การเบิกจ่ายครุ ภณั ฑ์ทาํ ได้รวดเร็ ว ข้อมูลมี
ความถูกต้องแม่นยําและสามารถตรวจสอบได้
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ขึนใหม่ เพือนํามาใช้แทนทีโปรแกรมตรวจ
นับครุ ภ ัณฑ์เดิ มที อยู่ในรู ป แบบของโมบายแอพพลิ เคชัน โดยพัฒนาให้อยู่ในรู ป แบบของเว็บ แอพพลิ เคชันที
สามารถเรี ยกใช้งานผ่านเว็บวิว (WebView) บนสมาร์ ทดีไวซ์ และนําเอาเทคโนโลยี WebRTC (Web Real-Time
Communications) [6] มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ซึ งเป็ นการสื อสารผ่านเว็บตามเวลาจริ ง โดยใช้ภาษา HTML5
และ JavaScript เพือให้คณะกรรมการสามารถใช้กล้องถ่ายรู ปบนสมาร์ ทดีไวซ์อ่านบาร์ โค้ดและถ่ายภาพในขณะ
ตรวจนับครุ ภณั ฑ์ได้ ซึ งจะช่วยให้กระบวนการตรวจนับครุ ภณั ฑ์ของหน่วยงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
2. เอกสารทีเกียวข้ อง
2.1 เทคโนโลยี WebRTC
WebRTC [6-7] ย่อมาจาก Web Real-Time Communications เป็ นเทคโนโลยีทีใช้สําหรั บพัฒนา
แอพพลิเคชัน ทังเว็บแอพพลิเคชันและเนทีฟแอพพลิเคชัน (Native Application) ให้สามารถติดต่อสื อสารแบบ
เรี ยลไทม์หรื อตามเวลาจริ งได้ ของข้อมูลทังภาพ เสี ยง หรื อตัวอักษรข้อความ โดยทีผูใ้ ช้ไม่จาํ เป็ นต้องติดตังปลัก
อินหรื อโปรแกรมอืนเพิมเติม สําหรับเว็บแอพพลิเคชันนันสามารถใช้งาน WebRTC ได้ผา่ นเว็บบราวเซอร์ ไม่วา่ จะ
เป็ น Chrome Firefox Safari หรื อ Opera หรื อเรี ยกใช้งานผ่านเว็บวิวของระบบปฏิบตั ิการ Android หรื อ iOS
นอกจากนี ยังสามารถใช้งาน WebRTC ในเนทีฟแอพพลิเคชันทังในระบบปฏิบตั ิการของ Andriod และ iOS ได้
เช่ นกัน ซึ ง WebRTC จะมีคาํ สัง getUserMedia ซึ งเป็ น JavaScript API ทีใช้ในการจับภาพและเสี ยง การ
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ติดต่อสื อสารข้อมูลของ WebRTC นัน ข้อมูลทีส่ งไปในระบบเครื อข่าย (Network system) จะต้องมีการเข้ารหัส
เพือความปลอดภัย ดังนันเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ ทีให้บริ การจึงจําเป็ นต้องมีการรักษาความปลอดภัย โดยใช้โปรโตคอล
HTTPS (Hypertext Transfer protocol over SSL) เพือให้เกิดความปลอดภัยในการรับส่ งข้อมูลบนระบบเครื อข่าย
ในการพัฒนาโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์จะอาศัยเทคโนโลยี WebRTC โดยนํามาประยุกต์ใช้งานเพือให้สามารถ
ใช้กล้องถ่ายรู ปบนสมาร์ ทดีไวซ์ สําหรับอ่านบาร์ โค้ดหรื อถ่ายภาพเพือช่วยในการตรวจนับครุ ภณั ฑ์
2.2 Web Application Security
เว็บแอพพลิเคชัน คือ แอพพลิเคชันทีถูกพัฒนาขึนและติดตังอยูบ่ นเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ (Application Server)
สามารถเรี ยกใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ ได้ โดยอาศัยโปรโตคอล HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ซึ งเป็ น
ข้อตกลงหรื อภาษาทีใช้ในการสื อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ เพือให้คอมพิวเตอร์ บนระบบเครื อข่ายสามารถเข้าใจ
กันได้ ซึ งการทํางานของ HTTP นีจะอยูใ่ น Application Layer และทํางานทีพอร์ ต 80 แต่เนื องจากข้อมูลทีใช้ใน
การรับส่ งเป็ น Plain Text ซึ งเป็ นข้อมูลทีประกอบด้วยข้อความและรู ปภาพ ทีไม่มีการเข้ารหัส (Non Encrypt) จึง
ง่ ายต่ อการถูกดักจับ หรื อขโมยข้อมูล หรื อถูกโจมตี ระบบเว็บ แอพพลิ เคชันจากแฮกเกอร์ (Hacker) หรื อจาก
โปรแกรมทีเรี ยกว่า Sniffer นอกจากนียังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีรับส่ งได้ ดังนันการพัฒนา
เว็บแอพพลิ เคชันโดยไม่คาํ นึ งถึ งการสร้ างความปลอดภัยให้กบั เว็บแอพพลิ เคชัน จึงเป็ นการเปิ ดช่ องทางให้กบั
แฮกเกอร์ ทีจะเข้ามาเจาะระบบ เพือดักจับข้อมูลหรื อเข้ามาโจมตีเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ ได้ วิธีแก้ปัญหาทีเกิ ดขึนกับการ
ใช้โปรโตคอล HTTP คือ การเปลียนมาใช้โปรโตคอล HTTPS หรื อ HTTP Over SSL ทีอยูใ่ น Transport Layer
ทํางานทีพอร์ ต 443 ซึ งเป็ นโปรโตคอลทีช่วยรักษาความปลอดภัยในการสื อสารระหว่างเครื องคอมพิวเตอร์ บน
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เนืองจากข้อมูลทีใช้ในการรับส่ งเป็ น Cipher Text ซึ งข้อมูลจะมีการเข้ารหัส (Encrypt)
เมือถูกแฮกเกอร์ ดกั จับ แฮกเกอร์ จะไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ อีกทังมีการทํา Authentication ซึ งเป็ นการตรวจสอบ
เพือยืนยันตัวตนในการรับรองข้อมูลทีมีการรับส่ งระหว่างเครื องลูกข่าย (Client) หรื อเว็บบราวเซอร์ กับเครื องแม่
ข่าย (Server) หรื อเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ (Web Server) ดังนัน เมือมีการรั บส่ งข้อมูลระหว่างเว็บบราวเซอร์ กบั เว็บ
เซิ ร์ฟเวอร์ ดว้ ยโปรโตคอล HTTPS ข้อมูลทีมีการส่ งจาก Application Layer และมายัง Transport Layer จะผ่าน
SSL จึงทําให้ขอ้ มูลทีส่ งมาถูกเข้ารหัสอยู่เสมอ [8-9] ในการพัฒนาโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีนําเทคโนโลยี
WebRTC มาประยุกต์ใช้งาน ต้องอาศัยโปรโตคอล HTTPS เพือช่วยในด้านความปลอดภัยในการแลกเปลี ยน
ข้อมูลระหว่างโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีเรี ยกใช้งานผ่านสมาร์ ทดี ไวซ์ กับระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ทีติด
ตังอยูบ่ นเครื องเซิ ร์ฟเวอร์
2.3 การอ่ านบาร์ โค้ ดด้ วย quaggaJS
quaggaJS [10-11] เป็ นโปรแกรมทีอาศัยเทคโนโลยี WebRTC กล่าวคือ quaggaJS มีการใช้งานคําสัง
getUserMedia ซึ งเป็ น JavaScript API ของเทคโนโลยี WebRTC เพือใช้ในการจับภาพบาร์ โค้ด เป็ นโปรแกรมที
ถูกพัฒนาขึนด้วยภาษา JavaScript โดยนักพัฒนาแอพพลิเคชัน ชื อ Christoph Oberhofer เพือช่วยให้แอพพลิเคชัน
ต่างๆ สามารถอ่านบาร์ โค้ดได้ ซึ งโปรแกรมจะทํางานด้วยกระบวนการแปลและถอดรหัสจากรู ปภาพทีอ่านได้
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กล่าวคือ โปรแกรมจะค้นหารู ปแบบทีคล้ายกับบาร์ โค้ดทีอยูภ่ ายในรู ปภาพ โดยจะค้นหาเส้นทีอยูต่ ิดกันและมีมุมที
คล้ายกัน ซึ งโดยทัวไปแล้วบาร์ โค้ดจะมีลกั ษณะเป็ นแท่งสี ดาํ จํานวนหลายแท่งเรี ยงต่อกัน และมีพืนทีว่างสี ขาวอยู่
ระหว่างแท่งสี ดาํ แต่ละแท่ง โดยขนาดของบาร์ โค้ดจะขึนอยูก่ บั ปริ มาณข้อมูลทีเข้ารหัส ดังรู ปที 1

รู ปที 1 การอ่านบาร์ โค้ดด้วย quaggaJS [11]
3. วิธีการดําเนินงาน
3.1 กรอบแนวคิด
ในการตรวจนับครุ ภณั ฑ์ประจําปี ของหน่วยงาน เนื องจากจํานวนครุ ภณ
ั ฑ์ทีคณะกรรมการต้องค้นหาและ
ตรวจสอบมีจาํ นวนมากกว่า 2,500 รายการ และมีแนวโน้มว่าจะมากขึนในอนาคต การตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ดว้ ยการ
จดบันทึ ก ลงบนกระดาษ และนํา ข้อมู ล ที ได้ส่ ง ให้ก ับ เจ้า หน้า ที งานพัส ดุ เพื อทํา การบันทึ ก ปรั บ ปรุ ง ข้อมู ล ใน
โปรแกรม Excel อาจเกิดความผิดพลาด ทําให้ขอ้ มูลทีได้ไม่ถูกต้อง อีกทังเจ้าหน้าทีงานพัสดุจาํ เป็ นต้องรวบรวม
ข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ทีผ่านการตรวจนับ และจัดทําเป็ นรายงานส่ งให้กบั มหาวิทยาลัย ซึ งก่อให้เกิดความล่าช้าในการ
ดําเนินงาน ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดทีจะพัฒนาโปรแกรมเพือใช้ตรวจนับครุ ภณั ฑ์ทีสามารถใช้งานผ่านสมาร์ ทดีไวซ์แทน
การจัดบันทึกด้วยกระดาษ เพือช่ วยให้เกิ ดความสะดวกในการทํางาน โดยข้อมูลทีได้จากการตรวจนับจะถูกเก็บ
บันทึกไว้ในระบบบริ หารจัดการครุ ภณั ฑ์ทีผูว้ ิจยั ได้พฒั นาไว้แล้ว เพือให้ระบบทําการสรุ ปข้อมูลจากการตรวจนับ
และแสดงเป็ นรายงานต่อไป ซึ งจะช่วยอํานวยความสะดวกและลดเวลาการตรวจนับของคณะกรรมการ และลด
เวลาในการจัดทํารายงานของเจ้าหน้าทีงานพัสดุได้เป็ นอย่างมาก โดยได้มีการพัฒนาโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์นี
มาแล้วในรู ปแบบโมบายแอพพลิ เคชัน แต่เนื องจากมีขอ้ จํากัดในการใช้งาน ผูว้ ิจยั จึงต้องการปรับปรุ งโปรแกรม
ขึนใหม่ให้อยูใ่ นรู ปแบบเว็บแอพพลิเคชัน เพือแก้ไขข้อจํากัดและสามารถใช้งานได้สะดวกยิงขึน
3.2 ขันตอนการดําเนินงาน
3.2.1 เทคโนโลยีทใช้
ี ในการพัฒนา
โปรแกรมสําหรับตรวจนับครุ ภณั ฑ์ผา่ นทางสมาร์ ทดีไวซ์ เช่น สมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต ทีพัฒนาขึนนีจะ
อยู่ในรู ปแบบของเว็บแอพพลิ เคชัน ทีช่วยให้คณะกรรมการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์สามารถค้นหาครุ ภณ
ั ฑ์ในรู ปแบบ
ต่างๆ รวมถึ งสามารถอ่านบาร์ โค้ดครุ ภณ
ั ฑ์เพือตรวจนับ และถ่ายภาพ หรื ออัพโหลดรู ปภาพได้ โดยโปรแกรมจะ
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อาศัยเว็บบราวเซอร์ บนสมาร์ ทดีไวซ์ ซึ งเรี ยกว่า เว็บวิว (Web View) ในการแสดงผล ผูว้ ิจยั ได้นาํ เอาเทคโนโลยี
WebRTC ซึ งเป็ นเทคโนโลยีทีเหมาะสมสําหรั บการสื อสารผ่านเว็บตามเวลาจริ งมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
โปรแกรม เพือให้สามารถใช้กล้องถ่ายรู ปในการอ่านบาร์ โค้ด หรื อถ่ายบันทึกภาพครุ ภณ
ั ฑ์ในการตรวจนับ ซึ ง
ภาษาทีเหมาะสําหรับใช้กบั เทคโนโลยีนี คือ HTML5 และ JavaScript และเลือกใช้ AngularJS ซึ งเป็ น JavaScript
Framework เพือช่วยสนันสนุ น และขยายความสามารถของภาษา HTML ให้สามารถทํางานในลักษณะทีเป็ น
Dynamic Web Page คือเป็ นเว็บทีสามารถตอบโต้กบั ผูใ้ ช้ได้ ซึ งมีลกั ษณะการทํางานเป็ นแบบ MVC (Model-ViewController) โดยใช้ภาษา HTML5 CSS และ JavaScript ในการพัฒนาส่ วนของการติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (View) ใช้
AngularJS ในส่ วนของการควบคุมการทํางานและติดต่อกับฐานข้อมูล (Controller) ช่วยให้การประมวลผลเป็ นไป
อย่างรวดเร็ ว และเนื องจากโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์มีการใช้ขอ้ มูลทีมาจากระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ ซึ ง
ฐานข้อมูลทีใช้คือ MySQL ดังนันภาษาทีเหมาะสมทีใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL จึงใช้เลือกภาษา PHP
และใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) ในการจัดการกับข้อมูลและตารางต่างๆ ภายในฐานข้อมูล
(Model) นอกจากนี ได้นาํ quaggaJS [10] ซึ งเป็ นโปรแกรมทีพัฒนาด้วยภาษา JavaScript มาช่ วยในการพัฒนา
โปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์ เพือให้สามารถอ่านบาร์ โค้ดได้โดยอาศัยเทคโนโลยี WebRTC
3.2.2 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
ปั ญหาและข้อจํากัดทีพบจากการใช้โปรแกรมในรู ปแบบโมบายแอพพลิ เคชันในการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์
ของคณะกรรมการ มีหลายประการ ดังนี
1) การออกแบบหน้าจอและการจัดวางปุ่ มต่างๆ มีการจัดวางทีไม่สะดวกต่อการใช้งาน
2) การแสดงรายการข้อมูลครุ ภณั ฑ์สําหรับตรวจนับจะใช้วิธีเรี ยงลําดับข้อมูลตามเลขทีสิ นทรัพย์จากน้อย
ไปมาก เมือตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์รายการใดเสร็ จ โปรแกรมจะกลับมายังหน้ารายการครุ ภณ
ั ฑ์โดยแสดงผลเรี ยงลําดับ
ตามเลขทีครุ ภณ
ั ฑ์จากน้อยไปมากทุกครัง ทําให้เกิ ดความไม่สะดวกในการใช้งาน เนื องจากกรรมการต้องเลื อน
หน้าจอ เพือค้นหารายการครุ ภณั ฑ์ทียังไม่ได้ตรวจซึ งแสดงอยูด่ า้ นล่างของหน้าจอทุกครัง
3) โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ยงั ไม่มีในส่ วนทีใช้ถ่ายรู ปครุ ภณ
ั ฑ์และอัพโหลดรู ปภาพครุ ภณ
ั ฑ์ทีไม่มีใน
ระบบ เพือนําไปเก็บในระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์
4) การใช้งานโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ จะต้องทําการติ ดตังโปรแกรมบนเครื องสมาร์ ทดี ไวซ์ของ
กรรมการแต่ละคน ซึ งอาจพบปั ญหาในการติดตังใช้งาน เนื องจากสมาร์ ทดี ไวซ์แต่ละเครื องมีคุณสมบัติและ
ลักษณะทีไม่เหมือนกัน ทําให้ยากต่อการติดตัง
นอกจากนี การพัฒนาโปรแกรมในรู ป แบบเว็บแอพพลิ เคชัน ด้วยเทคโนโลยี WebRTC จะต้องพัฒนา
เพือให้รองรับต่อการตรวจนับด้วยบาร์ โค้ด เช่ นเดี ยวกับโปรแกรมในรู ปแบบโมบายแอพพลิ เคชัน ซึ งต้องอาศัย
กล้องถ่ายรู ปบนสมาร์ ทดีไวซ์ในการอ่านบาร์ โค้ดทีติดอยูบ่ นครุ ภณ
ั ฑ์แต่ละรายการ โดยบาร์ โค้ดทีใช้ในการตรวจ
นับจะเป็ นรหัสสิ นทรัพย์ทีระบบบริ หารจัดการครุ ภณั ฑ์สร้างขึน และเป็ นบาร์ โค้ดแบบ 128 (Code 128) ดังรู ปที 2
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รู ปที 2 บาร์ โค้ดรหัสสิ นทรัพย์ (บาร์ โค้ดแบบ 128)
จากการวิเคราะห์ปัญหาทีกล่าวมา ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การออกแบบโปรแกรมให้สามารถทํางานร่ วมกับระบบ
บริ หารจัดการครุ ภณั ฑ์ แสดงด้วยผังงาน (Flow Chart) ดังรู ปที 3
ระบบบริหารจัดการครุ ภัณฑ์

โปรแกรมตรวจนับครุ ภัณฑ์

เริ มต้น

เริ มต้น

จัดการข้อมูล
ครุ ภณ
ั ฑ์

ฐานข้อมูล
ครุ ภณ
ั ฑ์

อ่านบาร์โค้ด
แสดงข้อมูล
ครุ ภณ
ั ฑ์

สร้างบาร์โค้ด

จัดการการเบิก
ครุ ภณ
ั ฑ์

แสดงรายงาน
บันทึกสภาพ
ครุ ภณ
ั ฑ์

จบ

จบ

รู ปที 3 การทํางานของโปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์ร่วมกับระบบบริ หารจัดการครุ ภณั ฑ์
3.2.3 การออกแบบฐานข้ อมูล
การออกแบบฐานข้อมู ล ของโปรแกรมตรวจนับ ครุ ภ ัณฑ์ เป็ นการออกแบบเพื อให้ส ามารถทํา งานได้
สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ โดยแสดงด้วยแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล (Entity Relation Diagram) ดังรู ปที 4
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วันที GL
รหัสสถานที

จํานวนเงิน

ชือครุ ภณั ฑ์

ชือสถานที

สภาพครุ ภณั ฑ์

เลขทีครุ ภณั ฑ์
1

ครุ ภณั ฑ์

สถานที
1

มี

1

มี

มี
1
ใบเบิก
เลขทีใบเบิก

N
มี

1
ลายเซ็นต์

1

การเบิก

1

มี
1

รหัสการเบิก

ผูเ้ บิก

วันที
รหัสผูเ้ บิก

1

วันทีเบิก
ชือผูเ้ บิก

รู ปที 4 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram)
3.3 วิธีประเมินผลการวิจัย
ประเมินผลการวิจยั ด้วยวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติ ดังนี
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพรรณา เพือสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ใน
รู ปแบบ WebRTC ของคณะกรรมการ จํานวน 12 คน นําข้อมูลจากการสํารวจมาหาค่าเฉลีย (xˉ) และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) กําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์คะแนน ดังนี
คะแนนเฉลียอยูใ่ นช่วง 4.51 - 5.00
ถือว่าอยูใ่ น
ระดับมากทีสุ ด
คะแนนเฉลียอยูใ่ นช่วง 3.51 - 4.50
ถือว่าอยูใ่ น
ระดับมาก
คะแนนเฉลียอยูใ่ นช่วง 2.50 - 3.50
ถือว่าอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลียอยูใ่ นช่วง 1.51 - 2.50
ถือว่าอยูใ่ น
ระดับน้อย
คะแนนเฉลียอยูใ่ นช่วง 1.00 - 1.50
ถือว่าอยูใ่ น
ระดับน้อยทีสุ ด
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน โดยใช้การทดสอบของฟิ ชเชอร์ (Fisher’s Exact Test) [13] เพือทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี
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สมมติฐาน : โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีพัฒนาโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WebRTC ช่วยให้การตรวจ
นับครุ ภณ
ั ฑ์มีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าหรื อเท่ากับการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีพัฒนาในรู ปแบบของโมบาย
แอพพลิเคชัน
มากกว่าหรื อเท่ากับระดับเห็นด้วย หมายถึง ความพึงพอใจในระดับเห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิง
น้อยกว่าระดับเห็นด้วย หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง
4. ผลการดําเนินงาน
4.1 ผลการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
มีขนตอนในออกแบบและพั
ั
ฒนา ดังนี
1) ออกแบบข้อกําหนดในการพัฒนาโปรแกรมในรู ปแบบเว็บแอพพลิ เคชัน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
WebRTC ซึ งเป็ นการระบุขอ้ กําหนดของการออกแบบในการพัฒนาและข้อมูลทีต้องการในโปรแกรม ได้แก่ ข้อมูล
ทีจะนํามาแสดงในหน้าจอต่อไปหลังจากทีบันทึกข้อมูลการตรวจนับ หรื อข้อกําหนดเกียวกับรู ปแบบการแสดงผล
ข้อมูล เช่น สี ขนาดตัวอักษร เป็ นต้น
2) ออกแบบหน้าจอการใช้งาน รวมถึ งเพิมส่ วนการทํางานทียังไม่มีในโปรแกรม เพือกําหนดรู ปแบบ
(Template) ให้กบั เพจ (Page) แต่ละเพจในโปรแกรม และเขียนคําสังเพือควบคุ มการทํางานของโปรแกรมให้
สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามทีต้องการ โดยภาษาทีใช้ในการพัฒนา คือ PHP AngularJS JavaScript CSS และ
HTML5 และใช้ภาษา SQL ในการจัดการฐานข้อมูล
3) ทดสอบโปรแกรม ทําการทดสอบการทํางานของโปรแกรมทีพัฒนา เพือให้มนในว่
ั
าโปรแกรมสามารถ
ทํางานและแสดงผลได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการในการใช้งาน
4) ติ ดตังโปรแกรมทีพัฒนาเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วบนเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ ทีให้บริ การระบบบริ หารจัดการ
ครุ ภณ
ั ฑ์ เพือให้คณะกรรมการสามารถเรี ยกใช้งานได้ และเนื องจากในการติดต่อสื อสารข้อมูลของ WebRTC นัน
ข้อมูลทีรับส่ งภายในระบบเครื อข่ายจะต้องมีการเข้ารหัสเพือความปลอดภัย ดังนันเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ ทีให้บริ การ
จําเป็ นต้องใช้โปรโตคอล HTTPS โดยต้องทําการติดตังใบรั บรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ SSL
Certificate [12] เพือช่วยเพิมการรักษาความปลอดภัยในการรับส่ งข้อมูลบนระบบเครื อข่าย และช่วยให้ขอ้ มูลทีมี
การรับส่ งมีความถูกต้องสมบูรณ์
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สรุ ปการทํางานของโปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์ทีทํางานร่ วมกับระบบบริ หารจัดการครุ ภณั ฑ์ ดังรู ปที 5

สร้างบาร์โค้ด

ระบบบริหาร
จัดการครุภัณฑ์

บันทึกข้อมูล
การตรวจนับ

นําข้อมูล
ไปใช้
DB

แสดงรายงาน

แสดงข้อมูลครุ ภณั ฑ์

รายงาน

แสดงครุ ภณั ฑ์ทีตรวจนับ

อ่านบาร์โค้ด

ติดบาร์โค้ด
บนครุ ภณั ฑ์

โปรแกรม
ตรวจนับ
ครุ ภณั ฑ์

รู ปที 5 การทํางานของโปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์ทีทํางานร่ วมกับระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์
โปรแกรมทีพัฒนาสามารถเรี ยกใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ หรื อเว็บวิว บนสมาร์ ทดีไวซ์ เช่น เช่น Chrome
หรื อ Safari ทีมีมาพร้อมกับสมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ตนันๆ โดยไม่จาํ เป็ นต้องติดตังโปรแกรมใดๆ เพิมเติม และ
จากการทดสอบความสามารถในการอ่านบาร์ โค้ดของโปรแกรมจากกล้องถ่ายรู ปบนสมาร์ ทดี ไวซ์ พบว่า ความ
ละเอียดของกล้องมีส่วนสําคัญในการอ่านค่าจากบาร์ โค้ด นอกจากนี ระยะโฟกัสระหว่างกล้องกับบาร์ โค้ดและ
ขนาดของบาร์ โค้ดมีความสัมพันธ์กนั กล้องทีมีความละเอียดสู งจะมีระยะโฟกัสในการอ่านบาร์ โค้ดได้ไกลกว่า
กล้องทีมีความละเอียดตํา และสามารถอ่านบาร์ โค้ดทีมีขนาดเล็กได้ดีกว่า ความละเอียดของกล้องทีเหมาะสมใน
การอ่ า นบาร์ โ ค้ด ที สร้ า งจากระบบบริ ห ารจัด การครุ ภ ัณ ฑ์ คื อ 12 ล้า นพิ ก เซล และด้ว ยวิ ว ฒ
ั นาการทางด้า น
เทคโนโลยีกล้องถ่ายรู ปบนสมาร์ ทดีไวซ์ในปั จจุบนั ทําให้การใช้กล้องถ่ายรู ปเพืออ่านบาร์ โค้ดของโปรแกรมตรวจ
นับครุ ภณั ฑ์ สามารถอ่านค่าของบาร์ โค้ดได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน
โดยการทํางานของโปรแกรม เป็ นดังนี
1) การเรี ยกใช้งานโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์จะเรี ยกผ่านเว็บบราวเซอร์ บนสมาร์ ทดีไวซ์ เช่น Chrome
หรื อ Safari โดยพิมพ์ชือเว็บไซต์ของโปรแกรมทีให้บริ การบนเว็บบราวเซอร์ แสดงดังรู ปที 6 และรู ปที 7 ซึ งจะมี
เมนูสําหรับใช้งานในส่ วนต่างๆ ของโปรแกรมเพือการตรวจนับ ประกอบด้วย กรรมการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ ค้นหา
ตามเลขทีสิ นทรัพย์ ค้นหาตามชือผูเ้ บิก ค้นหาตามชือครุ ภณั ฑ์ และเบิกครุ ภณั ฑ์ แสดงดังรู ปที 8
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(ข)

(ก)

รู ปที 6 (ก) เรี ยกใช้โปรแกรมผ่าน Chrome และ (ข) เรี ยกใช้โปรแกรมผ่าน Safari

รู ปที 7 พิมพ์ชือเว็บไซต์เพือเข้าใช้
โปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์

รู ปที 8 เมนูการใช้งาน
โปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์
2) โปรแกรมมีเมนูเพือให้คณะกรรมการสามารถตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ได้หลายทางเลือก ได้แก่ ตรวจนับผ่าน
รายชือของคณะกรรมการซึ งรับผิดชอบตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ในแต่ละห้องหรื อสถานทีภายในหน่วยงาน ตรวจนับจาก
การอ่านบาร์ โค้ดเลขทีสิ นทรัพย์ครุ ภณั ฑ์ ตรวจนับจากการค้นหาชือผูเ้ บิก หรื อค้นหาชือครุ ภณั ฑ์ แสดงดังรู ปที 9
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รู ปที 9 (ก) การตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์จากรายชือของคณะกรรมการ (ข) ตรวจนับจากการอ่านบาร์ โค้ด
เลขทีสิ นทรัพย์ครุ ภณั ฑ์ (ค) ตรวจนับจากการค้นหาชื อผูเ้ บิก และ (ง) ตรวจนับจากการค้นหาชือครุ ภณั ฑ์
3) โปรแกรมสามารถใช้กล้องถ่ายรู ปบนสมาร์ ทดี ไวซ์ เพืออ่านบาร์ โค้ดเลขทีสิ นทรัพย์ของครุ ภณ
ั ฑ์ที
ต้องการตรวจนับ โดยคณะกรรมการสามารถเลื อกทีเมนู “ค้นหาตามเลขทีสิ นทรัพย์” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
สําหรับตรวจนับครุ ภณั ฑ์ดว้ ยการอ่านบาร์ โค้ด โดยจะปรากฏจอภาพทีใช้ในการอ่านบาร์ โค้ด และเมือจับภาพได้ใน
ตําแหน่งทีเหมาะสม โปรแกรมจะทําการแปลงบาร์ โค้ดทีอ่านได้เป็ นเลขทีสิ นทรัพย์ แล้วแสดงใน Text Box แสดง
ดังรู ปที 10 และเมือแตะทีปุ่ มค้นหา โปรแกรมจะทําการค้นหาข้อมูลและแสดงครุ ภณ
ั ฑ์ทีค้นพบในหน้าจอ เพือให้
คณะกรรมการทําการบันทึกหรื อแก้ไขข้อมูลการตรวจนับต่อไป แสดงดังรู ปที 11 และรู ปที 12
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รู ปที 10 ค้นหาครุ ภณั ฑ์ทีต้องการตรวจนับจากการอ่านบาร์ โค้ด

รู ปที 11 โปรแกรมแสดงครุ ภณ
ั ฑ์ทีค้นพบ

รู ปที 12 หน้าจอสําหรับบันทึกข้อมูลการตรวจนับ

4) โปรแกรมสามารถอัพโหลดรู ปภาพครุ ภณ
ั ฑ์ โดยคณะกรรมการสามารถเลือกรู ปแบบในการอัพโหลด
ไฟล์ภาพได้ ทังนี ขึนอยู่กบั แอปทีเกียวข้องกับรู ปภาพทีติดตังอยู่บนสมาร์ ดีไวซ์ในแต่ละเครื อง ไม่ว่าจะเป็ นการ
เลือกรู ปภาพทีมีอยูใ่ นแกลเลอรี ภาพถ่ายของเครื อง หรื อเลือกรู ปภาพจากการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรู ป แสดงดังรู ป
ที 13 และเมืออัพโหลดภาพแล้ว โปรแกรมจะเก็บภาพไว้บนเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ ของระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์
แสดงดังรู ปที 14
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รู ปที 13 หน้าจอการอัพโหลดรู ปภาพครุ ภณั ฑ์
รู ปที 14 รู ปภาพครุ ภณั ฑ์ทีอัพโหลดแล้ว
และเก็บบันทึกบนเครื องเซิ ร์ฟเวอร์
5) โปรแกรมสามารถอํานวยความสะดวกในการเซ็นต์เบิกครุ ภณั ฑ์ให้กบั เจ้าหน้าทีงานพัสดุและผูเ้ บิก โดย
ผูเ้ บิกสามารถเซ็ นต์ชือเพือเบิกครุ ภณ
ั ฑ์ผ่านทางสมาร์ ทดี ไวซ์ได้ ลายเซ็ นต์ดงั กล่ าวจะถูกบันทึกเก็บไว้ในระบบ
บริ หารจัดการครุ ภณั ฑ์ และปรากฎในใบเบิกครุ ภณั ฑ์ แสดงดังรู ปที 15 และรู ปที 16

รู ปที 16 ใบเบิกครุ ภณั ฑ์ทีประกอบด้วยลายเซ็นต์

รู ปที 15 หน้าจอสําหรับเซ็นต์เบิกครุ ภณั ฑ์

จากผลการผลการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมข้างต้น สามารถอภิปรายผลโดยเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ที
เกียวข้อง ได้ดงั นี
1) นราธิ ป วงษ์ปัน [2] ทีได้พฒั นาระบบสารสนเทศครุ ภณ
ั ฑ์ ด้วยบาร์ โค้ดสองมิติ เพือช่วยอํานวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบเก็บข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ ในการตรวจสอบ บันทึก และแก้ไขข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
แตกต่างกันทีการอ่านข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์จากบาร์ โค้ดสองมิติ ต้องทําการติดตังโปรแกรมสําหรับอ่าน และโปรแกรม
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ดังกล่าวจะแสดงข้อมูลครุ ภณั ฑ์เพือการตรวจสอบ เช่น หมายเลขครุ ภณั ฑ์ ห้องทีตังครุ ภณ
ั ฑ์ วันทีจัดซื อ เป็ นต้น แต่
ไม่สามารถบันทึกหรื อแก้ไขข้อมูล เช่น การเปลียนชือผูเ้ บิก การเปลียนสถานทีตัง หรื อบันทึกสภาพครุ ภณ
ั ฑ์ (ปกติ
หรื อ ชํารุ ด)ได้
2) เยาวภา จรั ส สั นติ จิต [3] ที ได้พฒั นาระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์เพือจัดการข้อมู ล ครุ ภ ัณฑ์ และ
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนทีเพือตรวจนับครุ ภณั ฑ์ โดยงานวิจยั นี เป็ นการพัฒนาปรับปรุ งโปรแกรมเพือใช้ในการ
ตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ แทนทีโปรแกรมเดิ มทีพบปั ญหาและข้อจํากัด โดยมีการปรับปรุ งโปรแกรมให้สามารถทํางาน
ร่ วมกับระบบบริ หารจัดการครุ ภณั ฑ์ และตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้งานมากขึน
3) สุ จิตรา พรหมสาขา ณ สกลนคร ชนิ ดา ภูลวรรณ ชุ ติมา ละอองแก้ว และชยุตม์ บรรเทิงจิตร [4] ทีได้
พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ของแผนกพัสดุในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ทีได้นาํ เอาเทคโนโลยีรหัสแท่งมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ เพือความสะดวกในการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์
ของกรรมการ เช่นเดียวกับงานวิจยั นี โดยระบบดังกล่าวมีการพัฒนาในส่ วนของการแจ้งซ่ อมและรายงานการส่ ง
ซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์ให้กบั หน่ วยงานทีเกียวข้อง ซึ งไม่มีในงานวิจยั นี และผูว้ ิจยั เห็ นว่ามีประโยชน์สามารถนํามาพัฒนา
เพิมให้กบั โปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์ของงานวิจยั นีได้ในอนาคต
4) ราชภัฏ บุญยิงยง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล [5] ทีได้พฒั นาระบบจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ กรณี ศึกษาโรงพยาบาล
บานแพ้ว (องค์การมหาชน) เพือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ ข้อมูลการเบิกจ่ายครุ ภณ
ั ฑ์ และรายงานการเบิก
ครุ ภณั ฑ์ ช่วยให้การเบิกจ่ายครุ ภณั ฑ์ทาํ ได้รวดเร็ ว เช่นเดียวกับงานวิจยั นี แต่ระบบนีไม่มีการพัฒนาในส่ วนของการ
ตรวจนับครุ ภณั ฑ์
4.2 ผลการประเมินทางสถิติ
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ในรู ปแบบ WebRTC ใน
การตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์จากคณะกรรมการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวน 12 คน โดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการ
ใช้ง านโปรแกรม สถิ ติทีใช้ คือ ค่าสถิ ติร้อยละ ค่าเฉลี ย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน พบว่า ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ต่อการใช้โปรแกรมในการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ มีความพอใจในทัง 3 ด้าน คือ ด้าน
การใช้งานโปรแกรม ด้านประสิ ทธิ ภาพในการใช้โปรแกรมในการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ ด้านการเปรี ยบเทียบระหว่าง
การตรวจนับด้วยโปรแกรมกับการตรวจนับด้วยการจดบันทึกลงกระดาษ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 4.22) และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ซึ งอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได้ทุกข้อ เมือพิจารณารายละเอี ยดแต่ละด้านพบว่า
คณะกรรมการตรวจนับครุ ภณั ฑ์มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลียความพึงพอใจสู งสุ ด คือ 4.50 ได้แก่ ลด
ขันตอนการจดบันทึ ก ช่ วยให้ก ารตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ท าํ ได้เร็ วขึ น และช่ วยให้ก ระบวนการตรวจนับ ครุ ภ ัณฑ์มี
ประสิ ทธิ ภาพ และรองลงมาตามลําดับ คือ การตรวจนับ ด้วยโปรแกรมช่ วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการตรวจนับ
มากกว่าการตรวจนับด้วยการจดบันทึก ความผิดพลาดในการใช้งานน้อย ลดภาระการทํางานของฝ่ ายงานพัสดุ การ
เข้าถึงข้อมูลทําได้รวดเร็ ว การออกแบบหน้าจอใช้งานมีความเหมาะสม แสดงผลได้อย่างถูกต้องชัดเจน โปรแกรม
ใช้งานง่าย และการค้นหาครุ ภณั ฑ์ทาํ ได้ง่ายและสะดวก ดังแสดงในตารางที 1
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ตารางที 1 แสดงค่าเฉลียและค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ใน
รู ปแบบ WebRTC ของคณะกรรมการตรวจนับครุ ภณั ฑ์ จํานวน 12 คน
ความคิดเห็น
xˉ
S.D.
แปลความ
ด้ านการใช้ งานโปรแกรม
4.00
0.60
มาก
1. การออกแบบหน้าจอใช้งานมีความเหมาะสม
2. โปรแกรมใช้งานง่าย
3.92
0.67
มาก
3. การค้นหาครุ ภณ
ั ฑ์ทาํ ได้ง่ายและสะดวก
3.83
0.83
มาก
4.08
0.67
มาก
4. การเข้าถึงข้อมูลทําได้รวดเร็ ว
5. แสดงผลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
4.00
0.74
มาก
ด้ านประสิ ทธิภาพในการใช้ โปรแกรมในการตรวจนับครุ ภัณฑ์
4.50
0.52
มาก
6. ลดขันตอนการจดบันทึก
ั ฑ์ทาํ ได้เร็ วขึน
4.50
0.67
มาก
7. ช่วยให้การตรวจนับครุ ภณ
4.33
0.49
มาก
8. ความผิดพลาดในการใช้งานน้อย
9. ลดภาระการทํางานของฝ่ ายงานพัสดุ
4.33
0.65
มาก
ั ฑ์มีประสิ ทธิ ภาพ
4.50
0.52
มาก
10. ช่วยให้กระบวนการตรวจนับครุ ภณ
ด้ านการเปรี ยบเทียบการตรวจนับครุภัณฑ์
11. การตรวจนับด้วยโปรแกรมช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพ
4.42
0.51
มาก
ในการตรวจนับมากกว่าการตรวจนับด้วยการจดบันทึก
4.22
0.66
มาก
รวม
ในส่ วนของการทดสอบสมมติฐาน เพือทดสอบระดับความพึงพอใจด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้โปรแกรม
ตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีอยูใ่ นรู ปแบบ WebRTC ของคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังให้ดาํ เนิ นการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์
ในปี พ.ศ. 2563 กับการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีอยู่ในรู ปแบบโมบายแอพพลิ เคชันของคณะกรรมการที
ได้รับการแต่งตังให้ดาํ เนิ นการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 12 คนเท่ากัน ผลการทดสอบโดยใช้การ
ทดสอบของฟิ ชเชอร์ (The Fisher’s Exact Test) [13] เพือทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ทีเป็ นอิสระจากกันทีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สรุ ปได้วา่ โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีพัฒนาโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WebRTC ช่วย
ให้การตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์มีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีพัฒนาในรู ปแบบของโมบาย
แอพพลิเคชัน แสดงดังตารางที 2
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ตารางที 2 แสดงผลการทดสอบระดับความพึงพอใจด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีอยูใ่ น
รู ปแบบ WebRTC ในปี พ.ศ. 2563 กับการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีอยูใ่ นรู ปแบบโมบายแอพพลิเคชันในปี
พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังให้ดาํ เนิ นการตรวจนับครุ ภณั ฑ์ จํานวน 12 คนเท่ากัน
ระดับความพึงพอใจ
p-value of
จํานวน
ความคิดเห็น
กลุ่ม
รวม
Fisher's Exact
น้ อยกว่ าระดับ มากกว่ าหรือเท่ ากับ
ต่ อกลุ่ม
Test**
เห็นด้ วย
ระดับเห็นด้ วย
ลดขันตอนการ WebRTC
12
0 (0.0)
12 (100.0)
12 (100.0)
0.239
จดบันทึก
Mobile
12
2 (16.7)
10 (83.3)
12 (100.0)
ช่วยให้การ
WebRTC
12
1 (8.3)
11 (91.7)
12 (100.0)
0.295
ตรวจนับ
Mobile
12
3 (25.0)
9 (75.0)
12 (100.0)
ครุ ภณั ฑ์ทาํ ได้
เร็ วขึน
ความผิดพลาด WebRTC
12
0 (0.0)
12 (100.0)
12 (100.0)
0.239
ในการใช้งาน
น้อย
Mobile
12
2 (16.7)
10 (83.3)
12 (100.0)
ลดขันตอนการ WebRTC
12
1 (8.3)
11 (91.7)
12 (100.0)
0.500
ทํางานด้านการ
พัสดุ
Mobile
12
2 (16.7)
10 (83.3)
12 (100.0)
ช่วยให้
WebRTC
12
0 (0.0)
12 (100.0)
กระบวนการ
ตรวจนับ
Mobile
12
1 (8.3)
11 (91.7)
ครุ ภณั ฑ์มี
ประสิ ทธิ ภาพ
** หมายเหตุ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS ทีระดับนัยสําคัญ 0.05

12 (100.0)

0.500

12 (100.0)

5. สรุ ป
งานวิจยั นี นําเสนอการพัฒนาโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ ทีนําเทคโนโลยี WebRTC มาประยุกต์ใช้งาน
โดยพัฒนาในรู ปแบบเว็บแอพพลิเคชัน สามารถเรี ยกใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ เช่น Chrome บนระบบปฏิบตั ิการ
Android หรื อ Safari บนระบบปฏิบตั ิการ iOS ทีมีมาพร้อมกับสมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต เพือนํามาใช้ในการตรวจ
นับครุ ภณ
ั ฑ์แทนทีโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีพัฒนาในรู ปแบบโมบายแอพพลิ เคชัน ทีได้พฒั นาขึนในปี 2560
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ซึ งพบปั ญหาและข้อจํา กัดในการใช้ง านหลายประการ ผลจากการพัฒนาและทดสอบใช้งานโปรแกรม พบว่า
โปรแกรมช่วยให้คณะกรรมการสามารถใช้โปรแกรมเพือตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ได้สะดวกรวดเร็ วยิงขึน โดยข้อมูลจาก
การตรวจนับจะถูกบันทึกเก็บไว้ในระบบบริ หารจัดการครุ ภณั ฑ์ เพือให้เจ้าหน้าทีงานพัสดุสามารถตรวจสอบสภาพ
ครุ ภณั ฑ์ และจัดทํารายงานส่ งให้กบั มหาวิทยาลัยได้ โปรแกรมแสดงรายการครุ ภณ
ั ฑ์ทีผ่านการตรวจนับและยังไม่
ถูกตรวจนับแยกจากกัน เพือความสะดวกรวดเร็ วในการค้นหาครุ ภณ
ั ฑ์ทียังไม่ถูกตรวจนับ โปรแกรมสามารถอ่าน
บาร์ โค้ดและค้นหาครุ ภณ
ั ฑ์จากบาร์ โค้ดทีอ่านได้ ซึ งพบว่าความถูกต้องของข้อมูลทีได้จากการอ่านบาร์ โค้ดนัน
ขึนอยูก่ บั ความละเอียดของกล้อง ระยะโฟกัสระหว่างกล้องกับบาร์ โค้ด และขนาดของบาร์ โค้ด โปรแกรมสามารถ
ถ่ายรู ปครุ ภณั ฑ์ และอัพโหลดรู ปภาพเพือเก็บยังเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ ของระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ได้ ซึ งโปรแกรม
ทีพัฒนาขึนนี ใช้งานได้ง่ายและสะดวก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรสํานักงาน ลดเวลาในการตรวจนับ
ครุ ภณั ฑ์ ลดภาระการทํางานของเจ้าหน้าทีงานพัสดุและกรรมการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ และช่วยให้กระบวนการตรวจ
นับครุ ภณั ฑ์ของหน่วยงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
โปรแกรมตรวจนับ ครุ ภ ัณฑ์ในรู ปแบบ WebRTC ที ได้พ ฒ
ั นาขึ นนี สามารถนํา ไปใช้เ ป็ นโปรแกรม
ต้นแบบให้กบั คณะ หน่ วยงานต่างๆ ภายในมหาวิท ยาลัย รวมถึ งองค์กร หรื อบริ ษทั ภายนอก ที มีค วามสนใจ
ต้องการนําระบบนี ไปใช้ง าน โดยใช้งานร่ วมกับระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ ซึ งหน่ วยงานต่างๆ สามารถนํา
โปรแกรมนีไปประยุกต์ใช้ และปรับให้เหมาะสมต่อความต้องการในการใช้งานของแต่ละหน่วยงานได้ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WebRTC กับโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ ของระบบบริ หาร
จัดการครุ ภ ัณฑ์ ได้รั บ ทุ น สนับ สนุ น จาก ทุ นวิจยั สถาบันเพื อพัฒนาการบริ ห ารจัดการงานวิ จยั มหาวิท ยาลัย
เชียงใหม่ ปี งบประมาณ 2563
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี มีวตั ถุ ประสงค์เพื อศึก ษา และเปรี ยบเทียบแนวคิดในการคํา นวณต้นทุ นโลจิ สติ กส์ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่างธุ รกิ จขนาดเล็ก จํานวน 30 สถานประกอบการ ธุ รกิ จขนาด
กลาง จํานวน 30 สถานประกอบการ และธุ รกิ จขนาดใหญ่ จํานวน 30 สถานประกอบการ เพือทําการเก็บข้อมูล
และเปรี ยบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ ในส่ วนของต้นทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) ตามแนวคิดของ CASS Method
ทีพิจารณาต้นทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) ที 10% ของผลรวมค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการขนส่ ง (CTran) และ ต้นทุนการ
ถือครองสิ นค้าคงคลัง (CInvent) และการใช้ขอ้ มูลจากต้นทุนโลจิสติกส์ จากตัวชี วัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ และ
โซ่ อุปทานภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ขอ้ มูล 1.ต้นทุนการพยากรณ์และการวางแผนความต้องการของลูกค้า (CILPI1)
2.ต้น ทุ น การให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า และกิ จ กรรมสนับ สนุ น (CILPI2) 3.ต้น ทุ น การสื อสารด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ และ
การจัดการคําสังซื อ (CILPI3) 4.ต้นทุนการจัดซื อจัดหา (CILPI4) 5.ต้นทุนการขนถ่ายและการบรรจุ หีบห่ อ (CILPI5)
6. ต้นทุนการจัดการคลังสิ นค้า (CILPI6) 7. ต้นทุนการบริ หารสิ นค้าคงคลัง (CILPI7) 8. ต้นทุนการขนส่ ง (CILPI8) และ
9. ต้นทุนโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ (CILPI9)
จากการศึกษาพบว่าธุ รกิจขนาดเล็ก และธุ รกิจขนาดกลาง ต้นทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) ทีใช้ขอ้ มูลจาก
ตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่าสู งกว่าแนวคิดของ CASS Method โดย
ธุ รกิจขนาดเล็กมีตน้ ทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) มีมูลค่า 29,794,124.16 บาท คิดเป็ น 5.50% ของยอดขาย ในขณะ
ทีแนวคิดของ CASS Method มีมูลค่า 5,950,500.35 บาท คิดเป็ น 1.10% ของยอดขาย และธุ รกิ จขนาดกลาง
มีตน้ ทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) มีมูลค่า 188,532,364.72 บาท คิดเป็ น 3.49% ในขณะทีแนวคิดของ CASS Method
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มีมูลค่า 52,989,890.95 บาท คิดเป็ น 0.98% ของยอดขาย ในขณะเดียวกันธุ รกิจขนาดใหญ่มีตน้ ทุนบริ หารจัดการ
(CAdmins) ทีใช้ขอ้ มูลจากจากตัวชี วัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติ กส์ และโซ่ อุปทานภาคอุ ตสาหกรรม มีมูลค่าน้อยกว่า
แนวคิดของ CASS Method มีมูลค่า 318,171,359.82 บาท คิดเป็ น 1.39% ของยอดขาย ในขณะทีแนวคิดของ
CASS Method มีมูลค่า 138,822,298.37 บาท คิดเป็ น 0.61% ของยอดขาย จากการศึกษาวิจยั พบว่าปั จจัยหนึ งทีทํา
ให้ธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางมีตน้ ทุนการบริ การจัดการ (CAdmins) สู งเนื องจากยังขาดการใช้เทคโนโลยี หรื อ
ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจ หรื อบางธุ รกิจกําลังอยูใ่ นช่วงพัฒนาจึงทําให้ตน้ ทุนดังกล่าวสู งกว่า
ธุ รกิจขนาดใหญ่
คําสํ าคัญ: ต้นทุนโลจิสติกส์; ตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์; ต้นทุนบริ หารจัดการ; 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
อุตสาหกรรมอาหารมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิ จของประเทศไทยทังในด้านเศรษฐกิ จ การจ้างงาน
การเชื อมโยงกับเกษตรกร ซึ งอาหารไทยนันเป็ นทียอมรับจากทัวโลกในด้านของคุณภาพ โดยในปี 2562 มีมูลค่า
ในการส่ งออก 21,428.38 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ [1] นอกจากการผลิ ตสิ นค้าทีมีคุณภาพแล้วการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าก็นบั เป็ นส่ วนสําคัญในการดําเนิ นธุ รกิจ ซึ งกิ จกรรมต่าง ๆ จําเป็ นจะต้องมีการบริ หารจัดการ
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนทีมีประสิ ทธิ ภาพ และมีตน้ ทุนทีตําทีสุ ดเพือสร้างความได้เปรี ยบในการ
แข่ ง ขัน [2] ซึ งในปั จ จุ บ ัน โลจิ ส ติ ก ส์ และซั พ พลายเชนได้เ ข้า มามี บ ทบาทสํ า คัญ ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดย
ธนาคารโลกได้จ ัด อันดับ ดัช นี ว ดั ประสิ ท ธิ ภาพระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ระหว่า งประเทศ (International Logistics
Performance Index : LPI) ซึ งปั จจุบนั ประเทศไทยจัดอยูในกลุ่มประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสู ง (UpperMiddle Income Group) โดยในปี 2018 ใน LPI Rank ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับ 32 ได้คะแนน 3.14 [3] สําหรับ
ต้นทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จดั ทํารายงานโลจิสติกส์
ของประเทศไทย โดยในปี 2560 ต้นทุนโลจิสติกส์ ของประเทศไทยมีมูลค่ารวม 2,106.5 พันล้านบาท หรื อคิดเป็ น
สัดส่ วนร้ อยละ 13.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ งโครงสร้ างต้นทุนโลจิสติกส์ ประกอบด้วยต้นทุนค่า
ขนส่ ง สิ นค้า ของไทยมี มู ล ค่ า รวม 1,140.1 พันล้า นบาท ต้นทุ นการเก็ บ รั ก ษาสิ นค้า คงคลัง มี มู ล ค่ า รวม 774.9
พันล้านบาท และต้นทุนการบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์ มีมูลค่ารวม 191.5 พันล้านบาท โดยต้นทุนการบริ หาร
จัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ งปั จจุบนั ประเทศไทยใช้สมมติฐานการคํานวณเท่ากับร้ อยละ 10 ของผลรวมต้นทุนค่า
ขนส่ งสิ นค้า และต้นทุนการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง ซึ งอ้างอิงสมมุติฐานของสหรัฐอเมริ กาในช่วงปี 2533 –2542
จากการคํานวณของ Robert V. Delaney แห่งบริ ษทั CASS Information System (CASS Method) [4]
งานวิจยั ฉบับนี มีวตั ถุประสงค์เพือทําการศึกษาต้นทุนในกิจกรรมของโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมอาหาร
ที เป็ นกรณี ศึ ก ษา ในส่ ว นต้น ทุ นการบริ ห ารจัด การด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ โดยการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ต้น ทุ น ในกิ จ กรรม
โลจิสติกส์ ตามกรอบตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index :
ILPI) จํานวน 90 สถานประกอบการ เพือทําการเปรี ยบเทียบต้นทุนบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์ ตามแนวทางของ
CASS Method ทีประเทศไทยกําหนดต้นทุนบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์ ไว้ที 10% ตามทีปรากฏในรายงาน
โลจิสติกส์ของประเทศไทยประจําปี 2561 และเปรี ยบเทียบต้นทุนโลจิสต์ระหว่างกลุ่มจากขนาดธุ รกิจ
2. แนวคิดและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจ ัยฉบับนี ได้ท าํ การแบ่งกลุ่ ม ตัวอย่างทีใช้ในการจัดเก็บ ข้อมู ล ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ๆ ละ 30 โรงงาน
โดยพิจารณาจากขนาดของอุตสาหกรรมการผลิ ตจากจํานวนพนักงาน และสิ นทรัพย์ถาวร (ไม่รวมทีดิ น) ได้แก่
ธุ รกิ จขนาดเล็ก จํานวนพนัก งานไม่ เกิ น 50 คน สิ นทรั พย์ถาวรไม่เกิ น 50 ล้านบาท ธุ รกิ จขนาดกลาง จํานวน
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พนักงานไม่เกิน 200 คน สิ นทรัพย์ถาวรไม่เกิ น 200 ล้านบาท และ ธุ รกิจขนาดใหญ่ จํานวนพนักงานไม่เกิน 500
คน สิ นทรัพย์ถาวรไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ งในกรณี ทีสิ นทรัพย์ถาวร หรื อ จํานวนพนักงาน อยูค่ นละเกณฑ์ให้ยึด
ตามสิ นทรั พย์ถ าวร หรื อ จํานวนพนัก งานที น้อยกว่าเป็ นเกณฑ์ใ นการจํา แนก [5] โดยมี แนวคิ ดทีจะกล่ า วถึ ง
3 แนวคิดใหญ่ๆ ในการดําเนิ นงานวิจ ัยฉบับนี คือ ความสัม พันธ์ ของกิ จกรรมโลจิ ส ติ กส์ ต่อต้นทุนโลจิ สติ ก ส์
ตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพ โลจิสติกส์ และการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
2.1 ความสั มพันธ์ ของกิจกรรมโลจิสติกส์ ต่อต้ นทุนโลจิสติกส์
คํานิยาม “โลจิสติกส์” [6] หมายถึง กิจกรรมทีเป็ นส่ วนหนึ งของการจัดการซัพพลายเชน ทีทําให้ได้มาซึ ง
สิ นค้าและบริ การ รวมถึงการเคลือนย้าย การจัดเก็บ และการกระจายสิ นค้า จากแหล่งทีผลิตวัตถุดิบจนถึงการส่ ง
มอบสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งในการศึกษาต้นทุนทีเกิดขึน
ในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ประกอบไปด้วย 9 กิจกรรมหลัก 13 กิจกรรมย่อย [7]ได้แก่ การติดต่อสื อสารด้านโลจิ
สติกส์ (Logistics Communications) การบริ การลูกค้า (Customer Service) กระบวนการสังซื อ (Order processing)
การคาดการณ์ความต้องการ (Demand forecasting) การจัดซื อ (Procurement) การบริ หารสิ นค้าคงคลัง (Inventory
Management) การบริ หารการขนส่ ง (Transportation Management) การบริ หารคลังสิ นค้า และการจัดเก็บ
(Warehousing and Storage) โลจิสติกส์ ยอ้ นกลับ (Reverse Logistics) การจัดเตรี ยมอะไหล่ และชิ นส่ วนต่างๆ
(Parts and Services Support) การเลือกทีตังโรงงาน และคลังสิ นค้า (Plant and Warehouse Site Selection) การ
เคลือนย้ายวัสดุ (Material Handling) และการบรรจุภณั ฑ์ และหี บห่อ (Packaging and packing)
2.2 ต้ นทุนโลจิสติกส์
การเปิ ดการค้าเสรี ส่งผลให้เกิดการแข่งขันธุ รกิจอย่างรุ นแรงนอกจากการบริ หารจัดการต้นทุนทังซัพพลาย
เชนจึงมีความสําคัญอย่างยิงในการดําเนินธุ รกิจในยุคปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีการวิเคราะห์ตน้ ทุนโลจิสติกส์ ของ
ภาคอุ ตสาหกรรม เพือเป็ นตัวชี วัดประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการจัดการโลจิ สติ กส์ ในภาพรวมของประเทศตาม
มาตรฐานสากล โดยทําการเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ กบั ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดยมีองค์ประกอบ
3 ส่ วน ดังนี [8-9]
2.2.1 ต้ นทุนการขนส่ ง (CTran)
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้าจากแหล่งผลิ ตไปยังลูกค้า ซึ งอาจเป็ นกรณี มีรถขนส่ งเอง หรื อจ้างบริ ษทั
ขนส่ ง เช่ น เงิ นเดือนและค่าล่วงเวลาของพนักงานแผนกขนส่ ง ค่าเชือเพลิง ต้นทุนค่าบํารุ งรักษารถ และค่าเสื อม
ราคา หรื อค่าใช้จ่ายในการจ้างบริ ษทั
2.2.2 ต้ นทุนการถือครองสิ นค้ าคงคลัง (CInvent)
ค่าใช้จ่ายทังหมดทีเกิดจากการเก็บรักษาวัตถุดิบ งานระหว่างทํา (Work In Process: WIP) และสิ นค้า
สําเร็ จรู ป ต้นทุนการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง ประกอบด้วยต้นทุนทีสําคัญ 2 ส่ วน ได้แก่
ต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง ต้นทุนทีเกิดจากการจัดเก็บสิ นค้าคงคลัง ต้นทุนวัตถุดิบ หรื อสิ นค้าทีทํา
การจัดเก็บ ค่าเสื อมราคา ค่าประกันภัย ค่าดอกเบีย โดยจะคํานวณจาก
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ต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง = ต้นทุนสิ นค้าทีทําการจัดเก็บ * (β+ i)

(1)

เมือ β คือ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในการจัดเก็บ ค่าเสื อมราคา ค่าประกันภัย ค่าดอกเบีย คิดเป็ นร้ อยละ 19 ซึ ง
อ้างอิงสมมติฐานเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริ กา และ i คือ อัตราดอกเบียลูกค้าชันดี (Average Minimum Lending
Rate) ร้อยละ 6.9 จากค่าเฉลียอัตราดอกเบียลูกค้าชันดีของธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2562
ต้นทุนบริ หารจัดการคลังสิ นค้า ต้นทุนทีเกิ ดจากกิ จกรรมในการจัดเก็บ หรื อถื อครองสิ นค้า หรื อค่าเช่ า
คลัง สิ น ค้า ค่ า ใช้ จ่ า ยของพนั ก งาน หรื อค่ า เช่ า อุ ป กรณ์ ใ นการขนถ่ า ย ค่ า นํามัน เชื อเพลิ ง อุ ป กรณ์ ข นถ่ า ย
ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้น
2.2.3 ต้ นทุนการบริหารจัดการ (CAdmins)
ต้นทุนทีเกิ ดจากการบริ การจัดการด้านโลจิ สติ กส์ และซัพพลายเชน เนื องจากข้อมูลต้นทุนการบริ หาร
จัดการด้านโลจิสติกส์ เป็ นข้อมูลทีจัดเก็บได้ยากเพราะในทางปฏิ บตั ิระบบการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชี ของหลาย
ประเทศไม่ได้แยกต้นทุนส่ วนนีออกมาอย่างชัดเจน ซึ งการคํานวณต้นทุนการบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์ สําหรับ
ประเทศไทยจะอ้างอิงสมมติฐานตาม CASS Method ซึ งคํานวณจากสัดส่ วนร้อยละ 10 ของผลรวมต้นทุนการถือ
ครองสิ นค้าคงคลัง และต้นทุนการขนส่ ง [4]
CAdmin= (CTran + CInvent) x 10%

(2)

2.3 ตัวชี วัดประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์
การวิเคราะห์ตน้ ทุนโลจิสิติกส์ และซัพพลายเชนจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีเครื องมือ หรื อตัวชีวัด เพือให้
ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของธุ รกิจ ซึ งปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีการจัดทําตัวชี วัด
ประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index: ILPI) โดยกองโลจิสติกส์
กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ได้พฒั นาตัวชี วัดจากความสัมพันธ์ของกิ จกรรมโลจิสติกส์ ต่อต้นทุนโลจิสติกส์ และ
จัดทําระบบสารสนเทศในการประมวลผลข้อมูล [10] โดยแบ่งมิติตวั ชี วัดออกเป็ น 3 ด้าน [11] ได้แก่ มิติดา้ น
ต้นทุ น มิ ติด้า นเวลา และมิ ติด้า นความน่ า เชื อถื อ โดยอ้า งอิ งตามตัวชี วัดประสิ ท ธิ ภาพจากแบบจํา ลองอ้า งอิ ง
การจัดการโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์ (SCOR MODEL) [12, 13] โดยงานวิจยั ฉบับนี จะพิจารณาเฉพาะในส่ วนมิติ
ด้านต้นทุน ดังตารางที 1
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ตารางที 1 ตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรมโลจิสติกส์
(มิติดา้ นต้นทุน)
ILPI1: การพยากรณ์และ
การวางแผนความต้องการ
ของลูกค้า

นิ ยาม

ข้อมูลทีใช้ในการวิเคราะห์

เป็ นตัวชีวัดทีใช้แสดงต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
(CILPI1)

- จํานวนพนักงานทีทําหน้าทีพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
- ระยะเวลาเฉลียทีใช้ในการจัดทําการพยากรณ์
- เงินเดือนเฉลียของพนักงานทีทําหน้าทีพยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้า
ILPI2: การให้บริ การแก่
เป็ นตัวชีวัดแสดงต้นทุนค่าใช้จ่ายการ
- เงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานแผนกบริ การลูกค้า
ลูกค้าและกิจกรรม
ให้บริ การลูกค้า (CILPI2)
- ค่าใช้จ่ายในส่ วนของอุปกรณ์เครื องเขียน ค่าติดต่อสื อสาร
สนับสนุน
- ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกิดขึนจากแผนกบริ การลูกค้า
ILPI3: การสื อสารด้านโล เป็ นตัวชีวัดทีใช้แสดงสัดส่ วนการลงทุน
- ค่าเสื อมราคาต่อปี หรื อค่าเช่าของระบบสารสนเทศทีใช้ในการสื อสาร
จิสติกส์
ด้านระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สือสาร
ภายในองค์กร (Software) รวมถึงค่าติดตัง ค่าอบรมการใช้งาน เช่น
และการจัดการคําสังซือ
โดยเปรี ยบเทียบกับยอดขายต่อปี ของบริ ษทั
ระบบ DRP ระบบ ERP และซอฟต์แวร์ อืนๆ เป็ นต้น (หากไม่ทราบ
(CILPI3)
ให้ใช้มูลค่าของระบบสารสนเทศ/5 ปี )
- ค่าเสื อมราคาต่อปี หรื อค่าเช่า อุปกรณ์เพือการสื อสารภายในองค์กร
(Hardware) เช่น คอมพิวเตอร์ เครื องพิมพ์ และโทรศัพท์ เป็ นต้น
(หากไม่ทราบ ให้ใช้มูลค่าของอุปกรณ์เพือการสื อสาร/5 ปี )
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ เช่น ค่าบํารุ งรักษาอุปกรณ์ และระบบสารสนเทศ
ILPI4: การจัดซื อจัดหา
เป็ นตัวชีวัดแสดงต้นทุนทีเกิดจากการจัดซื อ - เงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานจัดซื อ
จัดหาวัตถุดิบ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ - ค่าใช้จ่ายในส่ วนของอุปกรณ์เครื องเขียน ค่าติดต่อสื อสาร ทีเกิดขึน
ติดต่อสื อสาร (CILPI4)
ในแผนกจัดซื อ
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึนจากแผนกจัดซื อ
ILPI5: การขนถ่ายและการ เป็ นตัวชีวัดแสดงมูลค่าความเสี ยหายของ
มูลค่าของสิ นค้าทีเสี ยหายระหว่างกระบวนการบรรจุหีบห่ อ
บรรจุหีบห่ อ
สิ นค้าทีเกิดขึนระหว่างกระบวนการบรรจุ
กระบวนการจัดเก็บจนถึงการจัดเตรี ยมสิ นค้าเพือการส่ งมอบให้กบั
หี บห่อ การจัดเก็บ จนถึงการจัดเตรี ยมสิ นค้า ลูกค้า
เพือการส่งมอบให้แก่ลูกค้า (CILPI5)
ILPI6: การจัดการ
เป็ นตัวชีวัดแสดงต้นทุนค่าใช้จ่ายทังหมดที - เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานแผนกคลังสิ นค้า
คลังสิ นค้า
ใช้ในการบริ หารจัดการคลังสิ นค้า (CILPI6)
- ค่าเสื อมราคาของอาคารคลังสิ นค้าตามทีลงบัญชี (หากไม่ทราบ ให้ใช้
มูลค่าก่อสร้างอาคารคลังสิ นค้า/20 ปี ) ค่าประกันภัยอาคารคลังสิ นค้า
และค่าเช่าพืนทีคลังสิ นค้าภายนอก
- ค่าเสื อมราคาของอุปกรณ์ขนถ่าย (Material Handling Equipment)
ทังหมดในคลังสิ นค้าทีเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั (หากไม่ทราบ ให้ใช้
มูลค่าอุปกรณ์ขนถ่าย/10 ปี ) หรื อค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่าย (Material
Handling Equipment)
- ค่าเช่า และเสื อมราคาของระบบสารสนเทศการบริ หารคลังสิ นค้า
(Warehouse Management System) (หากไม่ทราบ ให้ใช้มลู ค่า/5 ปี )
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2.4 การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ในงานวิจยั ฉบับ ผูว้ ิจยั จะนําข้อมู ลต้นทุ นกิ จกรรมต่ า งๆ ที ได้จากการจัดเก็ บ ข้อมูล ของโรงงานที เป็ น
กรณี ศึกษาทัง 90 โรงงาน เพือทําการวิเคราะห์ทางสถิ ติ ภายในกลุ่มธุ รกิ จขนาดเล็ก ธุ รกิจขนาดกลาง และธุ รกิจ
ขนาดใหญ่ พร้ อมกับ ทํา การเปรี ย บเที ย บข้อ มู ล ระหว่า งกลุ่ ม เพื อวิ เคราะห์ ค วามสอดคล้องของข้อ มู ล โดยมี
รายละเอียดดังนี
2.4.1 การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)
ปั จจุบนั ได้มีการนําการแจกแจงแบบปกติไปประยุกต์ใช้กบั งานต่างๆ กันอย่างกว้างขวาง เนื องจากเมือถือ
ว่าประชากรมีการแจกแจงแบบปกติ และจากคุณสมบัติทางคณิ ตศาสตร์ ทีสําคัญของการแจกแจงแบบปกติ ทําให้
นักคณิ ตศาสตร์ สามารถพัฒนาทฤษฎีการทดสอบอืนๆตามมาหลายทฤษฎีให้ X1, X2.... Xn, เป็ นตัวแปรสุ่ มขนาด n
จากประชากรทีมีการแจกแจงแบบปกติ [14-15] ซึ งในงานวิจยั ฉบับนี ได้มีการทดสอบการแจกแจงของข้อมูลใน
ส่ วนของค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในแต่ละกิจกรรมทีได้จากสํารวจข้อมูลจากสถานประกอบการทีเป็ นกรณี ศึกษา โดยใช้
โปรแกรม Minitab ในส่ วนของฟังก์ชนั Normality Test
(

( )=

√

โดยที คือค่าเฉลีย และ

)

, −∞ <

< ∞, −∞ <

< ∞,

>0

(3)

คือค่าความแปรปรวน

2.4.2 สถิติพาราเมตริกหรือสถิตินอนพาราเมตริก
การใช้สถิ ติพาราเมตริ กหรื อสถิ ตินอนพาราเมตริ ก สถิ ติอา้ งอิง (inferential statistics) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลแบ่งเป็ นสถิ ติพาราเมตริ ก (parametric statistics) และสถิ ตินอนพาราเมตริ ก (nonparametric statistics)
บางครังเรี ยกสถิติทีไม่ใช้พารามิเตอร์ โดยพารามิเตอร์ หมายถึง ค่าทีแสดงคุณลักษณะของประชากร พารามิเตอร์ ที
สําคัญ ได้แก่ ค่าเฉลีย มัธยฐาน ความแปรปรวน เป็ นต้น [16] จากการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ ในตารางที 4
จะเห็ น ว่า ข้อ มู ล ส่ ว นใหญ่ นันมี ค วามแปรปรวน ทางผูว้ ิ จ ัย จึ ง เลื อ กใช้ส ถิ ติ น อนพาราเมตริ ก (nonparametric
statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างกลุ่ม โดยใช้การทดสอบมัธยฐาน (median test) ซึ งงานวิจยั ฉบับนี ได้ใช้
โปรแกรม Minitab ในส่ วนของฟั งก์ชัน Mood Median Test เพือใช้ในการทดสอบค่ากลางของต้นทุนด้าน
โลจิสติกส์ ในแต่ละกิจกรรมระหว่างกลุ่มธุ รกิจ และจําแนกค่าสังเกตแต่ละกลุ่มออกเป็ นกลุ่มทีมีค่ามากกว่าและ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับค่า มัธยฐานร่ วม โดยค่ามัธยฐานร่ วมจะเป็ นค่า มัธยฐานของตัวอย่างทังหมด [17] โดยมี
รายละเอียดดังนี
=

(4)

∑

119

บุญชัย แซ่ สิว / วารสารวิชาการปทุมวัน ปี ที 11 ฉบับที 32 กันยายน-ธันวาคม 2564

เมือ M คือ ตัวสถิติทดสอบมัธยฐาน โดยมีการแจกแจงไควแควร์ a คือ ผลรวมของจํานวนค่าสังเกตทีมีค่า
มากกว่ามัธยฐานร่ วม b คือ ผลรวมของจํานวนค่าสังเกตทีมีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับมัธยฐานร่ วม O1i คือ จํานวนค่า
สังเกตทีมีค่ามากกว่ามัธยฐานร่ วมของกลุ่มที i ni คือ ขนาดตัวอย่างกลุ่มที i และN คือ ขนาดตัวอย่างทังหมด
3. การดําเนินงานวิจัย
3.1 การสํ ารวจข้ อมูล
งานวิจ ัย ฉบับ นี ได้ท าํ การจัดเก็บ ข้อมู ล ต้นทุ น ในกิ จกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ตามกรอบตัวชี วัดประสิ ท ธิ ภาพ
โลจิ ส ติ ก ส์ ภ าคอุ ต สาหกรรมจํ า นวน 90 สถานประกอบการ โดยแบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ขนาดกลาง 30
สถานประกอบการ กลุ่มธุ รกิจขนาดกลาง 30 สถานประกอบการ และกลุ่มธุ รกิจขนาดใหญ่ 30 สถานประกอบการ
โดยการสั มภาษณ์ ผูจ้ ัดการ เจ้า หน้า ที ๆ เกี ยวข้องในส่ วนของข้อมูล ต้นทุนด้า นโลจิ สติ ก ส์ ตามกรอบตัวชี วัด
ประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI)
3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ทางด้านสถิ ติโดยทําการวิเคราะห์การแจกแจงของข้อมูล โดยทําการ
ทดสอบ Normality Test และทําการทดสอบมัธยฐานระหว่างกลุ่ม โดยใช้ Mood Median Test ในกลุ่มธุ รกิจขนาด
กลาง กลุ่มธุ รกิจขนาดกลาง และกลุ่มธุ รกิจขนาดใหญ่
3.2 การเปรียบเทียบต้ นทุนบริหารจัดการด้ านโลจิสติกส์
งานวิจยั ฉบับนี ทําการเปรี ยบเทียบต้นทุนบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์ ตามแนวทางของ CASS Method
ทีประเทศไทยกําหนดต้นทุนบริ หารจัดการด้านโลจิ สติ กส์ ไว้ที 10% จากข้อมูลต้นทุนกิ จกรรมโลจิ สติ กส์ จาก
ตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI) ดังตารางที 2 – 3
ตารางที 2 กรอบแนวคิดต้นทุนโลจิสติกส์ตวั ชีวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI)
ต้นทุนการขนส่ง (CTran)
- ต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย (CILPI8)

ต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง (CInvent)
ต้นทุนการบริ หารจัดการ (CAdmins)
- ต้นทุนการบริ หารคลังสิ นค้าต่อ
- ต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของ
ยอดขาย (CILPI6)
ลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI1)
- ต้นทุนการถือครองสิ นค้าต่อยอดขาย - ต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย
(CILPI7)
(CILPI2)
- ต้นทุนระบบการสื อสารด้าน
โลจิสติกส์ในองค์กร (CILPI3)
- ต้นทุนการจัดซือจัดหาต่อยอดขาย
(CILPI4)
- มูลค่าสิ นค้าทีถูกตีกลับต่อยอดขาย
(CILPI9)
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ตารางที 3 กรอบแนวคิดต้นทุนโลจิสติกส์ CASS Method
ต้นทุนการขนส่ง (CTran)
- ต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย (CILPI8)

ต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง (CInvent)
ต้นทุนการบริ หารจัดการ (CAdmins)
- ต้นทุนการบริ หารคลังสิ นค้าต่อ
(ต้นทุนการขนส่ ง (CTran)+ต้นทุนการถือ
ยอดขาย (CILPI6)
ครองสิ นค้าคงคลัง (CInvent)) x 10%
- ต้นทุนการถือครองสิ นค้าต่อยอดขาย
(CILPI7)

4. ผลการดําเนินการวิจัย
4.1 การรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึ กษาครั งนี ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การรวบรวมข้อมู ล ค่ า ใช้จ่ า ยในกิ จกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ โดยการสั ม ภาษณ์
ผูบ้ ริ หาร และนําข้อมูลจากฝ่ ายบัญชีมาใช้ในการวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูลแบบปกติจาก 3 กลุ่มประชากร ได้แก่
กลุ่มธุ รกิจขนาดเล็ก กลุ่มธุ รกิจขนาดกลาง และกลุ่มธุ รกิจขนาดใหญ่ กลุ่มละ 30 สถานประกอบการ ดังตารางที 4
โดยกําหนดช่ วงความเชื อมัน 95% หมายความว่า จะมีค่าทีผิดพลาดจากการคํานวณ 5% ซึ งมีการกําหนดให้มีการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี
H0 : ข้อมูลต้นทุนมีการแจกแจงแบบปกติ
H1 : ข้อมูลต้นทุนมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ
ตารางที 4 การวิเคราะห์การแจกแจงแบบปกติขอ้ มูลต้นทุนโลจิสติกส์
รายละเอียด
ILPI1: การพยากรณ์และการวางแผนความต้องการของลูกค้า
- ต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย
(CILPI1)
ILPI2: การให้บริ การแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน
- ต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI2)
ILPI3: การสื อสารด้านโลจิสติกส์และการจัดการคําสังซือ
- ต้นทุนระบบการสื อสารด้านโลจิสติกส์ในองค์กร (CILPI3)
ILPI4: การจัดซือจัดหา
- ต้นทุนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย (CILPI4)
ILPI5: การขนถ่ายและการบรรจุหีบห่อ
- มูลค่าสิ นค้าทีเสี ยหายต่อมูลค่ายอดขาย (CILPI5)

Size
S
M
L
S
M
L
S
M
L
S
M
L
S
M
L

N
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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Mean
61,593
259,784
1,301,216
495,746
2,764,831
4,652,952
76,344
792,260
885,584
273,872
861,166
2,663,710
31,858
688224
849,784

StDev
92,930
814,015
4,849,699
534,394
3,899,952
10,937,767
106,090
2,857,769
1,567,332
295,379
1,101,963
4,435,973
59,470
2834378
2,203,691

P-Value
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
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ตารางที 4 การวิเคราะห์การแจกแจงแบบปกติขอ้ มูลต้นทุนโลจิสติกส์ (ต่อ)
รายละเอียด
ILPI6: การจัดการคลังสิ นค้า
- ต้นทุนการบริ หารคลังสิ นค้าต่อยอดขาย (CILPI6)
ILPI7: การบริ หารสิ นค้าคงคลัง
- ต้นทุนการถือครองสิ นค้าต่อยอดขาย (CILPI7)
ILPI8: การขนส่ง
- ต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย (CILPI8)
ILPI9: โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ
- มูลค่าสิ นค้าทีถูกตีกลับต่อยอดขาย (CILPI9)

Size
S
M
L
S
M
L
S
M
L
S
M
L

N
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Mean
449,452
2,101,336
4,484,904
720,317
12,571,138
32,806,076
813,731
29,908,823
8,983,119
53,724
918,148
252,467

StDev
914,907
2,898,232
6,204,050
1,195,857
24,543,621
59,685,501
1,804,071
3,777,479
16,252,015
212,649
3,563,966
571,510

P-Value
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05

4.2 การวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่ างกลุ่ม
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนระหว่ า งกลุ่ ม ประชากร ทางผู ้วิ จ ัย จึ ง เลื อ กใช้ ส ถิ ติ น อนพาราเมตริ ก
(nonparametric statistics) โดยใช้ Mood Median Test เพือแสดงขนาดของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของกลุ่ม
ต่ า ง ๆ เนื องจากผลการวิเคราะห์ ก ารแจกแจงข้อ มู ล นันไม่ ป กติ จึ ง ไม่ เหมาะสมที จะใช้ค่ า เฉลี ย และกํา หนด
สมมติฐานมีรายละเอียดดังนี
H0 = M1 = M2 = M3 = …. Mn
H1 = Mi ≠ Mj
เมื อ M เท่ า กับ ต้น ทุ น กิ จ กรรมด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ โดยกํา หนดค่ า ความเชื อมันที 95%  = 0.05 เมื อ
ค่า P-Value   เท่ากับปฏิ เสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรองและค่า P-Value  เท่ากับปฏิ เสธ
สมมติฐานรอง H1 ยอมรับสมมติฐานหลัก H0

รู ปที 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มจากรู ปที 1 การวิเคราะห์ตน้ ทุนการพยากรณ์ความต้องการ
ของลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI1) ขนาดธุ รกิ จขนาดเล็ก ธุ รกิจขนาดกลาง และธุ รกิ จขนาดใหญ่ ค่า P-Value เท่ากับ
0.457 มากกว่า  ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิ เสธสมมติ ฐานรอง H1 แสดงให้เห็ นว่าสัดส่ วนต้นทุนการ
พยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI1) ในแต่ละขนาดธุ รกิจนันมีความแตกต่างกัน และมีค่ามัธยฐาน
ร่ วมของข้อมูล (Overall median) เท่ากับ 32,257 บาท
ตารางที 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
กิจกรรม
ต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI1)
ต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI2)
ต้นทุนระบบการสื อสารด้านโลจิสติกส์ในองค์กร (CILPI3)
ต้นทุนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย (CILPI4)
มูลค่าสิ นค้าทีเสี ยหายต่อมูลค่ายอดขาย (CILPI5)
ต้นทุนการบริ หารคลังสิ นค้าต่อยอดขาย (CILPI6)
ต้นทุนการถือครองสิ นค้าต่อยอดขาย (CILPI7)
ต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย (CILPI8)
มูลค่าสิ นค้าทีถูกตีกลับต่อยอดขาย (CILPI9)

Overall median
32,257
64,9910
89,353
348,483
5,766
611,000
1,198,530
950,260
1,049

P-Value
P = 0.457
P = 0.000
P = 0.242
P = 0.001
P = 0.043
P = 0.000
P = 0.000
P = 0.000
P = 0.191

การทดสอบสมมิฐาน
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0

โดยการทดสอบค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มของต้นทุนโลจิสติกส์ ดา้ นอืนๆ ดังทีแสดงในตารางที 5
มี เ พี ย งแค่ 3 กิ จ กรรมที ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก H0 คื อ ต้น ทุ น กิ จ กรรมด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ร ะหว่า งกลุ่ ม นันไม่ มี
ความแตกต่างกัน ได้แก่ ต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI1) ต้นทุนระบบการสื อสาร
ด้านโลจิสติกส์ในองค์กร (CILPI3) และมูลค่าสิ นค้าทีถูกตีกลับต่อยอดขาย (CILPI9)
4.3 การวิเคราะห์ ต้นทุนโลจิสติกส์
แนวทางในการวิเคราะห์ตน้ ทุนด้านโลจิสติ กส์ ทางผูว้ ิจยั ได้ทาํ รวบรวมต้นทุนกิ จกรรมด้านโลจิ สติ กส์
และยอดขาย ดังตารางที 6 เพือทําการคํานวณต้นทุนโลจิสติกส์ ตามแนวทางของ CASS Method ทีประเทศไทย
กํา หนดต้นทุนบริ หารจัดการด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ว้ที 10% จากผลรวมต้นทุนการขนส่ ง (CTran) กับ ต้นทุ นการ
ถือครองสิ นค้าคงคลัง (CInvent) โดยต้นทุนในการขนส่ งผูว้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลในส่ วนของต้นทุนการขนส่ งต่อยอดขาย
(CILPI8) มาใช้ในการคํานวณ ส่ วนต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง ผูว้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลในส่ วนของต้นทุนการบริ หาร
คลัง สิ นค้า ต่ อยอดขาย (CILPI6) ต้นทุ น การถื อ ครองสิ นค้า ต่ อยอดขาย (CILPI7) มาเปรี ย บเที ย บกับ ยอดขาย
ดังตารางที 7
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ตารางที 6 ต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์แยกตามกิจกรรม และขนาดธุ รกิจ
รายละเอียด
ยอดขาย
ต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อ
ยอดขาย (CILPI1)
ต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI2)
ต้นทุนระบบการสื อสารด้านโลจิสติกส์ในองค์กร
(CILPI3)
ต้นทุนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย (CILPI4)
มูลค่าสิ นค้าทีเสี ยหายต่อมูลค่ายอดขาย (CILPI5)
ต้นทุนการบริ หารคลังสิ นค้าต่อยอดขาย (CILPI6)
ต้นทุนการถือครองสิ นค้าต่อยอดขาย (CILPI7)
ต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย (CILPI8)
มูลค่าสิ นค้าทีถูกตีกลับต่อยอดขาย (CILPI9)

ต้นทุนรวม (บาท)
ธุรกิจขนาดกลาง
%ต่อ
(M)
ยอดขาย
5,407,903,563.00

ธุรกิจขนาดเล็ก
(S)
54,1540,901.50

%ต่อ
ยอดขาย

ธุรกิจขนาดใหญ่
(L)
22,830,528,658.00

%ต่อ
ยอดขาย

1,847,791.52

0.34%

7,793,506.11

0.14%

39,036,479.67

0.17%

14,872,372.98

2.75%

82,944,934.95

1.53%

139,588,545.2

0.61%

2,290,328.74

0.42%

23,767,793.14

0.44%

26,567,507.46

0.12%

8,216,162.165
955,734.37
13,483,559.13
21,609,521.14
24,411,923.19
1,611,734.37

1.52%
0.18%
2.49%
3.99%
4.51%
0.30%

25,834,988.31
20,646,714.03
63,040,069.15
377,134,142.6
89,724,697.73
27,544,428.18

0.48%
0.38%
1.17%
6.97%
1.66%
0.51%

79,911,286.61
25,493,519.79
134,547,133.5
984,182,273.7
269,493,576.4
7,574,021.063

0.35%
0.11%
0.59%
4.31%
1.18%
0.03%

ตารางที 7 การวิเคราะห์ตน้ ทุนโลจิสติกส์ตามแนวทาง CASS Method
ขนาดธุรกิจ
ธุรกิจขนาดเล็ก (S)

ยอดขาย
(บาท)
54,1540,901.50

%
ธุรกิจขนาดกลาง (M)
5,407,903,563.00
%
ธุรกิจขนาดใหญ่ (L)
22,830,528,658.00
%

ต้นทุนการถือครอง
ต้นทุนการบริ หาร
สิ นค้าคงคลัง (CInvent)
จัดการ (CAdmins) (บาท)
(บาท)
35,093,080.28
5,950,500.35
6.48%
1.10%
440,174,211.73
52,989,890.95
8.14%
0.98%
1,118,729,407.24
138,822,298.37
4.90%
0.61%

ต้นทุนการขนส่ ง
(CTran) (บาท)
24,411,923.19
4.51%
89,724,697.73
1.66%
269,493,576.41
1.18%

ต้นทุนโลจิสติกส์
(บาท)
65,455,503.81
12.09%
582,888,800.41
10.78%
1,527,045,282.02
6.69%

5.4 การเปรียบเทียบต้ นทุนโลจิสติกส์
งานวิจยั ฉบับนี ได้ทาํ การการวิเคราะห์ตน้ ทุนการบริ หารจัดการ (CAdmins) จากค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจริ ง
จากต้นทุนโลจิสติกส์ ทีได้จากตัวชี วัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานภาคอุตสาหกรรม (ILPI) แทนการ
ใช้ตามแนวทาง CASS Method โดยต้นทุ นการบริ หารจัดการ (CAdmins) จะพิจารณาจากต้นทุ นการพยากรณ์
ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI1) ต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI2) ต้นทุนระบบการสื อสาร
ด้านโลจิสติกส์ในองค์กร (CILPI3) ต้นทุนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย (CILPI4) มูลค่าสิ นค้าทีเสี ยหายต่อมูลค่ายอดขาย
(CILPI5) มูลค่าสิ นค้าทีถูกตีกลับต่อยอดขาย (CILPI9) ดังตารางที 8
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ตารางที 8 การวิเคราะห์ตน้ ทุนโลจิสติกส์จากตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม
ขนาดธุรกิจ
ธุรกิจขนาดเล็ก (S)

ยอดขาย (บาท)
54,1540,901.50

%
ธุรกิจขนาดกลาง (M)
5,407,903,563.00
%
ธุรกิจขนาดใหญ่ (L)
22,830,528,658.00
%

ต้นทุนการขนส่ ง
(CTran) (บาท)

ต้นทุนการถือครองสิ นค้า
คงคลัง (CInvent) (บาท)

24,411,923.19
4.51%
89,724,697.73
1.66%
269,493,576.41
1.18%

35,093,080.28
6.48%
440,174,211.73
8.14%
1,118,729,407.24
4.90%

ต้นทุนการบริ หาร
จัดการ (CAdmins)
(บาท)
29,794,124.16
5.50%
188,532,364.72
3.49%
318,171,359.82
1.39%

ต้นทุนโลจิสติกส์
(บาท)
89,299,127.63
16.49%
718,431,274.19
13.28%
1,706,394,343.47
7.47%

6. สรุ ปผลการวิจัย
การเปรี ย บเที ยบต้นทุ นโลจิ ส ติ กส์ ใ นอุ ตสาหกรรมอาหาร ในส่ วนของต้นทุ นบริ หารจัดการ (CAdmins)
ตามแนวคิดของ CASS Method และการใช้ขอ้ มูลจากต้นทุนโลจิสติกส์ จากตัวชี วัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ และ
โซ่ อุปทานภาคอุ ตสาหกรรม ดังตารางที 9 จากการศึก ษาพบว่าธุ รกิ จขนาดเล็ก และธุ รกิ จขนาดกลาง ในส่ วน
ต้นทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) ทีใช้ขอ้ มูลจากจากตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม
มีมู ล ค่ า สู ง กว่า แนวคิ ดของ CASS Method โดยธุ รกิ จขนาดเล็ ก มี ต้นทุ นบริ หารจัดการ (CAdmins) เพิ มขึ น
23,843,623.81 บาท คิดเป็ น 4.40% และธุ รกิจขนาดกลางมีตน้ ทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) เพิมขึน 135,542,473.77
บาท คิดเป็ น 2.51% ในขณะทีธุ รกิจขนาดใหญ่มีตน้ ทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) เพิมขึนเพียง 179,349,061.45 บาท
คิดเป็ น 0.78% จากการศึกษาวิจยั พบว่าต้นทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) ในธุ รกิจขนาดเล็กสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่
ต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI2) ต้นทุนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย (CILPI4) และต้นทุนระบบการ
สื อสารด้านโลจิสติกส์ ในองค์กร (CILPI3) ธุ รกิจขนาดกลาง ได้แก่ ต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI2)
มูลค่าสิ นค้าทีถูกตีกลับต่อยอดขาย (CILPI9) และต้นทุนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย (CILPI4) ธุ รกิจขนาดใหญ่ ได้แก่
ต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI2) ต้นทุนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย (CILPI4) และ ต้นทุนระบบการ
สื อสารด้านโลจิสติกส์ในองค์กร (CILPI3)
ผลการเปรี ยบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ ในส่ วนต้นทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) นันมีความแตกต่างกันการที
จะใช้ ค่าคงที 10% ในการพิจารณาต้นทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) จึงไม่เหมาะสมกับทุกสถานประกอบการ โดย
ส่ วนหนึ งมาจากปั จจัยในการบริ หารกิ จกรรมทีแตกต่างการออกไป การวิเคราะห์ ตน้ ทุนโลจิสติ กส์ จากตัวชี วัด
ประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมช่วยให้แต่ละสถานประกอบกิจการได้ทราบถึ งสภาพ
ปั ญหาทีเกิ ดขึนในแต่ละกิ จกรรมว่าเกิ ดจากปั จจัยใดทีส่ งผลต่อต้นทุนในกิ จกรรมนันๆ เป็ นการช่วยระบุสภาพ
ปั ญหาได้อย่างชัดเจน ทางสถานประกอบการสามารถใช้ผลการวิเคราะห์ในการกําหนดดัชนี ชีวัดควาสําเร็ จ (KPI)
ในแต่ละหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือลดต้นทุนในกิจกรรมต่างๆ และเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันธุ รกิจ

125

บุญชัย แซ่ สิว / วารสารวิชาการปทุมวัน ปี ที 11 ฉบับที 32 กันยายน-ธันวาคม 2564

ตารางที 9 การเปรี ยบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์
รายละเอียด
ธุรกิจขนาดเล็ก (S)
ยอดขาย
ต้นทุนการขนส่ง (CTran)
ต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง (CInvent)
ต้นทุนการบริ หารจัดการ (CAdmins)
ต้นทุนโลจิสติกส์
ธุรกิจขนาดกลาง (M)
ยอดขาย
ต้นทุนการขนส่ง (CTran)
ต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง (CInvent)
ต้นทุนการบริ หารจัดการ (CAdmins)
ต้นทุนโลจิสติกส์
ธุรกิจขนาดใหญ่ (L)
ยอดขาย
ต้นทุนการขนส่ง (CTran)
ต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง (CInvent)
ต้นทุนการบริ หารจัดการ (CAdmins)
ต้นทุนโลจิสติกส์

CASS Method
บาท
%

ILPI
บาท

ผลต่าง
%

บาท

%

4.51%
6.48%
5.50%
16.49%

0
0
23,843,623.82
23,843,623.82

0
0
4.40%
4.40%

54,1540,901.50
24,411,923.19 4.51%
35,093,080.28 6.48%
5,950,500.35 1.10%
65,455,503.81 12.09%

24,411,923.19
35,093,080.28
29,794,124.16
89,299,127.63

5,407,903,563.00
89,724,697.73 1.66%
440,174,211.73 8.14%
52,989,890.95 0.98%
582,888,800.41 10.78%

89,724,697.73
440,174,211.73
188,532,364.72
718,431,274.19

1.66%
0
8.14%
0
3.49% 135,542,473.78
13.28% 135,542,473.78

0
0
2.51%
2.51%

269,493,576.41
1,118,729,407.24
318,171,359.82
1,706,394,343.47

1.18%
0
4.90%
0
1.39% 179,349,061.45
7.47% 179,349,061.45

0
0
0.78%
0.78%

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%
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บทความที:จะได้รับการพิจารณาลงตี พิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิ ก ารและผูท้ รงคุ ณวุฒิ ในสาขาที:
เกี:ยวข้อง โดยมีขB นั ตอนดังนีB
ขัBนที: 1: กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผสู้ ่งบทความทราบเมื:อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรี ยบร้อยสมบูรณ์
ขัBนที: 2: กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหัวข้อและเนืB อหาของบทความถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของวารสารวิชาการปทุมวัน
ขัBนที: 3: ในกรณี ที:ก องบรรณาธิ การพิจารณาเห็นควรว่าบทความเป็ นบทความที:เหมาะสมเพื:อทําการกลัน: กรองต่อไป
บรรณาธิ การจะส่งให้ผทู้ รงคุณวุฒิในสาขาที:เกี:ยวข้อง เพื:อตรวจสอบคุณภาพของบทความ โดยกระบวนการพิจารณากลัน: กรองนีB
ผูท้ รงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผูส้ ่ งบทความ (Double-Blind Process)
ขัBนที: 4: เมื:อผูท้ รงคุณวุฒิได้พิจารณากลัน: กรองบทความแล้วว่าอยู่ในระดับที:เหมาะสมที:จะลงตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ
จะตัดสิ นใจว่าบทความนัBนๆ ควรจะลงตีพิมพ์ในวารสาร หรื อควรส่ งให้ผูเ้ ขียนนํากลับไปแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครัBงหนึ: งหรื อ
ปฏิเสธการลงตีพิมพ์ ทัBงนีB สิ ทธิ ในการปรับแก้ตน้ ฉบับเป็ นของผูเ้ ขียน กองบรรณาธิการจะตัดสิ นใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ และผ่านความเห็นชอบของกองบรรณาธิการ
องค์ประกอบของบทความ
ชือเรือง (Title) ต้องมีทBงั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรให้มีความกระชับและตรงกับวัตถุประสงค์และเนืBอเรื: อง
ชือผู้เขียน (Author(s)) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์เฉพาะชื:อนามสกุลเท่านัBน

สถานทีทํางาน (Institutional Affiliation(s)) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้บอกหน่ วยงานที:สงั กัด ชื:อสถาบัน และที:อยู่
ที:สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย ์ เบอร์โทรศัพท์ทที: าํ งาน ระบุจงั หวัดและรหัส และ E-mail address
บทคัดย่ อ (Abstract) ทัBงภาษาไทยและภาษาอังกฤษย่อหน้าเดียว สรุ ปสาระสําคัญของเรื: อง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธี
การศึกษา และผลการศึกษาและสรุ ป ไม่ควรเกิ น 250 คํา และให้ระบุคาํ สําคัญไว้ทา้ ยบทคัดย่อทัBงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวนไม่เกิน 5 คํา ในการเขียนบทคัดย่อทัBงภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรมีเนืBอหาตรงกัน
เนือ? หาของบทความ (Main text) แบ่งเป็ น 2 ประเภท มีรายละเอียดดังนีB
1. บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Tutorial papers or Review articles) หัวข้อและเนืBอหาควรชีBประเด็นที:
ต้องการนําเสนอให้ชดั เจนและมีการลําดับเนืB อหาที:เหมาะสม เพื:อให้ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎี
วิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์
2. บทความวิจัย (Research papers) ควรมีการนําเสนอการวิจยั และผลการวิจยั ที:ได้รับตามระเบียบวิธีวิจยั โดยควรมี
องค์ประกอบดังต่อไปนีB
2.1 บทนํา (Introduction) ที:ครอบคลุมความสําคัญ และที:มาของปั ญหาวิจยั ภาพรวมของบทความ พร้อ มทัBงเสนอการ
ทบทวนงานวิจยั ที:ผา่ นมา
2.2 วิธีการวิจยั (Research Methodology)
- บทความวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ ควรอธิบายเกี:ยวกับเครื: องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และวิธีการที:ใช้ในการวิจยั
- บทความวิจยั ด้านสังคมศาสตร์ ควรอธิ บายวิธีดาํ เนิ นการวิจยั โดยกล่าวถึงวิธีก ารสุ่ มตัวอย่าง ที:มาของกลุ่ม
ตัวอย่าง แหล่งที:มาของข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล การใช้เครื: องมือสถิติที:ใช้ในการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.3 ผลการศึกษาและการอภิปราย (Results and Discussion) ส่ วนของผลการศึกษาให้บรรยายสิ: งที:ได้จากการวิจยั เป็ น
สําคัญ พร้อมเสนอข้อมูลในรู ปแบบตาราง กราฟ ภาพ หรื อ แผนภูมิ ประกอบได้ ส่ วนของการอภิปรายผลควรเชื: อมโยงกับผล
การศึกษาว่าสอดคล้องกับสมมติฐานหรื อแตกต่างจากผลงานวิจยั ที:มีผรู้ ายงานไว้ก่อนหรื อไม่อย่างไร และด้วยเหตุผลใด โดยต้องมี
การอ้างอิงที:เชื:อถือได้
2.4 สรุ ป (Conclusion) เป็ นการสรุ ปผลที:ได้จากการวิจยั
2.5 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) อาจมีหรื อไม่ก็ได้
2.6 เอกสารอ้างอิง (References)
การเขียนเอกสารอ้างอิง (References) เอกสารการอ้างอิงทุกฉบับต้องมีการอ้างอิงหรื อกล่าวถึงในบทความ หัวข้อเอกสารอ้างอิงไม่
ต้องใส่ หมายเลขกํากับหน้าหัวข้อ การเรี ยงลําดับเลขการอ้างอิงตามเอกสารอ้างอิง ท้ายบทความ รู ปแบบที:ใช้อา้ งอิ ง โดยการ
เรี ยงลําดับหมายเลข โดยใช้เลขอารบิคภายใต้วงเล็บใหญ่ต่อจากบทความที:จะอ้างอิง (ตัวอย่าง เช่ น Waiyapattanakorn [1]
described the practical operating condition of the antenna. หรื อ Taramasso และคณะ [2] ได้จดสิ ทธิ บตั รตัวเร่ งปฏิกิริยา) หาก
อ้างอิงซํBารายการเดิมให้ใช้หมายเลขเดิม
การเตรียมต้ นฉบับ สามารถดาวน์โหลดรู ปแบบของบทความ (Journal Template) ได้ที: http:// paj.pit.ac.th/
การส่ งต้ นฉบับ
ผูท้ ี:ประสงค์จะส่ งบทความกับวารสารวิชาการปทุมวันกรุ ณาส่ งต้นฉบับบทความพร้อมไฟล์ในรู ปของ Microsoft Word
โดยสามารถส่งได้ 2 รู ปแบบ คือ ส่งทาง E-mail: journal@pit.ac.th หรื อส่ งเป็ นเอกสารต้นฉบับ 1 ชุดพร้อม CD ได้ที:
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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