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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อปรับปรุงขอบเขตของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
ของกราฟล้อ และหาขอบเขตของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ
และ 2) เพื่อแสดงเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ ผลการวิจัยพบว่า ขอบเขต
ของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟอยูใ่ นพจน์ของอันดับและขนาดของกราฟ และขอบเขต
ของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อ Wn กราฟพัดลม Fn และกราฟมิตรภาพ Tn
อยู่ในพจน์ของ n และกราฟล้อพับ-t Wn,t อยู่ในพจน์ของ n และ t นอกจากนี้ ยังได้เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของ
กราฟล้อและกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อส�ำหรับกราฟทุกกราฟที่มีเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดด้วยค่าคงตัวมายากล
ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่างขอบเขตที่ได้
ค�ำส�ำคัญ: เลเบลลิง เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด กราฟล้อ
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Abstract
The purposes of this research are 1) to improve bounds of magic constants for vertex-magic total
labelings of wheels and find bounds of magic constants for vertex-magic total labelings of wheel related
graphs, and 2) to present vertex-magic total labelings of wheels and related graphs. The results of the
research found that the bounds of magic constants for vertex-magic total labelings of graphs are depicted
in terms of their order and size, and the bounds of magic constants for vertex-magic total labelings of
wheels Wn, fans Fn and friendship graphs Tn in terms of n and t-fold wheels Wn,t in terms of n and t.
Moreover, vertex-magic total labelings of wheels and related graphs for every graph having vertex-magic
total labelings are obtained with magic constants which are between the bounds.
Keywords: Labeling, Vertex-magic Total Labeling, Wheel
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1. บทน�ำ
เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟเป็นการ
ระบายสีกราฟชนิดหนึง่ ซึง่ เป็นปัญหาเกีย่ วกับการระบายสีจดุ
และเส้นของกราฟ โดยก�ำหนดฟังก์ชันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
จากเซตของจุ ด และเซตของเส้ น ของกราฟไปยั ง เซตของ
จ�ำนวนเต็มบวก ตัง้ แต่ 1 ถึงผลรวมของอันดับและขนาดของ
กราฟ โดยมีเงือ่ นไขว่า ส�ำหรับแต่ละจุดของกราฟ ผลรวมของ
ค่าฟังก์ชันของจุดและค่าฟังก์ชันของเส้นที่กระทบกับจุดนั้น
จะต้องเป็นค่าคงตัวที่เท่ากัน จะเห็นว่าการระบายสีตาม
เงื่อนไขที่กล่าวมาอาจท�ำได้ยากที่จะท�ำให้ได้เลเบลลิงแบบ
รวมมายากลของจุด จึงน่าสนใจทีจ่ ะศึกษาเลเบลลิงแบบรวม
มายากลของจุดส�ำหรับกราฟที่มีเลเบลลิงแบบรวมมายากล
ของจุด ซึ่งนักคณิตศาสตร์หลายท่านได้แสดงว่า กราฟล้อ
และกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อบางกราฟมีเลเบลลิงแบบ
รวมมายากลของจุด
ในปี ค.ศ. 2001 MacDougall et al. [1] ได้แสดง
ขอบเขตของค่ า คงตั ว มายากลส� ำ หรั บ เลเบลลิ ง แบบรวม
มายากลของจุดของกราฟล้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการช่วย
หาเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟ และได้แสดง
เลเบลของจุดและเลเบลของเส้นแยกตามประเภทของจุด
และเส้นส�ำหรับกราฟล้อ กราฟพัดลม และกราฟมิตรภาพ
ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 Baker and Sawada [2] ได้หาจ�ำนวน
เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อส�ำหรับค่า
คงตัวมายากลแต่ละค่าที่เป็นไปได้
ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาขอบเขตของค่าคงตัว
มายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟ
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อปรับปรุงขอบเขตของค่าคงตัว
มายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อ
และหาขอบเขตของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบ
รวมมายากลของจุดของกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ และ
2) เพื่อแสดงเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อ
และกราฟทีส่ มั พันธ์กบั กราฟล้อ ส�ำหรับขอบเขตของการวิจยั
คณะผูว้ จิ ยั จะหาขอบเขตของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิง
แบบรวมมายากลของจุดของกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ
เฉพาะกราฟพั ด ลม กราฟมิ ต รภาพ และกราฟล้ อ พั บ - t
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รูปที่ 1 กราฟวิถี P3
และแสดงเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟที่
สัมพันธ์กับกราฟล้อ เฉพาะกราฟพัดลม และกราฟมิตรภาพ
สมมติฐานการวิจัย คือ ได้ขอบเขตของค่าคงตัวมายากล
ส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อทีด่ กี ว่า
ขอบเขตที่ได้จาก MacDougall et al. [1] โดยกราฟทั้งหมด
ที่พิจารณาในบทความวิจัยนี้เป็นกราฟเชิงเดียว
ก�ำหนดให้ G เป็นกราฟเชิงเดียวที่มีอันดับ n และ
ขนาด m เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด (Vertex-magic
Total Labeling) ของกราฟ G คือ ฟังก์ชันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
โดยที่ มีจ�ำนวนเต็มบวก k ซึ่งท�ำให้
ส�ำหรับทุกๆ จุด u ในกราฟ G
เมื่อ N(u) แทนเซตของจุดทั้งหมดที่ประชิดกับ u ในกราฟ G
ผลรวม
เขี ย นแทนด้ ว ย wt(u)
เรียกว่า น�้ำหนัก (Weight) ของจุด u
จ�ำนวนเต็มบวก k เรียกว่า ค่าคงตัวมายากล (Magic
Constant) ส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด f
กราฟ G เรียกว่า มายากลของจุด (Vertex Magic) ถ้า
กราฟ G มีเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
ตัวอย่าง เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟวิถี P3
และกราฟวง C3
พิจารณากราฟวิถี P3 ซึ่งเป็นกราฟที่มีอันดับ 3 และ
ขนาด 2 ดังรูปที่ 1
ก�ำหนด
นิยามโดย
ดังรูปที่ 2

และ

สุภาภรณ์ สดวกดี และคณะ, “ขอบเขตของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟทีส่ มั พันธ์กบั กราฟล้อ.”
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Wn :

รูปที่ 2 เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟวิถี P3
รูปที่ 5 กราฟล้อ Wn ที่มี V(Wn) = {c,v1,v2,...,vn}

Fn :

รูปที่ 3 กราฟวง C3
รูปที่ 6 กราฟพัดลม Fn ที่มี V(Fn) = {c,v1,v2,...,vn}

รูปที่ 4 เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟวง C3
จะได้ว่า

ดังนั้น กราฟวิถี P3 มีเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด ด้วย
ค่าคงตัวมายากล k = 6
พิจารณากราฟวง C3 ซึ่งเป็นกราฟที่มีอันดับ 3 และ
ขนาด 3 ดังรูปที่ 3
ก�ำหนด
นิยามโดย
ดังรูปที่ 4
จะได้ว่า

และ

ดังนั้น กราฟวง C3 มีเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
ด้วยค่าคงตัวมายากล k = 9
ส�ำหรับจ�ำนวนเต็ม n ≥ 3 กราฟล้อ (Wheel) Wn คือ
กราฟร่วม K1 + Cn ที่มี V(Wn) = {c,v1,v2,...,vn} โดยที่
และ
เรียก c ว่า จุดรวม
(Hub) และเรียก v1,v2,...,vn ว่า จุดขอบ (Rims) ดังรูปที่ 5
ส�ำหรับจ�ำนวนเต็ม m ≥ 1 และ n ≥ 2 กราฟพัดลม
(Fan) Fm,n คือ กราฟร่วม
ซึ่งคณะผู้วิจัยจะศึกษา
เฉพาะกรณีที่ m = 1 และ n ≥ 2 และเขียนแทนด้วย Fn นัน่ คือ
กราฟร่วม
ที่มี V(Fn) = {c,v1,v2,...,vn} โดยที่
และ
เรียก c ว่า จุดรวม
และเรียก v1,v2,...,vn ว่า จุดขอบ ดังรูปที่ 6
ส�ำหรับจ�ำนวนเต็ม n ≥ 1 กราฟมิตรภาพ (Friendship
Graph) Tn คือ กราฟร่วม K1 + nK2 ทีม่ ี V(Tn) = {c,v1,v2,...,v2n}
โดยที่
และ
เรียก c ว่า
จุดรวม และเรียก v1,v2,...,v2n ว่า จุดขอบ ดังรูปที่ 7

สุภาภรณ์ สดวกดี และคณะ, “ขอบเขตของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟทีส่ มั พันธ์กบั กราฟล้อ.”
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Tn :

รูปที่ 7 กราฟมิตรภาพ Tn ที่มี V(Tn) = {c,v1,v2,...,v2n}

Wn,t:

รูปที่ 8 กราฟล้อพับ-t Wn,t ทีม่ ี V(Wn,t) = {c1,c2,...,ct,v1,v2,...,vn}
ส�ำหรับจ�ำนวนเต็ม n ≥ 3 และ t ≥ 1 กราฟล้อพับ-t
(t-fold Wheel Graph) Wn,t คือ กราฟร่วม tK1 + Cn ที่มี
V(Wn,t) = {c1,c2,...,ct,v1,v2,...,vn} โดยที่
และ
เรียก c1,c2,...,ct ว่า จุดรวม และ
เรียก v1,v2,...,vn ว่า จุดขอบ ดังรูปที่ 8
MacDougall et al. [1] ได้ศึกษาเลเบลลิงแบบรวม
มายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟทีส่ มั พันธ์กบั กราฟล้อ
ซึ่งได้แก่ กราฟพัดลม กราฟมิตรภาพ และกราฟล้อพับ-t
โดยแสดงขอบเขตของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบ
รวมมายากลของจุดของกราฟล้อ ดังนี้
และได้ขอ้ สรุปส�ำหรับการมีเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
ของกราฟล้อและกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ ดังนี้
1. กราฟล้อ Wn ไม่มีเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
เมื่อ n > 11
2. กราฟพัดลม Fn ไม่มเี ลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
เมื่อ n > 10
3. กราฟมิตรภาพ Tn ไม่มีเลเบลลิงแบบรวมมายากล
ของจุด เมื่อ n > 3
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4. กราฟล้อพับ-t Wn,t ไม่มีเลเบลลิงแบบรวมมายากล
ของจุด เมื่อ n > Nt โดยที่ Nt แทนจ�ำนวนเต็มบวก n ที่
มากที่สุดที่ท�ำให้
นอกจากนี้ ยังได้แสดงเลเบลของจุดและเลเบลของ
เส้นแยกตามประเภทของจุดและเส้นส�ำหรับกราฟทุกกราฟ
ทีม่ เี ลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
Slamin et al. [3] ได้ศึกษาเลเบลลิงแบบรวมมายากล
ของเส้นของกราฟล้อ กราฟพัดลม และกราฟมิตรภาพ ซี่งได้
ผลการศึกษาดังนี้ ส�ำหรับ n ≡ 6(mod8) กราฟล้อ Wn มีเลเบลลิง
แบบรวมมายากลของเส้น ด้วยค่าคงตัวมายากล k = 5n + 2 ส�ำหรับ
จ�ำนวนเต็ม n ≥ 2 กราฟพัดลม Fn มีเลเบลลิงแบบรวมมายากล
ของเส้น ด้วยค่าคงตัวมายากล k = 4n + 2 และกราฟมิตรภาพ
Tn เป็นมายากลของเส้น ก็ต่อเมื่อ 3 ≤ n ≤ 5 และ n = 7
Baker and Sawada [2] ได้ศึกษาเลเบลลิงแบบรวม
มายากลของจุ ด ของกราฟวงและกราฟล้ อ โดยได้ แ สดง
ขอบเขตของค่ า คงตั ว มายากลส� ำ หรั บ เลเบลลิ ง แบบรวม
มายากลของจุดของกราฟล้อ และใช้อลั กอริทมึ เพือ่ หาจ�ำนวน
เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดที่แตกต่างกันของกราฟวง
และกราฟล้อ นอกจากนี้ ยังได้หาจ�ำนวนเลเบลลิงแบบรวม
มายากลของจุดของกราฟวงและกราฟล้อส�ำหรับค่าคงตัว
มายากล แต่ละค่าที่เป็นไปได้
Murugesan and Amutha [4] ได้ศึกษาเลเบลลิง
แบบรวมมายากลของจุดในกราฟแฮมิลโทเนียน ซึ่งได้แก่
กราฟวง กราฟแบบบริบูรณ์ และกราฟล้อ โดยพิสูจน์ว่า
กราฟวงทั้งหมดมีเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด และ
เนื่องจากกราฟแฮมิลโทเนียนบรรจุวง ดังนั้น จึงได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดในกราฟ
แฮมิลโทเนียน
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเลเบลลิงแบบรวม
มายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟทีส่ มั พันธ์กบั กราฟล้อ
คณะผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ขอบเขตของค่ า คงตั ว
มายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อ
และหาขอบเขตของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบ
รวมมายากลของจุดของกราฟทีส่ มั พันธ์กบั กราฟล้อ และเพือ่

สุภาภรณ์ สดวกดี และคณะ, “ขอบเขตของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟทีส่ มั พันธ์กบั กราฟล้อ.”
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ยืนยันว่ามีเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อและ
กราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ ด้วยค่าคงตัวมายากลซึ่งมีค่าอยู่
ระหว่างขอบเขตที่ได้ คณะผู้วิจัยจะแสดงเลเบลลิงแบบรวม
มายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟทีส่ มั พันธ์กบั กราฟล้อ
ส�ำหรับกราฟทุกกราฟที่มีเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
2. วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทฤษฎี ซึ่งมีประโยชน์ใน
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีกราฟ และสามารถน�ำ
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน โดย
คณะผูว้ จิ ยั จะสร้างทฤษฎีบท และพิสจู น์ทฤษฎีบทเพือ่ ยืนยัน
ว่าเป็นจริง ซึ่งมีวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษานิยามของเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
ของกราฟ
2. ศึกษานิยามและสมบัติของกราฟล้อและกราฟที่
สัมพันธ์กับกราฟล้อ
3. ศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เลเบลลิ ง แบบรวม
มายากลของจุดของกราฟ
4. ปรับปรุงขอบเขตของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิง
แบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อ และหาขอบเขตของ
ค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
ของกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ
5. แสดงเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อ
และกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ
6. ตั้งข้อคาดการณ์และพิสูจน์ผลสรุปที่เป็นจริง
7. ตรวจสอบความถูกต้องของผลสรุปที่ได้ และเรียง
ล�ำดับเนื้อหาให้สอดคล้องกัน

นับสองครั้ง จึงได้ข้อสังเกตดังต่อไปนี้
ข้อสังเกต 1 ส�ำหรับกราฟ G ใดๆ ที่มีอันดับ n และขนาด m
ซึ่ง V(G) = {v1,v2,...,vn} ถ้า G มีเลเบลลิงแบบรวมมายากล
ของจุด ซึ่งเลเบลจุดด้วย L1,L2,...,Ln และเลเบลเส้นด้วย
l1,l2,...,lm แล้ว
จากผลรวมของน�้ ำ หนั ก ของจุ ด ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ จ าก
ข้อสังเกต 1 ท�ำให้ได้ขอบเขตของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิง
แบบรวมมายากลของจุดของกราฟ ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้
ทฤษฎี บ ท 1 ส� ำ หรั บ กราฟ G ใดๆ ที่ มี อั น ดั บ n และ
ขนาด m ถ้า G มีเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด ด้วยค่า
คงตัวมายากล k แล้ว
และ
พิสูจน์ ให้ G เป็นกราฟใดๆ ที่มีอันดับ n และขนาด m
สมมติ G มีเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด ด้วยค่าคงตัว
มายากล k จากข้อสังเกต 1 จะได้

เนื่องจาก
เป็นผลรวมของเลเบลของจุดและ
เลเบลของเส้นทั้งหมด จะได้ว่า

3. ผลการวิจัย
พิจารณาขอบเขตล่างของ k
3.1 ขอบเขตของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวม เนือ่ งจาก
จะได้ว่า
มายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟทีส่ มั พันธ์กบั กราฟล้อ
ส�ำหรับกราฟทีม่ เี ลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด เมือ่
พิจารณาผลรวมของน�้ำหนักของจุดทั้งหมด จะได้ว่าเลเบล
ของจุดแต่ละจุดจะถูกนับหนึง่ ครัง้ และเนือ่ งจากเส้นแต่ละเส้น
กระทบกับจุดสองจุด ดังนั้น เลเบลของเส้นแต่ละเส้นจะถูก
สุภาภรณ์ สดวกดี และคณะ, “ขอบเขตของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟทีส่ มั พันธ์กบั กราฟล้อ.”
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เนื่องจาก k เป็นน�้ำหนักที่เท่ากันของจุดแต่ละจุด ดังนั้น

พิจารณาขอบเขตบนของ k
เนื่องจาก
จะได้ว่า

จะเห็นว่า ขอบเขตของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิง
แบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อที่ได้จากบทแทรก 1
ดีกว่าขอบเขตที่ได้จาก MacDougall et al. [1]
บทแทรก 2 ส�ำหรับกราฟพัดลม Fn เมื่อ 2 ≤ n ≤ 10 และ
ค่าคงตัวมายากล k ส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของ
จุดของ Fn จะได้ว่า

เนื่องจาก k เป็นน�้ำหนักที่เท่ากันของจุดแต่ละจุด ดังนั้น

บทแทรก 3 ส�ำหรับกราฟมิตรภาพ Tn เมื่อ 1 ≤ n ≤ 3 และ
ค่าคงตัวมายากล k ส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของ
จุดของ Tn จะได้ว่า

จากที่ MacDougall et al. [1] ได้ข้อสรุปส�ำหรับ
การมีเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อและ
กราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ ดังนั้น พิจารณากราฟล้อ Wn
กราฟพัดลม Fn กราฟมิตรภาพ Tn และกราฟล้อพับ-t Wn,t
เมื่อ 3 ≤ n ≤ 11, 2 ≤ n ≤ 10, 1 ≤ n ≤ 3 และ 3 ≤ n ≤ Nt
ตามล�ำดับ โดยที่ Nt แทนจ�ำนวนเต็มบวก n ทีม่ ากทีส่ ดุ ทีท่ ำ� ให้
เนื่องจาก Wn มีอันดับ n+1 และขนาด 2n Fn มีอันดับ n+1
และขนาด 2n–1 Tn มีอันดับ 2n+1 และขนาด 3n และ Wn,t
มีอนั ดับ n+t และขนาด nt+n จากทฤษฎีบท 1 จะได้ขอบเขต
ของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของ
จุดของกราฟ ดังบทแทรกต่อไปนี้
บทแทรก 1 ส�ำหรับกราฟล้อ Wn เมื่อ 3 ≤ n ≤ 11 และ
ค่าคงตัวมายากล k ส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
ของ Wn จะได้ว่า
จากที่ MacDougall et al. [1] ได้หาขอบเขตของ
ค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
ของกราฟล้อ ไว้ดังนี้

บทแทรก 4 ส�ำหรับกราฟล้อพับ-t Wn,t เมื่อ 3 ≤ n ≤ Nt และ
ค่าคงตัวมายากล k ส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
ของ Wn,t จะได้ว่า
และ
เมื่อ Nt แทนจ�ำนวนเต็มบวก n ที่มากที่สุดที่ท�ำให้
3.2 เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อและ
กราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ
เพื่ อ ยื น ยั น ว่ า มี เ ลเบลลิ ง แบบรวมมายากลของจุ ด
ของกราฟล้อและกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ ด้วยค่าคงตัว
มายากลซึ่งมีค่าอยู่ระหว่างขอบเขตที่ได้จากบทแทรก 1, 2
และ 3 คณะผู้วิจัยจึงแสดงเลเบลลิงแบบรวมมายากลของ
จุดของกราฟล้อและกราฟทีส่ มั พันธ์กบั กราฟล้อส�ำหรับกราฟ
ทุกกราฟทีม่ เี ลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด แสดงดังตาราง
ที่ 1–3
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ตารางที่ 1 เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อ Wn
n

ขอบเขตของค่าคงตัว เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
มายากล k

n

ขอบเขตของค่าคงตัว เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
มายากล k
W8:

W3:

3

8

19 ≤ k ≤ 25

52 ≤ k ≤ 67

k = 21

k = 58
W9:

W4:

4

9

26 ≤ k ≤ 33

58 ≤ k ≤ 75

k = 29

k = 65
W10:

W5:

5

10

32 ≤ k ≤ 41

65 ≤ k ≤ 84

k = 39

k = 69

W6:

6

W11:

39 ≤ k ≤ 50

k = 44
W7:

7

11

71 ≤ k ≤ 92

45 ≤ k ≤ 58

k = 48

k = 81
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ตารางที่ 2 เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟพัดลม Fn
n

ขอบเขตของค่าคงตัว เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
มายากล k

n

ขอบเขตของค่าคงตัว เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
มายากล k
F7:

F2:

2

7

9 ≤ k ≤ 12

41 ≤ k ≤ 53

k = 11

k = 44
F8:

F3:

3

8

15 ≤ k ≤ 20

47 ≤ k ≤ 61

k = 16

k = 53
F9:

F4:

4

9

22 ≤ k ≤ 28

54 ≤ k ≤ 70

k = 25

k = 57

F5:
F10:

5

28 ≤ k ≤ 36

k = 32
F6:

6

10

60 ≤ k ≤ 78

34 ≤ k ≤ 44

k = 40

k = 66
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ตารางที่ 3 เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟ
มิตรภาพ Tn

จากตารางที่ 1–3 จะเห็นว่า ค่าคงตัวมายากลส�ำหรับ
เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อ กราฟพัดลม
และกราฟมิตรภาพส�ำหรับกราฟทุกกราฟที่มีเลเบลลิงแบบ
รวมมายากลของจุดมีคา่ อยูร่ ะหว่างขอบเขตทีไ่ ด้จากบทแทรก
1, 2 และ 3 ตามล�ำดับ

ค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
ของกราฟล้อ Wn กราฟพัดลม Fn และกราฟมิตรภาพ Tn
อยู่ในพจน์ของ n และกราฟล้อพับ-t Wn,t อยู่ในพจน์ของ n
และ t ซึ่งช่วยในการแสดงเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
ของกราฟ
4.2 นอกจากกราฟล้อ กราฟพัดลม กราฟมิตรภาพ และ
กราฟล้อพับ-t ยังสามารถหาขอบเขตของค่าคงตัวมายากล
ส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟอื่นๆ ได้
จากทฤษฎีบท 1 เช่น กราฟวิถี Pn ที่มีอันดับ n และขนาด
n–1 จะได้ขอบเขตล่างและขอบเขตบนของค่าคงตัวมายากล
ส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟวิถี Pn คือ
และ
ตามล�ำดับ และกราฟวง Cn ที่มีอันดับ n
และขนาด n จะได้ขอบเขตล่างและขอบเขตบนของค่าคงตัว
มายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟวง
Cn คือ
และ
ตามล�ำดับ เป็นต้น
4.3 ขอบเขตของค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบ
รวมมายากลของจุดของกราฟล้อที่ได้จากบทแทรก 1 ดีกว่า
ขอบเขตที่ได้จาก MacDougall et al. [1]
4.4 จากการแสดงเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
ของกราฟล้อและกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ ซึ่งได้แก่ กราฟ
พัดลม และกราฟมิตรภาพ ท�ำให้ได้เลเบลลิงแบบรวมมายากล
ของจุดของกราฟล้อ กราฟพัดลม และกราฟมิตรภาพ ด้วย
ค่าคงตัวมายากลซึ่งมีค่าอยู่ระหว่างขอบเขตของค่าคงตัว
มายากลที่ได้จากบทแทรก 1, 2 และ 3 ตามล�ำดับ
4.5 เนือ่ งจากกราฟแต่ละกราฟไม่จำ� เป็นต้องมีเลเบลลิง
แบบรวมมายากลของจุ ด ด้ ว ยค่ า คงตั ว มายากลที่ เ ป็ น
จ�ำนวนเต็มบวกทุกจ�ำนวน ดังนั้นการศึกษาขอบเขตของ
ค่าคงตัวมายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
ของกราฟ จึงมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยแสดงเลเบลลิง
แบบรวมมายากลของจุดของกราฟ

4. อภิปรายผลและสรุป
4.1 จากทฤษฎีบท 1 ท�ำให้ได้ขอบเขตของค่าคงตัว
มายากลส�ำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟ
ในพจน์ของอันดับและขนาดของกราฟ และขอบเขตของ

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
ในครั้งนี้

n

ขอบเขตของค่าคงตัว เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุด
มายากล k
T1:

1

9 ≤ k ≤ 12

k = 12
T2:

2

18 ≤ k ≤ 23

k = 21
T3:

3

26 ≤ k ≤ 34

k = 28
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