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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นีเน้นการศึกษาปั ญหาทางการยศาสตร์ ดา้ นท่าทางการทํางาน มีวตั ถุประสงค์เพือประเมินท่าทางการทํางาน
และเพือปรับปรุ งท่าทางการทํางานตามหลักการยศาสตร์ให้มีความเสี ยงลดลง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทังหมด 10 คน เป็ นชาย 9
คน และหญิง 1 คน มาจากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ในอุตสาหกรรมตีมีด กลุ่มผูผ้ ลิตชุมชนสิ นค้าหนึ งตําบล
หนึ งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่ ท่าทางการทํางานถูกประเมินด้วยแบบประเมิน RULA เพือวิเคราะห์หาความเสี ยงและ
ความจําเป็ นในการปรับเปลียนท่าทางการทํางาน ร่ วมกับการประเมินด้วยวิธีจิตพิสัยโดยใช้แบบสอบถามภาวะความไม่
สบายในการทํางาน โดยให้พนักงานประเมินตามระดับความรู ้สึกไม่สบายในร่ างกายแต่ละส่วน ผลจากการประเมิน RULA
พบว่าท่าทางการทํางานทีมีความเสี ยงในท่ายกไหล่ ยกแขน บิดเอียวตัว เบียงตัวออกด้านข้าง ก้มหลัง และวางขาไม่สมดุล ซึ ง
มีความเสี ยงสู ง ในระดับ 4 ส่ วนผลจากแบบสอบถามภาวะความไม่สบายในการทํางาน พบว่าพนักงานรู ้สึกไม่สบายใน
ร่ างกายส่ วนไหล่ แขนส่ วนบน และหลังส่ วนกลาง/ล่างมากทีสุด โดยมีระดับความไม่สบายเป็ น 6, 5.4 และ 5 ตามลําดับ
จากนันได้ปรับปรุ งท่าทางการทํางานโดยการออกแบบเก้าอีสาํ หรับงานยึดจับมีด งานเจี ยรนัย และงานตะไบ โดยเก้าอีจะ
บัง คับ ให้พ นัก งานมี ท่ า ทางการทํา งานที เ หมาะสมตามหลัก การยศาสตร์ และทํา งานด้ว ยท่ า ทางที มี ค วามปลอดภัย
สะดวกสบายมากขึ น การออกแบบใช้ข ้อมูล สัดส่ วนร่ างกายของพนักงานเป็ นเกณฑ์ในการออกแบบร่ วมกับหลักการ
ออกแบบเก้าอีนังตามหลักการยศาสตร์ ใช้ระยะเวลาทดลองทํางานทีปรับปรุ งเป็ นระยะเวลา 1 เดื อน หลังจากนันทําการ
ประเมิน พบว่าท่าทางการทํางานมีความเสี ยงลดลงเป็ นระดับ 2 และ 3 ส่ วนแบบสอบถามพบว่าพนักงานมีความรู ้สึกไม่
สบายในร่ างกายแต่ละส่ วนลดลง (ไหล่ แขนส่ วนบน และหลังส่ วนกลาง/ล่าง ระดับความไม่สบายลดลงเป็ น 5, 4 และ 3
ตามลําดับ) และจากแบบสอบถามพนักงานส่วนใหญ่รู้สึกพอใจมากต่อเก้าอีทีปรับปรุ ง
คําสําคัญ: เก้าอีการยศาสตร์, การออกแบบเก้าอี, การประเมินความเสี ยง, ท่าทางการทํางาน และ RULA
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ABSTRACT

This research focused on ergonomics problems of working postures and aimed to evaluate the
working postures in order to improve working conditions and reduce the ergonomics risks.
Ten workers; nine males and one female, in OTOP knife forging industry in Chiangmai were selected
as the samples by purposive sampling method. The working postures were evaluated using RULA
technique and subjective evaluation was assessed using discomfort level-questionnaire.
The assessment indicated that for RULA technique, the working postures in most of tasks were in high
risk (level 4) in raising shoulder and arm, body twist, stooping and leg position. Whereas results from
the discomfort level-questionnaire found that discomfort happened at shoulder, upper arm and mid-tolower back (discomfort levels was 6, 5.4 and 5 respectively). Then, the working conditions were
improved by the design of new chairs that forced the worker’s body to be more appropriate working
postures, more safety and more efficiency in knife holding-task, grinding task and filing task. The new
chairs were designed by using the worker’s body and principles of ergonomics seat design. After
improvement, the risk levels of working postures were decreased to level 2 and 3. The discomfort
levels from questionnaire were decreased to 5 for shoulder, 4 for upper arm and 3 for mid-to-lower
back. Moreover, most of the workers were very satisfied with the new chairs that were improved.
Keyword: Ergonomics Chair, Risk Assessment, Working Posture and RULA

1.

บทนํา

ใช้พลังงานของร่ างกาย ประสิ ทธิภาพของการออกแรง การ
แลกเปลียนความร้อนของร่ างกายและสิ งแวดล้อม เป็ นต้น
[1] นอกจากนันยังพบว่าปั จจัยทางการยศาสตร์ ดา้ นท่าทาง
การทํา งาน เป็ นสาเหตุ ข องการประสบอัน ตรายหรื อ
เจ็บป่ วยเนืองจากการทํางานด้วย [2]
งานวิ จัย นี มุ่ ง ที จ ะประเมิ น และวิเ คราะห์ ค วามเสี ย ง
ทางการยศาสตร์ ในด้านท่าทางการทํางานของพนักงาน ใน
อุตสาหกรรมตี มีด จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ งมี เอกลักษณ์ ของ
ความเป็ นภูมิปัญญาท้องถิน ที ใช้ฝีมือ และแรงงานจากคน
ในการตีมีด โดยกระบวนการตีมีดนันเริ มต้นจากการเตรี ยม
เตาเผาและอุ ป กรณ์ ใ นการตี มี ด กํา หนดหุ่ น มี ด ตามที
ต้องการ แล้วทําการตีหยาบโดยออกแรงเหวียงค้อนขนาด
 ปอนด์ตีเหล็กร้อนเพือให้บาง โดยมีพนักงานอีกคนนัง
ยึดจับมี ดโดยใช้คี มยึด จับ เหล็กร้ อนขณะถูก ตี และหมุ น
ตัวนําเหล็กใส่ ในเตาเผา จากนันเป็ นขันตอนตีละเอียดโดย
ใช้คอ้ นขนาด 5 ปอนด์ตีเหล็กร้อนให้มีรูปทรงตามต้องการ
และทําให้สวยงามมากขึน แล้วสู่ ข นั ตอนเจี ยรนัยเพือแต่ง
ผิวใบมี ดให้เรี ยบและคม แล้วนําใบมี ดมาตะไบเพือแต่ง
ละเอียดให้เรี ยบขึนอีกครัง จากนันนําใบมีดไปชุบเพือให้
แข็ง และใส่ ด้ามมีด ซึ งงานวิจยั นี จะนําไปสู่ การปรับปรุ ง
ท่าทางการทํางานทีเหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ เพือลด
ความเสี ยงต่อการเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บจากการทํางาน เพิม

ปั จ จุ บั น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง ด้ า น
อุ ต สาหกรรมอย่ า งสู ง หลายผู ้ป ระกอบการมี ก ารนํ า
เครื องมื อเครื องจักร และเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางาน
มากขึน เพือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้
ได้มากที สุด ทําให้แรงงานต้องทํางานในสภาพของการ
แข่ ง ขัน เร่ ง รี บ และต้อ งพยายามปรั บ ตัว ให้ ทัน กับ การ
เปลียนแปลงที เกิ ดขึน อย่างไรก็ตามแรงงานคนยังคงเป็ น
ปั จจัยที สําคัญในการผลิ ต โดยเฉพาะลักษณะงานที ตอ้ ง
อ า ศั ย แ ร ง จ า กค น ห รื อ ง า น ที ต้ อ ง ใ ช้ ฝี มื อ จ า ก ค น
หลายผูป้ ระกอบการสนใจแต่ดา้ นผลผลิต จนมองข้ามเรื อง
ความปลอดภัย ในการทํา งานของคนงาน ส่ ง ผลให้เ กิ ด
อันตรายจากการประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางาน เกิ ดการ
บาดเจ็ บ หรื อ โรคที เ กิ ด จากการทํา งาน ส่ ง ผลเสี ย ทัง ต่ อ
ร่ า งกายและจิ ต ใจ ตลอดจนทํา ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทํางานลดลง
ปั ญ หาการเจ็ บ ป่ วยหรื อบาดเจ็ บ ทางการยศาสตร์
สําหรับโรคกล้ามเนื อและกระดูก (WMSDs) ทีเกิดจาก
การทํางาน ส่ วนใหญ่เป็ นอาการปวดหลัง ปวดกล้ามเนื อ
โรคกระดู ก อั น เนื อ งมาจากท่ า ทางการทํ า งานที ไ ม่
เหมาะสม ซึ งจะส่ งผลถึงสุ ขภาพ และความสะดวกสบาย
ในการทํางาน เนื องจากท่าทางการทํางานนันส่ งผลต่อการ
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ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความพึงพอใจต่อ
การทํางานมากขึน ตลอดจนประสิ ทธิภาพการทํางานดีข ึน
2.

(คะแนน 7)

หมายถึ ง ต้องตรวจสอบ และปรั บเปลี ยน
ท่าทางการทํางานในทันที [4]
2.2 แบบสอบถามภาวะความไม่ สบายในการทํางาน
แบบสอบถามภาวะความไม่ ส บายในการทํา งาน
ถูกพัฒนาโดย Marley and Kumar [5] เพือใช้ประเมิน
ความเมื อยล้าที เกิ ดจากการทํางานในกล้ามเนื อทางสรี ระ
ร่ างกาย 25 ส่วน แสดงดังรู ปที 2

ทฤษฎีทเี กียวข้ อง

2.1 RULA (Rapid Upper Limp Assessment)
RULA เป็ นเทคนิ ค ทางการยศาสตร์ พัฒ นาโดย

เพือใช้ประเมินความ
เสี ยงของแต่ละบุ คคลจากลักษณะท่าทางการทํางาน โดย
พิจารณาตําแหน่ง และลักษณะการเคลือนไหวของร่ างกาย
ในส่วนต่าง ๆ แสดงแบบประเมิน RULA ดังรู ปที 1

McAtamney and Corlett [3]

รู ปที 2 แบบสอบถามภาวะความไม่สบายในการทํางาน
การวิ เ คราะห์ ค วามไม่ ส บายจากการทํ า งานของ
พนักงาน ทําได้โดยแบ่ งการประเมิ นความรู ้ สึกไม่สบาย
ตังแต่ 0 ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลย 1-3 มีอาการเจ็บปวดเล็กน้อย
แต่ยอมรับได้ 4-6 มีอาการเจ็บปวดปานกลาง 7-9 เจ็บปวด
มาก จนถึง 10 เจ็บปวดมากจนทนไม่ไหว [6]
2.3 การวัดสั ดส่ วนร่ างกาย
สั ด ส่ ว น ร่ า ง ก า ย (Anthropometry) ใ น ด้ า น
ความหมายทางวิศวกรรมอุตสาหการคือ สัดส่ วนร่ างกาย
คนที ว ดั ได้โ ดยการนํา ความรู ้ ท างวิท ยาศาสตร์ เ พื อ การ
ออกแบบมาตรฐานต่ า ง ๆ โดยสัด ส่ วนร่ างกายจะวัด ทัง
ลักษณะนิ ง และลักษณะเคลื อนที มี จุด ประสงค์เพื อเพิ ม
ความสะดวก ความปลอดภัย และความพอใจในการทํางาน
เพื อ ช่ ว ยป้ องกัน ข้อ ผิ ด พลาด ความปวดเมื อ ย และการ

รู ปที 1 แบบประเมินท่าทางการทํางาน เทคนิค RULA
ผลลัพธ์คะแนนสุ ดท้ายที ได้คือ ระดับความเสี ยงของ
โรคทีเกี ยวข้องกับโครงกระดูก และกล้ามเนื อ ผลของการ
ประเมินแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ แสดงถึงความจําเป็ นในการ
ปรับเปลียนท่าทางการทํางาน โดยระดับ 1 (คะแนน 1-2)
หมายถึง ท่าทางยอมรับได้ ถ้าไม่มีการคงค้างหรื อปฏิบตั ิซ าํ
เป็ นระยะเวลานาน ระดับ 2 (คะแนน 3-4) หมายถึง ควรมี
การตรวจสอบ และอาจต้องปรับเปลียนท่าทางการทํางาน
ระดับ 3 (คะแนน 5-6) หมายถึง ต้องตรวจสอบ และ
ปรั บ เปลี ย นท่ า ทางการทํา งานในไม่ ช้า และระดับ 4
12

523

บาดเจ็บจากการทํางาน และเพือใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษา
คุณลักษณะทางกายภาพตําแหน่ ง และทิ ศทางต่าง ๆ ของ
ร่ างกายมนุษย์ [7]
 ังตามหลักการยศาสตร์
2.4 การออกแบบเก้ าอีน
เก้าอี นังที ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ถือเป็ นปั จจัย
หลักที สํา คัญ ที สุ ด โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื อให้ผูน้ ัง นัง ได้
อย่างสบาย นัง ทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถ
ตอบสนองตรงต่อหน้าทีและลักษณะของงานทีทาํ โดยการ
ออกแบบเก้า อี นัง ที ดี ค วรจะปรั บ ตัว ตามผู ้นัง ในขณะที
เปลี ย นท่ า อิ ริ ย าบถ เก้า อี ค วรถู ก ปรั บ แต่ ง ค่ า พิ สัย ได้ง่ า ย
ใช้ได้ก ว้า งขวาง และทนทานในการใช้งาน เพือ รองรั บ
ขนาดร่ างกายของคนแต่ละคนในองค์กรให้ได้นงั ในท่าทีดี
ถูกสุ ขลักษณะ อันจะส่ งผลถึงความสบาย ความปลอดภัย
และสุขภาพของผูน้ งั [8]
3.

4.

4.1 ผลการศึกษาท่ าทางการทํางาน (ก่ อนปรับปรุ ง)
4.1.1 ท่ าทางการทํางาน ในงานยึดจับมีด

สํา หรั บ งานยึด จับ มี ด (ยึด จับ มี ด ให้แ น่ น เพื อ ให้
พนัก งานคนอื น ตี มี ด ) พนัก งานนัง ทํา งานบนเก้า อี ที ถู ก
ประยุกต์มาจากเบาะรถยนต์เก่า มีลกั ษณะยึดอยู่กบั ที ไม่
สามารถหมุนได้ ไม่มีทีพกั แขน และวางตําแหน่ งไกลจาก
จุดทํางานเกินระยะเอือม ประกอบกับพนักงานต้องทํางาน
ระหว่างทังตีมีดกับเตาเผา ซึ งวางแนวต่อกัน 90 องศา
ทํา ให้ พ นัก งานต้อ งยกไหล่ แ ละแขน บิ ด เอี ย วลํา ตัว ก้ม
ลําตัว และโน้มลําตัวออกด้านข้าง สามารถแบ่งท่าทางการ
ทํางานได้เป็ น 4 ท่าทาง ดังรู ปที 3
- ท่าทางที 1 ใช้คีมยึดจับเหล็กที วางอยู่บนทัง ให้แน่ น
ขณะถูกตี แล้วพลิกกลับด้านไปมา (ยกไหล่และแขน)
- ท่ าทางที 2 ใช้คีมหนี บเหล็ก ยกออกจากทังตี มีด
แล้วหมุนหรื อบิดเอียวตัว 90 องศา (ยกแขน บิดเอียวลําตัว)
- ท่าทางที 3 ก้มหรื อโน้มลําตัว เพือนําเหล็กวางใส่ ใน
เตาเผา (ก้มลําตัว โน้มลําตัวออกด้านข้าง)
- ท่าทางที 4 ใช้คอ้ นปอนด์เล็ก ตีสลัดเหล็กให้ได้ตาม
ขนาดทีตอ้ งการ (ยกไหล่และแขน ก้มหลัง)

วิธีการดําเนินงานวิจัย

ตารางที 1 วิธีการดําเนินงานวิจยั
ลําดับ
1

2

3

4
5
6
7

ผลการดําเนินงานวิจัย

การดําเนินงาน
ศึกษาข้อมูลทัว ไปของสถานประกอบการ และเก็บ
ข้อมูลลักษณะการทํางานทีทาํ การศึกษา
ศึกษาขันตอนกระบวนการผลิตมีดทุกขันตอน และ
ใช้กล้องบันทึกวีดีโอของลักษณะการทํางานในทุ ก
กระบวนการ
ประเมินท่าทางการทํางานด้วยเทคนิค RULA
พร้อมกับให้พนักงานประเมินแบบสอบถามภาวะ
ความไม่สบายในการทํางาน (ก่อนปรับปรุ ง)
วิเคราะห์ผลการประเมิน วัดสัดส่ วนร่ างกายของ
พนักงาน และหาแนวทางปรับปรุ งท่าทางการทํางาน
ทดลองใช้วธิ ีการปรับปรุ งเป็ นระยะเวลา 1 เดือน
ประเมินท่าทางการทํางาน และภาวะความไม่สบาย
ในการทํางานอีกครัง (หลังปรับปรุ ง) พร้อมกับให้
พนักงานประเมินความพึงพอใจต่องานทีปรับปรุ ง
สรุ ปผลการวิจยั

รู ปที 3 ท่าทางการทํางาน ในงานยึดจับมีด (ก่อนปรับปรุ ง)
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4.1.2 ท่ าทางการทํางาน ในงานเจียรนัย

4.2 การประเมิ น ท่ า ทางการทํ า งานด้ ว ยเทคนิ ค RULA

(ก่ อนปรับปรุ ง)

สํ า หรั บ งานเจี ยรนั ย เพื อ แต่ ง ละเอี ย ดผิ ว มี ด
พนักงานนัง ทํางานบนเก้าอีซ ึ งอยูใ่ นระดับทีต าํ มาก ทําให้
ต้อ งนัง ชัน เข่ า สู ง หรื อมี ก ารวางขาออกด้า นข้า งลํา ตัว
ประกอบกับฐานวางเครื องเจียรนัย วางอยู่บนท่อนไม้ใน
ระดับตํากว่าระยะข้อศอกของพนักงาน ทําให้ขณะทํางาน
พนักงานต้องก้มหลัง และโน้มลําตัวไปด้านหน้า ดังรู ปที 4

จากผลการประเมิ น ท่ า ทางการทํา งานด้ว ยเทคนิ ค
RULA นัน จะเห็ นว่าท่าทางส่ วนใหญ่ มีความเสี ยงอยูใ่ น
ระดับ 3 และ 4 หมายถึง ต้องตรวจสอบและปรับเปลียน
ท่ า ทางการทํ า งานในไม่ ช้ า และต้อ งตรวจสอบและ
ปรับเปลียนท่าทางการทํางานในทันที ตามลําดับ โดยผล
การประเมินสามารถสรุ ปได้ ดังรู ปที 6

รู ปที 6 ผลการประเมินท่าทางด้วยเทคนิค RULA
(ก่อนปรับปรุ ง)

รู ปที 4 ท่าทางการทํางาน ในงานเจียรนัย (ก่อนปรับปรุ ง)
4.1.3 ท่ าทางการทํางาน ในงานตะไบ

4.3 การประเมินจากแบบสอบถามภาวะความไม่ สบายใน

สําหรับงานตะไบ พนักงานนัง ทํางานบนเก้าอีซ ึงอยู่
ในระดับที ต าํ มากเช่นเดี ยวกับงานเจี ยรนัย ระดับที นงั กับ
ระดับทํางานวางอยู่ในระดับเดี ยวกัน ทําให้พนักงานต้อง
นัง ก้มหลังและโน้มตัวไปด้านหน้า นอกจากนันด้านข้าง
เก้าอีเป็ นช่องไม้ไว้รองรับใบมีดขณะถูกตะไบ ซึ งไม่มีตวั
ยึดให้มีดยึดอยู่กบั ที พนักงานต้องนัง พับขาแล้ววางกดทับ
มีดเพือให้มีดอยูก่ บั ทีขณะทําการตะไบ ส่ วนขาอีกข้างวาง
ออกด้านข้างลําตัว ดังรู ปที 5

การทํางาน (ก่ อนปรับปรุง)
จากแบบสอบถามภาวะความไม่สบายในการทํางาน
พบว่า พนัก งานรู ้ สึ ก ไม่ ส บาย หรื อ เจ็ บ ปวดบริ เ วณไหล่
แขนส่วนบน และหลังส่วนกลาง/ล่างมากทีสุด แสดงดังรู ป
ที 7 คิดเป็ นคะแนนความไม่สบายเฉลีย 6.0, 5.4 และ 5.0
ตามลําดับ (คะแนนเต็ม 10) หมายถึง พนักงานรู ้สึกไม่
สบาย หรื อเจ็บปวดในร่ างกายส่วนดังกล่าวระดับปานกลาง

รู ปที 5 ท่าทางการทํางาน ในงานตะไบ (ก่อนปรับปรุ ง)

รู ปที 7 ส่วนของร่ างกายทีพนักงานรู ้สึกไม่สบาย/เจ็บปวด
มากทีสุด (ส่วนทีแรเงา)
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4.4 ข้ อมูลการวัดสั ดส่ วนร่ างกายของพนักงาน

ปรับระดับได้ เพือช่วยการหมุนตัวของพนักงาน ลดการบิด
เอียวและลดการเอือมของลําตัวระหว่างทัง ตีมีดกับเตาเผา
ซึ งวางแนวต่อกัน 90 องศา เพิมทีพกั แขนเป็ นการลดการ
ยกไหล่ แ ละแขนขณะทํา งาน และออกแบบพนัก พิ ง ให้
รองรับกับการทํางานและสัดส่ วนร่ างกายของพนักงาน มี
รายละเอียดการออกแบบดังนี
- ความสู ง ของเก้า อี เ ท่ า กับ 46.5 เซนติ เ มตร
สามารถปรั บให้สูงขึนได้ถึง 55.5 เซนติเมตร โดยค่าที
กําหนดนันมาจากค่าความสู งใต้ขาอ่อนท่านัง (popliteal
height) ของพนัก งาน และได้บ วกค่ า เผื อ ความสู ง ของ
รองเท้า 2.5 เซนติเมตร [8] เข้าไปด้วย ทังนี ระดับความ
สู ง-ตําของเก้าอีสามารถปรับได้เพือให้ผูท้ ี มีความสู งใต้ขา
อ่อนต่างกันสามารถนัง ได้สะดวกสบาย
- ความลึ กของเก้าอี เ ท่ ากับ 30 เซนติ เ มตร ค่ าที
กําหนดพิจารณาจากค่าที ต าํ ที สุดของระยะระหว่างก้นถึ ง
ข้อพับด้านในหัวเข่า (buttock-popliteal length) ของ
พนักงาน และได้ลบค่าเผือระยะช่ องว่าง (clearance)
ระหว่างข้อพับเข่ากับขอบเบาะนัง เก้าอี 5 เซนติเมตร เพือ
ลดแรงกดเค้นทีตน้ ขา
- ความกว้างของเก้าอี เ ท่ ากับ 50 เซนติ เมตร ค่ าที
กํ า หนดพิ จ ารณาจากความกว้ า งสะโพก ( buttock
breadth) และความกว้า งโคนขาขณะนั ง ของพนั ก งาน
ที สู งที สุด เพือ ให้ค รอบคลุม ถึ งพนัก งานทัง หมด โดยได้
บวกค่าเผือของระยะที พกั แขน และค่าเผือสําหรับเปลียน
อิริยาบถข้างละ 5 เซนติเมตร เข้าไปด้วย
- เบาะนัง ของเก้าอีมีความหนา 5 เซนติเมตร และ
ขอบปลายเบาะด้านหน้ามี ความลาดเอี ยงขึน 3 องศา ทํา
จากวัสดุทีมีความยืดหยุน่ เพือให้กล้ามเนื อผ่อนคลาย ช่วย
ลดแรงหรื อกระจายแรงทีตกกระทบลงต้นขาให้นอ้ ยทีสุด
- พนัก พิ ง มี มุ ม เอนทํา มุ ม 100 องศา กับ แนว
ระนาบ และมีความสู งเท่ากับ 68.5 เซนติเมตร ความสู งที
กํ า หนดพิ จ ารณาจากความสู ง ไหล่ ท่ า นั ง ( shoulder
height-sitting) ของพนักงานทีสูงทีสุด เพือให้ครอบคลุม
ถึ ง พนักงานทัง หมดให้ส ามารถนังพิ งได้ เพื อผ่อนคลาย
และช่วยลดความเมือยล้าของกล้ามเนือหลัง

การวัด สั ด ส่ ว นร่ า งกายของพนัก งานนัน ทํา เพื อ วัด
สัด ส่ ว นที เ กี ย วข้อ งกับ การออกแบบเก้า อี เพื อ ปรั บ ปรุ ง
ท่ า ทางการนั ง ทํา งานให้ เ ป็ นธรรมชาติ ม ากที สุ ด โดย
ประยุกต์จากการออกแบบเก้าอี นังตามหลักการยศาสตร์
[8] ออกแบบโดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และมีขนาด
เล็ก จึ งวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยการใช้ค่าเฉลี ย ค่าตําสุ ด และ
ค่าสู งสุ ด ข้อมูลสัดส่ วนร่ างกายของพนักงานที ใช้ในการ
ออกแบบ แสดงดังตารางที 2
ตารางที 2 ข้อมูลสัดส่วนร่ างกายของพนักงาน
สัดส่วนร่ างกาย (cm.)
สัดส่วนร่ างกาย
ค่าเฉลีย ค่าตําสุด ค่าสูงสุด
86.0
78.0
94.0
ความสูงนัง
33.9
31.0
40.0
ความกว้างโคนขาท่านัง
30.8
29.0
36.0
ความกว้างสะโพก
39.1
37.0
43.0
ระยะระหว่างข้อศอก
ความสูงใต้ขาอ่อนท่านัง 47.6 44.0 53.0
38.0
35.0
43.0
ระยะระหว่างก้นถึงข้อ
พับด้านในหัวเข่า
20.2
18.0
24.0
ความสูงข้อศอกท่านัง
63.5
60.0
71.0
ความสูงไหล่ท่านัง
4.5 การวิเคราะห์ และออกแบบเก้ าอีน
 งั ทํางาน

งานวิ จัย นี ได้ป รั บ ปรุ งท่ า ทางการทํา งาน ด้ว ยการ
ออกแบบเก้าอีนงั สําหรับงานยึดจับมีด เจียรนัย และตะไบ
โดยใช้ขอ้ มูลสัดส่ วนร่ างกายของพนักงานประยุกต์เข้ากับ
ลักษณะการทํางานจริ งของแต่ละงาน โดยมีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ และออกแบบเก้าอีนงั ทํางาน ดังนี
4.5.1 เก้ าอีส
 ําหรับงานยึดจับมีด
จากผลการประเมินเบื องต้นพบว่า งานยึดจับมีดมี
ปั ญหาเรื องการทํางานด้วยท่าทางยกไหล่และแขน บิดเอียว
ลําตัว ก้มลําตัว และโน้มลําตัวออกด้านข้าง (รู ปที 3) จึงได้
ออกแบบเก้า อี นั ง ทํา งานใหม่ (รู ป ที 8) ให้ มี ข นาด
เหมาะสมต่อสัดส่ วนร่ างกายพนักงาน สามารถหมุนและ
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ที พ ัก แขนทัง สองข้า งมี ค วามสู ง เท่ า กับ 20.2
เซนติเมตร วัดจากเบาะนัง พิจารณาจากความสู งข้อศอกท่า
นัง (elbow height-sitting) ของพนักงาน โดยใช้
ค่าเฉลีย เพือให้ครอบคลุมพนักงานให้ได้มากทีสุด
- ฐานขาเก้าอี มีลกั ษณะวางตัวเรี ยงกันเป็ นวงกลม
จํานวน 5 ขา (five-star base) มีความยาวแต่ละขา 21
เซนติเมตร แต่ละขายึดแน่ นอยู่กบั พืน เพือการทรงตัวที ดี
และมีความสมดุล ป้ องกันการหงายหลังหรื อล้มควําเมือมี
การเปลียนอิริยาบถในการนัง เนื องจากเป็ นเก้าอีแบบหมุน
ได้ ต้องรองรับการทํางานทีตอ้ งหมุนตัว เอือมหรื อเอียงตัว
เป็ นประจํา

พนัก งาน และได้บ วกค่ า เผื อ ความสู ง ของรองเท้า 2.5
เซนติเมตร [8] เข้าไปด้วย ทางที ดีระดับความสู ง-ตําของ
เก้าอี ค วรสามารถปรั บ ได้ แต่เ นื องจากงบประมาณที สู ง
ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้ค่าเฉลีย เพือให้ครอบคลุมพนักงานได้มาก
ทีสุด โดยได้ออกแบบทีพกั เท้ารองรับ สําหรับผูท้ ี มีความ
สู งใต้ขาอ่อนตํากว่าค่าเฉลี ยได้วางพักเท้า เพือลดแรงกด
เค้นใต้ขาอ่อนบริ เวณต้นขา
- ความลึ กของเก้าอี เ ท่ ากับ 30 เซนติ เ มตร ค่ าที
กําหนดพิจารณาจากค่าที ต าํ ที สุดของระยะระหว่างก้นถึ ง
ข้อพับด้านในหัวเข่าของพนักงาน เพือให้ครอบคลุมถึ ง
พนักงานทังหมดทีมีค่ามากกว่ายังสามารถนัง ได้ และได้ลบ
ค่าเผือระยะช่องว่างระหว่างข้อพับเข่ากับขอบเบาะนัง เก้าอี
5 เซนติเมตร เพือลดแรงกดเค้นใต้ขาอ่อนบริ เวณต้นขา
- ความกว้างของเก้าอี เ ท่ ากับ 50 เซนติ เมตร ค่ าที
กํา หนดพิจ ารณาจากความกว้างสะโพก และความกว้า ง
โคนขาขณะนังของพนักงาน ที สูงที สุดเพือให้ครอบคลุม
ถึงพนักงานทังหมด โดยได้บวกค่าเผือของระยะทีพกั แขน
และค่าเผือสําหรับเปลียนอิริยาบถข้างละ 5 เซนติเมตร เข้า
ไปด้วย
- เบาะนัง ของเก้าอีมีความหนา 5 เซนติเมตร และ
ขอบปลายเบาะด้านหน้ามี ความลาดเอี ยงขึน 3 องศา ทํา
จากวัสดุทีมีความยืดหยุน่ เพือให้กล้ามเนือผ่อนคลาย
- พนัก พิ ง มี มุ ม เอนทํา มุ ม 100 องศา กับ แนว
ระนาบ และมีความสู งเท่ากับ 60 เซนติเมตร ความสู งที
กําหนดพิจารณาจากความสู งไหล่ท่านัง ของพนักงาน โดย
เลือกค่าทีครอบคลุมหลังส่ วนกลาง/ล่าง (thoracic) ของ
พนักงานทุกคน แตกต่างจากเก้าอีในงานยึดจับมีดที พนัก
พิงสู งรองรับถึงไหล่ เนื องจากงานเจี ยรนัยเป็ นงานที รอบ
เวลาทํางานสัน พนักงานมักไม่ค่อยได้นิงพิงพนักพิงขณะ
ทํางาน จึ งได้ออกแบบพนักพิงไว้เพือรองรับพนักงานนัง
พัก เพือผ่อนคลาย และช่วยลดความเมือยล้าของกล้ามเนื อ
หลัง
- ที พ ัก แขนทัง สองข้า งมี ค วามสู ง เท่ า กับ 20.2
เซนติเมตร วัดจากเบาะนัง พิจารณาจากความสู งข้อศอกท่า
นัง ของพนักงาน โดยใช้ค่าเฉลีย เพือให้ครอบคลุมพนักงาน
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รู ปที 8 แบบเก้าอีสาํ หรับงานยึดจับมีด
4.5.2 เก้ าอีส
 ําหรับงานเจียรนัย

จากผลการประเมิ นเบื องต้นพบว่า งานเจี ยรนัย มี
ปั ญ หาเรื องการทํา งานด้ว ยท่ า ทางก้ม หลัง โน้ม ตัว ไป
ด้า นหน้า และการนังวางขาไม่ส มดุ ล (รู ปที 4) จึ ง ได้
ออกแบบเก้าอีนงั ทํางานใหม่ (รู ปที 9) โดยให้มีระดับสู ง
ขึน ให้การวางตัวของขาส่วนบนและล่างตังฉากกันขณะนัง
มีพนักพิง และที วางแขนรองรับ ออกแบบโต๊ะวางเครื อง
เจี ยรนัย (รู ปที 10) ให้มีระดับสู งขึนเพือให้เครื องเจี ยรนัย
อยู่ในระดับเดี ยวกับข้อศอกของพนักงานขณะนังทํางาน
ช่วยให้พนักงานนังทํางานโดยไม่กม้ หลังและโน้มตัวไป
ด้านหน้ามากเกินไป มีรายละเอียดการออกแบบดังนี
- ความสู งของเก้าอีเท่ ากับ 50.1 เซนติเมตร โดย
ค่ า ที ก ํา หนดนัน มาจากค่ า ความสู ง ใต้ข าอ่ อ นท่ า นัง ของ
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4.5.3 เก้ าอีส
 ําหรับงานตะไบ

ให้ไ ด้ม ากที สุ ด เพื อ ให้พนัก งานนัง พัก ช่ ว ยลดความ
เมือยล้าของกล้ามเนือแขน
- ฐานขาเก้าอี มี 4 ขา แต่ ล ะขายึ ด ติ ด อยู่กับ พื น
แตกต่างจากเก้าอีในงานยึดจับมี ด ที มีการวางตัวเรี ยงกัน
เป็ นวงกลม 5 ขา เนื องจากลักษณะการทํางานในงานเจียร
นัยไม่มีการหมุน หรื อบิ ดเอี ยวตัว ดังนันเก้าอี 4 ขา จึ ง
เพียงพอต่อการรองรับนําหนัก
- โต๊ ะ สํ า หรั บ วางเครื องเจี ย รนั ย มี ค วามสู ง 55
เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร มีช นั
สําหรับวางใบมีดใต้โต๊ะสูง 15 เซนติเมตร ขาโต๊ะ 4 ขา ยึด
ติ ด แน่ น กับพื น ความสู ง ของโต๊ะ ที ก ํา หนดพิ จารณาจาก
ความสู งข้อศอกท่านัง จากพืน หักด้วยค่าเผือความสู งของ
เครื อ งเจี ย รนัย เพือให้ความสู งของหน้างานอยู่ในระดับ
เดี ย วกับ ข้อศอก เป็ นการเลี ย งการยกแขน และลดความ
เมือยล้าของกล้ามเนือแขน

จากผลการประเมิ นเบื องต้นพบว่า งานเจี ยรนัย มี
ปั ญ หาเรื องการทํา งานด้ว ยท่ า ทางก้ม หลัง โน้ม ตัว ไป
ด้า นหน้ า และการนั ง วางขาไม่ ส มดุ ล (รู ป ที 5) จึ ง ได้
ออกแบบเก้าอีนงั ทํางานใหม่ (รู ปที 11) โดยเป็ นชุดเก้าอีที
ถู ก ออกแบบโดยเฉพาะสํ า หรั บ งานตะไบเท่ า นั น
ประกอบด้ว ยส่ ว นของเก้า อี นัง และส่ ว นจับ ยึ ด ใบมี ด ที
มีน็อตสําหรับยึดใบมีดให้อยูก่ บั ที ขณะตะไบ โดยไม่ตอ้ ง
ใช้ข าออกแรงเพื อ กดทับ ใบมี ด ดัง เช่ น การทํา งานก่ อ น
ปรับปรุ ง ออกแบบชุดจับยึดใบมีดให้มีระดับสู งเท่าระดับ
ข้อศอกของพนักงาน เพือลดการก้มหลัง และโน้มตัวไป
ด้านหน้า มีรายละเอียดการออกแบบดังนี
- ความสู งของเก้าอีเท่ ากับ 50.1 เซนติเมตร โดย
ค่า ที กาํ หนดนันมาจากค่า เฉลี ย ความสู ง ใต้ข าอ่ อ นท่ า นัง
ของพนักงาน และได้บวกค่าเผือความสู งของรองเท้า 2.5
เซนติเมตร [8] เข้าไปด้วย และได้ออกแบบทีพกั เท้ารองรับ
สําหรับผูท้ ีมีความสู งใต้ขาอ่อนตํากว่าค่าเฉลียสามารถวาง
พักเท้า เพือลดแรงกดเค้นใต้ขาอ่อนบริ เวณต้นขา
- ความลึ กของเก้าอี เ ท่ ากับ 40 เซนติ เ มตร ค่ าที
กําหนดพิจารณาจากค่าตําสุ ดของระยะระหว่างก้นถึงข้อ
พับด้านในหัวเข่าของพนักงาน และได้ลบค่าเผือระยะ
ช่ อ งว่ า งระหว่ า งข้ อ พั บ เข่ า กั บ ขอบเบาะนั ง เก้ า อี 5
เซนติ เ มตร เพื อ ลดแรงกดเค้น ที ต ้น ขา และบวกค่ า เผื อ
สําหรับเปลียนอิริยาบถในขณะตะไบ 10 เซนติเมตร เข้าไป
ด้วย เนืองจากขณะนัง ทํางานพนักงานต้องใช้แขนออกแรง
ตะไบกลับไป-มา หากความลึกของเก้าอีไม่มากพอจะเป็ น
การขัดขวางการทํางาน ส่ งผลให้พนักงานไม่สะดวกสบาย
ในการทํางาน
- ความกว้างของเก้าอี เ ท่ ากับ 45 เซนติ เมตร ค่ าที
กํา หนดพิจ ารณาจากความกว้างสะโพก และความกว้า ง
โคนขาขณะนังของพนักงาน ที สูงที สุดเพือให้ครอบคลุม
ถึงพนักงานทังหมด และบวกค่าเผือระยะสําหรับเปลี ยน
อิริยาบถ 5 เซนติเมตร เข้าไปด้วย
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รู ปที 9 แบบเก้าอีสาํ หรับงานเจียรนัย
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รู ปที 10 แบบโต๊ะ สําหรับงานเจียรนัย
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ปรับเปลียนท่าทางการทํางานในไม่ชา้ ตามลําดับ แสดงดัง
ตารางที 3 และท่าทางการทํางานทีถูกต้องตามหลัก การย
ศาสตร์มากขึนหลังการปรับปรุ ง แสดงดังรู ปที 12-14

เบาะนัง ของเก้าอีมีความหนา 5 เซนติเมตร ส่ วน
ของเบาะนัง ของเก้าอีถูกประยุกต์ดว้ ยการนําเบาะรองนัง ที
ทําจากวัสดุทีมีความยืดหยุน่ ยึดติดเข้ากับส่วนทีนงั ของเก้าอี
- พนัก พิ ง มี มุ ม เอนทํา มุ ม 100 องศา กับ แนว
ระนาบ และมีความสู งเท่ากับ 50 เซนติเมตร ความสู งที
กําหนดพิจารณาจากความสู งไหล่ท่านัง ของพนักงาน โดย
เลือกค่าทีครอบคลุมหลังส่วนล่าง (lumbar) ของพนักงาน
ทุ ก คน เนื องจากพนัก งานไม่ ได้นัง พิ งพนัก พิ งเลย จึ ง
ออกแบบเป็ นพนักพิงขนาดเล็กทีมีระยะห่ างออกจากลําตัว
มากกว่าเก้าอีทวั ไป 10 เซนติเมตร เพือเป็ นการไม่ขดั ขวาง
ขณะทํางาน และติ ดตังไว้เผือพนักงานได้อิงพักชัวคราว
เพือผ่อนคลาย และลดความเมือยล้าของกล้ามเนือหลัง
- ฐานขาเก้าอี มี จาํ นวน 4 ขา โดยที ขาแต่ละข้าง
ซ้าย-ขวาไขว้กนั เพือเสริ มความมัน คงแข็งแรง เนื องจาก
ต้องรองรับแรงจากการตะไบมีด รองรับเมือมีการเปลียน
อิริยาบถในการนัง
-

ตารางที 3 ผลการประเมิน RULA ก่อน-หลังปรับปรุ ง
ระดับความเสี ยง
งาน
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
4
2
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รู ปที 12 ท่าทางการทํางาน ในงานยึดจับมีด

รู ปที 11 แบบเก้าอี สําหรับงานตะไบ

(หลังปรับปรุ ง)

ผลการประเมินท่ าทางการทํางานด้ วยเทคนิค RULA
(หลังปรับปรุง)
ภายหลังจากการปรั บปรุ งท่ าทางการทํางาน ด้วยการ
ออกแบบเก้าอีนงั สําหรับงานยึดจับมีด เจียรนัย และตะไบ
พบว่าระดับความเสี ยงลดลงจากระดับ 4 ซึ งหมายถึง ต้อง
ตรวจสอบและปรับเปลียนท่าทางการทํางานในทันที เป็ น
ระดับ  และ  ซึ งหมายถึง ควรมีการตรวจสอบ อาจต้อง
ปรั บ เปลี ย นท่ า ทางการทํ า งาน และต้ อ งตรวจสอบ
4.6

รู ปที 13 ท่าทางการทํางาน ในงานเจียรนัย (หลังปรับปรุ ง)
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ในการทํางาน (หลังปรับปรุง)
ผลจากแบบสอบถามภาวะความไม่สบายในการทํางาน
ภายหลังจากการปรั บปรุ ง เป็ นระยะเวลา 1 เดื อน พบว่า
พนัก งานรู ้ สึ ก ไม่ ส บาย หรื อ เจ็ บ ปวดบริ เ วณไหล่ แขน
ส่ วนบน และหลังส่ วนกลาง/ล่างลดลงเป็ น 5.0, 4.0 และ
3.0 ตามลํา ดับ หมายถึ ง พนัก งานรู ้ สึ ก ไม่ ส บายหรื อ
เจ็ บ ปวดในร่ างกายส่ ว นดังกล่ า วในระดับ น้อ ยและปาน
กลาง ซึงอยูใ่ นระดับทีรับได้ หยุดพักสักครู่ ก็หาย
4.8 ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของการปรับปรุง
ภายหลังจากการปรั บปรุ งท่ าทางการทํางาน ด้วยการ
ออกแบบเก้า อี นัง ทํา งานตามหลัก การยศาสตร์ และได้
ทดลองใช้ก ารปรั บ ปรุ ง ดัง กล่ า วเป็ นระยะเวลา 1 เดื อ น
พบว่าการปรั บปรุ ง งานในงานยึดจับมี ดพนัก งานทุ กคน
รู ้ สึ ก พอใจมากคิ ด เป็ นร้ อยละ 100 ส่ ว นในงานเจี ย รนัย
พนักงานรู ้สึกพอใจมากคิดเป็ นร้อยละ 90 และรู ้สึกพอใจ
ร้อยละ10 และในงานตะไบพนักงานรู ้สึกพอใจมากคิดเป็ น
ร้อยละ 80 และรู ้สึกพอใจร้อยละ 20

การยศาสตร์ อาจส่ งผลถึ งความผิดปกติ ของโครงกระดู ก
และกล้ามเนื อได้ ภายหลังจากที ได้ปรับปรุ งงาน โดยใช้
ข้อมูลสัดส่วนร่ างกายพนักงานเป็ นเกณฑ์ออกแบบร่ วมกับ
หลักการออกแบบเก้าอีนงั ตามหลักการยศาสตร์ ประยุกต์
เข้ากับลักษณะการทํางานจริ งของแต่ละงาน พบว่าระดับ
ความเสี ยงของท่าทางการทํางานลดลงเป็ นระดับ 2 และ 3
สําหรับงานยึดจับมีดนัน เห็นได้จากท่าทางการทํางานทีบิด
เอียวลําตัวน้อยลงเนื องมาจากการออกแบบเก้าอีทีสามารถ
หมุ น ได้ การยกแขนและไหล่ ล ดลงเนื อ งมาจากการ
ออกแบบเก้าอีทีมีทีพกั แขนรองรับ ส่วนในงานเจียรนัยและ
งานตะไบนัน เห็ น ได้จ ากการวางตัว ของขาขณะนัง เป็ น
ธรรมชาติมากขึน ไม่มีการนัง ชันเข่า ท่าทางการนัง ทีมีการ
ก้มหลังหรื อโน้มลําตัวไปด้านหน้าลดลง เนื องมาจากการ
ออกแบบเก้าอีให้มีความสู งพอดี กบั ความสู งของขาท่านัง
และออกแบบให้ระดับความสูงข้อศอกขณะนัง อยูใ่ นระดับ
เดี ย วกับ งานที ท ํา ซึ งผลดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ ผลจาก
แบบสอบถามภาวะความไม่สบายในการทํางาน หลังจาก
ได้ปรับปรุ งงานแล้วพบว่า พนักงานมีความรู ้สึกไม่สบาย
ในส่ วนไหล่ แขนส่ วนบน และหลังส่ วนกลาง/ล่างลดลง
จาก 6, 5.4 และ 5 ลดลงเป็ น 5, 4 และ 3 ตามลําดับ ซึ ง
ถือว่าอยูใ่ นระดับความเจ็บปวดหรื อไม่สบายที เล็กน้อยถึง
ปานกลาง สามารถหยุ ด งานนั ง พัก สั ก ครู่ ก็ ห าย และ
พนักงานรู ้สึกพึงพอใจต่องานทีปรับปรุ งอีกด้วย แสดงให้
เห็นว่าการออกแบบเก้าอีตามหลักการยศาสตร์ ทีเหมาะกับ
สัด ส่ ว นร่ า งกายผูน้ ัง และลัก ษณะงานที ท ํา สามารถลด
ความเสี ยงของท่าทางการทํางานได้

5. สรุ ป

6.

จากการประเมินท่าทางการทํางานด้วยเทคนิ ค RULA
พบว่าท่าทางส่ วนใหญ่มีความเสี ยงสู งระดับ 4 แสดงให้
เห็นว่าควรปรับเปลียนท่าทางการทํางานโดยทันที พบใน
ท่าทางยกแขนและไหล่ ก้มหลัง โน้มลําตัวออกด้านข้าง
และด้า นหน้า บิ ดเอี ย วลําตัว การวางตัวของขาไม่สมดุ ล
เป็ นต้ น ซึ งเป็ นท่ า ทางที ไ ม่ เ ป็ นธรรมชาติ ผิ ด หลั ก

งานวิจยั นี ได้รับการสนับสนุ นจาก สํานักงานกองทุ น
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจยั
และงานวิจยั เพืออุตสาหกรรม ระดับปริ ญญาโท ครังที 1
และได้รับการเอือเฟื อสถานที และข้อมูลสําหรับการวิจัย
จากกลุ่มออมทรัพย์บา้ นร้องตีมีด จังหวัดเชี ยงใหม่ ผูว้ ิจยั
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี

รู ปที 14 ท่าทางการทํางาน ในงานตะไบ (หลังปรับปรุ ง)
4.7 ผลการประเมินจากแบบสอบถามภาวะความไม่ สบาย
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