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บทคัดย่อ 

การออกแบบสถานีงานและท่าทางการทาํงานไม่ถูกตอ้งตามหลกัการยศาสตร์ ทาํให้เกิดปัญหากบัระบบ

โครงร่างและกลา้มเนื�อของผูป้ฏิบติังานซึ� งเป็นปัญหาสําคญัที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิต  งานวิจยันี� มุ่งเน้น

การปรับปรุงสถานีงานเพื�อลดการปวดเมื�อยกลา้มเนื�อในกระบวนการเตรียมเส้นไหมของกลุ่มอาชีพทอผา้ไหม

จงัหวดัสุรินทร์ โดยใช้เทคนิคการคิดหาวิธีการปรับปรุงงานแบบ ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, 

Simplify) เป็นเครื�องมือสําหรับปรับปรุงสถานีงาน ประเมินการปวดเมื�อยกลา้มเนื�อดว้ยการประเมินค่าดชันีความ

ผิดปกติ (Abnormality index; AI) และการประเมินค่าสัญญาณไฟฟ้ากลา้มเนื�อ (Electromyography; EMG) ตาม

พารามิเตอร์ Mean Frequency  ผลการปรับปรุงสถานีงานในกระบวนการเตรียมเส้นไหม สามารถลดค่าดชันีความ

ไม่ปกติ (Abnormal Index) ของกลุ่มตวัอยา่งที�มีช่วงอาย ุ25-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี และ 60 ปีขึ�นไป คิดเป็น 41.77, 

40.41, 41.39 และ 42.97 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เมื�อเทียบกบัค่าดชันีความไม่ปกติของการปฏิบติังานก่อนการ

ปรับปรุง  ผลการประเมินค่าสัญญาณไฟฟ้ากลา้มเนื�อดว้ยค่าความถี�เฉลี�ยของกล้ามเนื�อ Erector Spinae และ 

Trapezius พบวา่ค่าความถี�เฉลี�ยของกลุ่มกลา้มเนื�อของการปฏิบติังานหลงัการปรับปรุงมีค่านอ้ยกวา่การปฏิบติังาน

ก่อนการปรับปรุง  และการปรับปรุงสถานีงานการเตรียมเส้นไหมสามารถลดเวลาในกระบวนการเตรียมเส้นไหม

ลงได ้65.06 เปอร์เซ็นต ์
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Abstract 

The inappropriate ergonomic designs of workstation and work posture lead to the problem about the 

musculoskeletal system and muscles of workers. This became the important problem affecting the production 

efficiency. This study aims to improve the workstation to decrease the muscle pain in the silk weaving 

preparation process at the weaving group in Surin province. The ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, 

Simplify) technique was used as tool to improve the workstation with purpose to find out the Abnormality index 

(AI) and Electromyography (EMG) based on the Mean Frequency. The result of the study found that the 

improvement could reduce the Abnormal Index of the sample groups who were 25-39, 40-49, 50-59 and more 

than 60 years old at the percentage of 41.77, 40.41, 41.39 and 42.97 respectively.  The comparison of the 

Abnormality index (AI) using the Electromyography (EMG) focusing on the average rate of Erector Spinae and 

Trapezius muscle at work prior and after the improvement found that the average rate of muscle after the 

improvement was less than prior the improvement. Moreover, the improvement could reduce the time for silk 

weaving preparation process at 65.06%. 

 

Keywords: Electromyography; EMG; Workstation; Postural fatigue 

 

1. บทนํา 

การสํารวจแรงงานนอกระบบ ปี พ.ศ. 2562 จากจาํนวนผูม้ีงานทาํทั�งหมด 37.50 ลา้นคน พบว่า เป็น

แรงงานนอกระบบจาํนวน 20.40 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 54.30 ซึ� งแรงงานนอกระบบร้อยละ 56.40 ทาํงานอยูใ่น

ภาคเกษตรกรรม  แรงงานนอกระบบ จาํนวน 6.20 ลา้นคน หรือร้อยละ 30.40 ของแรงงานนอกระบบทั�งหมดมี

ปัญหาเจบ็ป่วยจากการทาํงานซึ�งเกิดจากอิริยาบถในการทาํงาน (ไม่มีการเปลี�ยนลกัษณะท่าทางในการทาํงาน) มาก

ที�สุด และเมื�อเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2561 พบวา่ แรงงานนอกระบบยงัคงประสบปัญหาไม่แตกต่างกนั [1] ท่าทาง

การทาํงานที�ไม่ถูกหลกัการยศาสตร์เป็นปัจจยัเสี�ยงที�ทาํให้เกิดอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกลา้มเนื�อ 

(Musculoskeletal Disorders; MSDs) [2] ซึ� งพบว่าประชากรโลก 60-80 เปอร์เซ็นต์ มีปัญหาความผิดปกติของ

ระบบโครงร่างและกลา้มเนื�อ [3] ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัความผิดปกติของระบบโครงร่างและกลา้มเนื�อ ไดแ้ก่ 

อายุ เพศ ขนาดของร่างกาย ภาวะสุขภาพ ปัจจยัดา้นการทาํงาน ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มการทาํงาน ระยะเวลาการ

ทาํงานมากเกินไป ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ (ท่าทางการทาํงานไม่เหมาะสม การงอตวัและการบิดตวั เอี�ยวหลงั และ

การเคลื�อนไหวแบบซํ� า ๆ ของแขนและมือ) [4] จึงจาํเป็นตอ้งปรับปรุงสถานีการทาํงานให้ถูกตอ้งตามหลกัการย
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ศาสตร์ และให้ความรู้แก่ผูป้ฏิบติังาน เพื�อให้เขา้ใจท่าทางการทาํงานที�ถูกตอ้ง เขา้ใจสาเหตุของอาการปวดเมื�อย

โครงร่างและกลา้มเนื�อ เพื�อให้ผูป้ฏิบติังานสามารถทาํงานไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ [2] 

เมื�อพิจารณากระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศสมาชิกประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนมีปัญหาคลา้ยกนั คือ มีขอ้จาํกดัในเรื�องเทคโนโลยี [5] ซึ� งส่งผลโดยตรงต่ออาการปวดเมื�อย

ระบบโครงร่างและกลา้มเนื�อของผูป้ฏิบติังาน ผา้ไหมเป็นสินคา้หนึ�งตาํบลหนึ�งผลิตภณัฑ์ ประเภทผา้และเครื�อง

แต่งกาย อาชีพการทอผา้ไหมกระจายอยู่ทั�วทุกภาคของประเทศไทย แต่ผา้ไหมที�มีชื�อเสียงส่วนใหญ่อยู่ที�ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ [6] กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีเกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเลี� ยงไหมและ

ผูผ้ลิตผา้ไหม จาํนวน 51,531 คน มีมูลค่าจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ไหมของกลุ่มจงัหวดั ฯ ในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่า 

8,621.42 ลา้นบาท [7]  

การทอผา้ไหมเป็นการทาํให้เส้นไหม 2 กลุ่ม คือเส้นไหมยืนและเส้นไหมพุ่ง ขดักนัในลกัษณะตั�งฉากกนั 

เส้นไหมทั�ง 2 กลุ่มตอ้งผา่นกระบวนการเตรียมเส้นไหม ซึ� งประกอบดว้ยการตีเกลียวเส้นไหมและการควบเกลียว

เส้นไหม กระทาํโดยการกรอเส้นไหมเข้าหลอดไหมพร้อมกบัดึงเส้นไหมเข้า-ออกในจงัหวะและความยาวที�

เหมาะสม อุปกรณ์เตรียมเส้นไหมแบบเดิมใช้ตน้กาํลงัจากผูป้ฏิบติังานซึ� งอยูใ่นท่านั�งพบัเพียบกบัพื�น ใช้มือขวา

หมุนมือหมุนเพื�อใหล้อ้ขบัหมุน มือซ้ายดึงเส้นไหมเขา้ออกในจงัหวะเหมาะสม เพื�อให้เส้นไหมมีความเหนียวมาก

ขึ�น จากลกัษณะดงักล่าวเป็นการทาํงานผิดหลกัการยศาสตร์ มีสาเหตุจากการออกแบบสถานีงานและท่าทางการ

ทาํงานไม่ถูกตอ้งทาํให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความเมื�อยลา้ การแกปั้ญหาดว้ยหลกัการยศาสตร์สามารถป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาความเมื�อยล้าของผูป้ฏิบติังานได ้เนื�องจากเป็นการเพิ�มระดบัประสิทธิภาพแรงงานให้สูงขึ�น [8] ดงันั�น

งานวิจยันี� มุ่งเน้นการปรับปรุงสถานีการเตรียมเส้นไหม เพื�อลดการปวดเมื�อยกล้ามเนื�อโดยใช้เทคนิคการคิดหา

วิธีการปรับปรุงงานแบบ ECRS (Eliminate: E คือ การตดัทอนงานที�ไม่จาํเป็นออก Combine: C คือ การรวมการ

ทาํงานที�คลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนั Rearrange: R คือ การจดัเรียงลาํดบัของขั�นตอนการทาํงานใหม่ และ Simplify: S 

คือ การปรับปรุงวิธีการทาํงานให้ง่ายขึ�น) [9-10] ประเมินการปวดเมื�อยกลา้มเนื�อด้วยการประเมินความเสี�ยงต่อ

ปัญหาการบาดเจ็บของร่างกายด้วยการประเมินค่าดัชนีความผิดปกติ (Abnormality index; AI) และการ

เปรียบเทียบสัญญาณไฟฟ้ากลา้มเนื�อตามพารามิเตอร์ Mean Frequency  

 

2. วิธีการดําเนินงานวจิัย 
1) การศึกษานี� เป็นการศึกษาแบบภาคตดัขวาง (cross-section analytic study) ประชากรสําหรับการศึกษา 

ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติังานในกระบวนการเตรียมเส้นไหม จงัหวดัสุรินทร์ จาํนวน 5,029 คน คาํนวณกลุ่มตวัอย่างจาก

ตารางสําเร็จรูปของเครจซี�และมอร์แกน [11] จาํนวน 378 คน ดาํเนินการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random 

sampling) โดยใช้วิธีจบัสลาก เพื�อให้กลุ่มตวัอย่างมีโอกาสได้รับการคดัเลือกอย่างเท่าเทียมกนั และชี� แจง

วตัถุประสงคก์ารศึกษา  
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2) การวดัขนาดสัดส่วนร่างกาย (Anthropometry) ดาํเนินการวดัสัดส่วนร่างกายทั�งลกัษณะนิ�งและ

เคลื�อนที�ของกลุ่มตวัอย่างที�ทาํงานในกระบวนการเตรียมเส้นไหม เพื�อเป็นขอ้มูลสําหรับการปรับปรุงสถานีงาน

เพื�อลดการปวดเมื�อยกลา้มเนื�อไหมและการศึกษาคุณลกัษณะทางกายภาพ ตาํแหน่ง และทิศทางการเคลื�อนที�ของ

ร่างกายมนุษย ์[12]  

3) การปรับปรุงสภาพการปฏิบติังานในกระบวนการเตรียมเส้นไหม โดยใช้ขอ้มูลขนาดร่างกายของ

ผูป้ฏิบติังานที�เปอร์เซ็นตไ์ทล์ที� 5 และ 95 เป็นหลกัเกณฑก์ารออกแบบ 

4) การประเมินค่าดชันีความผิดปกติ เพื�อประเมินความลา้ทั�งทางดา้นร่างกายและทางด้านจิตใจของ

ผูป้ฏิบติังานในกระบวนการเตรียมเส้นไหม โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งที�มีช่วงอาย ุ25-39 ปี จาํนวน 94 คน ช่วงอาย ุ40-49 

ปี จาํนวน 94 คน ช่วงอาย ุ50-59 ปี จาํนวน 95 คน และ อายุ 60 ปีขึ�นไป จาํนวน 95 คน รายละเอียดแบบสัมภาษณ์

ประกอบด้วย (1) ความเมื�อยลา้ทั�วไป (2) ความเสี�ยงต่อการเจ็บปวดและบาดเจ็บ (3) ระดบัความสนใจต่องาน   

(4) ความซับซ้อนของลกัษณะงาน (5) ความยากง่ายของการทาํงาน (6) จงัหวะการทาํงาน (7) ความรับผิดชอบใน

การทาํงาน และ (8) ความเป็นอิสระในการทาํงาน แต่ละหัวขอ้การสัมภาษณ์แบ่งระดบัความรุนแรง 10 ระดบั

คะแนน ไดแ้ก่ ระดบั 0-9 (0 หมายถึง ความรุนแรงนอ้ยที�สุด และ 9 หมายถึง ความรุนแรงมากที�สุด) ค่าดชันีความ

ผิดปกติ คาํนวณดงัสมการที� 1 [12]   
 

AI = 
∑(1,2,4,5,6,7)	-∑ (3,8)

8
                            (1) 

 

เมื�อ Ai < 0 หมายถึง ไม่มีปัญหาอะไร  0 < Ai < 2 หมายถึง มีปัญหาเล็กนอ้ยพอทนได ้

2 < Ai < 3 หมายถึง ตอ้งเอาใจใส่ ระมดัระวงั 3 < Ai < 4 หมายถึง มีปัญหามากขึ�นจะรับไม่ได ้

4 < Ai      หมายถึง รับไม่ไดแ้กไ้ขทนัที 

5) การวดัสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื�อดา้นซ้ายและขวาดว้ย Electromyography: EMG ของกลุ่มกลา้มเนื�อ

บริเวณ Erector Spinae และ Anterior Deltoid เวลาการบนัทึกขอ้มูล 2 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ 09.00 น. ถึง 11.00 น. และ 

13.00 น. ถึง 15.00 น. และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป  

6) การเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการเตรียมเส้นไหมก่อนและหลังการปรับปรุง 

ระยะเวลาการบนัทึกขอ้มูล 2 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ 09.00 ถึง 11.00 น. และ 13.00 ถึง 15.00 น. 

 

3. ผลการศึกษา 

3.1 การประเมินค่าดัชนีความผดิปกติของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการเตรียมเส้นไหม  

กลุ่มตวัอยา่งที�ใชส้าํหรับการศึกษาเป็นเพศหญิง อายุเฉลี�ย 51.61 ปี ดงัรูปที� 1 มีประสบการณ์เกี�ยวขอ้งกบั

การทอผา้ไหมเฉลี�ย 18.57 ปี ซึ� งสอดคล้องกบัอายุของกลุ่มตวัอย่างซึ� งส่วนใหญ่อายุ 50 ปีขึ�นไป กลุ่มตวัอย่างมี
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ดชันีมวลกายเฉลี�ย (Body Mass Index: BMI) เท่ากบั 24.31 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หมายถึง นํ� าหนกัเกิน (โรค

อว้นระดบัที� 1) ซึ� งสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานที�ตอ้งนั�งทาํงานเป็นเวลานาน  

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที� 1 ลกัษณะการนั�งทาํงานของกระบวนการเตรียมเส้นไหม 

ผลการประเมินค่าดชันีความไม่ปกติ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที�มีช่วงอาย ุ25-39 ปี มีค่าดชันีความไม่ปกตินอ้ย

ที�สุด เท่ากบั 2.63 หมายถึง ตอ้งเอาใจใส่ ระมดัระวงั และ กลุ่มตวัอยา่งที�มีช่วงอายุ 60 ปีขึ�นไป มีค่าดชันีความไม่

ปกติมากที�สุด เท่ากบั 3.73 หมายถึง มีปัญหามากขึ�นจะรับไม่ได ้ซึ� งมากกวา่ค่าดชันีความไม่ปกติของกลุ่มตวัอยา่ง

ที�มีช่วงอาย ุ25-39 ปี คิดเป็น 25.87 เปอร์เซ็นต ์กลุ่มตวัอยา่งมีอายุมากขึ�นทาํให้ค่าดชันีความไม่ปกติเพิ�มขึ�นเช่นกนั  

ซึ� งหมายถึงมีความเสี�ยงต่ออาการผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกลา้มเนื�อมากกวา่ ซึ� งพบวา่กลุ่มตวัอยา่งที�

มีช่วงอาย ุ25-39 ปี มีค่าการกระจายของค่าดชันีความไม่ปกตมิากที�สุด ดงัรูปที� 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 2 Box plot การเปรียบเทียบค่าดชันีความไม่ปกติแต่ละช่วงอาย ุ
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3.2 การปรับปรุงสถานีงานการเตรียมเส้นไหม 

สาเหตุที�ส่งผลต่อความปวดเมื�อยกล้ามเนื�อและกาํลงัการผลิต ไดแ้ก่ กลไกการทาํงานไม่เหมาะสม การ

ทาํงานต่อเนื�อง และสถานีงานไม่เหมาะสม แนวทางการปรับปรุงสถานีงานการเตรียมเส้นไหม ดงันี�  

1) การปรับปรุงเกา้อี�และโต๊ะสําหรับการเตรียมเส้นไหม การทาํงานในกระบวนการเตรียมเส้นไหมของ

ผูป้ฏิบติังาน พบวา่ มีการยกไหล่และแขน บิดลาํตวั ขอ้มือ และโนม้ลาํตวัออกดา้นขา้งและดา้นหนา้ ซึ� งเป็นท่าทาง

ผิดหลกัการยศาสตร์อาจส่งผลต่อความผิดปกติของระบบโครงร่างและกลา้มเนื�อ [13] การออกแบบเกา้อี�และโต๊ะ

ทาํงานให้เหมาะสมกบัสัดส่วนร่างกายของผูป้ฏิบติังานช่วยลดการปวดเมื�อยกลา้มเนื�อได ้การวดัสัดส่วนร่างกาย

ของผูป้ฏิบติังานเพื�อใชอ้อกแบบเกา้อี�และโต๊ะทาํงาน โดยประยุกต์จากการออกแบบเกา้อี�นั�งตามหลกัการยศาสตร์ 

[14] ดงัตารางที� 1  

การออกแบบเกา้อี�และโต๊ะทาํงานที�มีขนาดเหมาะสมกบัสัดส่วนร่างกายของผูป้ฏิบติังาน ดงันี�  

- การออกแบบความสูงของเกา้อี�  กาํหนดจากค่าความสูงใตข้าอ่อนของผูป้ฏิบติังานบวกค่าเผื�อความสูง

ของรองเทา้ 2.5 เซนติเมตร [14] ดงันั�นความสูงของเกา้อี�  เท่ากบั 42.70 เซนติเมตร และออกแบบเกา้อี�ให้สามารถ

ปรับความสูงถึง 647.90 เซนติเมตร เพื�อให้ผูป้ฏิบติังานสามารถนั�งได ้

 

ตารางที� 1 ขอ้มูลสัดส่วนร่างกายของพนกังานขณะอยูใ่นท่านั�ง 

สัดส่วนร่างกาย 
สัดส่วนร่างกาย (เซนติเมตร) 

ค่าตํ�าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

ความสูงนั�ง 77.80 84.60 81.20 1.65 

ความกวา้งโคนขา  27.90 33.40 30.70 3.42 

ความกวา้งสะโพก 30.50 39.20 34.90 2.96 

ระยะระหวา่งขอ้ศอก 33.20 38.30 35.80 4.03 

ความสูงใตข้าอ่อน  40.20 45.40 42.80 5.32 

ระยะระหวา่งกน้ถึงขอ้พบัดา้นในหัวเข่า 33.40 37.20 35.30 6.78 

ความสูงขอ้ศอก  13.80 19.40 16.60 7.91 

ความสูงไหล่  56.20 63.60 59.90 2.77 
 

- การออกแบบความลึกของเกา้อี�  กาํหนดจากค่าตํ�าสุดของระยะระหวา่งกน้ถึงขอ้พบัดา้นในหวัเข่า (33.40 

เซนติเมตร) และลบค่าเผื�อของระยะห่างระหวา่งขอ้พบักบัขอบเบาะเกา้อี�  5 เซนติเมตร เพื�อลดแรงกดเคน้ที�ตน้ขา 

[13] ความลึกของเกา้อี�  เท่ากบั 28.40 เซนติเมตร 

- การออกแบบความกวา้งของเกา้อี�  กาํหนดจากค่าสูงสุดของความกวา้งสะโพก (39.20 เซนติเมตร) และ

บวกค่าเผื�อระยะห่างที�พกัแขนและระยะการปรับเปลี�ยนกิริยาบท ขา้งละ 5 เซนติเมตร [13] ความกวา้งของเกา้อี�

เท่ากบั 49.20 เซนติเมตร 
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- การออกแบบความหนาเบาะนั�งเกา้อี�  เท่ากบั 5 เซนติเมตร ขอบปลายดา้นหนา้ของเบาะนั�งเกา้อี�มีความ

ลาดเอียง 3 องศา และทาํดว้ยวสัดุที�มีความยดืหยุน่เพื�อให้กลา้มเนื�อผอ่นคลาย [13]  

- การออกแบบที�พกัแขน กาํหนดจากค่าเฉลี�ยของความสูงขอ้ศอก เท่ากบั 16.60 เซนติเมตร 

- การออกแบบพนกัพิงเกา้อี�ให้มีความเอียง 100 องศากบัแนวระนาบ และออกแบบความสูงของพนกัพิง 

ซึ� งกาํหนดจากค่าสูงสุดของความสูงไหล่ เท่ากบั 63.60 เซนติเมตร ทั�งนี� เพื�อให้ครอบคลุมผูป้ฏิบติังานทั�งหมดและ

ลดความเมื�อยลา้ของกลา้มเนื�อหลงั [13] 

- การออกแบบความสูงของโต๊ะวางเครื�องควบเกลียวเส้นไหม ควรมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบัความสูงของ

ขอ้ศอกขณะนั�ง [15] ค่าเฉลี�ยของความสูงขอ้ศอก เท่ากบั 16.60 เซนติเมตรรวมกบัการออกแบบความสูงของเกา้อี�  

เท่ากบั 42.70 เซนติเมตร ดงันั�นความสูงของโต๊ะ เท่ากบั 59.30 เซนติเมตร 

2) การปรับปรุงสถานีงานเพื�อลดอาการปวดเมื�อยกล้ามเนื�อของผูป้ฏิบติังานดว้ยการพฒันาเครื�องควบ

เกลียวเส้นไหมโดยใชเ้ทคนิคการคิดหาวิธีการปรับปรุงงานแบบ ECRS เป็นเครื�องมือสําหรับประยุกต์ใช้ ซึ� งใช้

เฉพาะ E และ S ดงันี�  E-Eliminate การออกแบบขั�นตอนการควบเกลียวเส้นไหมจากเส้นไหมที�อยูใ่นอกัไหม ทาํให้

สามารถตดัทอนขั�นตอนการจดัเตรียมเส้นไหม การกรอเส้นไหมใส่หลอดและการตรวจสอบเส้นไหม  และ  

S-Simplify การออกแบบเครื�องควบเกลียวเส้นไหมโดยให้มีมอเตอร์เป็นตน้กาํลงัที�สามารถควบคุมความเร็วตาม

ตอ้งการ ดงัรูปที� 3 (ก) และปรับปรุงวิธีการทาํงานโดยให้ผูป้ฏิบติังานนั�งปฏิบติังานบนเกา้อี�ที�มีพนกัพิง และใชม้ือ

ขวาจบัเส้นไหมใหดึ้งและปล่อยเส้นไหมให้เคลื�อนที�มว้นเก็บตามจงัหวะการทาํงานของเครื�อง ดงัรูปที� 3 (ข) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

          
           ก) แบบร่างเครื�องควบเกลียวเส้นไหม                                                     ข) วิธีการทาํงาน 

รูปที� 3 เครื�องควบเกลียวเส้นไหม (อนุสิทธิบตัร เลขที� 15546) 

 

3.3 ผลการประเมินค่าดัชนีความไม่ปกติ 

การประเมินค่าดชันีความไม่ปกติของการปฏิบติังานหลงัการปรับปรุงสถานีงาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที�มี

ช่วงอาย ุ 25-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี และ 60 ปีขึ�นไป มีค่าดชันีความไม่ปกติ เท่ากบั 1.91, 2.02, 2.11 และ 2.19 

ตามลาํดบั ซึ� งลดลงคิดเป็น 41.77, 40.41, 41.39 และ 42.97 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เมื�อเทียบกบัค่าดชันีความไม่
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ปกติของการปฏิบติังานก่อนการปรับปรุง จากรูปที� 4 ค่าดชันีความไม่ปกติของการปฏิบติังานหลงัการปรับปรุงมี

ค่าเพิ�มขึ�นตามช่วงอายุของกลุ่มตวัอยา่ง ช่วงอายุ 60 ปีขึ�นไป มีค่ามากที�สุด ซึ� งมากกวา่ช่วงอายุ   25-39 ปี คิดเป็น 

14.69 เปอร์เซ็นต ์แต่ความชนัของกราฟค่าดชันีความไม่ปกติมีแนวโน้นลดลง  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

รูปที� 4 เปรียบเทียบค่าดชันีความไม่ปกติของกระบวนการการเตรียมเส้นไหม 

3.4 การเปรียบเทียบสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื�อ 

การปรับปรุงสถานีงานในกระบวนการเตรียมเส้นไหมด้วยการพฒันาเครื�องควบเกลียวเส้นไหม เมื�อ

เปรียบเทียบสัญญาณไฟฟ้ากลา้มเนื�อของกลุ่มกลา้มเนื�อ Erector Spinae ดา้นขวาและซ้ายของผูป้ฏิบติังาน พบวา่

การปฏิบติังานหลงัการปรับปรุงสถานีงาน เมื�อพิจารณาค่า Mean Frequency เท่ากบั -0.314 และ -0.344 ตามลาํดบั 

มีค่าความชนัมากกวา่กลุ่มกลา้มเนื�อของการปฏิบติังานก่อนการปรับปรุงสถานีงาน ซึ� งมีค่าเท่ากบั -0.607 และ 

 -0.627 ตามลาํดบั หมายถึงกลุ่มกลา้มเนื�อ Erector Spinae ของการปฏิบติังานหลงัการปรับปรุงสถานีงานเกิดความ

เมื�อยลา้นอ้ยกวา่ ดงัรูปที� 5 

การเปรียบเทียบสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื�อของกลุ่มกล้ามเนื�อ Anterior Deltoid ด้านขวาและซ้ายของ

ผูป้ฏิบติังาน พบวา่การปฏิบติังานหลงัการปรับปรุงสถานีงาน เมื�อพิจารณาค่า Mean Frequency เท่ากบั -0.406 และ 

-0.591 มีค่าความชนัมากกวา่กลุ่มกลา้มเนื�อของการปฏิบติังานก่อนการปรับปรุงสถานีงาน ซึ� งมีค่าเท่ากบั -0.786 

และ -0.821 ตามลาํดบั หมายถึง กลุ่มกลา้มเนื�อ Anterior Deltoid ของการปฏิบติังานหลงัการปรับปรุงสถานีงาน

เกิดความเมื�อยลา้นอ้ยกวา่ ดงัรูปที� 6 
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รูปที� 5 การเปรียบเทียบค่า Mean Frequency ของกลุ่มกลา้มเนื�อ Erector Spinae 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 6 การเปรียบเทียบค่า Mean Frequency ของกลุ่มกลา้มเนื�อ Anterior Deltoid 

 

ผลการปรับปรุงสถานีงานเพื�อลดการปวดเมื�อยกลา้มเนื�อในกระบวนการเตรียมเส้นไหม สามารถลดเวลา

การปฏิบติังานในกระบวนการเตรียมเส้นไหม เท่ากบั 4,637 วินาที หรือ เท่ากบั 65.06 เปอร์เซ็นต ์ดงัรูปที� 7 

 

 

 

 

ก่อนการปรับปรุง 

หลงัการปรับปรุง 

ก่อนการปรับปรุง 

หลงัการปรับปรุง 
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รูปที� 7 เวลาการเตรียมเส้นไหมก่อนและหลงัการปรับปรุง 

 

4. อภิปรายผลการศึกษา 

การทาํงานในกระบวนการเตรียมเส้นไหม มีการเคลื�อนไหวของแขนทั�งสองขา้งอยา่งต่อเนื�อง เป็นการ

เคลื�อนไหวที�ไม่จาํเป็นเป็นความสูญเสียที�เกิดจากท่าทางการทาํงานที�ไม่เหมาะสม ลกัษณะการทาํงานที�ตอ้งใช้

ความเร็ว ภาระงานหนัก ท่าทางการทาํงานซํ� า ๆ ปัจจยัดังกล่าวก่อให้เกิดอาการเมื�อยล้า [16-17] ส่งผลให้

ผูป้ฏิบติังานเกิดอาการบาดเจ็บกลา้มเนื�อและกระดูก เรียกว่า โรคความผิดปกติของระบบโครงร่างและกลา้มเนื�อ 

[18] กลุ่มตวัอยา่งที�ทาํงานในกระบวนการเตรียมเส้นไหมที�มีช่วงอาย ุ25-39 ปี มีค่าดชันีความไม่ปกตินอ้ยกวา่ช่วง

อายุอื�น ๆ กลุ่มตวัอยา่งที�มีช่วงอายุ 60 ปีขึ�นไป มีค่าดชันีความไม่ปกติมากที�สุด เท่ากบั 3.73 ซึ� งหมายถึง มีปัญหา

มากขึ�นจะรับไม่ได ้ ซึ� งอายุของผูป้ฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความเมื�อยลา้ [19]   

การวดัค่าสัญญาณไฟฟ้ากลา้มเนื�อดว้ย EMG ของการปฏิบติังานหลงัการปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ Mean 

Frequency กลุ่มกลา้มเนื�อบริเวณ Erector Spinae และ Anterior Deltoid มีความชนัมากกวา่กลุ่มกลา้มเนื�อของการ

ปฏิบติังานก่อนการปรับปรุง หมายถึงกลุ่มการปฏิบติังานหลงัการปรับปรุงเกิดอาการเมื�อยล้ากลา้มเนื�อจากการ

ทาํงานนอ้ยกวา่ เนื�องจากการปฏิบติังานก่อนการปรับปรุงผูป้ฏิบติังานทาํงานอยูใ่นท่านั�งพบัเพียบ การนั�งลกัษณะ

ดงักล่าวทาํให้กระดูกเชิงกรานยกตวัไม่เท่ากนั ทาํใหเ้กิดการโคง้ของกระดูกสันหลงัส่วนอกและเอว และกลา้มเนื�อ

สะโพก กลา้มเนื�อหลงัทาํงานไม่สมดุลกนั [20] และทาํให้การกระจายนํ� าหนกัลงพื�นไม่เท่ากนั [21] การนั�งพบั

เพียบทาํให้จุดศูนยถ่์วงของร่างกายไม่อยูใ่นตาํแหน่งกึ� งกลางของพื�นที�ฐานรองรับของร่างกาย ทาํให้เสี�ยงต่อการ

เอียงลม้ [22] ซึ� งมีผลต่อภาวะกระดูกสันหลงัคด ทาํให้การทาํงานของกลา้มเนื�อทั�ง 2 ดา้น ไม่สมดุลกนั [23-24] 
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การปฏิบติังานหลงัการปรับปรุงผูป้ฏิบติังานนั�งทาํงานบนเก้าอี�มีพนกัพิงสามารถเอนหลังเพื�อลดความเมื�อยล้า 

เครื�องควบเกลียวเส้นไหมจดัวางบนโต๊ะที�มีความสูงสอดคลอ้งกบัการนั�งทาํงานทาํให้ความเมื�อยลา้ของหัวไหล่

และแขนของผูป้ฏิบติังานลดลง ค่าสัญญาณไฟฟ้ากลา้มเนื�อดว้ย EMG ของการปฏิบติังานหลงัการปรับปรุงมีค่า 

Mean Frequency มากกวา่การปฏิบติังานก่อนการปรับปรุง หมายถึงกลุ่มกลา้มเนื�อเกิดอาการเมื�อยลา้นอ้ยกวา่การ

ปฏิบติังานก่อนการปรับปรุงสถานีงาน  
เมื�อพยากรณ์แนวโนม้การเปลี�ยนแปลงค่า Mean Frequency ของกลุ่มกลา้มเนื�อ Anterior Deltoid ของการ

ทาํงาน 8 ชั�วโมง พบวา่การปฏิบติังานก่อนการปรับปรุงมีค่า Mean Frequency ลดลงเรื�อย ๆ ซึ� งชั�วโมงสุดทา้ยของ

การทาํงานมีค่า Mean Frequency เท่ากบั 62.90 ดงัรูปที� 8 ซึ� งหมายถึงความเมื�อยลา้กลา้มเนื�อมีแนวโน้มเพิ�มขึ�น

เรื�อย ๆ เนื�องจากการทาํงานต่อเนื�องเป็นระยะเวลานานจะทาํให้เกิดความลา้เรื� อรัง [25]  การทาํงานช่วงเชา้จะมี

ความรู้สึกเมื�อยลา้นอ้ยกวา่ช่วงบ่าย โดยจะเพิ�มขึ�นตามระยะเวลาของการทาํงาน ซึ� งทาํให้รู้สึกเมื�อยลา้เกิดขึ�นสูงสุด

ในช่วงเลิกงาน [26]  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

รูปที� 8 การพยากรณ์แนวโนม้การเปลี�ยนแปลงค่า Mean Frequency  

ของกลุ่มกลา้มเนื�อ Anterior Deltoid ของการปฏิบติังานก่อนการปรับปรุงสถานีงาน 

สําหรับการปฏิบติังานหลงัการปรับปรุงค่า Mean Frequency มีแนวโน้มลดลงเรื�อย ๆ ในช่วงแรกและ

เพิ�มขึ�นในช่วงครึ� งหลงัของเวลาการทาํงาน และชั�วโมงสุดทา้ยของการทาํงานมีค่า Mean Frequency เท่ากบั 84.23 

ดงัรูปที� 9 ซึ� งหมายถึงความเมื�อยลา้กลา้มเนื�อเนื�องจากการทาํงานนอ้ยกวา่การปฏิบติังานก่อนการปรับปรุงและมี

แนวโนม้ลดลง ดงันั�นการปรับปรุงสภาพการปฏิบติังานใหม้ีความเหมาะสมกบัขนาดร่างกายของกลุ่มตวัอยา่งช่วย

ลดความเมื�อยล้ากล้ามเนื�อเนื�องจากการทาํงาน และสามารถเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน [27] เมื�อสถาน

ประกอบการมีการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเป็นอยา่งดี ผูป้ฏิบติังานจะมีความเสี�ยงดา้นสุขภาพ
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อยู่ในระดับตํ�า [28] การปรับปรุงวิธีการทาํงานเป็นการพิจารณาองค์ประกอบที�เกี�ยวข้องกบัการทาํงาน เพื�อ

วิเคราะห์ปัจจยัที�สามารถปรับปรุงและเปลี�ยนแปลงเพื�อทาํให้การทาํงานงานของคนมีประสิทธิภาพสูงขึ�น [29] 

ดังนั� นการออกแบบสถานที�ท ํางานตามหลักการยศาสตร์ช่วยให้ท่าทางการทํางานดีขึ� น ซึ� งสามารถเพิ�ม

ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ�นได ้[30-31] รวมทั�งยงัส่งผลต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังานและช่วยรักษาความสามารถ

การใชง้านของแรงงาน [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปที� 9 การพยากรณ์แนวโนม้การเปลี�ยนแปลงค่า Mean Frequency  

ของกลุ่มกลา้มเนื�อ Anterior Deltoid ของการปฏิบติังานหลงัการปรับปรุงสถานีงาน 

 

5. สรุปผลการศึกษา   

การทาํงานผดิหลกัการยศาสตร์มีสาเหตุจากการออกแบบสถานีงานและท่าทางการทาํงานไม่ถูกตอ้ง ส่งผล

ให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความเมื�อยลา้ การปรับปรุงสถานีให้ถูกตามหลกัการยศาสตร์จึงสามารถเพิ�มระดบัประสิทธิภาพ

ของผูป้ฏิบติังานให้สูงขึ�น การปรับปรุงสถานีงานด้วยการออกแบบโต๊ะและเก้าอี� ที�เหมาะสมกับสรีระของ

ผูป้ฏิบติังาน รวมทั�งการพฒันาเครื�องควบเกลียวเส้นไหมโดยใช้เทคนิคการคิดหาวิธีการปรับปรุงงานแบบ ECRS 

เป็นเครื�องมือสําหรับการพฒันาเป็นแนวทางการปรับปรุงสถานีงานที�สามารถลดอาการปวดเมื�อยกลา้มเนื�อของ

ผูป้ฏิบติังานและสามารถเพิ�มกาํลงัการผลิตให้สูงขึ�น ผลการปรับปรุงสถานีงานในกระบวนการเตรียมเส้นไหม 

สามารถลดค่าดชันีความไม่ปกติของกลุ่มตวัอยา่งที�มีช่วงอาย ุ25-39 ปี 40-49 ปี  50-59 ปี และ 60 ปีขึ�นไป คิดเป็น 

41.77, 40.41, 41.39 และ 42.97 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เมื�อเทียบกบัค่าดชันีความไม่ปกติของการปฏิบติังานก่อน

การปรับปรุง  ผลการประเมินค่าสัญญาณไฟฟ้ากลา้มเนื�อด้วยค่าความถี�เฉลี�ยของกลา้มเนื�อ Erector Spinae และ 

Trapezius พบวา่ค่าความถี�เฉลี�ยของกลุ่มกลา้มเนื�อของการปฏิบติังานหลงัการปรับปรุงมีค่าน้อยกวา่การปฏิบติังาน

ก่อนการปรับปรุง และการปรับปรุงสถานีงานการเตรียมเส้นไหมสามารถลดเวลาในกระบวนการเตรียมเส้นไหม
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ลงได ้65.06 เปอร์เซ็นต ์ผลของการศึกษานี�อาจใชส้ําหรับการปรับปรุงสถานีงานอื�น ๆ ของกระบวนการทอผา้ไหม 

เพื�อลดการปวดเมื�อยกลา้มเนื�อจากการทาํงานของกลุ่มอาชีพทอผา้ไหม 
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สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมจงัหวดัสุรินทร์ทุกท่านที�ไดม้ีส่วนช่วยใหง้านวิจยัดงักล่าวนี�สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 

 

เอกสารอ้างองิ 

[1]  The National Statistical Office, Conclusions of informal labor surveys, Forecasting Division, The National 

Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society (MDES), 2019. 

[2] W. Holmes, P.Y. Lam, P. Elkind and K. Pitts, “The effect of body mechanics education on the work 

performance of fruit warehouse workers,” Work, Vol. 31, No. 4, 2008, pp. 461-471. 

[3]  A. Youprasert, “Factors affecting decision of patients with myopathy to choose Thai traditional massage 

services at public health care unit Lamphun municipality,” Master of Public Health, Chiang Mai 

University, ChiangMai, 2009, pp. 45-88. 
[4] J.H. Chang, J.D. Wu, C.Y. Liu and D.J. Hsu, “Prevalence of musculoskeletal disorders and ergonomic 

assessments of cleaners,” American journal of industrial medicine, Vol. 55, No. 7, 2012, pp. 593-604. 

[5] M. Irjayanti and A.M. Azis, “Barrier factors and potential solutions for Indonesian SMEs,” Procedia 

Economics and Finance, Vol. 4, 2012, pp. 3-12. 

[6]  S. Bunchu and N. Rakphong, “Wisdom of Indigenous Thai Silk Yarn,” Department of Sericulture, 

Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2012, pp. 2-16. 

[7]  Integrated Provincial Group Management Committee Lower Northeast Provinces 1. Lower Northeastern 

Province Development Group Plan 1 (2018 - 2021) Revised Edition Year 2019 [Online], Available:  

http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/file/plan_develop/1517973791.pdf [March 1, 2020]. 

[8] V.G. Duffy, “The impact of organizational ergonomics on work effectiveness: with special reference to 

concurrent engineering in manufacturing industries,” Ergonomics, Vol. 42, No.4, 1999, pp.614-637. 

[9]  G.J. Pawar, N.S. Sirdeshpande, A.B. Atram and P.R. Patil, “Reduction in setup change time of a machine 

in a bearing manufacturing plant using SMED and ECRS,” International Journal of Engineering Research, 

Vol. 3, No. 5, 2014, pp. 321-323. 

 



มาโนช ริทินโย และคณะ / วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที� 11 ฉบับที� 30 มกราคม - เมษายน 2564 

14 

[10] S. Waghambare, S. Londhe, R. Rakibe, Y. Nalawade, S. Bire and S. Dixit, “Review on design and 

automation of axle assembly by using jig and fixture on conveyor process line,” 2016 16th International 

Conference on Emerging Trends in Engineering and Management Research (ICETEMR-16), Maharashtra, 

2016, pp. 95-104. 

[11] I. Kuorinka, B. Jonsson, A. Kilbom, H. Vinterberg, F. Biering-Sørensen, G. Andersson and K. Jørgensen, 

“Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms,” Applied 

ergonomics, Vol. 18, No. 3, 1987, pp. 233-237. 

[12] K. Inthanon, Ergomomics, 1st edition, Chulalongkorn University, Bangkok, 2005. 

[13] S. Sriburapha, Ergonomics on sitting and chairs, 1st edition, Physics Center, Bangkok, 2001. 

[14] O. Yomkerd, P. Trevittaya and N. Charoenchai, “The Improvement of Worker’s Sitting Postures in Knife 

Forging Industry by Ergonomics Principles,” Engineering Journal Chiang Mai University, Vol. 22, No. 3, 

2015, pp. 10-20. 

[15] S. Pheasant, Ergonomics, 1st edition, Macmillan, Hong Kong, 1991. 

[16] L. Aasmoe, B. Bang, C. Egeness and M.L. Løchen, “Musculoskeletal symptoms among seafood 

production workers in North Norway,” Occupational medicine, Vol. 58, No. 1, 2008, pp. 64-70. 

[17] R.K. Raanaas and D. Anderson, “A questionnaire survey of Norwegian taxi drivers’ musculoskeletal 

health, and work-related risk factors,” International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 38, No. 3, 2008,  

pp. 280-290.  

[18] S.A. Ferguson, W.S. Marras, W.G. Allread, G.G. Knapik, K.A. Vandlen, R.E. Splittstoesser and G. Yang, 

“Musculoskeletal disorder risk as a function of vehicle rotation angle during assembly tasks,” Applied 

ergonomics, Vol. 42, No. 5, 2011, pp. 699-709. 

[19] A. Hinz, C.F. Barboza, S. Barradas, A. Körner, V. Beierlein and S. Singer, “Fatigue in the general 

population of Colombia-Normative values for the Multidimensional Fatigue Inventory MFI-20,” Oncology 

Research and Treatment, Vol. 36, No. 7-8, 2013, pp. 403-407. 

[20] P. van Geffen, J. Reenalda, P.H. Veltink and B.F. Koopman, “Decoupled pelvis rotation in sitting: a 

passive motion technique that regulates buttock load associated with pressure ulcer development,” Journal 

of biomechanics, Vol. 42, No. 9, 2009, pp. 1288-1294. 

[21] Y. Kurazumi, T. Tsuchikawa, N. Matsubara and T. Horikoshi, “Effect of posture on the heat transfer areas 

of the human body,” Building and Environment, Vol. 43, No. 10, 2008, pp. 1555-1565. 

[22] J. Massion, “Postural control system,” Current opinion in neurobiology, Vol.4, No.6, 1994, pp.877-887. 

[23] S.M. Anderson, “Spinal curves and scoliosis,” Radiologic technology, Vol. 79, No. 1, 2007, pp.44-65. 



M. Rithinyo, et al. / Pathumwan Academic Journal, Vol. 11, No. 30, January - April 2021 

15 

[24] P.B. O’Sullivan, K.M. Grahamslaw, M. Kendell, S.C. Lapenskie, N.E. Möller and K.V. Richards, “The 

effect of different standing and sitting postures on trunk muscle activity in a pain-free population,” Spine, 

Vol. 27, No. 11, 2002, pp. 1238-1244. 

[25]  Sukhothai Thammathirat University, Ergonomics Unit 11-15, Sukhothai Thammathirat University, 

Nonthaburi, 2016, pp. 6-60. 

[26] K. Phankub, L. Ratanaarporn and N. Narumon Wongthanasoonthorn, “WorkStation Improvement for 

Muscular Fatigue Reduction among Female Operators in Handicraft Mulberry Paper,” Kasetsart 

Engineering Journal, Vol. 23, No. 73, 2010, pp. 85-94. 

[27] A. Sungkhapong, K. Pochana and W. Auesujaridwong, “Workstation Improvement for Risk Reduction of 

Muscular Fatigue Among Production Workers in Tuna Manufacturing Process: A Case Study of a Seafood 

Processing Factory,” The Journal of KMUTNB, Vol. 23, No. 3, 2013, pp.654-663. 

[28] P. Bunprom, S. Chaiyanan and S. Chaiyanan, “The Study on Factors Affecting Health Risk from Work of 

Employee of a Pump and Valve Service in Pluak Daeng District, Rayong Province,” National and 

International Conference on Quality in Management and Innovation, 3rd, Siam Technology College (STC), 

2017, pp. 1935-1944. 

[29] A. Sungkhapong, K. Pochana and W. Auesujaridwong, “Workstation Improvement for Risk Reduction of 

Muscular Fatigue Among Production Workers in Tuna Manufacturing Process: A Case Study of a Seafood 

Processing Factory,” The Journal of KMUTNB, Vol. 23, No. 3, 2013, pp. 654-663. 

[30] P.G. Dempsey, R.W. McGorry and N.V. O’Brien, “The effects of work height, work piece orientation, 

gender, and screwdriver type on productivity and wrist deviation,” International Journal of Industrial 

Ergonomics, Vol. 33, No. 4, 2004, pp. 339-346. 

[31] J.T. Black, Design and implementation of lean manufacturing systems and cells, Handbook of Cellular 

Manufacturing Systems, Wiley & Sons, New York, 1999. 

[32] J.H. Thun, A. Größler and S. Miczka, “The impact of the demographic transition on manufacturing: 

Effects of an ageing workforce in German industrial firms,” Journal of Manufacturing Technology 

Management, Vol. 18, No. 8, 2007, pp. 985-999. 

 



Pathumwan Academic Journal, Vol. 11, No. 30, January - April 2021: 16 - 31 

Research Paper  Received 14 September 2020 
*Corresponding author  Revised 26 February 2021 
 Accepted 5 March 2021 

การพฒันาระบบสําหรับลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ กรณีศึกษาสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ 

Improvement of Time Attendance Online System: Case Study in the University 
 

กําธร สารวรรณ1,*  อภิชัย สารทอง1  พรศิริ คําหล้า2  นิภา นาสินพร้อม3  และ  จิระพนัธ์ ห้วยแสน4 
1สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอตัโนมติั คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวทิยาลยักาฬสินธ์ุ 
2สาขาวชิาวศิวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยักาฬสินธ์ุ 
3สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยักาฬสินธ์ุ 

4สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยักาฬสินธ์ุ 

E-mail: kamthorn.sa@ksu.ac.th 

 

Kamthorn Sarawan1,*, Apichai Sarnthong1, Pornsiri Khumla2, Nipa Nasinprom3 and Jirapun Huaisan4 
1Department of Computer and Automation Engineering, Faculty of Engineering and Industrial Technology, 

Kalasin University  
2Department of Logistics Engineering and Transportation Technology, Faculty of Engineering and Industrial 

Technology, Kalasin University 
3Department of Animal Production Technology, Faculty of Agricultural Technology, Kalasin University 

4Department of Food Technology, Faculty of Agricultural Technology, Kalasin University 

E-mail: kamthorn.sa@ksu.ac.th 

 

บทคัดย่อ  

สถานการณ์การระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทาํให้สถาบนัการศึกษาที�เป็นกรณีศึกษา ตอ้ง

มีการปรับตวัอยา่งเร่งด่วนเกี�ยวกบัการลงเวลาปฏิบติังาน ณ พื�นที�ตั�ง เนื�องจากภาครัฐไดอ้อกมาตรการป้องกนัการ

แพร่ระบาดของเชื�อไวรัส โดยให้บุคคลเวน้ระยะห่างทางสังคม ดงันั�นการปฏิบติังาน ณ พื�นที�ตั�งของบุคลากรทุก

คนไม่สามารถกระทาํได ้คณะผูว้ิจยัไดศ้ึกษาปัญหาดว้ยแผนผงัแสดงเหตุและผล เพื�อหาแนวทางในการออกแบบ

ระบบลงเวลาปฏิบติังานแบบใหม่ ให้ตอบสนองมาตรการการทาํงานจากที�บา้น โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื�อ

ออกแบบและพฒันาระบบสาํหรับลงเวลาปฏิบติังานออนไลน์ และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อระบบที�

นาํเสนอ ซึ� งการพฒันาระบบใช้หลกัการทาํงานของเวบ็แอพพลิเคชั�น ดว้ยภาษา PHP JavaScript HTML และ

จดัเก็บขอ้มูลด้วยระบบฐานข้อมูล MySQL ระบบที�พฒันาสามารถลงเวลาเข้างาน-ออกงาน ได้จากทุกที�ผ่าน
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบุสถานที�ทาํงาน และสรุปภาระงานที�ปฏิบติัในแต่ละวนั เจา้หน้าที�ฝ่ายบุคคลสามารถสรุป

รายงานของรายบุคคล คณะ และภาพรวมมหาวิทยาลยั ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน 2 ส่วน คือ 

บุคลากรทั�วไปที�ใชร้ะบบจาํนวน 110 คน พบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (�̅= 4.23, S.D. = 0.98) และ

บุคลากรฝ่ายงานบุคคลจาํนวน 10 คน พบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( �̅= 4.13, S.D. = 0.69) และทาํการ

ทดสอบความถูกตอ้งของระบบดว้ยวิธี Black-box Testing ผลการทดสอบมีความถูกตอ้ง 100% จึงถือวา่การนาํเวบ็

แอพพลิเคชั�นมาใชส้ําหรับการลงเวลาปฏิบติังานมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในสถานการณ์นี�  นอกจากนี�

ระบบที�พฒันาขึ�นสามารถนาํไปประยกุตแ์ละพฒันาใชง้านกบัหน่วยงานอื�นไดอี้กดว้ย     

 

คําสําคัญ: ระบบลงเวลาปฏิบติังาน;  การออกแบบและพฒันาเวบ็แอพพลิเคชั�น; ระบบฐานขอ้มูล 

 

Abstract 

Owing to an outbreak of a novel coronavirus (COVID-19) pandemic, the university as a case study also 

needs to be considered that the university’s operations adopt a work from home instead of the office. To track 

the work and support personnel follow the social distancing rules, the problem was studied with a cause-and-

effect diagram to serving guideline for new design of time attendance system which is responding to work from 

home policy. This research aims to design and develop a system for online time attendance and evaluate user's 

satisfaction for this system. The system using web application concept is developed with PHP, JavaScript, and 

HTML language and the MySQL database system is used for storing data. The developed system is able to take 

attendance from everywhere via an internet network, to specify the workplace, and to summarize the workload 

performed on each day. Moreover, the HR staffs can be applied system to summarize reports for individual, 

each faculty, and whole university. The satisfaction survey results consisting  2 parts showed that the 

satisfaction of educational personnel by the 110 personnel of the university was in overall at high level (�̅= 4.23, 

S.D. = 0.98), and the satisfaction of HR staff by 10 personnel was in overall at high level (�̅= 4.13, SD = 0.69). 

The operation was tested by using Black Box Testing, the accuracy of the system is 100%. Consequently, 

implementation of web application for time attendance system is appropriate and useful for this situation. 

Moreover, this system can be applied and developed for the other organizations. 

 

Keywords: Time Attendance Online System; Developing Web Applications; Database System 
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1. บทนํา 

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื�อไวรัส COVID-19 [1] ส่งผลให้ทุกภาคส่วนใชม้าตรการการเวน้ระยะห่าง 

เพื�อลดการแพร่กระจายของเชื�อไวรัส นบัเป็นสถานการณ์ที�แปลกใหม่ต่อวิถีชีวิตของมนุษยท์ี�เป็นสัตวส์ังคม การ

ดาํเนินกิจกรรมหลาย ๆ อย่างตอ้งมีการปรับเปลี�ยนรูปแบบ โดยเฉพาะกิจกรรมที�มีการรวมคนจาํนวนมาก หรือ

แมแ้ต่การมาปฏิบติังานตามปกติ ณ สถานที�ทาํงานของบางองค์กรตอ้งถูกปรับรูปแบบให้เวน้ระยะห่างด้วยการ

ทาํงานจากที�บา้น (Work from home)  

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ [2] เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐตั�งอยูใ่นจงัหวดักาฬสินธุ์ เกิดจากการหลอมรวม

ระหวา่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ์ เมื�อเดือน

กนัยายน พ.ศ. 2558 มี 9 ส่วนราชการภายใน ประกอบไปดว้ย 6 คณะ ที�มีพนัธกิจในการจดัการเรียนการสอน และ 

3 สํานกั/สถาบนั ที�มีพนัธกิจสนบัสนุนการจดัการเรียนสอน มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์มีพื�นที�ที�มีการดาํเนินงาน การ

จดัการเรียนการสอนและการวิจยั 4 พื�นที� ไดแ้ก่ 1) พื�นที�ในเมือง ตาํบลกาฬสินธุ์ อาํเภอเมือง  2) พื�นที�นามน ตาํบล

สงเปลือย อาํเภอนามน 3) พื�นที�ภูสิงห์ ตาํบลภูดิน อาํเภอเมือง 4) พื�นที�กมลาไสย ตาํบลกมลาไสย อาํเภอกมลาไสย 

โดย 3 พื�นที�แรกมีการจดัการเรียนการสอนและมีบุคลากรในการปฏิบติังาน ณ พื�นที�เป็นปกติ ซึ� งมหาวิทยาลยัไดม้ี

การบริหารจดัการการลงเวลาปฏิบติัราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ ว่าดว้ยการปฏิบติัเกี�ยวกบัการลง

เวลาปฏิบติัราชการของบุคลากรมหาวทิยาลยักาฬสินธุ์ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 ซึ� งบุคลากรทุกคนตอ้ง

มาลงเวลาเขา้-ออกงานดว้ยเครื�องสแกนลายนิ�วมือ ณ พื�นที�ที�ตนเองปฏิบติังานในแต่ละพื�นที�ดงักล่าวขา้งตน้ แต่

เมื�อช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื�อไวรัส COVID-19 การมาลงเวลาปฏิบติังานและการทาํงาน ณ พื�นที�ตั�งของ

มหาวิทยาลยัไม่สามารถทาํไดท้ั�งหมด [3] เพราะจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเชื�อไวรัส 

และเพื�อความปลอดภยัของบุคลากร ในขณะเดียวกนัการบริหารจดัการองค์กรและการให้บริการ ตอ้งดาํเนินการ

ต่อไปอยา่งต่อเนื�อง รวมทั�งจาํเป็นตอ้งมีระบบรายงานดา้นสุขภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบเพื�อกาํกบัติดตาม

สุขภาพบุคลากร 

จากประเด็นปัญหาดงักล่าวถือว่าเป็นความทา้ทายของคณะผูว้ิจยัอย่างมากที�ตอ้งออกแบบและพฒันา

ระบบสําหรับลงเวลาปฏิบติังาน ภายใต้เงื�อนไขของระยะเวลาอนัสั� นและงบประมาณที�จาํกัด แต่ให้ระบบนี�

สามารถช่วยขบัเคลื�อนองคก์รต่อไปอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ คณะผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาและหาแนวทาง 

เครื�องมือเพื�อมาใช้แกไ้ขปัญหา และไดศ้ึกษาเทคโนโลยใีนปัจจุบนัและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง พบว่า ระบบลงเวลา

ปฏิบัติงานออนไลน์ในปัจจุบันมีอยู่หลายระบบในท้องตลาด [4-7] แต่ยงัมีข้อจาํกัดในการนํามาใช้งานกับ

มหาวิทยาลยัที�เป็นกรณีศึกษา เนื�องจากใช้งบประมาณค่อนขา้งสูงในการจดัซื�อ หรือบางงานวิจยัที�เคยนาํเสนอ

ผูใ้ชง้านระบบตอ้งมีโทรศพัทท์ี�รองรับอุปกรณ์สําหรับการถ่ายรูปเพื�อใชใ้นการสแกนใบหน้ายืนยนัตวัตน [8] และ

เพื�อใชส้แกนคิวอาร์โคด้ [9] หรือบางระบบตอ้งติดตั�งอุปกรณ์เพิ�ม [10-11] หรือรองรับเฉพาะบางระบบปฏิบติัการ 

[9] การพฒันาระบบตามแนวทางงานวิจยัที�ไดศ้ึกษาจึงมีขอ้จาํกดั เนื�องจากอุปกรณ์โทรศพัทม์ือถือของบุคลากรมี

ความหลากหลาย ทั�งในดา้นคุณสมบติั ประสิทธิภาพ และระบบปฏิบติัการ ดงันั�นภายใตก้รอบแนวคิดที�มุ่งเน้นการ
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ประหยดังบประมาณ มีความยืดหยุ่นในใช้งานจริง สามารถเรียกใช้งานและเรียกดูขอ้มูลผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได้ งานวิจยันี� จึงมีวตัถุประสงค์เพื�อออกแบบและพฒันาระบบลงเวลาปฏิบติังานออนไลน์ ทาํการ

ประเมินความพึงพอใจระบบ [12] และทดสอบความถูกตอ้งของระบบ (Black-box Testing) [13] โดยพฒันาระบบ

ดว้ยภาษา PHP JavaScript HTML และจดัเก็บขอ้มูลดว้ยระบบฐานขอ้มูล (Database Management System; 

DBMS) MySQL [14-15] เพื�อให้สามารถสืบค้น แสดงรายงานต่อระดบัหัวหน้างานและผูบ้ริหารได้ ระบบที�

นาํเสนอบุคลากรสามารถลงเวลาเขา้-ออก ทาํการระบุตาํแหน่งสถานที�ทาํงานดว้ยระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก 

หรือ GPS (Global Positioning System) แจง้สถานะดา้นสุขภาพ และทาํการบนัทึกผลการปฏิบติังานในแต่ละวนั

ได้ และสามารถแสดงรายงานรายวนั รายเดือน รายหน่วยงาน นาํออกขอ้มูลรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ 

PDF 

2. วธิีดําเนินการวิจัย 

งานวิจยันี� ไดท้าํการศึกษาปัญหาแนวทางการแกไ้ข และพฒันาระบบลงเวลาปฏิบติังาน โดยมีวิธีการวิจยั 

ตามหวัขอ้ ดงันี�    

2.1  ขอบเขตการวิจัย 

1) ออกแบบและพฒันาระบบสําหรับลงเวลาปฎิบติังานของบุคลากรมหาวิทยาลยักาฬสินธ์ุ เพื�อเป็นอีก

ช่องทางในการใชล้งเวลาสําหรับการปฏิบติังาน ทั�งนี�บุคลากรสามารถเลือกใชร้ะบบเดิมคือการสแกนนิ�วได ้

2) พฒันาระบบเพื�อบนัทึกเวลาการเขา้-ออกงาน จดัทาํด้วยรูปแบบเวบ็แอพพลิเคชั�นใช้งานผ่านระบบ

ออนไลน์ พฒันาดว้ยภาษา PHP JavaScript และ HTML จดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบฐานขอ้มูล MySQL   

3) เปรียบเทียบความสามารถกบัระบบเดิมและสอบถามความพึงพอใจผูใ้ช้ระบบจาํนวน 110 คน และ

เจา้หนา้ที�งานบุคคลแต่ละหน่วยงานจาํนวน 10 โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดบั 

4) ทดสอบความถูกตอ้งของระบบดว้ยวิธีการ Black-box Testing โดยกาํหนดฟังก์ชนัการทาํงานสําหรับ

การทดสอบ 5 ฟังกช์นั  

2.2 ขั�นตอนการดําเนินงานวจิัย  

2.2.1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 

การดาํเนินการศึกษาสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการของระบบ และความเป็นไปไดท้ี�จะสามารถพฒันาระบบ

ให้ใช้งานได้จริงภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ และระบบที�พฒันารองรับสถานการณ์ของโรคไวรัส COVID-19 

จากนั�นนาํไปวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซึ� งไดใ้ชแ้ผนผงัเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) [16] โดยมี

การประชุมหารือร่วมกบัเจา้หน้าที�งานบุคคลระดบัมหาวิทยาลยัและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อศึกษาขอ้จาํกดัของ

ระบบลงเวลาเดิมที�ใช้อยู่ พร้อมกบัหาแนวทางใหม่ที�รองรับสถานการณ์ของโรค COVID-19 ซึ� งพบว่าระบบลง

เวลาที�ใชอ้ยูม่ีขอ้จาํกดั 3 ประเด็น คือ ดา้นวิธีการใช้งาน กล่าวคือ บุคลากรทุกคนตอ้งมาลงเวลา ณ พื�นที�ตั�ง ดา้น

งานบุคคลไม่สามารถดูรายงานการลงเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และไม่มีการกาํหนดสิทธิ� รายคณะหรือ

หน่วยงาน และ ดา้นเทคโนโลยีที�ใชง้านไม่รองรับมาตรการ Work from Home และการเวน้ระยะห่าง เพราะตอ้งใช้
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งานเครื�องสแกนนิ�วร่วมกนั  เมื�อนาํผลของการวิเคราะห์ปัญหาระบบลงเวลาเดิมสามารถแสดงแผนผงัเหตุและผล  

ดงัรูปที� 1 

 

 
รูปที� 1 แผนผงัแสดงเหตุและผลของระบบการลงเวลาแบบเดิม 

 

2.2.2 การออกแบบและพฒันาระบบ 

 การออกแบบแผนภาพแนวคิดการทาํงานของระบบที�นาํเสนอ เปรียบเทียบกบัแผนภาพการทาํงานของ

ระบบเดิม ดงัรูปที� 2  

 

 
 

รูปที� 2 แผนภาพการทาํงานของระบบเดิมและระบบที�นาํเสนอ 

ไม่รองรับการลงเวลา

แบบออนไลน ์
ไม่รองรับมาตรการ 

Work from Home 

HR ไม่สามารถดูขอ้มูลการลงเวลา

ออนไลน์และไม่มีการกาํหนดสิทธิ�

รายหน่วยงาน 

ลงเวลา ณ พื�นที�ตั�ง

มหาวิทยาลยั 
ปัญหาระบบ

เดิมไม่รองรับ

สถานการณ์ 

วิธีการใชง้าน บุคลากร 

เทคโนโลย ี

ระบบเดิม 

ภายในมหาวทิยาลยั 

HR เรียกรายงานดว้ย

โปรแกรมเฉพาะ 

ภายในมหาวทิยาลยั 

WWW 

WWW 

HR เรียกรายงาน

ผา่น Web 

บุคลากรสแกนนิ�ว บุคลากรลงชื�อผา่น Web 

ระบบที�นาํเสนอ 
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จากแผนภาพการทาํงานของระบบเดิมบุคลากรตอ้งมาลงชื�อดว้ยการสแกนนิ�วมือภายในมหาวิทยาลยั และ

เจา้หนา้ที�งานบุคคลตอ้งเรียกดูรายงานดว้ยโปรแกรมเฉพาะดา้นของระบบเดิมภายในเครือข่ายมหาวิทยาลยั ซึ� งเป็น

ขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัมาตรการป้องกนัโรคไวรัส COVID-19  ดงันั�นระบบใหม่ที�จะนาํเสนอตอ้งรองรับมาตรการ

ป้องกนัโรคไวรัส COVID-19  ด้วยการลงชื�อเขา้-ออกการปฏิบติังานจากทุกที�ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ

ออกแบบกระบวนงานการใชง้านระบบแสดงดงัรูปที� 3 

 

 
 

รูปที� 3 กระบวนการทาํงานของระบบ 

 

จากกระบวนการทาํงานของระบบ อธิบายไดด้งันี�  

1) ผูใ้ช้งานเข้าระบบ ดว้ยบญัชีผูใ้ช้งานและรหัสผ่านจากฐานขอ้มูลที�ถูกจดัเก็บดว้ยโปรโตคอล LDAP 

(Lightweight Directory Access Protocol) ของมหาวิทยาลยั ซึ� งเป็นฐานขอ้มูลกลางที�ใชก้บัระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

ภายในมหาวทิยาลยั 

2) การกาํหนดสิทธิ� การใชง้านแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ (1) บุคลากรทุกคน มีสิทธิ� ในการลงเวลาเขา้-ออกงาน 

(2) เจา้หน้าที�งานบุคคลระดบัคณะ มีสิทธิ� แสดงรายงาน สืบคนขอ้มูล ในส่วนของบุคลากรในสังกดั และ (3) 

เจา้หนา้ที�งานบุคคลมหาวทิยาลยั มีสิทธิ� แสดงรายงาน สืบคน้ขอ้มูล ในส่วนของบุคลากรทุกคน 

HR มหาวิทยาลยั HR คณะ บุคลากรทุกคน 

Yes 

No 

เริ�ม 

กรอก 
Username 
Password 

ตรวจสอบ
(LDAP) 

หนา้หลกั 

เขา้งาน/ออกงาน แสดงรายงาน

ตนเอง 

แสดงรายงาน 

รายงานเขา้ออก 

ภาพรวมคณะ 

รายงานเขา้ออก 
รายบุคคลของคณะ 

สืบคน้ขอ้มูล 

แสดงรายงาน 

รายงานเขา้ออก 

ภาพรวม

มหาวิทยาลยั 

รายงานเขา้ออก 

รายบุคคลของทุกคน 

 
สืบคน้ขอ้มูล 

จบ 
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การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหานาํสู่การออกแบบกระบวนงาน และไดน้าํความรู้เกี�ยวกบัการจดัการระบบ

ฐานขอ้มูลเพื�อพฒันาระบบตามกระบวนงาน ซึ� งไดน้าํหลกัการของแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram: 

DFD) [17] มาวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้างเพื�อแสดงความสัมพนัธ์ของกระบวนการและขอ้มูล ดงั

รูปที� 4 

 

 
 

รูปที� 4 แผนภาพกระแสขอ้มูลระบบสําหรับลงเวลาปฏิบติังาน 

 

แผนภาพกระแสขอ้มูลระบบสามารถอธิบายไดด้งันี�  

- การลงเวลาเขา้ หมายถึง ผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบดว้ยบญัชีส่วนตวัของผูใ้ชง้าน ระบบเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง หน่วยงานที�สังกดั ข้อมูลที�ผูใ้ช้ต้องบนัทึก คือ เวลาที�เขา้งาน (บนัทึกตามเวลาจริงจาก

ระบบ) พื�นที�ปฏิบติังานในวนันั�น (พื�นที�ในเมือง, พื�นที�นามน พื�นที�ภูสิงห์, ที�พกัอาศยั, หรือนอกพื�นที�ตั�ง) สถานะ

ดา้นสุขภาพเกี�ยวกบั COVID-19 (สุขภาพปกติ, เกณฑ์เฝ้าระวงั, ตรวจพบเชื�อ) และระบุพิกดัดว้ยเทคโนโลยี GPS 

(ไม่บงัคบั)  

- การลงเวลาออก หมายถึง ผูใ้ช้เขา้สู่ระบบดว้ยบญัชีส่วนตวัของผูใ้ชง้าน บนัทึกขอ้มูลภาระงานที�ปฏิบติั

ในวนันั�น และระบบทาํการบนัทึกเวลาตามเวลาจริง  

- รายงาน หมายถึง ขอ้มูลจากการลงเวลาเขา้ ลงเวลาออก ซึ� งจะถูกนาํมาแสดงรายงานตามสิทธิ� การแสดง

รายงานที�ถูกกาํหนดไว ้

   

 

 

 

รายงานการเขา้-ออก

ตนเอง รายวนั/เดือน

รายการลงเวลาเขา้ 

เวลาจากระบบ 

บนัทึกงานประจาํวนั 

เวลาจากระบบ, สถานที� 

สถานะสุขภาพ, GPS 

ขอ้มูลการเขา้งาน 
1 

รายงานการเขา้-ออกงาน

ของทุกคน

รายงาน 
3 บุคลากร 

HR คณะ HR มหาวิทยาลยั 

ลงเวลาเขา้ 

2 

ลงเวลาออก 

D1 

ขอ้มูลการออกงาน D2 

รายการลงเวลาออก 

บุคลากร 
เลือกรูปแบบรายงาน 

รายงานการเขา้-ออกงาน

บุคคลในคณะ 
เลือกรูปแบบรายงาน 

เลือกรูปแบบรายงาน 



K. Sarawan, et al. / Pathumwan Academic Journal, Vol. ��, No. ��, January - April ���� 

23 

2.2.3 การประเมินผล 

การประเมินระบบดว้ยการสอบถามความพึงพอใจผูใ้ชง้านระดบัผูใ้ช้จาํนวน 110 คน และระดบัเจา้หน้าที�

งานบุคคลจาํนวน 10 คน ดว้ยวิธีการประมวลผลตามหลกัสถิติเชิงพรรณนา นาํขอ้มูลการสํารวจมาวิเคราะห์หา

ค่าเฉลี�ย (�̅) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาํหนดการให้คะแนนคาํตอบแบบสอบถาม 5 ระดบั ตาม

แบบของลิเคร์ท (Linkert’s Scale) [18-19] ดงันี�  

ระดบัความพึงพอใจมากที�สุด  กาํหนดให ้5 คะแนน 

ระดบัความพึงพอใจมาก   กาํหนดให ้4 คะแนน 

ระดบัความพึงพอใจปานกลาง  กาํหนดให ้3 คะแนน 

ระดบัความพึงพอใจนอ้ย   กาํหนดให ้2 คะแนน 

ระดบัความพึงพอใจนอ้ยที�สุด กาํหนดให ้1 คะแนน 

จากนั�นนาํค่าคะแนนหาค่าเฉลี�ยของคาํตอบ โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลี�ย ดงันี�  

  ค่าเฉลี�ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัมากที�สุด 

  ค่าเฉลี�ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัมาก 

  ค่าเฉลี�ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉลี�ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบันอ้ย 

  ค่าเฉลี�ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบันอ้ยที�สุด 

2.2.4 การทดสอบความถูกต้องของระบบ 

การทดสอบความถูกตอ้งของระบบดว้ยวิธีการ Black-box Testing ซึ� งเป็นหนึ�งในวิธีการมาตราฐานที�ใช้

สําหรับการทดสอบโปรแกรม [13] โดยการป้อนขอ้มูลเขา้ไปในระบบและตรวจสอบผลลพัธ์ที�ไดม้ีความถูกตอ้ง

ตามความคาดหวงัของระบบ หรือเกิดขอ้ผิดพลาดหรือไม่ สําหรับระบบที�นาํเสนอผูว้ิจยัไดก้าํหนดฟังก์ชนัสําหรับ

การทดสอบ 5 ฟังก์ชนั ไดแ้ก่ การเขา้สู่ระบบ การลงเวลาเขา้งาน การลงเวลาออกงาน การแสดงรายงาน และการ

ออกจากระบบ รายละเอียดวิธีการทดสอบและค่าความคาดหวงัของระบบแสดงดงัตารางที� 1 

 

3. ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา เพื�อนํามาสู่การพฒันาระบบสําหรับลงเวลาปฏิบัติงาน 

เนื�องจากกระบวนการลงเวลาปฏิบติังานเดิมไม่รองรับมาตราการการทาํงานจากที�บา้นในช่วงสถานการณ์แพร่

ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ด้วยเงื�อนไขของเวลาที�สั� นและงบประมาณจาํกดั ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้เทคโนโลยี

แบบเปิด เพื�อทาํการพฒันาเวบ็แอพพลิชั�น และจดัเก็บขอ้มูลดว้ยระบบฐานขอ้มูล และไดใ้ช้งานระบบสําหรับลง

เวลาปฏิบติังานจริงเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงปัจจุบนั ช่วยให้มหาวิทยาลยัสามารถขบัเคลื�อนไปได้อยา่ง

เหมาะสมตามสถานการณ์ที�เกิดขึ�น  
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ตารางที� 1  วิธีการทดสอบความถูกตอ้งของระบบและผลลพัธ์ที�คาดหวงั 

การทดสอบ วิธีการทดสอบ ผลลัพธ์ที�คาดหวงั 

การเขา้สู่

ระบบ 

ผูใ้ชเ้ขา้ไปที�เวบ็ไซต ์ktm.ksu.ac.th ระบบจะ

แสดงหนา้เขา้สู่ระบบ ผูใ้ชก้รอก Username 

และ Password 

สามารถเขา้สู่ระบบไดโ้ดยระบบตรวจสอบบญัชีผูใ้ชจ้าก 

LDAP ไดถู้กตอ้ง 

การลงเวลา

เขา้งาน 

ผูใ้ชค้ลิกเมนูเริ�มงาน จากนั�นระบุสถานที�

ทาํงาน ระบุสถานะสุขภาพที�เกี�ยวกบั 

COVID-19 หรือระบุสถานที�ดว้ยการเปิด 

GPS 

1. ระบบบงัคบัให้ระบุสถานที�ทาํงาน 1สถานที� เช่น พื�นที�ใน

เมือง พื�นที�นามน พื�นที�ภูสิงห์ ที�พกัอาศยั หรือนอกสถานที� 

กรณีระบุวา่ทาํงานนอกสถานที� เช่น การออกพื�นที�ชุมชน 

ระบบตอ้งบงัคบัใหก้รอกชื�อสถานที�นั�น  

2. ระบบบงัคบัให้ระบุสุขภาพเกี�ยวกบั COVID-19 อยา่งใด

อยา่งหนึ�ง ไดแ้ก่ สุขภาพปกติ เขา้เกณฑเ์ฝ้าระวงั หรือตรวจ

พบเชื�อ 

3. ระบบไมบ่งัคบัให้เปิด GPS 

4. ระบบบนัทึกวนัที�และเวลาเขา้งานจากวนัที�และเวลาของ

เครื�องแม่ข่าย 

การลงเวลา

ออกงาน 

ผูใ้ชค้ลิกเมนูเลิกงาน จากนั�นกรอกภาระงาน

ที�ปฏิบตัิในวนันั�น 

1. ระบบบงัคบัให้ผูใ้ชง้านทาํการบนัทึกภาระงาน 

2. ระบบบนัทึกวนัที�และเวลาออกงานจากวนัที�และเวลาของ

เครื�องแม่ข่าย 

การแสดง

รายงาน 

งานบุคคลคณะ/หน่วยงาน คลิกเมนูการแสดง

รายงาน เลือกวนัที�ที�ตอ้งการออกรายงาน 

แสดงรายการเวลาเขา้-ออกงานของบุคลากรในสงักดั 

งานบุคคลมหาวิทยาลยั คลิกเมนูการแสดง

รายงาน เลือกวนัที�ที�ตอ้งการออกรายงาน 

แสดงรายการเวลาเขา้-ออกงานของบุคลากรในสงักดั และ

ภาพรวมของมหาวิทยาลยัแบบแยกหน่วยงาน 

การออกจาก

ระบบ 

ผูใ้ชค้ลิกปุ่ มออกจากระบบ ระบบแสดงหนา้เขา้สู่ระบบ และไม่สามารถคลิกยอ้นกลบัไป

หนา้หลกัได ้

 

 

3.1 ผลการออกแบบและพฒันาระบบ  

ระบบสาํหรับลงเวลาปฏิบติังานออนไลน์ออกแบบเพื�อให้บริการบุคลากรมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ โดยเป็น

รูปแบบเวบ็แอพพลิเคชั�นที�รองรับการแสดงผลขนาดหนา้จอโทรศพัทม์ือถือ (Responsive Design) และทาํงานผา่น

เวบ็ไซต์ https://ktm.ksu.ac.th และจดัเก็บขอ้มูลดว้ยระบบฐานขอ้มูล เพื�อให้แสดงรายงานการปฏิบติังานรายวนั 

รายเดือน รวมถึงแสดงรายงานเฉพาะรายบุคคล หรือภาพรวมคณะ 



K. Sarawan, et al. / Pathumwan Academic Journal, Vol. ��, No. ��, January - April ���� 

25 

 
 

รูปที� 5 หนา้จอขั�นตอนการทาํงานระบบ 

 รูปที� 5 แสดงผลของการออกแบบและพฒันาระบบ ซึ� งแสดงตามขั�นตอนการทาํงาน ดงันี�  

1) การเขา้สู่ระบบ ก่อนที�ผูใ้ชง้านจะทาํการลงเวลาเขา้-ออกงาน หรือเพื�อเขา้ระบบเพื�อเรียกแสดงผลของ

รายงาน ผูใ้ช้งานตอ้งทาํการเขา้สู่ระบบ โดยผูใ้ช้ตอ้งกรอกขอ้มูลบญัชีการใช้งานประกอบดว้ย Username และ 

Password ดว้ยบญัชีจากระบบ LDAP ของมหาวิทยาลยั ดงัรูปที� 5 (ก) เพื�อเป็นการยนืยนัตวัตน  

2) การลงเวลาเขา้งาน ช่วงเวลาในการลงเวลาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั โดยระบุขอ้มูลสถานที�

ปฎิบติังาน ดงัรูปที� 5 (ข) ระบุสถานะสุขภาพที�เกี�ยวกบัสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ดงัรูปที� 5 (ค) และเปิด

ตาํแหน่ง GPS ดงัรูปที� 5 (ง) โดยระบบที�ออกแบบจะไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลเวลาได ้หากตอ้งการปรับแกไ้ขขอ้มูล 

เช่น พื�นที�ที�ทาํงานในวนันั�น สถานะดา้นสุขภาพ ตาํแหน่ง GPS ตอ้งทาํการลงเวลาเขา้ใหม่อีกครั� ง ระบบจะอพัเดท

เป็นเวลาล่าสุดแทนที�เวลาเดิมของวนันั�น 

 3) การลงเวลาออกงาน ในการลงเวลาออกงานนั�นช่วงเวลาในการลงเวลาเป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 

และผูใ้ชง้านตอ้งทาํการบนัทึกงานที�ไดป้ฏิบติัในวนันั�น เพื�อให้หวัหนา้ส่วนงานสามารถกาํกบัตามการทาํงานของ

บุคลากรในสังกดัได ้แสดงดงัรูปที� 5 (จ) 

(ก) เขา้สู่ระบบ 

(ข) ระบุสถานที�ปฏิบตัิงาน (ค) ระบุสถานะสุขภาพ (ง) เปิดตาํแหน่ง GPS 

(จ) บนัทึกภาระงาน 

การลงเวลาเขา้งาน 

การลงเวลาออกงาน 

(ฉ) รายงานการเขา้-ออกและการบนัทึกภาระงาน 
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 4) การแสดงรายงานการลงเวลาเขา้-ออกงาน ระบบแสดงผลสรุปในรูปแบบกราฟ ที�แสดงจาํนวนบุคลากร

ลงเวลาผา่นระบบออนไลน์ในแต่ละวนัวา่มีจาํนวนเท่าไหร่จากจาํนวนบุคลกรทั�งหมด เนื�องจากมีบุคลากรบางส่วน

ใชร้ะบบเดิมคือการสแกนนิ�วมือ และกราฟแสดงจาํนวนของบุคลากรที�ทาํงานในแต่ละพื�น นอกจากนั�นแลว้ระบบ

ยงัสามารถส่งออกรายงานในรูปแบบไฟล ์PDF, Excel ได ้แสดงดงัรูปที� 5 (ฉ) 

3.2 ผลการประเมินระบบ 

 งานวิจยันี� ไดป้ระเมินความพึงพอใจผูใ้ช้ระบบ 2 กลุ่ม คือ ผูใ้ช้งานที�เป็นเจา้หนา้ที�งานบุคคลจาํนวน 10 

คน และผูใ้ชง้านทั�วไปที�ใช้ระบบในส่วนการลงเวลาเขา้-ออกงาน จาํนวน 110 คน จากบุคลากรทั�งหมด 570 คน 

ผลการประเมินแสดงดงัตารางที� 2 และตารางที� 3 

ตารางที� 2  ผลประเมินความพึงพอใจเจา้หนา้ที�งานบุคคล 

ประเด็นประเมนิ �� S.D. ระดับ 

การแสดงขอ้มูลภาพรวมมหาวิทยาลยัและแบบแยกคณะ-หน่วยงาน 4.00 0.82 มาก 

ความครบถว้นของขอ้มูลสาํหรับการรายงาน 3.90 0.57 มาก 

ความเหมาะสมของสิทธิ� ในการเขา้ถึง 4.20 0.63 มาก 

ประโยชน์ในภาพรวมของระบบ 4.30 0.48 มาก 

ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อระบบ 4.24 0.96 มาก 

ภาพรวม 4.13 0.69 มาก 
 

ตารางที� 3  ผลประเมินความพึงพอใจผูใ้ชร้ะดบับุคลากรทั�วไป 

ประเด็นประเมนิ �� S.D. ระดับ 

ความครบถว้นของขอ้มูลและองคป์ระกอบ 4.25 0.93 มาก 

การแสดงผลขอ้มูลรายวนั-รายเดือน ของแต่ละบุคคล 4.24 0.94 มาก 

ประโยชน์ของระบบ 4.36 0.94 มาก 

การใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น 4.41 0.96 มาก 

ความเหมาะสมในการกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชร้ะบบ 4.28 0.97 มาก 

ความเหมาะสมของการแจง้เตือนเมื�อมีการป้อนขอ้มูล 4.05 1.15 มาก 

การออกแบบการแสดงผลขอ้มูลส่วนบุคคลในระบบ 4.12 1.06 มาก 

ความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มลู 4.18 0.97 มาก 

ความน่าเชื�อถือของระบบ 4.15 0.94 มาก 

ภาพรวม 4.23 0.98 มาก 

ผลการประเมินเจา้หนา้ที�ที�รับผิดชอบดา้นงานบุคคล พบวา่ทุกประเด็นมีระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก 

โดยประเด็นดา้นประโยชน์ในภาพรวมของระบบมีผลการประเมินมากสุดไดค้่าเฉลี�ยที� 4.30 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน

ที� 0.48 และประเด็นความครบถว้นของขอ้มูลสําหรับการรายงานไดน้อ้ยสุดค่าเฉลี�ยที� 3.90 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานที� 
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0.57  ในส่วนของผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้งานทั�วไป พบวา่ทุกประเด็นมีระดบัความพึงพอใจในระดบั

มาก โดยประเด็นการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนมากสุดไดค้่าเฉลี�ยที� 4.41 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานที� 0.96 และประเด็น

ความเหมาะสมของการแจง้เตือนเมื�อมีการป้อนขอ้มูลไดน้อ้ยสุดค่าเฉลี�ยที� 4.05 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานที� 1.15 

นอกจากการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใชร้ะบบที�พฒันาแลว้ ผูว้ิจยัไดท้าํการเปรียบเทียบระหวา่ง

ระบบสําหรับลงเวลาที�นําเสนอในงานวิจัยนี� กับระบบลงเวลาเดิมที�เป็นระบบสแกนนิ�วมือ ในประเด็นของ

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื�อ COVID-19 ด้านของงบประมาณ ด้านความสามารถของระบบ และจาํนวน

บุคลากรที�ใชง้านระบบ แสดงดงัตารางที� 4 

ตารางที� 4  เปรียบเทียบระบบที�นาํเสนอกบัระบบเดิม 

ประเด็น ระบบเดิม ระบบที�พัฒนาใหม่ 

รองรับมาตรการการ

ทาํงานจากบา้น 

ไม่รองรับเพราะบุคลากรตอ้งสแกนนิ�ว ณ พื�น

ที�ตั�ง และเครื�องสแกนนิ�วมีจาํนวนจาํกดั การใช้

ร่วมกนัเสี�ยงต่อการแพร่กระจายเชื�อไวรัส 

ระบบใหมท่าํงานแบบออนไลน์ ผูใ้ชง้านลง

เวลาผา่นอุปกรณ์ของตนเอง 

งบประมาณ ใชง้บประมาณมาก ประกอบไปดว้ย เครื�อง

สแกน โปรแกรม และเครื�องแม่ขา่ย 

ใชง้บประมาณนอ้ย เพราะพฒันาดว้ย

เทคโนโลยีแบบเปิด 

ความปลอดภยัในการ

ยืนยนัตวัตน 

ยืนยนัตวัตนดว้ยลายนิ�วมือ ซึ�งมีความน่าเชื�อถือ

สูง และป้องกนัการปลอมแปลงได ้

ยืนยนัตวัตนดว้ยบญัชีผูใ้ชง้าน Username 

และ Password หากผูใ้ชง้านไม่มีความ

ซื�อสัตยสุ์จริตอาจจะใหบุ้คคลอื�นทาํการเขา้

ระบบเพื�อทาํรายการลงเวลาเขา้-ออกแทนได ้

การแสดงรายงานการลง

เวลาเขา้-ออก 

รายงานการเขา้-ออกงานดูไดเ้ฉพาะเจา้หนา้ที�

งานบุคคลส่วนกลาง จากเครื�องคอมพิวเตอร์ที�

ติดตั�งโปรแกรมเท่านั�น 

รายงานการเขา้-ออกงานดูไดทุ้กคนตามสิทธิ�

ที�กาํหนด และดูไดจ้ากทุกที�ผา่นระบบ

ออนไลน์ 

การบนัทึกการปฏิบตัิงาน ไม่มีการบนัทึกการปฏิบตัิงาน มีระบบบนัทึกการปฏิบตัิงาน เพื�อนาํไป

ประกอบการบริหารงานได ้

จาํนวนผูใ้ชง้านเดือน

มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 

นอ้ยกวา่ 21.10%  

(เนื�องจากมีบุคลากรบางส่วนลา) 

78.90% 

 

3.3 ผลการทดสอบความถูกต้องของระบบ 

 ผลการทดสอบความถูกตอ้งของระบบดว้ยวิธี Black-box Testing  จากการกาํหนดจาํนวนฟังก์ชนัในการ

ทดสอบ 5 ฟังกช์นั คือ การเขา้สู่ระบบ การลงเวลาเขา้งาน การลงเวลาออกงาน การแสดงรายงาน (แยกเป็นรายงาน

ระดบัหน่วยงาน และรายงานระดับมหาวิทยาลัย) และการออกจากระบบ ซึ� งแต่ละฟังก์ชันขึ�นอยู่กบัสิทธิ� ของ

ผูใ้ชง้าน แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบับุคลากรทุกคน ระดบัเจา้หนา้ที�งานบุคคลหน่วยงาน และระดบัเจา้หน้าที�

งานบุคคลมหาวิทยาลยั ซึ� งจาํนวนครั� งที�ทาํการทดสอบระบบ และผลของการทดสอบระบบ แสดงดงัตารางที� 5 
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ตารางที� 5  ผลการทดสอบความถูกตอ้งของระบบ 

ฟังก์ชันการทดสอบ สิทธิ�ผู้ใช้งานระบบ 
จํานวนครั�ง

ที�ทดสอบ 

จํานวนครั�งที�

ทดสอบถูกต้อง 

เปอร์เซ็นต์

ความถูกต้อง 

การเขา้สู่ระบบ  บุคลากรทุกคน 

 เจา้หนา้ที�งานบุคคลหน่วยงาน 

 เจา้หนา้ที�งานบุคคลมหาวิทยาลยั 

20 20 100% 

การลงเวลาเขา้งาน  บุคลากรทุกคน 

 เจา้หนา้ที�งานบุคคลหน่วยงาน 

 เจา้หนา้ที�งานบุคคลมหาวิทยาลยั 

20 20 100% 

การลงเวลาออกงาน  บุคลากรทุกคน 

 เจา้หนา้ที�งานบุคคลหน่วยงาน 

 เจา้หนา้ที�งานบุคคลมหาวิทยาลยั 

20 20 100% 

การแสดงรายงาน

ระดบัหน่วยงาน 

 เจา้หนา้ที�งานบุคคลหน่วยงาน 

 เจา้หนา้ที�งานบุคคลมหาวิทยาลยั 
5 5 100% 

การแสดงรายงาน

ระดบัมหาวิทยาลยั 
 เจา้หนา้ที�งานบุคคลมหาวิทยาลยั 5 5 100% 

การออกจากระบบ  บุคลากรทุกคน 

 เจา้หนา้ที�งานบุคคลหน่วยงาน 

 เจา้หนา้ที�งานบุคคลมหาวิทยาลยั 
20 20 100% 

 

3.4 อภิปรายผล 

 จากปัญหาของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทาํให้เกิดขอ้จาํกดัในการมาปฏิบติังานภายใน

มหาวิทยาลยั ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาและวเิคราะห์ระบบลงเวลาเดิม เพื�อนาํเสนอแนวทางในการพฒันาระบบลงเวลา

ใหม่ที�รองรับการปฏิบติังานจากทุกที� ผลของการวิจยัครั� งนี�ทาํให้ไดร้ะบบสําหรับลงเวลาปฏิบติังานออนไลน์ ที�

ผูใ้ชง้านสามารถใชง้านระบบเพื�อลงเวลาเขา้-ออกการปฏิบติังานไดจ้ากทุกที�ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และรองรับ

การทาํงานบนโทรศพัทม์ือถือจากทุกระบบปฏิบติัการ ระบบมีการกาํหนดสิทธิ� ของผูใ้ชง้าน ระดบับุคลากรทั�วไป 

ระดบัเจา้หน้าที�งานบุคคลหน่วยงาน และเจา้หน้าที�งานบุคคลมหาวิทยาลยั ทาํให้การเขา้ถึงรายงานการลงเวลามี

ความสะดวกรวดเร็ว และจากการประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้งานระดบัเจา้หน้าที�งานบุคคล และระดบับุคลากร

ทั�วไป พบวา่ผลการประเมินโดยรวมของผูใ้ช้งานทั�ง 2 ระดบั มีความพึงพอใจระดบัมาก ซึ� งจากผลการประเมิน

ความพึงพอใจแสดงไดว้า่ระบบที�พฒันาเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทั�วไป และผูป้ฏิบติังานดา้นงานบุคคล และเมื�อ

ทาํการเปรียบเทียบกบัระบบลงเวลาเดิมพบวา่ ประเด็น การรองรับมาตรการการทาํงานจากบา้น งบประมาณ การ

แสดงรายงาน การบนัทึกการปฏิบติังาน และความต่อเนื�องของจาํนวนผูใ้ช้งาน ระบบใหม่ที�พฒันามีผลเชิงบวก
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มากกว่าระบบเดิม แต่ในประเด็นของความปลอดภยัในการยืนยนัตวัตน ระบบใหม่ที�นาํเสนอยงัมีช่องโหว่เมื�อ

เทียบกบัระบบเดิม และผลของการทดสอบความถูกตอ้งของระบบด้วยวิธีการ Black-box Testing โดยทาํการ

ทดสอบ 5 ฟังกช์นั คือ การเขา้สู่ระบบ การลงเวลาเขา้งาน การลงเวลาออกงาน การแสดงรายงาน และการออกจาก

ระบบ พบวา่ทุกฟังกช์นัทาํงานถูกตอ้งตามความคาดหวงัของระบบ 100% ทั�งนี�การทดสอบทาํการทดสอบในภาวะ

ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรจึงทาํให้ผลลพัธ์ของการทดสอบถูกตอ้ง 100% หากภาวะของระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขดัขอ้งอาจจะส่งผลต่อการทดสอบและการใชง้านจริงเกิดขึ�นได ้

  

4. สรุป 

 งานวิจยันี� เป็นงานวิจยัพฒันาระบบสําหรับลงเวลาปฏิบติังานออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลยักาฬสินธ์ุ

ซึ� งเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ มีวตัถุประสงคเ์พื�อออกแบบและพฒันาระบบลงเวลาปฏิบติังานออนไลน์ และ

ประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้งานระบบ การดาํเนินการวิจยัโดยพฒันาระบบรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั�นด้วยภาษา 

PHP, JavaScript และ HTML บนัทึกขอ้มูลดว้ยระบบฐานขอ้มูล MySQL ซึ� งระบบที�ออกแบบและพฒันาสามารถ

ใชง้านไดจ้ริง และตอบวตัถุประสงคข์องงานวิจยัได ้ระบบที�นาํเสนอสามารถแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ช่วงแพร่

ระบาดเชื�อไวรัส COVID-19 ผูใ้ชง้านสามารถใชง้านระบบสําหรับลงเวลาเขา้-ออกงานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ดว้ยโทรศพัท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของตนเองซึ� งสอดคลอ้งกบับริษทัต่าง ๆ [4-7] และงานวิจยัที�ผ่านมา [20] 

และขอ้มูลการลงเวลาเขา้ออกถูกจดัเก็บบนระบบฐานขอ้มูล สามารถเรียกดูรายงานการเขา้-ออกงานไดจ้ากทุกที�

ทุกเวลาตามสิทธิ� ของผูใ้ช้งาน และระบบนี� สามารถบนัทึกการปฏิบติังาน [12] และระบุพื�นที�การทาํงานของ

บุคลากรไดต้ามสถานที�จริงดว้ยระบบ GPS รวมถึงการรายงานสถานะภาพด้านสุขภาพ ช่วยให้มหาวิทยาลยัมี

ขอ้มูลที�เป็นภาพรวมขององคก์ร สามารถกาํกบัติดตามงานไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีขอ้มูลที�แสดงผา่นระบบกรณีมี

บุคลากรแจ้งสถานะที�คาดว่าจะมีความเสี�ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส การประเมินความพึงพอใจของ

ผูใ้ชง้านทั�วไป ทุกประเด็นมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดบัมาก คะแนนเฉลี�ยที� 4.23 ซึ� งสองประเด็นแรกที�

ไดรั้บผลการประเมินคะแนนมากสุด คือ 1) การใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และ 2) ประโยชน์ของระบบ ในส่วน

ผูใ้ช้งานระดบับุคลากรที�รับผิดชอบงานบุคคล ผลการประเมินความพึงพอใจระดบัมากในทุกประเด็น คะแนน

เฉลี�ยที� 4.13 ดา้นที�ไดรั้บผลการประเมินดีสุด คือ ประโยชน์ในภาพรวมของระบบ การทดสอบความถูกตอ้งของ

ระบบดว้ยวิธีการ Black-box Testing โดยทาํการทดสอบ 5 ฟังก์ชนั คือ การเขา้สู่ระบบ การลงเวลาเขา้งาน การลง

เวลาออกงาน การแสดงรายงาน และการออกจากระบบ พบว่าทุกฟังก์ชนัทาํงานถูกตอ้งตามความคาดหวงัของ

ระบบ 100% โดยระบบที�นําเสนอได้นํามาใช้งานจริงตั�งแต่ พฤษภาคม 2563 และจากข้อมูลเดือนมิถุนายน-

กรกฎาคม 2563 พบวา่จาํนวนผูใ้ชง้านระบบใหม่เฉลี�ยที� 78.90% ต่อวนั จากบุคลากรทั�งหมด 570 คน 
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บทคัดย่อ  

งานวิจยันี� มุ่งเน้นการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์แบบเคมีสีเขียวโดยใช้สารสกดัจากตาํแยแมวที�ได้

จากกระบวนการสกัดด้วยนํ� ากึ� งวิกฤติเป็นตัวรีดิวซ์ การออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคนได้ถูก

ประยุกตใ์ชเ้พื�อประเมินอิทธิพลของตวัแปรในกระบวนการสกดั ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความดนัเริ�มตน้ และระยะเวลาใน

การสกดั ต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลทั�งหมดในสารสกดั จากการทดลองพบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอล

ทั�งหมดในสารสกดัเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสําคญัตามอุณหภูมิและระยะเวลา โดยมีค่าสูงสุด ณ ภาวะอุณหภูมิ 200 

องศาเซลเซียส ความดนัไนโตรเจนเริ�มตน้ 1 บาร์ และระยะเวลาในการสกดั 60 นาที การสังเคราะห์อนุภาคนาโน

ซิลเวอร์ไดถู้กศึกษาภายใตภ้าวะอุณหภูมิ ความเขม้ขน้ของซิลเวอร์ไนเตรต และระยะเวลาต่าง ๆ ซึ� งพบวา่การเพิ�ม

อุณหภูมิและความเขม้ขน้ของซิลเวอร์ไนเตรตส่งผลให้อนุภาคนาโนซิลเวอร์มีขนาดใหญ่ขึ�น ภาวะที�เหมาะสมใน

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ คือ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความเขม้ขน้ของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต 

0.010 โมลต่อลิตร และเวลาในการทาํปฏิกิริยา 180 นาที โดยอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที�สังเคราะห์ได้มีลกัษณะเป็น
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ทรงกลมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางตั�งแต่ 1 ถึง 30 นาโนเมตร นอกจากนี�ผลการศึกษาบ่งชี� วา่สารสกดัจากตาํแยแมว

อาจมีส่วนช่วยในการป้องกนัหรือยบัย ั�งการจบัตวักนัของอนุภาคได ้

 

คําสําคัญ: การสกดัดว้ยนํ�ากึ�งวกิฤต; ตาํแยแมว; อนุภาคนาโนซิลเวอร์; การออกแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน; เคมีสีเขียว 

 

Abstract 

This study focused on the green synthesis of silver nanoparticles using Acalypha indica L. extract 

obtained by subcritical water extraction as a reducing agent. The Box-Behnken experimental design was applied 

for evaluating the influence of extraction process parameters namely temperature, initial pressure and operating 

time on total phenolic content of the extract. The results showed that the total phenolic content of the extract 

significantly depended on temperature and duration, and attained its maximum at 200 oC, initial N2 pressure of  

1 bar and 60 minutes of extract duration. The synthesis of silver nanoparticles was then investigated under 

various reaction temperatures, concentrations of AgNO3 and reaction times. It was found that increasing 

temperatures and concentrations of AgNO3 led to an increase in size of the particles. The optimal condition for 

silver nanoparticles synthesis was 50 oC, 0.010 mol/l of AgNO3 solution and 180 minutes, at which the spherical 

silver nanoparticles with diameters of 1 to 30 nm could be obtained. Moreover, the results also revealed that 

Acalypha indica L. extract could help prevent or inhibit particle agglomeration. 

 

Keywords: Subcritical water extraction; Acalypha Indica L.; Silver nanoparticles; Box-Behnken design; Green 

chemistry 

 

1. บทนํา 

อนุภาคนาโนซิลเวอร์ (Ag nanoparticles: AgNPs) หรืออนุภาคของโลหะเงินที�มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง

นอ้ยกวา่ 100 นาโนเมตร เป็นวสัดุที�มีสมบติัโดดเด่นในดา้นการยบัย ั�งเชื�อโรค [1] และมีการใชง้านในอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ อยา่งแพร่หลาย เช่น ใชเ้ป็นสารกาํจดัเชื�อโรค ใชเ้ป็นสารเคลือบผิวอุปกรณ์ต่าง ๆ การผลิตอุปกรณ์ทางการ

แพทย ์และการผสมลงในเส้นใยก่อนนาํไปผลิตสิ�งทอ เป็นตน้ การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์สามารถทาํได้

ดว้ยกระบวนการทางเคมี กระบวนการทางกายภาพ หรือกระบวนการทางชีวภาพ [1-2] ทั�งนี� การสังเคราะห์ดว้ย

กระบวนการเคมีเป็นวิธีที�ไดรั้บความนิยมมากที�สุดเนื�องจากสามารถผลิตไดใ้นปริมาณมากและยงัควบคุมคุณภาพ

ของผลิตภณัฑ์ไดง่้าย การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ดว้ยกระบวนการเคมีมีองค์ประกอบหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

เกลือของซิลเวอร์ซึ� งสารที�นิยมใชค้ือซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) ตวัรีดิวซ์ (Reducing agent) และสารให้ความคงตวั 

(Stabilizer) อยา่งไรก็ตามการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ดว้ยกระบวนการเคมีนั�นมีการใชส้ารเคมีที�อาจส่งผล
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ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มจึงมีความพยายามที�จะพฒันากระบวนการผลิตอนุภาคนาโนซิลเวอร์ให้เป็นแบบเคมีสี

เขียว (Green chemistry) ดว้ยการลดปริมาณการใชส้ารเคมี หรือใชส้ารเคมีธรรมชาติทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ 

สารประกอบฟีนอล (Phenolic compounds) เป็นสารจาํพวกหนึ� งที�สามารถพบได้ตามธรรมชาติในพืช

หลายชนิด และแสดงสมบติัเป็นตวัรีดิวซ์ได ้ดว้ยเหตุนี� จึงมีงานวิจยัจาํนวนหนึ� งที�ทดลองนาํเอาสารสกดัจากพืชที�

หาไดง่้าย เช่น ใบกะเพรา ใบสะเดา มะเขือเทศ พริกสีเขียว เลม่อน แตงกวา และใบหางกระรอกแดง เป็นตน้ มาใช้

เป็นตวัรีดิวซ์ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ [3-8] โดยพบว่าสารสกดัจากพืชเหล่านี� ล้วนมีองค์ประกอบ

ของสารประกอบฟีนอลและสามารถใชเ้ป็นตวัรีดิวซ์ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ได ้ยิ�งไปกวา่นั�นสาร

สกดัจากพืชยงัมีสารจาํพวกพอลิแซคคาไรด์ซึ� งช่วยป้องกนัการรวมตวักนัของอนุภาค ส่งผลให้อนุภาคนาโนซิล

เวอร์มีความคงตวัยิ�งขึ�น ทั�งนี� งานวิจยัทางดา้นการสกดัสารจากพืชชนิดต่าง ๆ เพื�อใชใ้นการสังเคราะห์อนุภาคนา

โนซิลเวอร์ยงัคงเป็นหัวขอ้ที�ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื�องเรื�อยมา วิธีการอยา่งง่ายในสกดัสารจากพืชมกัใช้วิธี

สกดัดว้ยตวัทาํละลาย เช่น นํ� า แอลกอฮอล์ หรือเฮกเซน ตามแต่ชนิดของสารประกอบที�ตอ้งการสกดั ในบรรดา

การสกดัสารดว้ยตวัทาํละลายต่าง ๆ นั�น การสกดัดว้ยนํ� ากึ�งวิกฤติ (Subcritical water extraction: SWE) เป็นหนึ�ง

ในวิธีที�ไดรั้บความสนใจเนื�องจากสมบติัในการเป็นตวัทาํละลายที�ดี ใช้ภาวะไม่รุนแรงจึงควบคุมกระบวนการได้

ง่าย และไม่มีการใชส้ารเคมีสังเคราะห์ จึงเป็นอีกวธีิหนึ�งที�ถูกประยกุตใ์ชใ้นการสกดัสาร [9-10] 

ตน้ตาํแยแมว (Acalypha indica L.) ซึ� งเป็นวชัพืชที�สามารถเจริญเติบโตไดง่้ายและพบไดท้ั�วไป เป็นพืชอีก

ชนิดหนึ� งที�มีการรายงานว่าพบส่วนประกอบที� เป็นสารกลุ่มสเตียรอยด์ ฟลาโวนอยด์ ไกลโคไซด์ และ

สารประกอบฟีนอลซึ�งมีสมบติัเป็นตวัรีดิวซ์จึงสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ได ้

[7-8, 11-12] ดงันั�นงานวิจยันี� จึงทาํการศึกษาการสกดัสารประกอบฟีนอลจากตน้ตาํแยแมวดว้ยนํ� ากึ�งวิกฤตโดยใช้

การออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน (Box-Behnken design) เพื�อประเมินอิทธิพลของอุณหภูมิ ความดนั

เริ�มตน้ของไนโตรเจน และเวลาในการสกดั ต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลที�สกดัได ้และใช้เป็นตวัรีดิวซ์ในการ

สังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ อนัเป็นการใชป้ระโยชน์สารเคมีธรรมชาติในการทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ และ

เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตอนุภาคนาโนซิลเวอร์ให้มีความเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้มมากยิ�งขึ�น 

 

2. วธิีการวิจัย 

2.1 การเตรียมวัตถุดิบ 

ตน้ตาํแยแมวที�ใช้ในงานวิจยันี� เป็นตน้ตาํแยแมวสดที�ผ่านการลา้งทาํความสะอาด คดัเอาเฉพาะส่วนใบ

แลว้นาํไปอบแห้งที�อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั�วโมง จากนั�นจึงนาํมาบดละเอียดให้เป็นผง ร่อนผา่น

ตะแกรงขนาด 60 เมช และบรรจุในภาชนะป้องกนัความชื�นเพื�อใชเ้ป็นวตัถุดิบในการสกดั 

2.2 การสกดัสารจากตําแยแมว 

การสกดัสารจากตาํแยแมวดว้ยนํ� าภาวะกึ�งวิกฤตกระทาํในเครื�องปฏิกรณ์ความดนัสูง (Parr รุ่น 4560 Mini 

Bench Top Reactors) โดยนาํผงตาํแยแมวที�เตรียมไวป้ริมาณ 0.1 กรัม บรรจุลงในเครื�องปฏิกรณ์ เติมนํ� าปราศจาก
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ไอออนปริมาตร 100 มิลลิลิตร ปิดเครื�องและทาํการไล่แก๊สออกซิเจนที�คา้งอยูใ่นระบบดว้ยแก๊สไนโตรเจนเป็น

เวลาอยา่งนอ้ย 60 วินาที จากนั�นจึงปรับความดนัภายในเครื�องปฏิกรณ์ดว้ยแก๊สไนโตรเจนจนถึงค่าที�ตอ้งการ เปิด

เครื�องกวนและใหค้วามร้อนอยา่งต่อเนื�อง เมื�ออุณหภูมิภายในเครื�องปฏิกรณ์มีค่าตามที�ไดอ้อกแบบไวจึ้งเริ�มทาํการ

จบัเวลา และเมื�อครบระยะเวลาจะทาํการลดอุณหภูมิอยา่งรวดเร็วดว้ยนํ�าหล่อเยน็ สารสกดัหยาบ (Crude extract) ที�

ไดจ้ะถูกนาํไปกรองแยกตะกอน บรรจุในขวดสีชาและเก็บรักษาไว ้ณ อุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียส เพื�อทาํการ

วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั�งหมด (Total phenolic content: TPC) ในขั�นต่อไป 

การศึกษาอิทธิพลของตวัแปรของกระบวนการสกดัซึ� งไดแ้ก่ อุณหภูมิ (100 - 200 องศาเซลเซียส) ความ

ดนัไนโตรเจนเริ�มตน้ (1 - 40 บาร์เกจ) และระยะเวลาที�ใชใ้นการสกดั (10 - 60 นาที) ต่อปริมาณสารประกอบฟี

นอลทั�งหมดถูกกระทาํโดยใชว้ิธีการออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคนเพื�อให้สามารถวิเคราะห์ผลของแต่

ละตวัแปรได้โดยใช้จาํนวนการทดลองที�น้อยที�สุด ภาวะที�ใช้ในการทดลองและความหมายของค่ารหัส (Coded 

value) แสดงดงัรูปที� 1 ในแต่ละภาวะจะทาํการทดลองเพียง 1 ครั� ง ยกเวน้ที�อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ความดนั

ไนโตรเจนเริ�มตน้ 20.5 บาร์เกจ และเวลา 35 นาที ซึ� งเป็นค่ากลางของแต่ละตวัแปร (สอดคลอ้งกบัค่ารหสั  0, 0, 0) 

จะทาํการทดลองทั�งหมด 5 ครั� งเพื�อเป็นตวัแทนในการทดสอบความแม่นยาํของการทดลอง อิทธิพลของตวัแปรแต่

ละตวัจะถูกประเมินโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ที�ระดบัความเชื�อมั�น

ร้อยละ 95 (p-value = 0.05) และสร้างสมการถดถอย (Regression equation) ซึ� งมีสูตรทั�วไปดงัสมการที� (1) [13] 
3 3 3

2
0 0

1 1 1
i i ii ii ij i j

i i i j

Y X a X a X a X X
   

                        (1) 

เมื�อ Y0 คือปริมาณสารประกอบฟีนอลทั�งหมด,  X0 คือค่าคาดหวงัของแบบจาํลอง,  Xi หรือ Xj คือค่ารหสัของแต่ละ

ตวัแปร (อุณหภูมิ ความดนัไนโตรเจนเริ�มตน้ หรือเวลา) และ ai หรือ aii หรือ aij คือสัมประสิทธิ� ของแต่ละตวัแปร 

2.3 การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั�งหมด 

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั�งหมดกระทาํดว้ยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric method โดย

ใชก้รดแกลลิกเป็นสารมาตรฐาน ซึ� งดดัแปลงจากวธีิมาตรฐาน ISO14502-1:2005 ขั�นตอนการวิเคราะห์เริ�มจากการ 
 

 

รูปที� 1 การออกแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน สาํหรับ 3 ตวัแปร; พิกดั x, y, z ที�ปรากฏในรูป คือค่ารหสัของ 

อุณหภูมิ, ความดนัไนโตรเจนเริ�มตน้, ระยะเวลา ตามลาํดบั 
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นาํสารสกดัจากตาํแยแมวปริมาตร 2 มิลลิลิตรใส่ในหลอดทดลอง เติมสารละลาย Folin Ciocalteu phenol reagent 

ความเข้มขน้ร้อยละ 10 โดยมวลต่อปริมาตร ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ตั�งทิ�งไว ้3 นาทีแลว้เติมสารละลายโซเดียม

คาร์บอเนตความเขม้ขน้ร้อยละ 7.5 โดยมวลต่อปริมาตร ปริมาณ 2 มิลลิลิตร ตั�งทิ�งไวท้ี�อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 60 

นาที นาํสารละลายไปวดัค่าการดูดกลืนแสงที�ความยาวคลื�น 765 นาโนเมตร ดว้ยเครื�องอลัตราไวโอเลตและวิสิ

เบิลสเปกโตรมิเตอร์ (UV-Vis spectrometer; Shimadzu รุ่น Mini 1240) แลว้แปรผลค่าการดูดกลืนแสงเป็นความ

เขม้ขน้โดยการเปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐาน ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั�งหมดในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของ

กรดแกลลิกต่อกรัมของสารตวัอยา่ง (mg GAE/g) คาํนวณไดจ้ากสมการที� (2) โดยมี R2 เท่ากบั 0.9975 

 Total phenolic content  =  50.914 x Absorbance                  (2) 

2.4 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ 

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์กระทาํโดยผสมสารสกดัจากตาํแยแมวปริมาตร 20 มิลลิลิตรกบั

สารละลายซิลเวอร์ไนเตรตปริมาตร 100 มิลลิลิตร ในขวดรูปชมพู ่ปิดฝาใหส้นิทแลว้ตั�งทิ�งไวใ้นตูค้วบคุมอุณหภูมิ 

การทดลองในขั�นนี� จะศึกษาอิทธิพลของตวัแปร 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ อุณหภูมิ (25 - 75 องศาเซลเซียส) ความเขม้ขน้

ของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (0.001 - 0.100 โมลต่อลิตร) และเวลาในการทาํปฏิกิริยา (10 - 240 นาที) ต่อสมบติั

ของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที�สังเคราะห์ได ้

2.5 การวิเคราะห์สมบัติของสารสกัดจากตําแยแมวและอนุภาคนาโนซิลเวอร์ 

หมู่ ฟังก์ชันของสารประกอบในสารสกัดจากตําแยแมววิเคราะห์ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์ม

อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี (FT-IR; PerkinElmer รุ่น Spectrum one) อนุภาคนาโนซิลเวอร์ที�สังเคราะห์ไดน้าํไป

ตรวจสอบดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผา่น (TEM; JEOL รุ่น JEM-1400) ที�กาํลงัขยาย 300,000 เท่า 

และวิเคราะห์ธาตุองคป์ระกอบดว้ยเทคนิค Energy dispersive x-ray spectroscopy (EDX) 

 

3. ผลการวจิัยและการอภิปราย 

3.1 ผลของภาวะในการสกัดต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลทั�งหมด 

ผลการทดลองการสกดัสารจากตาํแยแมวภายใตภ้าวะอุณหภูมิ ความดนัไนโตรเจนเริ�มตน้ และระยะเวลา

ต่าง ๆ แสดงดงัตารางที� 1 ซึ� งพบวา่การเพิ�มอุณหภูมิในการสกดัจาก 100 เป็น 200 องศาเซลเซียส (การทดลองที� 1

และ 14, 2 และ 15, 3 และ 16, 4 และ 17) ส่งผลใหส้ารสกดัมีปริมาณสารประกอบฟีนอลทั�งหมดเพิ�มขึ�นเป็น 3 เท่า 

ทั�งนี� เนื�องจากนํ� าจะมีค่าคงที�ไดอิเล็กทริก (Dielectric constant) ลดลงจาก 80 ที�อุณหภูมิห้อง เป็น 35 เมื�ออยูใ่น

ภาวะกึ�งวิกฤตที�อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ทาํใหน้ํ�ากึ�งวกิฤติมีสมบติัเป็นตวัทาํละลายใกลเ้คียงกบัเมทานอลหรือ

แอซิโตนที�อุณหภูมิห้อง [9] จึงสามารถละลายสารประกอบประเภทฟีนอลและพอลิฟีนอลในตาํแยแมวซึ� งเป็นสาร

ที�มีข ั�วไดดี้ [14, 15] นอกจากนั�นการเพิ�มอุณหภูมิยงัส่งผลให้ค่าผลคูณไอออน (Ion product) ของนํ� าเพิ�มขึ�นซึ� งมีผล

ต่อการเร่งปฏิกิริยาดว้ยตวัเอง (Self-catalysis) [9] เมื�อพิจารณาการเพิ�มระยะเวลาในการสกดั (การทดลองที� 2 และ 
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ตารางที� 1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั�งหมดในสารสกดัจากตาํแยแมวที�ไดจ้ากภาวะต่าง ๆ 

ลาํดับ อุณหภูม ิ(oC) 
ความดันไนโตรเจน (บาร์เกจ) 

ระยะเวลา (นาท)ี TPC* (mg GAE/g) 
เริ�มต้น  สุดท้าย 

1 100.0 1.0 1.6 35 21.0 
2 100.0 20.5 23.1 10 19.1 
3 100.0 20.5 23.1 60 21.3 
4 100.0 40.0 47.0 35 18.1 
5 150.0 1.0 2.4 10 22.6 
6 150.0 1.0 2.4 60 43.3 
7 150.0 20.5 28.0 35 37.8 
8 150.0 20.5 28.0 35 34.2 
9 150.0 20.5 28.0 35 40.9 
10 150.0 20.5 28.0 35 34.6 
11 150.0 20.5 28.0 35 39.4 
12 150.0 40.0 55.3 10 28.3 
13 150.0 40.0 55.3 60 42.3 
14 200.0 1.0 2.4 35 69.5 
15 200.0 20.5 63.1 10 55.4 
16 200.0 20.5 36.1 60 60.5 
17 200.0 40.0 66.9 35 66.5 

*สารประกอบฟีนอลทั�งหมด (Total phenolic content) 

3, 5 และ 6, 12 และ 13, 15 และ 16) พบวา่ส่งผลให้สารสกดัมีปริมาณสารประกอบฟีนอลทั�งหมดสูงขึ�นดว้ยเช่นกนั 

เนื�องจากระยะเวลาที�นํ�าภาวะกึ�งวกิฤตสัมผสักบัสารตั�งตน้ยาวนานขึ�น อยา่งไรก็ตามเมื�อพิจารณาอิทธิพลของความ

ดนัไนโตรเจนเริ�มตน้ (การทดลองที� 1 และ 4, 5 และ 12,  6 และ 13, 14 และ 17) กลบัพบวา่ปริมาณสารประกอบฟี

นอลทั�งหมดมีการเปลี�ยนแปลงเพียงเล็กนอ้ยเท่านั�นและไม่เป็นแนวโนม้กบัความดนัไนโตรเจนเริ�มตน้ 

ตารางที� 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปรทั�งสามต่อปริมาณสารประกอบฟีนอล

ทั�งหมดซึ�งพบวา่ปัจจยัที�มีผลต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลทั�งหมดอยา่งมีนยัสําคญั (p-value < 0.05) คือ อุณหภูมิ 

(X1) และระยะเวลาในการสกดั (X3) โดยอุณหภูมิมีผลทั�งในแบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น ส่วนระยะเวลามีผล

แบบเชิงเส้นเท่านั�น ในขณะที�ความดนัไนโตรเจนเริ�มตน้ (X2) เป็นปัจจยัที�ส่งผลอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ แสดง

ใหเ้ห็นวา่ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั�งหมดจะขึ�นอยูก่บัอุณหภูมิและระยะเวลาในการสกดัเป็นหลกัซึ� งสอดคลอ้ง 

กบัผลการทดลองที�ไดอ้ภิปรายแลว้ขา้งตน้ จากขอ้มูลการวิเคราะห์ความแปรปรวนนี�สามารถเสนอสมการถดถอย

โดยในที�นี� จะละทิ�งอนัตรกิริยาระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ซึ� งไม่มีผลต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลทั�งหมดเพื�อลด

ความซบัซ้อนของสมการไดด้งัสมการที� (3) 

2
3

2
2

2
13210 99374069526517055213737 X.X.X.X.X.X..Y                 (3) 

ค่า R2 และ adjusted R2 ของสมการถดถอยนี�มีค่าเท่ากบั 0.95 และ 0.92 ตามลาํดบั อีกทั�งผลการวิเคราะห์เศษเหลือ 

(Residual analysis) พบวา่เศษเหลือของแบบจาํลองนี�มีการแจกแจงแบบปกติดงัรูปที� 2 (ก) อีกทั�งยงัมีการกระจาย

ตวัอย่างไม่มีรูปแบบใด ๆ ต่อค่าคาดคะเน (Predicted value) นั�นคือเป็นอิสระต่อกนัดงัรูปที� 2 (ข) แสดงว่า
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แบบจาํลองที�เสนอไวด้งัสมการที� (3) นี�มีความถูกตอ้ง เมื�อพิจารณาสัมประสิทธิ� ของพจน์ X1, X3 และ X1
2 ซึ� งเป็น

ตวัแปรที�มีผลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบว่าสัมประสิทธิ� ของพจน์ X1 มีค่ามากกว่าของพจน์อื�น ๆ แสดงว่า

อุณหภูมิเป็นปัจจยัที�มีอิทธิพลมากที�สุดต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลทั�งหมด 

ภาวะที�เหมาะสมที�ทาํให้ไดป้ริมาณสารประกอบฟีนอลทั�งหมดสูงสุดวิเคราะห์ดว้ยวิธีพื�นผิวตอบสนอง 

(Response surface methodology: RSM) ดงัรูปที� 3 โดยกาํหนดความดนัไนโตรเจนเริ�มตน้ไวท้ี�ค่าตํ�าสุด คือ 1 บาร์

เกจ ซึ� งสรุปได้ว่าภาวะที�เหมาะสมต่อการสกดัสารจากตาํแยแมว คือ อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ความดัน

ไนโตรเจนเริ�มตน้ 1 บาร์เกจ และระยะเวลาในการสกดั 60 นาที สามารถสกดัสารประกอบฟีนอลทั�งหมดไดสู้งถึง 

70 mgGAE/g โดยประมาณ ซึ� งสูงกวา่การสกดัดว้ยวิธีซอกฮเ์ลต (Soxhlet extraction) โดยใชต้วัทาํละลายอินทรีย์

ทั�วไปที�สามารถสกดัสารประกอบฟีนอลทั�งหมดไดใ้นปริมาณ 1 ถึง 7 mgGAE/g เท่านั�น [16] และเลือกนาํสาร

สกดัที�ไดจ้ากภาวะนี�ไปใชใ้นการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ในขั�นต่อไป 

ตารางที� 2 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน 

Source Sum of Squares Degree of Freedom Mean Square F-value p-value 
Model 4,132.24 6 688.71 32.44 < 0.0001* 
   Temperature: X1 3,714.11 1 3,714.11 174.93 < 0.0001* 
   Initial N2 pressure: X2 0.24 1 0.24 0.011 0.9178 
   Time: X3 221.11 1 221.11 10.41 0.0091* 
   X1

2 136.34 1 136.34 6.42 0.0297* 
   X2

2 2.31 1 2.31 0.11 0.7484 
   X3

2 67.01 1 67.01 3.16 0.1060 
Residual 212.31 10 21.23   
   Lack of Fit 177.71 6 29.62 3.42 0.1269 
   Pure Error 34.60 4 8.65   
Total 4,344.55 16    

* ปัจจยัที�มีผลอยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% (p-values < 0.05) 

 

   

รูปที� 2 การวิเคราะห์เศษเหลือ; (ก) การแจกแจงแบบปกติ และ (ข) ความสัมพนัธ์กบัค่าคาดคะเน 

(ก) (ข) 
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รูปที� 3 พื�นผิวตอบสนองของปริมาณสารประกอบฟีนอลทั�งหมดที�อุณหภูมิและระยะเวลาต่าง ๆ  

ภายใตค้วามดนัไนโตรเจนเริ�มตน้ 1 บาร์เกจ 

ผลการวิเคราะห์สารสกดัจากตาํแยแมวดว้ยเทคนิค FT-IR เพื�อตรวจสอบหมู่ฟังก์ชนัและพนัธะเคมีของ

องคป์ระกอบแสดงดงัรูปที� 4 พบวา่มีการปรากฏแถบการดูดกลืนที�ตาํแหน่งเลขคลื�น 3,245 2,962 และ 1,045 cm-1 

ซึ� งสอดคลอ้งการสั�นแบบยืดของพนัธะ O-H ในหมู่แอลกอฮอล์หรือฟีนอล พนัธะ C-H ของหมู่แอลเคน และ

พนัธะ C-O ของหมู่แอลคอกซี ตามลาํดบั นอกจากนั�นยงัปรากฏแถบการดูดกลืนที�เลขคลื�น 1,657 และ 1,574 cm-1 

สอดคล้องการสั�นแบบยืดของพนัธะ C=C ในสารประกอบแอโรมาติก และแถบการดูดกลืนที�เลขคลื�นระหว่าง 

1,200 ถึง 1,400 cm-1 สอดคลอ้งการสั�นแบบยืดของพนัธะ O-H ของหมู่แอโรมาติก แสดงให้เห็นวา่สารสกดัจาก

ตาํแยแมวประกอบดว้ยสารประกอบฟีนอล รวมทั�งมีสารประกอบอินทรียอื์�น ๆ เป็นองคป์ระกอบดว้ยเช่นกนั 

 

 

รูปที� 4 FT-IR สเปกตรัมของสารสกดัจากตาํแยแมว 
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3.2 ผลของภาวะในการทําปฏิกิริยาต่อการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ 

การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อสมบติัของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ทาํการทดลองที�อุณหภูมิ 25, 32, 50, 67

และ 75 องศาเซลเซียส โดยใชส้ารละลายซิลเวอร์ไนเตรต 0.01 โมลต่อลิตร และเวลาในการทาํปฏิกิริยา 180 นาที 

ผลการทดลองพบว่าสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตมีการเปลี�ยนแปลงจากเดิมใสไม่มีสี กลายเป็นสีนํ� าตาลอ่อนเมื�อ

ผา่นไประยะเวลาหนึ�ง โดยสารละลายที�สังเคราะห์ที�อุณหภูมิสูงจะมีสีเขม้กวา่ที�สังเคราะห์ที�อุณหภูมิต ํ�าเล็กนอ้ย ดงั

แสดงในรูปที� 5 (ก) ทั�งนี�ปฏิกิริยาที�เกิดขึ�นระหวา่งการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์แสดงไดด้งัสมการที� (4) 

[17]  

+ 0 +Ag Ar(OH) Ag Ar(=O) Hn nn n n                               (4) 

กล่าวคือ สารประกอบพอลิฟีนอล (Ar(OH)n) จะถูกออกซิไดซ์กลายเป็นสารประกอบควิโนน (Ar(=O)n) ในขณะที�

ซิลเวอร์ไอออน (Ag+) จะถูกรีดิวซ์เป็นโลหะเงิน (Ag0) เกิดเป็นอนุภาคนาโนซิลเวอร์กระจายตวัอยู่ในรูปของ

คอลลอยด์ [17] และดว้ยลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของอนุภาคนาโนซิลเวอร์นี� เองที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงสี

ของสารละลาย เมื�อนาํคอยลอยดอ์นุภาคนาโนซิลเวอร์ไปวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคอลัตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโต

รสโกปีจะพบการดูดกลืนแสงที�มียอดพีคอยูใ่นช่วงความยาวคลื�นประมาณ 440 นาโนเมตร ดงัแสดงในรูปที� 5 (ข) 

ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์พลาสมอนเรโซแนนซ์ที�พื�นผิว (Surface Plasmon Resonance: SPR) ของอนุภาค

โลหะขนาดเล็กระดบันาโนเมตร [18] และยงัสังเกตไดว้า่การเพิ�มอุณหภูมิในการทาํปฏิกิริยาส่งผลให้พื�นที�ใตก้ราฟ

สเปกตรัมการดูดกลืนแสงมีแนวโนม้เพิ�มขึ�น นั�นคือการเพิ�มอุณหภูมิจะทาํไดป้ริมาณอนุภาคนาโนซิลเวอร์มากขึ�น

สอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของความเขม้สีของคอลลอยด์ อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาลกัษณะของพีคการดูดกลืนแสง

พบวา่การเพิ�มอุณหภูมิในการทาํปฏิกิริยาส่งผลให้พีคการดูดกลืนแสงมีแนวโนม้เบี�ยงเบนไปทางค่าความยาวคลื�น

ที�สูงขึ�นซึ� งบ่งบอกถึงการเกิดขึ�นอนุภาคขนาดใหญ่ ดงันั�นเพื�อให้ทราบขอ้มูลในรายละเอียดจึงทาํการแยกสัญญาณ

พีคการดูดกลืนแสงตามลกัษณะการแจกแจงแบบเกาส์เซียน (Gaussian deconvolution) ตวัอยา่งการแยกสัญญาณ

พีคการดูดกลืนแสงของคอลลอยด์ที�สังเคราะห์ ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสแสดงดงัเส้นประในรูปที� 5 (ข) ผล

การแยกสัญญาณพีคพบวา่การดูดกลืนแสงของคอลลอยด์ทุกตวัอยา่งมีการแจกแจงเป็นสองช่วง กล่าวคือ ช่วงแรก

มียอดพีคตรงกบัความยาวคลื�นประมาณ 440 นาโนเมตรซึ� งสอดคลอ้งกบัการดูดกลืนแสงของอนุภาคนาโนซิล

เวอร์ และช่วงที�สองมียอดพีคเกิดขึ�นที�ค่าความยาวคลื�นสูงกวา่ 500 นาโนเมตรซึ� งเป็นการดูดกลืนแสงของอนุภาค

โลหะเงินขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นวา่โลหะเงินที�เกิดขึ�นมีทั�งส่วนที�เป็นอนุภาคระดบันาโนเมตรและอนุภาคขนาด

ใหญ่อยูป่ะปนกนั จากขอ้มูลพื�นที�ใตก้ราฟการดูดกลืนแสงทั�งสองช่วงทาํให้สามารถประเมินร้อยละการเลือกเกิด 

(Selectivity) ของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ไดแ้ละแสดงผลไวด้งัรูปแทรกในรูปที� 5 (ข)  ซึ� งพบวา่ร้อยละการเลือกเกิด

มีแนวโน้มลดลงตามการเพิ�มขึ�นของอุณหภูมิ ทั�งนี� อาจเป็นเพราะการเพิ�มอุณหภูมิส่งผลให้อตัราเร็วของปฏิกิริยา

เพิ�มขึ�นตามหลกัจลนศาสตร์ [19] ปฏิกิริยาที�เกิดอยา่งรวดเร็วนี�อาจทาํให้เกิดการรวมตวัของอนุภาค (Aggregation) 

เกิดเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ รวมถึงมีการเปลี�ยนรูปร่างหรือสัณฐานของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที�อุณหภูมิสูงได้
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เช่นกนั [20] เมื�อพิจารณาทั�งในแง่ของปริมาณและร้อยละการเลือกเกิดจึงสรุปได้วา่อุณหภูมิที�เหมาะสมต่อการ

สังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ดว้ยสารสกดัจากตาํแยแมว คือ 50 องศาเซลเซียส 

 

       

รูปที� 5 การเปลี�ยนแปลงสี (ก) UV-Vis สเปกตรัม (ข) และร้อยละการเลือกเกิด (รูปแทรก) ของคอลลอยด ์AgNPs 

ที�สังเคราะห์ ณ อุณหภูมิต่าง ๆโดยใชส้ารละลาย AgNO3 0.01 โมลต่อลิตร และระยะเวลา 180 นาที  

 

การศึกษาอิทธิพลของความเขม้ขน้ของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตทาํการทดลองที�ความเขม้ขน้ 0.001, 

0.005, 0.01, 0.05 และ 0.10 โมลต่อลิตร ณ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และเวลาในการทาํปฏิกิริยา 180 นาที ผล

การทดลองแสดงดงัรูปที� 6 ซึ� งสามารถสังเกตการเปลี�ยนแปลงสีของคอลลอยด์ที�เขม้ขึ�นตามการเพิ�มขึ�นของความ

เขม้ขน้ไดอ้ยา่งชดัเจน (รูปที� 6 (ก)) และสอดคลอ้งกบัพื�นที�ใตก้ราฟสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที�มีแนวโนม้เพิ�มขึ�น

(รูปที� 6 (ข))นั�นคือการเพิ�มความเขม้ขน้ของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจะทาํไดป้ริมาณอนุภาคนาโนซิลเวอร์มาก

ขึ�นทั�งนี�การเพิ�มความเขม้ขน้ของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตนั�นเป็นการเพิ�มปริมาณซิลเวอร์ไอออนซึ� งเป็นสารตั�ง

ตน้ จึงทาํให้ได้ผลิตภณัฑ์ในปริมาณมากขึ�นดว้ย อย่างไรก็ตามเมื�อทาํการแยกสัญญาณพีคการดูดกลืนแสงเพื�อ

ประเมินร้อยละการเลือกเกิดของอนุภาคนาโนซิลเวอร์พบว่า ร้อยละการเลือกเกิดของมีแนวโน้มลดลงตามการ

เพิ�มขึ�นของความเขม้ขน้ของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อใชค้วามเขม้ขน้ตั�งแต่ 0.050 โมลต่อ

ลิตรขึ�นไปจะให้ร้อยละการเลือกเกิดนอ้ยลงอย่างเห็นไดช้ัด คือ ร้อยละ 30 โดยประมาณเท่านั�น แสดงว่าการใช้

ความเข้มขน้สูงส่งผลให้เกิดอนุภาคโลหะเงินที�มีขนาดใหญ่ ทั�งนี� การเพิ�มความเข้มขน้ย่อมส่งผลให้ปฏิกิริยา

เกิดขึ�นไดอ้ยา่งรวดเร็วจึงอาจทาํใหเ้กิดการรวมตวัของอนุภาค (Aggregation) เกิดเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ได ้จากผล

การทดลองจึงสรุปไดว้า่ความเขม้ขน้ของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตที�เหมาะสมต่อการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิล

เวอร์ดว้ยสารสกดัจากตาํแยแมว คือ 0.010 โมลต่อลิตร 

 

(ก) (ข) 



สมโภช ภู่พรีะสุพงษ์ และคณะ / วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที� 11 ฉบับที� 30 มกราคม - เมษายน 2564 

42 

            

รูปที� 6 การเปลี�ยนแปลงสี (ก) UV-Vis สเปกตรัม (ข)  และร้อยละการเลือกเกิด (รูปแทรก) ของคอลลอยด ์AgNPs 

ที�สังเคราะห์ดว้ยสารละลาย AgNO3 ความเขม้ขน้ต่าง ๆ ณ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และระยะเวลา 180 นาที 

 

การศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยาต่อสมบติัของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ทาํการทดลองที� 10, 

30, 60, 120, 180 และ 240 นาที โดยใช้สารละลายซิลเวอร์ไนเตรต 0.01 โมลต่อลิตร และอุณหภูมิ 50  

องศาเซลเซียส ผลการทดลองแสดงดงัรูปที� 7 ซึ� งสามารถสังเกตไดว้า่สีของคอลลอยด์มีความเขม้ขึ�นตามระยะเวลา

ในการทาํปฏิกิริยา (รูปที� 7 (ก)) และสอดคล้องกับสเปคตรัมการดูดกลืนแสงที�มีพื�นที�ใต้กราฟเพิ�มขึ� นตาม

ระยะเวลาเช่นกนั (รูปที� 7 (ข)) นั�นคือการเพิ�มระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยาจะทาํไดป้ริมาณอนุภาคนาโนซิลเวอร์

มากขึ�น แต่ทั�งนี� การเพิ�มระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยาจาก 180 เป็น 240 นาที ไม่ทาํให้ไดอ้นุภาคซิลเวอร์นาโน

เพิ�มขึ�นเท่าใดนกัแสดงวา่ปฏิกิริยาเกิดขึ�นจนเกือบสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 180 นาที และเป็นที�น่าสังเกตวา่การ

เพิ�มระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยาไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงรูปร่างพีคหรือการเลื�อนค่าความยาวคลื�นที�เกิด

การดูดกลืนสูงสุด (ประมาณ 443 นาโนเมตร) เท่าใดนกัแมว้า่จะใชร้ะยะเวลานานถึง 240 นาที ซึ� งสอดคลอ้งกบัค่า

ร้อยละการเลือกเกิดของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที�ประเมินได้จากการแยกสัญญาณพีคที�มีแนวโน้มลดลงเพียง

เล็กนอ้ยเท่านั�นในช่วง 30 ถึง 240 นาที แสดงวา่การเพิ�มระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยาไม่ส่งผลต่อการเกิดอนุภาคที�มี

ขนาดใหญ่ การที�อนุภาคนาโนซิลเวอร์ไม่มีการเปลี�ยนแปลงสมบติัแมจ้ะผ่านไปเป็นระยะเวลานานบ่งบอกว่า

อนุภาคมีความคงตวัสูง ไม่เกิดการจบัตวัเป็นกอ้น (Agglomeration) ทั�งนี�มีงานวิจยัรายงานวา่สารอินทรียท์ี�อยูใ่น

สารสกดัจากพืชสามารถห่อหุ้มอนุภาคนาโนซิลเวอร์และช่วยลดโอกาสที�อนุภาคขนาดเล็กจะจบัตวักนัเป็นอนุภาค

ขนาดใหญ่ [1, 4, 21] จึงเป็นไปไดว้า่สารสกดัจากตาํแยแมวอาจมีองคป์ระกอบที�สามารถป้องกนัหรือชะลอการจบั

ตวัของอนุภาคได ้

ภาพขยายของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที�สังเคราะห์ได้โดยใช้กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านที�

กาํลังขยาย 300,000 เท่า (รูปที� 8 (ก)) แสดงให้เห็นว่าอนุภาคส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นทรงกลม มีขนาดอนุภาค

(ก) (ข) 
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ระหวา่ง 1 - 30 นาโนเมตร โดยอนุภาคที�มีขนาดเล็กในระดบัไม่กี�นาโนเมตรนั�นมีการกระจายตวัค่อนขา้งดี ไม่จบั

ตวักนัเป็นกลุ่มกอ้น สอดคลอ้งกบัลกัษณะของแถบพลาสมอนเรโซแนนซ์ที�พื�นผิวที�ปรากฏใน UV-Vis สเปคตรัม

ดงัที�แสดงไปแลว้ขา้งตน้ และผลการวิเคราะห์ธาตุองคป์ระกอบดว้ยเทคนิค EDX (รูปที� 8 (ข)) ปรากฏพีคที�คมชดั 

(Sharp peak) ณ ตาํแหน่ง 3 keV อนัเป็นการยืนยนัการเกิดขึ�นของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ นอกจากนี� ยงัพบพีคของ

คาร์บอนซึ�งคาดวา่เป็นสารอินทรียท์ี�มีอยูใ่นสารสกดัจากตาํแยแมวซึ� งยึดเกาะอยูท่ี�ผิวอนุภาค ทั�งนี�พีคของทองแดง

ที�ปรากฏขึ�นนั�นเป็นผลมาจากการใช ้grid ทองแดงเป็นอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ 

 

 

รูปที� 7 การเปลี�ยนแปลงสี (ก) และ UV-Vis สเปกตรัม (ข) และร้อยละการเลือกเกิด (รูปแทรก) ของคอลลอยด์ 

AgNPs ที�สังเคราะห์ในระยะเวลาต่าง ๆ ดว้ยสารละลาย AgNO3 0.01 โมลต่อลิตร และอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

 

               

รูปที� 8 ภาพ TEM (ก) และ EDX สเปกตรัม (ข) ของ AgNPs ที�สังเคราะห์จากสารละลาย AgNO3 0.01 โมลต่อลิตร 

อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และระยะเวลา 180 นาท;ี ภาพที�แสดงเป็นตวัแทนจาก 6 ภาพที�กาํลงัขยายเดียวกนั 

(ก) (ข) 

(ก) (ข) 
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4. สรุปผลการวิจัย 

งานวิจยันี� สามารถสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์โดยใช้สารสกดัสารจากตาํแยแมวเป็นตวัรีดิวซ์จาก

ธรรมชาติ กระบวนการสกดัดว้ยนํ� ากึ�งวิกฤตสามารถสกดัสารสําคญัประเภทสารประกอบฟีนอลจากตาํแยแมวได้

โดยปริมาณสารประกอบฟีนอลขึ�นอยูก่บัอุณหภูมิและระยะเวลาในการสกดั ภาวะที�ทาํให้สารสกดัจากตาํแยแมวมี

ปริมาณสารประกอบฟีนอลสูงที�สุดประมาณ 70 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมของสารตวัอย่าง คือ 

อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ความดนัไนโตรเจนเริ�มตน้ 1 บาร์เกจ และระยะเวลา 60 นาที สารสกดัที�ไดส้ามารถ

รีดิวซ์ซิลเวอร์ไอออนให้เป็นอนุภาคนาโนซิลเวอร์ได้ ภาวะที�เหมาะสมที�สุดในการทาํปฏิกิริยาคือ อุณหภูมิ 50 

องศาเซลเซียสความเขม้ขน้สารละลายซิลเวอร์ไนเตรต 0.01 โมลต่อลิตร และระยะเวลา 180 นาที อนุภาคนาโนซิล

เวอร์ที�สังเคราะห์ภายใตภ้าวะดงักล่าวมีลกัษณะเป็นทรงกลม มีการกระจายของขนาดอยูใ่นช่วง 1 ถึง 30 นาโน

เมตร สารสกดัจากตาํแยแมวนอกจากจะมีบทบาทในการเป็นตวัรีดิวซ์แลว้ ยงัอาจมีบทบาทเป็นสารเพิ�มความคงตวั

ดว้ยการช่วยป้องกนัหรือชะลอการจบัตวักนัของอนุภาค ทาํใหอ้นุภาคนาโนซิลเวอร์มีเสถียรภาพยิ�งขึ�น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันี� เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เอทานอลกับเครื� องยนต์จุดระเบิดด้วยการอดัหรือ

เครื�องยนต์ดีเซล เพื�อมุ่งเน้นความพร้อมใช้งานในอนาคตอันใกล้ โดยไม่ตอ้งทาํการดัดแปลงหรือปรับแต่ง

เครื�องยนตใ์ด ๆ ทั�งนี� เครื�องยนตท์ี�ถูกเลือกใชใ้นการทดสอบประกอบดว้ยเครื�อง 2 แบบที�มีระบบการฉีดเชื�อเพลิงที�

แตกต่างกนัคือเครื�องยนตท์ี�มีระบบการฉีดเชื�อเพลิงแบบปั�มกลไกซึ� งเป็นตวัแทนเครื�องยนต์ที�มีการใชใ้นอดีตและ

ยงัคงพบเห็นในรถยนตเ์ก่าที�วิ�งอยูบ่นทอ้งถนนปัจจุบนัรวมถึงใชอ้ยา่งแพร่หลายในเครื�องยนต์ทางการเกษตร และ

เครื�องยนต์ระบบฉีดเชื�อเพลิงแบบคอมมอมเรลความดันสูงที�ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ� งเป็นตวัแทน

เครื�องยนต์ที�ใช้กนัอยูใ่นปัจจุบนัและอนาคต ทั�งนี� เอทานอลจะถูกนาํมาใช้ในรูปแบบของการผสมในนํ� ามนัดีเซล

ร้อยละ 5 (E5) และ 10 (E10) โดยปริมาตร และเพื�อป้องกนัการแยกชั�นของนํ� ามนัผสมเอทานอล เชื�อเพลิง 

ไบโอดีเซลร้อยละ 3 (B3), 7 (B7) และ 10 (B10) โดยปริมาตรจะถูกนาํมาผสมในนํ� ามนัดีเซลก่อนการผสมเอทา

นอลเพื�อใชเ้ป็นตวัประสานในนํ�ามนัผสม รวมเป็นนํ� ามนัทดสอบที�ผสมเอทานอล-ดีเซล-ไบโอดีเซลทั�งสิ�น 3 ชนิด

คือ B3E5, B7E5 และ B10E10 สาํหรับศึกษาความเป็นไปไดใ้นการใชง้านโดยศึกษาจากพฤติกรรมการตอบสนอง

ของเครื�องยนตต่์อนํ�ามนัดว้ยค่าแรงบิด ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และปริมาณสารมลพิษ โดยทาํการเปรียบเทียบ

กบันํ� ามนัดีเซลที�ผสมไบโอดีเซลร้อยละ 7 (B7) ซึ� งเป็นนํ� ามนัดีเซลพื�นฐานของประเทศ ผลการทดสอบพบว่า 

เครื�องยนตท์ั�งสองชนิดสามารถใช้เชื�อพลิงผสมเอทานอลได ้โดยเครื�องยนตท์ั�งสองตอบสนองต่อการใชน้ํ� ามนัที�มี

เอทานอลเป็นส่วนผสมไปในทิศทางเดียวกนัเป็นส่วนมาก ในขณะที�ชนิดของระบบการฉีดเชื�อเพลิงส่งผลต่อ

อิทธิพลของเอทานอลต่อการทาํงานของเครื�องยนตใ์นบางส่วนคือ ค่าแรงบิดเมื�อใชน้ํ� ามนัที�มีเอทานอลมีค่าลดลง

ในเครื�องยนต์ทั�งสองแบบ ในขณะที�ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนมีค่าเพิ�มขึ�นสําหรับเครื�องยนตห์วัฉีดกลไก แต่

ไม่มีแนวโน้มของการเปลี�ยนแปลงในเครื� องยนต์หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนและ
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ไฮโดรคาร์บอนมีค่าเพิ�มขึ� น โดยที�เครื�องยนต์หัวฉีดแบบปั�มกลไกเพิ�มขึ� นตามปริมาณของเอทานอลที�เพิ�มขึ� น 

ในขณะที�เครื�องยนตห์วัฉีดอิเล็กทรอนิกส์ไม่ไดแ้ปรผนัตามปริมาณเอทานอลแต่เพียงอยา่งเดียว 

 

คําสําคัญ: เอทานอล; ไบโอดีเซล; ดีโซฮอล;์ เครื�องยนตดี์เซล  

 

Abstract 

This study has investigated the potential in the near future to use ethanol in a compression ignition 

engine or diesel engine without any engine modification. The selected engines tested are comprised of two 

types. The first one applies an in-line mechanical pump nozzle type which has been used in the past until now in 

the old vehicle and extendedly applied in the agricultural engines. The second one uses the high-pressure 

electronic common rail injection system, which is broadly used in modern diesel vehicles nowadays and in the 

future. Ethanol was used as the blend in diesel fuel with a concentration of 5 (E5) and 10 % (E10) by volume. 

To prevent a phase separation, biodiesel 3 (B3), 7 (B7), and 10 % (B10) by volume were added to diesel before 

adding the ethanol as an emulsifier for the blended fuels. Therefore, three ethanol-diesel-biodiesel blended fuels 

including B3E5, B7E5, and B10E10 were used in this study. The responses of the engines to the fuel were 

monitored in terms of torque, thermal efficiency, and exhaust gas emissions which were compared when using 

diesel B7, the standard diesel fuel in Thailand.  The results found that ethanol-blended fuels could be used in 

both engines which respond to the test fuels in the same trend for almost all indicators. The types of injection 

systems partially contributed to the effect of ethanol on the engine operation. The use of ethanol-blended fuels, 

engine torque decreases for both engine types. However, a break thermal efficiency increases in the engine 

using mechanical pump system but there is no particular trend for the electronic injection system. Oxide of 

nitrogen and total hydrocarbon increase when using ethanol-diesel-biodiesel blends. The more the ethanol is 

blended, the higher the amount of nitrogen and total hydrocarbon are emitted from the engine with the 

mechanical type injection system. However, the engine using electronic injection control is not dependent on the 

ethanol concentration solely. 

 

Keywords: Ethanol; Biodiesel; Diesohol; Diesel engine 

 

1. บทนํา 

แมว้่าประเทศไทยจะมีความพยายามในการลดการนาํเขา้นํ� ามนัดิบจากต่างประเทศโดยการใช้พลงังาน

ทดแทน เช่น เอทานอลในนํ� ามนัเบนซิน และไบโอดีเซลในนํ� ามนัดีเซล แต่การนาํเขา้นํ� ามนัดิบจากต่างประเทศ
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ยงัคงเพิ�มขึ�นทุกปี เนื�องจากความตอ้งการการใชน้ํ�ามนัที�เพิ�มสูงขึ�น โดยเฉพาะนํ� ามนัดีเซลที�มีการใช้มากกวา่นํ� ามนั

เบนซินถึงกว่าสองเท่า [1] ดงันั�นหากต้องการลดการนาํเข้านํ� ามนัดิบจากต่างประเทศ จึงจาํเป็นตอ้งหาพลงังาน

ทางเลือกที�ผลิตภายในประเทศที�สามารถนาํมาทดแทนนํ�ามนัดีเซลได ้เอทานอลเป็นตวัเลือกหนึ�งที�น่าสนใจในการ

นาํมาใช ้เนื�องจากศกัยภาพในการผลิตของประเทศ ที�ยงัมีส่วนต่างจากการนาํไปผสมในนํ� ามนัเบนซิน นอกจากเอ

ทานอลสามารถช่วยลดการนาํเขา้นํ� ามนัจากต่างประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศและช่วยเหลือเกษตรกร

ผูผ้ลิต เอทานอลยงัมีจุดเด่นในเรื� องของการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ� งเป็นก๊าซเรือนกระจก 

เนื�องจากวตัถุดิบในการผลิตเอทานอล เช่น ออ้ย กากนํ� าตาล มนัสําปะหลงั จาํเป็นตอ้งใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในการเจริญเติบโต 

เอทานอลไม่สามารถนาํมาใช้ไดโ้ดยตรงในเครื�องยนตดี์เซล เนื�องจากคุณสมบติัของค่าซีเทนที�ต ํ�ามากจน

ไม่สามารถทาํให้เครื�องยนต์เกิดการจุดระเบิดได ้ดงันั�นการใช้เอทานอลโดยที�ไม่ตอ้งทาํการดดัแปลงเครื�องยนต์

จาํเป็นตอ้งผสมลงไปในนํ� ามนัดีเซลในลกัษณะเช่นเดียวกนักบันํ� ามนัแก๊ซโซฮอล์ [2] อยา่งไรก็ตามการผสมเอทา

นอลลงไปในนํ�ามนัดีเซลจาํเป็นตอ้งใชต้วัประสานเพื�อป้องกนัการเกิดการแยกชั�นโดยเฉพาะที�อุณหภูมิต ํ�าเนื�องจาก

เอทานอลเป็นสารที�มีขั�วในขณะที�ดีเซลเป็นสารที�ไม่มีขั�ว จากงานวิจยัที�ผา่นมาพบวา่ไบโอดีเซลสามารถนาํมาใช้

เป็นตวัประสานไดดี้ ช่วยเพิ�มความสามารถในการผสมเป็นเนื�อเดียวกนัของเชื�อเพลิงและช่วยลดค่าอุณหภูมิวิกฤติ

ที�ทาํให้เชื�อเพลิงเกิดการแยกชั�น [3-7] การศึกษาวิจยัที�ผา่นมาถึงการใชเ้ชื�อเพลิงเอทานอลผสมในนํ� ามนัดีเซลโดย

มีไบโอดีเซลเป็นตวัประสานในเครื�องยนต์ดีเซลพบวา่ ปริมาณสารมลพิษประเภทคาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์

ของไนโตรเจนและ ไฮโดรคาร์บอนขึ�นอยู่กบัเทคโนโลยีของเครื�องยนต์ที�ใช้และสภาวะการทดสอบ ในขณะที�

ปริมาณควนัดาํและอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กมีการลดลงอยา่งชดัเจนจากการใชเ้ชื�อเพลิงผสม [8-10] ลกัษณะของสเปรย์

ที�ถูกฉีดเข้าไปในกระบอกสูบมีค่าของมุมสเปรย์เพิ�มมากขึ� นในขณะที�ความยาวของสเปรย์มีค่าลดลง [11] 

นอกจากนี� เอทานอลยงัส่งผลให้การเผาไหมใ้นกระบอกสูบเกิดขึ�นล่าชา้กวา่การเผาไหมน้ํ�ามนัดีเซล [12] 

จากผลงานวิจยัที�ผา่นมาจะพบวา่การศึกษาผลกระทบของเชื�อเพลิงเอทานอลในเครื�องยนตดี์เซลโดยใช้ไบ

โอดีเซลที�ไดจ้ากปาล์มเป็นตวัประสานซึ� งมีสัดส่วนเอทานอลและไบโอดีเซลที�มีความเป็นไปไดใ้นการใช้งานใน

อนาคตอนัใกลโ้ดยที�ไม่ตอ้งมีการปรับแต่งหรือดดัแปลงเครื�องยนตใ์ด ๆ มีเป็นจาํนวนน้อย โดยงานวิจยัส่วนมาก

จะทาํการศึกษาเชื�อเพลิงผสมที�มีสัดส่วนเอทานอลที�ค่อนขา้งสูง นอกจากนี� งานวิจยัโดยส่วนมากจะศึกษาใน

เครื�องยนตเ์พียงชนิดเดียวไม่มีการเปรียบเทียบระบบการฉีดเชื�อเพลิงที�ส่งผลต่ออิทธิพลของเอทานอล งานวิจยันี� จึง

มุ่งเน้นการศึกษาผลกระทบของเชื�อเพลิงดีโซฮอล์ในสัดส่วนของไบโอดีเซลที�มีขายอยู่ในท้องตลาดจริงต่อ

เครื� องยนต์ดีเซลที�ใช้ระบบฉีดเชื�อเพลิงที�แตกต่างกันสองชนิดเพื�อเป็นจุดเชื�อมต่อในการนํางานวิจัยมาใช้

ประโยชน์ให้เกิดขึ�นจริง 
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2. อุปกรณ์และวิธีการทดสอบ 

2.1 เครื�องยนต์ทดสอบ 

เครื�องยนต์ที�ใช้ในการทดสอบประกอบดว้ยเครื�องยนต์สองเครื�องที�ไม่ไดม้ีการปรับแต่ง คือ เครื�องยนต์

ดีเซลสูบเดียว สี�จงัหวะแนวนอนที�ใชร้ะบบฉีดเชื�อเพลิงแบบกลไกในการฉีดเชื�อเพลิงตรงเขา้สู่ห้องเผาไหม ้(direct 

injection) และเครื�องยนต์ดีเซลสี�สูบ สี�จงัหวะ ที�ใชร้ะบบฉีดเชื�อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (common 

rail) โดยคุณสมบติัของเครื�องยนตท์ั�งสองดงัแสดงในตารางที� 1  

เครื�องยนตท์ดสอบจะถูกติดตั�งบนแท่นทดสอบแบบ Prony break สําหรับเครื�องยนต์สูบเดียว และแบบ 

Eddy current dynamometer ยี�ห้อ DYNOmite TM รุ่น 012-200-1K สําหรับเครื�องยนตสี์�สูบเพื�อสร้างแรงตา้นทาน

การหมุนของเครื�องยนตส์ําหรับวดัค่าแรงบิดที�เครื�องยนตส่์งออกมาที�ความเร็วรอบต่าง ๆ ที�ตอ้งการ สําหรับการวดั

ปริมาณการสิ�นเปลืองนํ� ามนัเชื�อเพลิงเพื�อใช้ในการวดัประสิทธิภาพการเผาไหม ้จะใชก้ารวดัแบบชั�งนํ� าหนักของ

เชื�อเพลิงที�หายไปในช่วงเวลาที�กาํหนดโดยใชเ้ครื�องชั�งนํ� าหนกัยี�ห้อ Ohaus รุ่น PA4102 ที�มีความละเอียด  0.01 

กรัม ปริมาณสารมลพิษประเภท ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน 

จะถูกวดัดว้ยเครื�อง Horiba รุ่น MEXA-584 L โดยมีคุณสมบติัของเครื�องวดัดงัแสดงในตารางที� 2 

ตารางที� 1 คุณสมบติัของเครื�องยนตท์ดสอบ 

โมเดล คูโบต้า RT 140 อีซูซุ 4JK1-TC 

แบบเครื�องยนต ์
4 จงัหวะ 1 สูบนอน ระบายความร้อนดว้ยนํ� า 

ไดเร็คอินเจคชั�น 

4 จงัหวะ 4 สูบแถวเรียง คอมมอนเรล DOHC, 

ไดเร็คอินเจคชั�น เทอร์โบ อินเตอร์คลูเลอร์ 

ระบายความร้อนดว้ยนํ� า 

กระบอกสูบ x ช่วงชกั 97 x 96 มม. 95.4 x 87.4 มม. 

ปริมาตรกระบอกสูบ 709 ซีซี. 2,499 ซีซี 

อตัราส่วนแรงอดั 18 : 1 18.3: 1 

จาํนวนวาลว์  ไอดี 1 ไอเสีย 1 ไอดี 2 ไอเสีย 2 

ระบบฉีดเชื�อเพลิง ปั�มหัวฉีดกลไก ปั�มหัวฉีดควบคุมดว้ยอิเลคทรอนิกส์ 

- กาํลงัสูงสุด 

- แรงบิดสูงสุด 

10.30 กิโลวตัต ์(ที� 2400 rpm) 

49 นิวตนั. เมตร (ที� 1600 rpm)  

85 กิโลวตัต ์(ที� 3600 rpm) 

280 นิวตนั. เมตร (ที� 1800-2200 rpm) 

 

ตารางที� 2 คุณสมบติัของเครื�องวดัไอเสีย Horiba รุ่น MEXA-584 L 

ชนิดสารมลพษิ ช่วงการวัด Resolution 

คาร์บอนมอนอกไซด ์ 0 – 10 % 0.01 % 

ไฮโดรคาร์บอน 0 - 20,000 ppm 1 ppm 

ปริมาตรกระบอกสูบ 0 - 5,000 ppm 1 ppm 
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2.2 นํ�ามันเชื�อเพลงิ 

นํ�ามนัที�ใช้ในการทดสอบประกอบดว้ยนํ� ามนั 4 ชนิดคือ ชนิดที�หนึ� งนํ� ามนัดีเซล B7 ซึ� งเป็นนํ� ามนัดีเซล

พื�นฐานของประเทศไทยสําหรับใช้เป็นค่าอ้างอิง สําหรับนํ� ามนัอีกสามชนิดจะเป็นนํ� ามันที�มีเอทานอลเป็น

ส่วนผสมซึ�งเป็นเอทานอลไร้นํ� า (an hydrous ethanol) ที�มีความบริสุทธิ�  99.5 % และถูกทาํให้เหมาะกบัการใช้เป็น

เชื�อเพลิงโดยทาํให้มีการปนเปื� อน (denature) ดว้ยการเติมเบนซินร้อยละ 0.5 จากบริษทั มิตรผล ไบโอฟูเอล จาํกดั 

สําหรับนํ� ามนัไบโอดีเซลที�ใช้ผา่นมาตรฐานของกรมธุรกิจพลงังานสําหรับการใช้เป็นเชื�อเพลิง โดยนํ� ามนัผสมที�

ใช้ในการทดสอบประกอบดว้ย นํ� ามนั B3E5 , B7E5, B10E10 โดย B แทนคาํว่าไบโอดีเซลและตวัเลขหลงั B 

แสดงร้อยละไบโอดีเซลโดยปริมาตรที�ผสมในนํ� ามนัดีเซลก่อนที�จะผสมเอทานอล สําหรับตวัอกัษร E แทนคาํวา่ 

เอทานอลและตวัเลขหลงั E แสดงร้อยละโดยปริมาตรเอทานอลที�ผสมในเชื�อเพลิงทดสอบ ตวัอย่างเช่นนํ� ามนั 

B3E5 หมายถึงนํ�ามนัไบโอดีเซลร้อยละ 3 ถูกผสมในนํ�ามนัดีเซลร้อยละ 97 เป็นนํ�ามนั B3 จากนั�นเอทานอลร้อยละ 

5 จะถูกผสมลงในนํ� ามนั B3 ร้อยละ 95 ส่งผลให้ในนํ� ามนัผสม 100 เปอร์เซ็นต์จะมีปริมาณเอทานอลผสมอยูร้่อย

ละ 5 ไบโอดีเซลร้อยละ 2.85 และดีเซลร้อยละ 92.15 ซึ� งขั�นตอนในการผสมนํ� ามนัดงัแสดงในรูปที� 1 และสัดส่วน

ความเขม้ขน้ของเชื�อเพลิงผสมแต่ละชนิด รวมถึงคุณสมบติัของนํ�ามนัเชื�อเพลิงที�ถูกทดสอบในห้องปฏิบติัการโดย

ผูว้ิจยัเองและจากสถาบนัที�เปิดรับทาํการทดสอบตามมาตรฐานสากลดงัแสดงในตารางที� 3 

นํ�ามนัที�มีส่วนผสมของเอทานอลที�เลือกใชใ้นการทดสอบในเครื�องยนต์ไดผ้า่นการทดสอบเสถียรภาพใน

การแยกชั�นและพบวา่นํ� ามนัทั�งสามชนิดไม่เกิดการแยกชั�นแมว้า่จะเก็บไวท้ี�อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 

เดือน (อุณหภูมิต ํ�าเป็นตวัเร่งให้เกิดการแยกชั�นไดง่้าย) การเลือกนํ� ามนัทดสอบจะพิจารณาที�สัดส่วนของนํ� ามนัไบ

โอดีเซลที�สอดคลอ้งต่อการใช้งานจริงภายในประเทศไทย โดยนํ� ามนัชนิด B3E5 เพื�อเป็นกรณีศึกษาในภาวะที�มี

การผสมไบโอดีเซลตํ�าที�สุดในประเทศ นํ� ามนั B7E5 ในกรณีที�เป็นสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลสําหรับนํ� ามนั

พื�นฐานในปัจจุบนั และนํ�ามนั B10E10 ในกรณีที�เป็นสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลเป็นเชื�อเพลิงทางเลือก 
 

 
รูปที� 1 ขั�นตอนในการผสมนํ� ามนัทดสอบ 
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ตารางที� 3 คุณสมบติัของเชื�อเพลิงทดสอบ 

คุณสมบัต ิ

 

วิธีการทดสอบ เชื�อเพลงิ 

B7 B3E5 B7E5 B10E10 

ความหนาแน่น (g/cm3) ASTM D4052 0.822 0.829 0.830 0.828 

ค่าความร้อน (MJ/kg) ASTM D240 44.8 43.9 42.9 41.7 

ความหนืด (cSt) ASTM D445 3.2 3.0 3.0 2.8 

ซีเทนนมัเบอร์* ASTM D613 - 56.5 56.7 53.6 

คุณสมบตัิการหล่อลื�น (m) CEC F-06-96 460 245 282 240 

ร้อยละองคป์ระกอบของเชื�อเพลิงแต่ละชนิด 

- ดีเซล 

- ไบโอดีเซล 

- เอทานอล 

  

93 

7 

0 

 

92.15 

2.85 

5 

 

88.35 

6.65 

5 

 

81 

9 

10 

ร้อยละองคป์ระกอบของนํ� ามนั* 

- คาร์บอน 

- ไฮโดรเจน 

- ออกซิเจน 

  

85.162 

14.040 

0.790 

 

84.720 

13.589 

1.683 

 

84.482 

13.611 

1.900 

 

81.525 

13.323 

5.144 

หมายเหตุ: * แสดงคุณสมบตัิที�ตรวจวดัโดยสถาบนัที�เปิดบริการรับทาํการทดสอบ 

2.3 วธิีการทดสอบ 

การทดสอบทุกครั� งสําหรับเครื�องยนตท์ั�งสองจะตอ้งมีการอุ่นเครื�องยนต์เพื�อให้อุณหภูมินํ� าหล่อเยน็อยู่ที� 

60 +/-2C สําหรับเครื�องยนต์สูบเดียว และที� 85 +/-2C สําหรับเครื�องยนต์สี� สูบเพื�อให้เครื�องยนต์อยูใ่นสภาวะ

เดียวกนัที�ทุกการทดสอบเช่น อุณหภูมิเครื�องยนต ์อุณหภูมินํ� ามนัหล่อลื�น เป็นตน้ การทดสอบจะกระทาํที�คนัเร่งที�

ตาํแหน่งเดียวกนัที�ทุกนํ� ามนัทดสอบ เพื�อวดัการตอบสนองของเครื�องยนต์ต่อนํ� ามนัเชื�อเพลิง สําหรับเครื�องยนต์

สูบเดียวการทดสอบจะกระทาํที�ความเร็วรอบระหว่าง 1,400 -2,400 รอบต่อนาที เนื�องจากเป็นความเร็วรอบที�

เครื�องยนต์สามารถรันไดโ้ดยไม่เกิดการสะดุด ในขณะที�เครื�องยนต์สี� สูบจะทดสอบที� 1,400 -3,000 รอบต่อนาที 

ซึ� งตํ�ากวา่ประสิทธิภาพจริงของเครื�องยนต์ที�ทาํงานไดต้ั�งแต่ 1,000 -4,200 รอบต่อนาที เนื�องจากขอ้จาํกดัของแท่น

ทดสอบ เมื�อมีการเปลี�ยนนํ� ามนัทดสอบทุกครั� งจะตอ้งมีการเปลี�ยนกรองนํ� ามนัเชื�อเพลิงและทาํการรันเครื�องยนต์

เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาทีเพื�อให้มั�นใจวา่นํ�ามนัที�อยูใ่นระบบเป็นนํ�ามนัที�ใชส้ําหรับการทดสอบอยา่งแทจ้ริง 

การตอบสนองของเครื�องยนต์ต่อนํ� ามนัทดสอบในดา้นสมรรถนะและประสิทธิภาพจะถูกแสดงด้วยค่า

แรงบิดที�เครื�องยนตใ์หอ้อกมา และค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนซึ� งเป็นค่าที�แสดงถึงการเผาไหมเ้ชื�อเพลิงภายใน

เครื�องยนตใ์ห้เป็นงานที�ออกมาจากเครื�องยนตด์งัแสดงในสมการที� (1) [13] 
 

     (1) ประสิทธิภาพเชิงความร้อน =  
�

�̇��
��
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โดย P หมายถึงงานที�ไดอ้อกมาจากเครื�องยนต,์ �̇� คือ การสิ�นเปลืองนํ� ามนัเชื�อเพลิงจาํเพาะ และ QHV คือ

ค่าพลงังานความร้อนของเชื�อเพลิง 

สําหรับปริมาณสารมลพิษเพื�อให้การเปรียบเทียบอยู่บนพื�นฐานที�เท่าเทียมกัน จะถูกคาํนวณโดยการ

เปรียบเทียบค่าปริมาณสารมลพิษที�ปล่อยออกมาต่อค่างานที�เครื�องยนต์สามารถผลิตได ้เป็นปริมาณสารมลพิษ

จาํเพาะดงัสมการที� (2) – (4) 

      (2) 
 

      (3) 
 

       (4) 
 

เมื�อ �̇���
 คือปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน �̇��  คือปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ และ �̇��  คือ

ปริมาณไฮโดรคาร์บอน มีหน่วยเป็นกรัมต่อวินาที  

 

3. ผลการทดสอบ 

3.1 เครื�องยนต์ที�ใช้หัวฉีดแบบกลไก 

3.1.1 สมรรถนะและประสิทธิภาพ 

รูปที� 2 แสดงค่าแรงบิดของเครื�องยนต์เมื�อใชน้ํ� ามนั B3E5, B7E5 และ B10E10 เมื�อเปรียบเทียบกบันํ� ามนั

ดีเซล B7 ที�ความเร็วรอบต่าง ๆ ที�เครื�องยนตท์ดสอบสามารถรันเครื�องได ้โดยพบวา่ค่าแรงบิดของเครื�องยนตม์ีค่า

ลดลงตามลาํดับเมื�อใช้นํ� ามนั B3E5, B7E5 และ B10E10 ที�ทุกความเร็วรอบของเครื� องยนต์ โดยนํ� ามนั B3E5 

แรงบิดมีค่าลดลงที�ร้อยละประมาณ 0.5 – 3.3 นํ�ามนั B7E5 ลดลงที�ร้อยละประมาณ 1.7 – 4.1  และนํ�ามนั B10E10 ที�

ร้อยละประมาณ 3.2 – 5.7 ทั�งนี� เนื�องจากค่าพลงังานความร้อนที�ลดลงของเชื�อเพลิงที�มีเอทานอลเป็นส่วนผสม เมื�อ

พิจารณาถึงร้อยละของค่าพลงังานความร้อนที�ลดลงของเชื�อเพลิง B3E5 ที�ร้อยละ 2.0 B7E5 ที�ร้อยละ 4.2 และ 

B10E10 ที�ร้อยละ 6.9 จะพบว่าค่าแรงบิดที�ลดลงอยู่ในช่วงที�น้อยกว่าร้อยละของค่าพลงังานที�ลดลง โดยเฉพาะ

นํ� ามนั B7E5 และ B10E10 เนื�องจากปริมาณออกซิเจนที�อยู่ในเชื�อเพลิงช่วยทาํให้การเผาไหมเ้กิดได้สมบูรณ์ขึ�น 

เชื�อเพลิงส่วนใหญ่สามารถปลดปล่อยพลงังานความร้อนออกมาเป็นงานที�เครื�องยนตส์ร้างออกมาไดม้ากกวา่กรณี

ของการใชน้ํ�ามนั B7 ดงัแสดงในรูปที� 3 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที�สูงกวา่การใชน้ํ�ามนัดีเซล B7 ทุกกรณี  

อยา่งไรก็ตามการเผาไหมท้ี�สมบูรณ์ ไม่ไดข้ึ�นอยูก่บัปริมาณออกซิเจนแต่เพียงอยา่งเดียว ซึ� งจะเห็นไดจ้าก

ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนที�ไม่ไดเ้พิ�มขึ�นตามปริมาณของออกซิเจนที�ทุกความเร็วรอบ ปริมาณออกซิเจนที�มาก

เกินไปอาจทาํใหส่้วนผสมระหวา่งอากาศและเชื�อเพลิงสําหรับเผาไหมบ้างเกินไป (Lean mixture) ที�จะส่งเสริมให้

การเผาไหมเ้กิดไดดี้ 

 

���� =  
�̇���

�
 

��� =  
�̇��

�
 

��� =  
�̇��

�
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รูปที� 2 ค่าแรงบิดในเครื�องยนตท์ี�ใชห้วัฉีดแบบกลไกเมื�อใชเ้ชื�อเพลิงที�ผสมเอทานอลในสัดส่วนต่าง ๆ 

 

 
 

รูปที� 3 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนในเครื�องยนตท์ี�ใชห้วัฉีดแบบกลไกเมื�อใชเ้ชื�อเพลิงที�ผสมเอทานอล 

 

3.1.2 ปริมาณสารมลพิษ 

อิทธิพลของเอทานอลต่อปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ที�ออกมาจากเครื�องยนต์ที�ใช้หัวฉีดแบบกลไกดงั

แสดงในรูปที� 4 ซึ� งแสดงให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าเอทานอลทาํให้ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ลงลงจากการใช้

เชื�อเพลิงดีเซล B7 ที�ทุกสภาวะการทดสอบ โดยนํ�ามนั B10E10 ใหค้่าปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ต ํ�าที�สุด ปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะขึ�นตรงอยา่งเป็นสําคญักบัสัดส่วนของเชื�อเพลิงต่ออากาศ (Fuel/air ratio) โดยสัดส่วน

การผสมที�บาง (ปริมาณอากาศหรือออกซิเจนที�มาก) ทาํให้ส่วนผสมมีปริมาณออกซิเจนที�มากเพียงพอต่อการ

เกิดปฏิกิริยายาออกซิเดชั�นเพื�อเปลี�ยนไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (การเผาไหม้ที�สมบูรณ์) ส่งผลให้เกิด

ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ที�ต ํ�า [13] ซึ� งสอดคลอ้งกบัปริมาณออกซิเจนที�มากในเชื�อเพลิง B3E5, B7E5 และ 
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B10E10 ที�ทาํใหส้ัดส่วนผสมบางขึ�น สอดคลอ้งกบังานวจิยัที�ผา่นมา [14] เอทานอลที�ผสมในนํ�ามนัดีเซลโดยใชไ้บ

โอดีเซลเป็นตวัประสานส่งผลต่อการเพิ�มขึ�นของปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนในเครื�องยนต์ที�ใช้หัวฉีดแบบ

กลไกอยา่งชดัเจนดงัแสดงในรูปที� 5 โดยปัจจยัที�ส่งผลต่อการเพิ�มขึ�นของออกไซด์ของไนโตรเจนประกอบดว้ย 3 

ปัจจัยคือ ปัจจยัที� 1 ปริมาณออกซิเจนที�เพิ�มขึ� นจากเอทานอลและไบโอดีเซลที�เหลือจากปฏิกิริยาออกซิเดชั�น

ส่งเสริมให้เกิดปฏิกิริยาระหวา่งไนโตรเจนและออกซิเจนดงัแสดงในสมการที� (5) และ (6) รวมเป็นออกไซด์ของ

ไนโตรเจน 

      (5) 

       (6) 

ปัจจยัที� 2 การลดลงของค่าซีเทนนมัเบอร์ของเชื�อเพลิงที�ผสมเอทานอลทาํให้ช่วงการล่าชา้ในการจุดระเบิด 

(Delay period คือช่วงเวลาระหวา่งที�หวัฉีดเปิดจนถึงการเริ�มจุดระเบิด) มีค่าเพิ�มขึ�น นั�นคือส่วนผสมที�เกิดการผสม

ล่วงหน้าสําหรับการเผาไหมข้องเชื�อเพลิง (Premixed combustion) จะถูกสะสมดว้ยเวลายาวนานขึ�น ส่งผลให้มี

ปริมาณมากขึ�น ทาํใหเ้ชื�อเพลิง B3E5, B7E5 และโดยเฉพาะ B10E10 ปลดปล่อยพลงังานความร้อนไดสู้ง (นาํเสนอ

โดยละเอียดในเครื�องยนตท์ี�ใชห้วัฉีดอิเล็กทรอนิกส์) อุณหภูมิการเผาไหมจึ้งเกิดขึ�นไดสู้งซึ� งเป็นปัจจยัหลกัต่อการ

เพิ�มขึ�นของปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนตามสมการที� (5) และ (6) [13]  

สาํหรับปัจจยัที� 3 จะเกิดขึ�นในเฉพาะเครื�องยนตท์ี�ใชห้ัวฉีดแบบกลไก โดยเฉพาะเชื�อเพลิงที�มีไบโอดีเซล

เป็นส่วนผสมในปริมาณที�สูง B10E10 เนื�องจากค่า Bulk modulus ที�สูงของไบโอดีเซลมีอิทธิพลต่อการยกของเข็ม

หวัฉีดแบบกลไกที�สามารถเกิดขึ�นไดก่้อนเชื�อเพลิงที�มีค่า Bulk modulus ที�ต ํ�ากวา่ [15-16] เชื�อเพลิงที�มีส่วนผสม

ของไบโอดีเซลที�สูงจึงถูกฉีดเขา้สู่ห้องเผาไหมก่้อนและเกิดการจุดระเบิด ส่งผลให้อุณหภูมิของการเผาไหมเ้กิดขึ�น

สูงซึ� งเป็นปัจจยัหลกัต่อปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนดังที�ได้กล่าวมาแล้ว การควบคุมปริมาณออกไซด์ของ

ไนโตรเจนที�สูงขึ�นจากการใชเ้ชื�อเพลิงที�ผสมเอทานอลสามารถทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ก๊าซไอเสีย

ยอ้นกลบั (Exhaust recirculation, EGR) ในปริมาณมากเขา้ไปเจือจางในสารผสมระหวา่งเชื�อเพลิงและอากาศเพื�อ

ลดอุณหภูมิที�เกิดจากการเผาไหม ้เนื�องจากการเผาไหมใ้นเครื�องยนตท์ี�ใช้เชื�อเพลิงผสมเอทานอลสามารถรองรับ

การเจือจางดว้ย EGR ในปริมาณสูงโดยไม่เกิดการ Misfired หรือส่งผลให้เกิดควนัดาํและฝุ่ นละอองขนาดเล็กเพิ�ม

มากขึ�น [17-18] 

การเปลี�ยนแปลงปริมารณสารมลพิษประเภทไฮโดรคาร์บอนดงัแสดงในรูปที� 6 ซึ� งแสดงให้เห็นว่าการ

ผสมเอทานอลส่งผลให้ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีค่าเพิ�มมากขึ�นที�ทุกสภาวะการทดสอบเมื�อเทียบกบั

นํ� ามนั B7 เมื�อพิจารณาการเพิ�มขึ�นของไฮโดรคาร์บอนของเชื�อเพลิง B3E5 และ B7E5 จะพบว่ามีค่าใกล้เคียงกนั 

ในขณะที� B10E10 มีค่ามากที�สุด แสดงให้เห็นว่าเอทานอลเป็นปัจจยัสําคญัของการเพิ�มไฮโดรคาร์บอน สาเหตุ

สําคญัของการเกิดไฮโดรคาร์บอนเนื�องมาจากส่วนผสมที�หนาหรือบางเกินไปที�เกิดขึ�นในห้องเผาไหม ้เนื�องมาจาก

การผสมกนัที�ไม่เป็นเนื�อเดียวกนั (Heterogeneous mixture) ซึ� งเป็นลกัษณะการเผาไหมข้องเครื�องยนตดี์เซล ในการ

ผสมเอทานอลลงไปในนํ� ามนัดีเซลที�ผสมไบโอดีเซล ส่วนผสมของนํ� ามนัทั�งสามชนิดอาจจะไม่ไดผ้สมเป็นเนื�อ

� + �2 = �� + � 

� + �2 = �� + �   
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เดียวกนัอยา่งสมบูรณ์แมว้่าเชื�อเพลิงจะไม่เกิดการแยกชั�น [19-20] ส่งผลให้สเปรยท์ี�ฉีดออกมาผสมกบัอากาศไม่

เป็นเนื�อเดียวกนัเพิ�มมากขึ�นซึ� งส่งเสริมต่อการเกิดไฮโดรคาร์บอน นอกจากนี� ค่าซีเทนนมัเบอร์ที�ต ํ�าของเอทานอล

และเอทานอลตอ้งการค่าพลงังานความร้อนที�มากในการระเหยกลายเป็นไอ (Heat of vaporization) ทาํให้ช่วงเวลา

ก่อนเกิดการเผาไหม ้delay time มีค่ายาวนานขึ�นจนมากเพียงพอที�เชื�อเพลิงที�ถูกฉีดออกมาจะหลีกหนีเขา้ไปตาม

ช่องวา่ง หรือซอกต่าง ๆ ในกระบอกสูบ ทาํให้ไม่เกิดการเผาไหมใ้นจงัหวะการเผาไหม ้และถูกผลกัดนัออกมาใน

จงัหวะคายไอเสียส่งผลให้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีค่าสูง 

 

 
 

รูปที� 4 ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในเครื�องยนตท์ี�ใช้หวัฉีดแบบกลไกเมื�อใชเ้ชื�อเพลิงเอทานอลผสม 

 

 
 

รูปที� 5 ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนในเครื�องยนตท์ี�ใชห้วัฉีดแบบกลไกเมื�อใชเ้ชื�อเพลิงเอทานอลผสม 
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รูปที� 6 ปริมาณไฮโดรคาร์บอนในเครื�องยนตท์ี�ใชห้วัฉีดแบบกลไกเมื�อใชเ้ชื�อเพลิงเอทานอลผสม 

 

3.2 เครื�องยนต์ที�ใช้หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2.1 สมรรถนะและประสิทธิภาพ 

อิทธิพลของค่าพลงังานความร้อนของเอทานอลที�ต ํ�า ซึ� งถูกผสมลงในนํ� ามนัดีเซลและไบโอดีเซลส่งผลให้

ค่าแรงบิดของเครื�องยนตท์ี�ใชห้วัฉีดอิเล็กทรอนิกส์มีค่าลดลงเช่นเดียวกบัเครื�องยนตท์ี�ใชห้วัฉีดแบบกลไกดงัแสดง

ในรูปที� 7 และเป็นไปในทาํนองเดียวกนักบังานวิจยัที�ผา่นมา [21-22] อยา่งไรก็ตามการลดลงของค่าแรงบิดไม่ได้

เป็นสัดส่วนกบัค่าพลงังานความร้อนที�ลดลงแต่เพียงอยา่งเดียว โดยสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในกรณีนํ� ามนั B7E5 

ซึ� งมีค่าพลงังานความร้อนนอ้ยกวา่นํ� ามนั B3E5 แต่ให้ค่าแรงบิดที�สูงกวา่  ทั�งนี� เนื�องมาจากปริมาณไบโอดีเซลที�สูง

กว่า ส่งผลให้ค่าซีมเทนนัมเบอร์ของนํ� ามนั B7E5 สูงกว่า B3E5 โดยค่าซีเทนนัมเบอร์ที�สูงนี� ทาํให้เชื�อเพลิงจุด

ระเบิดไดง่้ายกวา่ สาํหรับนํ�ามนั B10E10 แมว้า่จะมีปริมาณไบโอดีเซลสูงที�สุดในการเพิ�มค่าซีเทน แต่ปริมาณเอทา

นอลที�สูงที�สุดส่งผลใหค้่าซีเทนนมัเบอร์ของนํ�ามนั B10E10 ลดลงเป็นอยา่งมาก  

อิทธิพลของค่าซีเทนนมัเบอร์ส่งผลให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนเมื�อมีการใช้หัวฉีดแบบคอมมอนเรลโดยเฉพาะ

อยา่งยิ�งที�ความเร็วรอบเครื�องยนตสู์งตั�งแต่  1800 รอบขึ�นไป เนื�องจากเวลาที�ใช้ในการเผาไหมใ้นหนึ�งวฏัจกัรมีค่า

น้อย การใช้หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรลสามารถฉีดเชื�อเพลิงไดท้ี�ความดนัสูง ส่งผลให้เชื�อเพลิงถูกฉีด

เป็นละอองฝอยที�พร้อมจะเกิดการจุดระเบิด ค่าซีเทนนมัเบอร์จึงมีผลอย่างชัดเจนต่อการเผาไหม ้ซึ� งแตกต่างจาก

การฉีดแบบกลไกความดนัตํ�าที�หยดเชื�อเพลิงมีขนาดใหญ่กวา่จึงทาํให้มีปัจจยัอื�นเขา้มามีส่วนเกี�ยวขอ้งต่อการเผา

ไหมเ้พิ�มมากขึ�นเช่น การระเหยของเชื�อเพลิงเพื�อผสมกบัอากาศ เป็นตน้ 

อิทธิพลของเอทานอลที�ผสมในนํ�ามนัดีเซลโดยใชไ้บโอดีเซลเป็นตวัประสานต่อค่าประสิทธิภาพเชิงความ

ร้อนในเครื�องยนตท์ี�ใชห้วัฉีดอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากเครื�องยนตท์ี�ใช้หัวฉีดแบบกลไกดงัแสดงในรูปที� 8 ซึ� งจะ

เห็นวา่ไม่มีแนวโน้มของค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนที�เปลี�ยนแปลง โดยที�ความเร็วรอบของเครื�องยนตใ์ดๆ ค่า
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ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเมื�อใช้เชื�อเพลิงที�มีเอทานอลอาจเพิ�มขึ�นหรือลดลง ทั�งนี� เนื�องมาจากเครื�องยนต์ที�ใช้

หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ใช้คอมพิวเตอร์ (ECU) ในการควบคุมการทาํงาน ซึ� งสามารถตรวจพบได้ว่าที�สภาวะการ

ทดสอบที�คนัเร่งตาํแหน่งเดียวกนั เมื�อใช้นํ� ามนัที�ผสมเอทานอลเครื�องยนต์จะให้ค่าแรงบิดตํ�ากว่าซึ� งไม่ใช่ค่าที�

ตอ้งการจากการตั�งโปรแกรมของเครื�องยนตไ์วล่้วงหนา้ ดงันั�น ECU จะสั�งให้หวัฉีดทาํการฉีดเชื�อเพลิงเพิ�มมากขึ�น 

ส่งผลให้สัดส่วนของสารผสมหนาขึ�น ไม่ส่งเสริมต่อการเผาไหมท้ี�สมบูรณ์ ในขณะที�บางสภาวะความเร็วรอบ

ปริมาณของออกซิเจนที�มีอยู่ในเชื�อเพลิงทาํให้การเผาไหมเ้กิดขึ�นได้อย่างสมบูรณ์ ค่าแรงบิดลดลงเพียงเล็กน้อย 

ECU จึงสั�งใหเ้พิ�มปริมาณการฉีดเชื�อเพลิงเพียงเล็กนอ้ยไม่ส่งผลต่อสัดส่วนของสารผสมและการเผาไหม ้

 

 
 

รูปที� 7 แรงบิดในเครื�องยนตห์วัฉีดอิเล็กทรอนิกส์เมื�อใชเ้ชื�อเพลิงที�ผสมเอทานอลในสัดส่วนต่าง ๆ 

 

 
 

รูปที� 8 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนในเครื�องยนตห์วัฉีดอิเล็กทรอนิกส์ที�ใชเ้ชื�อเพลิงผสมเอทานอล 
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3.2.2 ปริมาณสารมลพิษ 

เครื� องยนต์ที�ใช้หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ที�ใช้ในการทดสอบเป็นเครื� องยนต์ที�มีมาตรฐานไอเสียสูงกว่า

เครื�องยนต์ที�ใชห้ัวฉีดแบบกลไก ประกอบกบัเครื�องยนต์ดีเซลจะทาํงานที�สภาวะส่วนผสมเจือจางทาํให้เครื�องวดั

ปริมาณมลพิษไม่สามารถวดัปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ที�มีค่าตํ�ามากไดใ้นทุกนํ�ามนัทดสอบในงานวิจยันี�  ผลของ

ปริมาณสารมลพิษในส่วนนี� จึงนาํเสนอเพียงแต่ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนและสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน เมื�อมีการใช้นํ� ามนัดีเซลผสมเอทานอลมีปริมาณเพิ�มขึ�นเมื�อเปรียบเทียบ

กบัการใช้นํ� ามนัดีเซล B7 สําหรับเครื�องยนต์ที�ฉีดเชื�อเพลิงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกบัเครื�องยนต์ที�ใช้

กลไกในการฉีด ดงัรูปที� 9 ทั�งนี�ปริมาณการเพิ�มขึ�นไม่ไดเ้ป็นสัดส่วนต่อปริมาณของเอทานอล ปัจจยัหลกัที�ส่งผล

ต่อปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนประกอบดว้ยปริมาณออกซิเจนที�ส่งเสริมต่อปฏิกิริยาในสมการที� (5) และ (6) 

และค่าซีเทนนมัเบอร์ที�ต ํ�าของเชื�อเพลิงผสมเอทานอลที�ส่งผลให้การล่าชา้ในการจุดระเบิดยาวนานขึ�นดงัที�ไดก้ล่าว

ผา่นมาแลว้ ซึ� งส่งผลให้อุณหภูมิของการเผาไหมสู้งขึ�นเนื�องมาจากปริมาณของสารผสมที�เกิดการผสมล่วงหน้าเพิ�ม

มากขึ�นสามารถปลดปล่อยพลงังานความร้อนไดสู้งดงัแสดงในรูปที� 10 ค่าอตัราการปลดปล่อยพลงังานความร้อน

สําหรับการเพิ�มขึ�นของปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนอนัเนื�องมาจากผลของการฉีดเชื�อเพลิงก่อน ซึ� งเป็นผลมา

จากคุณสมบติัของเชื�อเพลิงที�มีค่า Bulk modulus สูงจะไม่ส่งผลในเครื�องยนต์ที�ใช้ระบบการฉีดเชื�อเพลิงแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เนื�องจากจงัหวะการฉีดเชื�อเพลิงจะถูกควบคุมดว้ย ECU ที�ตาํแหน่งเวลาเดียวกนัในทุกเชื�อเพลิง [23] 
 

 
 

รูปที� 9 ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนในเครื�องยนตห์ัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ที�ใชเ้ชื�อเพลิงผสมเอทานอล 
 

รูปที� 11 ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที�มีการเปลี�ยนแปลงเมื�อใช้นํ� ามนัที�มีเอทานอลเป็นส่วนผสม

เปรียบเทียบกบัเมื�อใชน้ํ� ามนั B7 แสดงให้เห็นวา่การฉีดเชื�อเพลิงดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ความดนัสูงสามารถลด

ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไดอ้ยา่งชดัเจน (เปรียบเทียบในรูปที� 6) โดยหัวฉีดแบบความดนัสูงสามารถ

ฉีดเชื�อเพลิงให้เป็นละอองฝอยไดดี้ ส่งเสริมให้เชื�อเพลิงสามารถผสมกบัอากาศไดเ้ป็นเนื�อเดียวกนัมากขึ�น อยา่งไร

ก็ตามการใช้เอทานอลผสมในนํ� ามนัส่งผลให้เชื�อเพลิงที�ผสมกบัอากาศมีขอบเขตของส่วนผสมหนา (rich zone) 
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และบาง (Lean zone) แยกกนัมากกวา่นํ�ามนัดีเซลเช่นเดียวกบัการใชห้วัฉีดแบบกลไกเนื�องจากปริมาณออกซิเจนที�

อยูใ่นเชื�อเพลิงเอทานอลและไบโอดีเซล ส่งผลให้ไฮโดรคาร์บอนมีค่าเพิ�มมากขึ�นตามปริมาณเอทานอลและไบโอ

ดีเซลที�เพิ�มมากขึ�น นอกจากนี� ค่าซีเทนนัมเบอร์ยงัส่งผลอย่างชัดเจนต่อนํ� ามนั B7E5 บางสภาวะที�ทาํให้การจุด

ระเบิดเกิดขึ�นไดเ้ร็วกวา่นํ� ามนั B3E5 ส่งผลให้เวลาที�ส่วนผสมของอากาศที�จะหลุดเขา้ไปตามซอกต่าง ๆ สั� นลง 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนของนํ� ามนั B7E5 จึงมีค่าตํ�ากว่านํ� ามนั B3E5 ในขณะที�ค่าซีเทนนมัเบอร์ของนํ� ามนั 

B10E10 มีค่าตํ�าสุด การเผาไหมเ้กิดขึ�นหลงัสุด ส่วนผสมของอากาศและเชื�อพลิงจึงมีเวลามากเพียงพอที�จะหนึเขา้

ไปตามซอกต่าง ๆ ในปริมาณมาก 
 

 
 

รูปที� 10 อตัราการปลดปล่อยพลงังานความร้อนของเชื�อเพลิงผสมเอทานอลที�สัดส่วนต่าง ๆ 

 

 
 

รูปที� 11 ปริมาณไฮโดรคาร์บอนในเครื�องยนตท์ี�ใชห้วัฉีดอิเล็กทรอนิกส์เมื�อใชเ้ชื�อเพลิงเอทานอลผสม 
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4. บทสรุป 

การวิจยันี� เป็นการศึกษาการตอบสนองของเครื�องยนตดี์เซลที�ใชเ้ทคโนโลยกีารฉีดเชื�อเพลิงแบบกลไกและ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ความดนัสูง ต่อการใช้นํ� ามนัดีเซลที�มีเอทานอลผสมโดยใช้ไบโอดีเซลเป็นตวัประสาน เพื�อ

ศึกษาความเป็นไปได ้และเตรียมความพร้อมในการนาํมาใชง้านจริงในอนาคตอนัใกล ้โดยจากผลการทดสอบที�ได้

สรุปไดว้า่ เครื�องยนตดี์เซลทั�งสองสามารถใชน้ํ� ามนัที�มีเอทานอลผสมไดถึ้งร้อยละ 10 โดยไม่ตอ้งมีการปรับแต่ง

เครื�องยนตใ์ด ๆ โดยค่าสมรรถนะของเครื�องยนตจ์ะมีค่าลดลงตามค่าความร้อนที�ลดลงของเชื�อเพลิง ซึ� งจะส่งผล

ให้การสิ�นเปลืองนํ� ามนัเชื�อเพลิงเพิ�มมากขึ�นเมื�อมีการนาํมาใช้งานจริง อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพเชิงความร้อน

ของเครื�องยนต์เมื�อใชเ้ชื�อเพลิงผสมมีค่าเพิ�มมากขึ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งในเครื�องยนต์ที�ทาํการฉีดดว้ยระบบกลไก 

ซึ� งเป็นจุดเด่นของเชื�อเพลิงเอทานอลและไบโอดีเซลซึ� งมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบ ในขณะที�เครื�องยนต์ที�ใช้

ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับจูนตวัเองตามค่าที�บนัทึกไว ้ส่งผลให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนไม่มีแนวโนม้การ

เปลี�ยนแปลงอย่างชดัเจน ปริมาณออกซิเจนที�เพิ�มมากขึ�นจากเอทานอลและไบโอดีเซลส่งผลต่อการลดลงของ

ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อย่างเด่นชดั ในขณะที�ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนเพิ�มขึ�นอย่างมีแนวโน้ม

สําหรับเครื�องยนตท์ี�ใชร้ะบบฉีดเชื�อเพลิงแบบกลไก เนื�องจากการฉีดเชื�อเพลิงก่อนจากคุณสมบติัของนํ� ามนัไบโอ

ดีเซลประกอบกบัการจุดระเบิดที�ล่าชา้ สําหรับเครื�องยนตแ์บบอิเล็กทรอนิกส์การเพิ�มขึ�นของค่าไบโอดีเซลส่งผล

ต่อค่าซีเทนนมัเบอร์ทาํให้เกิดการเผาไหมก่้อนส่งผลให้ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนไม่มีแนวโนม้เพิ�มขึ�นตาม

ปริมาณเอทานอลและไบโอดีเซลที�เพิ�มขึ�นเช่นเดียวกบัเครื�องยนตก์ารฉีดแบบกลไก สําหรับปริมาณสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนมีค่าเพิ�มขึ�นสําหรับเครื�องยนตท์ั�งสองเมื�อมีการใชเ้ชื�อเพลิงผสมสามชนิด 
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เงื�อนไขการรับบทความ 

1. บทความจดัทาํขึBนโดยใชภ้าษาไทยหรือภาษาองักฤษเท่านัBน และผ่านการตรวจขอ้ผิดพลาดในขอ้ความและจากการ
พิมพ ์

2. ในกรณีที:เป็นบทความที:เคยนาํเสนอในการประชุมวิชาการมาแลว้จะมีเนืBอหาเดิมไดไ้ม่เกิน 50 % ของเนืBอหาทัBงหมด 
และตอ้งอา้งอิงบทความเดิมที:เคยนาํเสนอในการประชุมวชิาการมาแลว้ 

3. ทุกบทความที:ไดผ้่านการคดัเลือกเพื:อตีพิมพเ์ผยแพร่ถือเป็นกรรมสิทธิX ของวารสารวิชาการปทุมวนั 
4. กองบรรณาธิการจะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้เ้ขียนทราบภายในเวลา 10 สปัดาห์ นบัจากวนัที:ส่งบทความ 

นโยบายการพิจารณากลั�นกรองบทความ 
 บทความที:จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผูท้รงคุณวุฒิในสาขาที:
เกี:ยวขอ้ง โดยมีขัBนตอนดงันีB  

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

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

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

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

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



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

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

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

ตอ้งการนาํเสนอให้ชดัเจนและมีการลาํดบัเนืBอหาที:เหมาะสม เพื:อให้ผูอ้่านสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎี
วิเคราะห์และเสนอแนะประเดน็อยา่งสมบรูณ์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการปทุมวนั  

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที� 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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