
10

53 วารสารวิศวกรรมศาสตร์

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่



คณะวิศวกรรมศาส
ตร


คณะวิศวกรรมศาส
ตร


10 Received 22 September 2014
Accepted 8 October 2014

 
 

 

การปรับปรุงท่าทางการนังทาํงานของพนักงาน 
ในอุตสาหกรรมตมีีดด้วยหลกัการยศาสตร์ 

The Improvement of Worker’s Sitting Postures in 
Knife Forging Industry by Ergonomics Principles 

 
อรณิชา ยมเกดิ1 ปิยะวฒัน์ ตรีวทิยา2 และ นิวทิ เจริญใจ3 

Onnicha Yomkerd1 Piyawat Trevittaya2 and Nivit Charoenchai3

1, 3ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2ภาควชิากิจกรรมบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
239 ถนนหว้ยแกว้ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 

1, 3Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University 
239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai, 50200, Thailand 
E-mail: g_onnicha@hotmail.com, Telephone Number: 0933695541

 
บทคัดย่อ

 งานวจิยันี เนน้การศึกษาปัญหาทางการยศาสตร์ดา้นท่าทางการทาํงาน มีวตัถุประสงคเ์พือประเมินท่าทางการทาํงาน 
และเพือปรับปรุงท่าทางการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ใหมี้ความเสียงลดลง โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทังหมด 10 คน เป็นชาย 9 
คน และหญิง 1 คน มาจากการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ในอุตสาหกรรมตีมีด กลุ่มผูผ้ลิตชุมชนสินคา้หนึ งตาํบล
หนึงผลิตภณัฑ ์จงัหวดัเชียงใหม่ ท่าทางการทาํงานถูกประเมินดว้ยแบบประเมิน RULA เพือวิเคราะห์หาความเสียงและ
ความจาํเป็นในการปรับเปลียนท่าทางการทาํงาน ร่วมกบัการประเมินดว้ยวิธีจิตพิสัยโดยใชแ้บบสอบถามภาวะความไม่
สบายในการทาํงาน โดยใหพ้นกังานประเมินตามระดบัความรู้สึกไม่สบายในร่างกายแต่ละส่วน ผลจากการประเมิน RULA 

พบวา่ท่าทางการทาํงานทีมีความเสียงในท่ายกไหล่ ยกแขน บิดเอียวตวั เบียงตวัออกดา้นขา้ง กม้หลงั และวางขาไม่สมดุล ซึ ง
มีความเสียงสูง ในระดบั 4 ส่วนผลจากแบบสอบถามภาวะความไม่สบายในการทาํงาน พบว่าพนักงานรู้สึกไม่สบายใน
ร่างกายส่วนไหล่ แขนส่วนบน และหลงัส่วนกลาง/ล่างมากทีสุด โดยมีระดบัความไม่สบายเป็น 6, 5.4 และ 5 ตามลาํดบั
จากนันไดป้รับปรุงท่าทางการทาํงานโดยการออกแบบเกา้อีสาํหรับงานยึดจบัมีด งานเจียรนยั และงานตะไบ โดยเกา้อีจะ
บังคับให้พนักงานมีท่าทางการทํางานที เหมาะสมตามหลัก การยศาสตร์ และทํางานด้วยท่าทางทีมีความปลอดภัย 
สะดวกสบายมากขึน การออกแบบใช้ข้อมูลสัดส่วนร่างกายของพนักงานเป็นเกณฑ์ในการออกแบบร่วมกับหลักการ
ออกแบบเกา้อีนังตามหลกัการยศาสตร์ ใชร้ะยะเวลาทดลองทาํงานทีปรับปรุงเป็นระยะเวลา 1 เดือน หลงัจากนันทาํการ
ประเมิน พบวา่ท่าทางการทาํงานมีความเสียงลดลงเป็นระดบั 2 และ 3 ส่วนแบบสอบถามพบวา่พนักงานมีความรู้สึกไม่
สบายในร่างกายแต่ละส่วนลดลง (ไหล่ แขนส่วนบน และหลงัส่วนกลาง/ล่าง ระดบัความไม่สบายลดลงเป็น 5, 4 และ 3 

ตามลาํดบั) และจากแบบสอบถามพนกังานส่วนใหญ่รู้สึกพอใจมากต่อเกา้อี ทีปรับปรุง 
คาํสําคญั: เกา้อีการยศาสตร์, การออกแบบเกา้อี, การประเมินความเสียง, ท่าทางการทาํงาน 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-to-
lower 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 

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
อุตสาหกรรมอย่างสูง หลายผู ้ประกอบการมีการนํา
เครื องมือเครืองจักร และเทคโนโลยีมาใช้ในการทาํงาน
มากขึน เพือใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้
ได้มากทีสุด ทาํให้แรงงานตอ้งทาํงานในสภาพของการ
แข่งขัน เร่งรีบ และต้องพยายามปรับตัวให้ทันกับการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึน อยา่งไรก็ตามแรงงานคนยงัคงเป็น
ปัจจัยทีสําคัญในการผลิต โดยเฉพาะลักษณะงานทีตอ้ง
อ า ศั ย แ ร ง จ า ก ค น ห รื อ ง า น ที ต้อ ง ใ ช้ ฝี มื อ จ า ก ค น 
หลายผูป้ระกอบการสนใจแต่ดา้นผลผลิต จนมองขา้มเรือง
ความปลอดภัยในการทํางานของคนงาน ส่งผลให้เกิด
อนัตรายจากการประสบอุบติัเหตุจากการทาํงาน เกิดการ
บาดเจ็บหรือโรคที เกิดจากการทํางาน ส่งผลเสียทั งต่อ
ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนทําให้ประสิทธิภาพในการ
ทาํงานลดลง  

ปัญหาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บทางการยศาสตร์
สาํหรับโรคกลา้มเนือและกระดูก (WMSDs) ทีเกิดจาก
การทาํงาน ส่วนใหญ่เป็นอาการปวดหลงั ปวดกลา้มเนือ 
โรคกระดูก อันเ นื องมาจากท่าทางการทํางานที ไ ม่
เหมาะสม ซึ งจะส่งผลถึงสุขภาพ และความสะดวกสบาย
ในการทาํงาน เนืองจากท่าทางการทาํงานนันส่งผลต่อการ

ใชพ้ลงังานของร่างกาย ประสิทธิภาพของการออกแรง การ
แลกเปลียนความร้อนของร่างกายและสิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
[1] นอกจากนันยงัพบวา่ปัจจยัทางการยศาสตร์ดา้นท่าทาง
การทํางาน เป็นสาเหตุของการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนืองจากการทาํงานดว้ย [2] 

งานวิจัยนี มุ่งทีจะประเมินและวิเคราะห์ความเสี ยง
ทางการยศาสตร์ ในดา้นท่าทางการทาํงานของพนกังาน ใน
อุตสาหกรรมตีมีด จังหวดัเชียงใหม่ ซึ งมีเอกลกัษณ์ของ
ความเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิน ทีใชฝี้มือ และแรงงานจากคน
ในการตีมีด โดยกระบวนการตีมีดนันเริมตน้จากการเตรียม
เตาเผาและอุปกรณ์ในการตีมีด กําหนดหุ่นมีดตามที
ตอ้งการ แลว้ทาํการตีหยาบโดยออกแรงเหวียงคอ้นขนาด 
 ปอนด์ตีเหล็กร้อนเพือให้บาง โดยมีพนกังานอีกคนนัง
ยึดจับมีดโดยใช้คีมยึดจับเหล็กร้อนขณะถูกตี และหมุน
ตวันาํเหล็กใส่ในเตาเผา จากนันเป็นขันตอนตีละเอียดโดย
ใชค้อ้นขนาด 5 ปอนดตี์เหลก็ร้อนใหมี้รูปทรงตามตอ้งการ
และทาํให้สวยงามมากขึน แลว้สู่ขันตอนเจียรนัยเพือแต่ง
ผิวใบมีดให้เรียบและคม แลว้นาํใบมีดมาตะไบเพือแต่ง
ละเอียดให้เรียบขึนอีกครั ง จากนันนาํใบมีดไปชุบเพือให้
แข็ง และใส่ด้ามมีด ซึ งงานวิจยันี จะนาํไปสู่การปรับปรุง
ท่าทางการทาํงานทีเหมาะสมตามหลกัการยศาสตร์ เพือลด
ความเสียงต่อการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทาํงาน เพิม
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ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย และความพึงพอใจต่อ
การทาํงานมากขึน ตลอดจนประสิทธิภาพการทาํงานดีขึน

 
2. ทฤษฎีทีเกียวข้อง 
2.1 RULA (Rapid Upper Limp Assessment) 

RULA เป็นเทคนิคทางการยศาสตร์ พัฒนาโดย 
McAtamney and Corlett [3] เพือใชป้ระเมินความ
เสียงของแต่ละบุคคลจากลกัษณะท่าทางการทาํงาน โดย
พิจารณาตาํแหน่ง และลกัษณะการเคลือนไหวของร่างกาย
ในส่วนต่าง ๆ แสดงแบบประเมิน RULA ดงัรูปที 1 

รูปที 1 แบบประเมินท่าทางการทาํงาน เทคนิค RULA 

ผลลพัธ์คะแนนสุดทา้ยทีได้คือ ระดับความเสียงของ
โรคทีเกียวขอ้งกบัโครงกระดูก และกลา้มเนือ ผลของการ
ประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดบั แสดงถึงความจาํเป็นในการ
ปรับเปลียนท่าทางการทาํงาน โดยระดบั 1 (คะแนน 1-2) 

หมายถึง ท่าทางยอมรับได้ ถา้ไม่มีการคงคา้งหรือปฏิบติัซํ า
เป็นระยะเวลานาน ระดบั 2 (คะแนน 3-4) หมายถึง ควรมี
การตรวจสอบ และอาจตอ้งปรับเปลียนท่าทางการทาํงาน 
ระดบั 3 (คะแนน 5-6) หมายถึง ตอ้งตรวจสอบ และ
ปรับเปลียนท่าทางการทํางานในไม่ช้า และระดับ 4 

(คะแนน 7) หมายถึง ตอ้งตรวจสอบ และปรับเปลียน
ท่าทางการทาํงานในทนัที [4]  

2.2 แบบสอบถามภาวะความไม่สบายในการทาํงาน
แบบสอบถามภาวะความไม่สบายในการทํางาน 

ถูกพฒันาโดย Marley and Kumar [5] เพือใชป้ระเมิน
ความเมือยลา้ที เกิดจากการทาํงานในกลา้มเนือทางสรีระ
ร่างกาย 25 ส่วน แสดงดงัรูปที 2 

รูปที 2 แบบสอบถามภาวะความไม่สบายในการทาํงาน

การวิ เคราะห์ความไม่สบายจากการทํางานของ
พนักงาน ทาํได้โดยแบ่งการประเมินความรู้สึกไม่สบาย 
ตังแต่ 0 ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลย 1-3 มีอาการเจ็บปวดเล็กนอ้ย 
แต่ยอมรับได ้4-6 มีอาการเจ็บปวดปานกลาง 7-9 เจ็บปวด
มาก จนถึง 10 เจ็บปวดมากจนทนไม่ไหว [6]

2.3 การวดัสัดส่วนร่างกาย
สั ด ส่ ว น ร่ า ง ก า ย  (Anthropometry) ใ น ด้ า น

ความหมายทางวิศวกรรมอุตสาหการคือ สัดส่วนร่างกาย
คนทีวดัได้โดยการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพือการ
ออกแบบมาตรฐานต่าง ๆ โดยสัดส่วนร่างกายจะวดัทั ง
ลกัษณะนิง และลักษณะเคลือนที มีจุดประสงค์เพือเพิม
ความสะดวก ความปลอดภยั และความพอใจในการทาํงาน
เพือช่วยป้องกันข้อผิดพลาด ความปวดเมือย และการ
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บาดเจ็บจากการทาํงาน และเพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษา
คุณลกัษณะทางกายภาพตาํแหน่ง และทิศทางต่าง ๆ ของ
ร่างกายมนุษย ์[7] 

2.4 การออกแบบเก้าอีนังตามหลกัการยศาสตร์
เก้าอีนังทีถูกตอ้งตามหลกัการยศาสตร์ ถือเป็นปัจจัย

หลักทีสําคญัทีสุด โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้ผูน้ังนังได้
อยา่งสบาย นังทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตอบสนองตรงต่อหนา้ทีและลกัษณะของงานทีทาํ โดยการ
ออกแบบเก้าอี นังที ดีควรจะปรับตัวตามผู ้นังในขณะที
เปลียนท่าอิริยาบถ เก้าอี ควรถูกปรับแต่งค่าพิสัยได้ง่าย 
ใช้ได้กวา้งขวาง และทนทานในการใช้งาน เพือรองรับ
ขนาดร่างกายของคนแต่ละคนในองคก์รให้ไดน้ังในท่าทีดี
ถูกสุขลกัษณะ อนัจะส่งผลถึงความสบาย ความปลอดภยั 
และสุขภาพของผูน้ัง [8] 

3.  วธีิการดําเนินงานวจัิย
ตารางที 1 วธีิการดาํเนินงานวจิยั
ลาํดบั การดาํเนินงาน 

1 
ศึกษาขอ้มลูทัวไปของสถานประกอบการ และเก็บ
ขอ้มลูลกัษณะการทาํงานทีทาํการศึกษา  

2 

ศึกษาขันตอนกระบวนการผลิตมีดทุกขันตอน และ
ใช้กลอ้งบนัทึกวีดีโอของลกัษณะการทาํงานในทุก
กระบวนการ

3 
ประเมินท่าทางการทาํงานดว้ยเทคนิค RULA 

พร้อมกบัใหพ้นกังานประเมินแบบสอบถามภาวะ
ความไม่สบายในการทาํงาน (ก่อนปรับปรุง) 

4 
วเิคราะห์ผลการประเมิน วดัสัดส่วนร่างกายของ
พนกังาน และหาแนวทางปรับปรุงท่าทางการทาํงาน

5 ทดลองใชว้ธีิการปรับปรุงเป็นระยะเวลา 1 เดือน 

6 
ประเมินท่าทางการทาํงาน และภาวะความไม่สบาย
ในการทาํงานอีกครั ง (หลงัปรับปรุง) พร้อมกบัให้
พนกังานประเมินความพึงพอใจต่องานทีปรับปรุง 

7 สรุปผลการวจิยั 

4.  ผลการดําเนินงานวจัิย
4.1 ผลการศึกษาท่าทางการทาํงาน (ก่อนปรับปรุง) 
4.1.1 ท่าทางการทาํงาน ในงานยดึจบัมดี

สําหรับงานยึดจับมีด (ยึดจับมีดให้แน่น เพือให้
พนักงานคนอืนตีมีด) พนักงานนังทํางานบนเก้าอี ที ถูก
ประยุกต์มาจากเบาะรถยนต์เก่า มีลกัษณะยึดอยู่กบัที ไม่
สามารถหมุนได ้ไม่มีทีพกัแขน และวางตาํแหน่งไกลจาก
จุดทาํงานเกินระยะเอือม ประกอบกบัพนกังานตอ้งทาํงาน
ระหว่างทังตีมีดกับเตาเผา ซึ งวางแนวต่อกัน 90 องศา 
ทําให้พนักงานต้องยกไหล่และแขน บิดเอี ยวลาํตัว ก้ม
ลาํตวั และโนม้ลาํตวัออกดา้นขา้ง สามารถแบ่งท่าทางการ
ทาํงานไดเ้ป็น 4 ท่าทาง ดงัรูปที 3 

- ท่าทางที 1 ใชคี้มยึดจบัเหล็กทีวางอยู่บนทังให้แน่น
ขณะถูกตี แลว้พลิกกลบัดา้นไปมา (ยกไหล่และแขน) 

- ท่าทางที 2 ใช้คีมหนีบเหล็ก ยกออกจากทังตีมีด 
แลว้หมุนหรือบิดเอียวตวั 90 องศา (ยกแขน บิดเอียวลาํตวั) 

- ท่าทางที 3 กม้หรือโนม้ลาํตวั เพือนาํเหล็กวางใส่ใน
เตาเผา (กม้ลาํตวั โนม้ลาํตวัออกดา้นขา้ง) 

- ท่าทางที 4 ใชค้อ้นปอนด์เล็ก ตีสลดัเหล็กให้ไดต้าม
ขนาดทีตอ้งการ (ยกไหล่และแขน กม้หลงั)  

รูปที 3 ท่าทางการทาํงาน ในงานยดึจบัมีด (ก่อนปรับปรุง)
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4.1.2 ท่าทางการทาํงาน ในงานเจยีรนัย
สําห รับ งานเ จี ยรนัย  เ พื อแต่ งละ เ อี ยดผิว มี ด  

พนักงานนังทาํงานบนเกา้อี ซึ งอยูใ่นระดบัทีต ํามาก ทาํให้
ต้องนังชันเข่าสูง หรือมีการวางขาออกด้านข้างลําตัว 
ประกอบกบัฐานวางเครืองเจียรนัย วางอยู่บนท่อนไมใ้น
ระดบัตํากวา่ระยะขอ้ศอกของพนักงาน ทาํให้ขณะทาํงาน
พนกังานตอ้งกม้หลงั และโนม้ลาํตวัไปดา้นหนา้ ดงัรูปที 4 

รูปที 4 ท่าทางการทาํงาน ในงานเจียรนยั (ก่อนปรับปรุง) 

4.1.3 ท่าทางการทาํงาน ในงานตะไบ 
สาํหรับงานตะไบ พนกังานนังทาํงานบนเกา้อี ซึ งอยู่

ในระดบัทีต ํามากเช่นเดียวกับงานเจียรนัย ระดบัทีนังกับ
ระดบัทาํงานวางอยู่ในระดบัเดียวกนั ทาํให้พนักงานตอ้ง
นังกม้หลงัและโน้มตวัไปดา้นหน้า นอกจากนันดา้นขา้ง
เกา้อี เป็นช่องไมไ้วร้องรับใบมีดขณะถูกตะไบ ซึ งไม่มีตวั
ยึดให้มีดยึดอยู่กบัที พนักงานตอ้งนังพบัขาแลว้วางกดทบั
มีดเพือให้มีดอยูก่บัทีขณะทาํการตะไบ ส่วนขาอีกขา้งวาง
ออกดา้นขา้งลาํตวั ดงัรูปที 5 

รูปที 5 ท่าทางการทาํงาน ในงานตะไบ (ก่อนปรับปรุง) 

4.2 การประเมินท่าทางการทํางานด้วยเทคนิค RULA 

(ก่อนปรับปรุง) 
จากผลการประเมินท่าทางการทํางานด้วยเทคนิค 

RULA นัน จะเห็นวา่ท่าทางส่วนใหญ่ มีความเสียงอยูใ่น
ระดบั 3 และ 4 หมายถึง ตอ้งตรวจสอบและปรับเปลียน
ท่าทางการทํางานในไม่ช้า และต้องตรวจสอบและ
ปรับเปลียนท่าทางการทาํงานในทันที ตามลาํดบั โดยผล
การประเมินสามารถสรุปได ้ดงัรูปที 6 

 
รูปที 6 ผลการประเมินท่าทางดว้ยเทคนิค RULA 

(ก่อนปรับปรุง) 

4.3 การประเมนิจากแบบสอบถามภาวะความไม่สบายใน
การทาํงาน (ก่อนปรับปรุง) 

จากแบบสอบถามภาวะความไม่สบายในการทาํงาน 
พบว่าพนักงานรู้สึกไม่สบาย หรือเจ็บปวดบริเวณไหล่ 
แขนส่วนบน และหลงัส่วนกลาง/ล่างมากทีสุด แสดงดงัรูป
ที 7 คิดเป็นคะแนนความไม่สบายเฉลีย 6.0, 5.4 และ 5.0 

ตามลาํดบั (คะแนนเต็ม 10) หมายถึง พนักงานรู้สึกไม่
สบาย หรือเจ็บปวดในร่างกายส่วนดงักล่าวระดบัปานกลาง

รูปที 7 ส่วนของร่างกายทีพนกังานรู้สึกไม่สบาย/เจบ็ปวด
มากทีสุด (ส่วนทีแรเงา) 
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4.4 ข้อมูลการวดัสัดส่วนร่างกายของพนักงาน 
การวดัสัดส่วนร่างกายของพนักงานนั น ทําเพือวดั

สัดส่วนที เกียวข้องกับการออกแบบเก้าอี  เพือปรับปรุง
ท่าทางการนังทํางานให้เป็นธรรมชาติมากที สุด โดย
ประยุกต์จากการออกแบบเก้าอีนังตามหลกัการยศาสตร์ 
[8] ออกแบบโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และมีขนาด
เล็ก จึงวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการใช้ค่าเฉลีย ค่าตําสุด และ
ค่าสูงสุด ขอ้มูลสัดส่วนร่างกายของพนักงานทีใชใ้นการ
ออกแบบ แสดงดงัตารางที 2 

ตารางที 2 ขอ้มูลสดัส่วนร่างกายของพนกังาน

สดัส่วนร่างกาย
สดัส่วนร่างกาย  (cm.) 

ค่าเฉลีย ค่าตําสุด ค่าสูงสุด
ความสูงนัง 86.0 78.0 94.0 

ความกวา้งโคนขาท่านัง 33.9 31.0 40.0 

ความกวา้งสะโพก 30.8 29.0 36.0 

ระยะระหวา่งขอ้ศอก 39.1 37.0 43.0 

ความสูงใตข้าอ่อนท่านัง 47.6 44.0 53.0 

ระยะระหวา่งกน้ถึงขอ้
พบัดา้นในหวัเข่า

38.0 35.0 43.0 

ความสูงขอ้ศอกท่านัง 20.2 18.0 24.0 

ความสูงไหล่ท่านัง 63.5 60.0 71.0 

4.5 การวเิคราะห์และออกแบบเก้าอีนังทาํงาน 
งานวิจัยนี ได้ปรับปรุงท่าทางการทํางาน ด้วยการ

ออกแบบเกา้อีนังสาํหรับงานยึดจบัมีด เจียรนัย และตะไบ 
โดยใชข้อ้มูลสัดส่วนร่างกายของพนกังานประยกุตเ์ขา้กบั
ลกัษณะการทาํงานจริงของแต่ละงาน โดยมีรายละเอียดการ
วเิคราะห์ และออกแบบเกา้อีนังทาํงาน ดงันี
4.5.1 เก้าอีสําหรับงานยดึจบัมดี

จากผลการประเมินเบืองตน้พบว่า งานยึดจบัมีดมี
ปัญหาเรืองการทาํงานดว้ยท่าทางยกไหล่และแขน บิดเอียว
ลาํตวั กม้ลาํตวั และโนม้ลาํตวัออกดา้นขา้ง (รูปที 3) จึงได้
ออกแบบเก้าอี นังทํางานใหม่ (รูปที  8) ให้มีขนาด
เหมาะสมต่อสัดส่วนร่างกายพนักงาน สามารถหมุนและ

ปรับระดบัได ้เพือช่วยการหมุนตวัของพนกังาน ลดการบิด
เอี ยวและลดการเอือมของลาํตวัระหว่างทังตีมีดกบัเตาเผา
ซึ งวางแนวต่อกนั 90 องศา เพิมทีพกัแขนเป็นการลดการ
ยกไหล่และแขนขณะทํางาน และออกแบบพนักพิงให้
รองรับกบัการทาํงานและสัดส่วนร่างกายของพนักงาน มี
รายละเอียดการออกแบบดงันี  

- ความสูงของเก้าอี เท่ากับ 46.5 เซนติเมตร 
สามารถปรับให้สูงขึนไดถึ้ง 55.5 เซนติเมตร โดยค่าที
กาํหนดนันมาจากค่าความสูงใตข้าอ่อนท่านัง (popliteal 

height) ของพนักงาน และได้บวกค่าเผือความสูงของ
รองเทา้ 2.5 เซนติเมตร [8] เขา้ไปดว้ย ทังนี ระดบัความ
สูง-ตําของเกา้อีสามารถปรับไดเ้พือให้ผูที้มีความสูงใตข้า
อ่อนต่างกนัสามารถนังไดส้ะดวกสบาย 

- ความลึกของเกา้อี เท่ากับ 30 เซนติเมตร ค่าที
กาํหนดพิจารณาจากค่าทีต ําทีสุดของระยะระหว่างกน้ถึง
ขอ้พบัดา้นในหัวเข่า (buttock-popliteal length) ของ
พนักงาน และได้ลบค่าเผือระยะช่องว่าง (clearance) 

ระหว่างขอ้พบัเข่ากบัขอบเบาะนังเกา้อี  5 เซนติเมตร เพือ
ลดแรงกดเคน้ทีตน้ขา 

- ความกวา้งของเกา้อี เท่ากบั 50 เซนติเมตร ค่าที
กํา ห น ด พิ จ า ร ณา จ า ก ค วา ม ก ว้า ง สะ โ พ ก  ( buttock 

breadth) และความกวา้งโคนขาขณะนังของพนักงาน 
ทีสูงที สุดเพือให้ครอบคลุมถึงพนักงานทั งหมด โดยได้
บวกค่าเผือของระยะทีพกัแขน และค่าเผือสําหรับเปลียน
อิริยาบถขา้งละ 5 เซนติเมตร เขา้ไปดว้ย

- เบาะนังของเกา้อี มีความหนา 5 เซนติเมตร และ
ขอบปลายเบาะด้านหน้ามีความลาดเอียงขึน 3 องศา ทาํ
จากวสัดุทีมีความยืดหยุน่ เพือให้กลา้มเนือผ่อนคลาย ช่วย
ลดแรงหรือกระจายแรงทีตกกระทบลงตน้ขาใหน้อ้ยทีสุด

- พนักพิงมีมุมเอนทํามุม 100 องศา กับแนว
ระนาบ และมีความสูงเท่ากบั 68.5 เซนติเมตร ความสูงที
กําหนดพิจารณาจากความสูงไหล่ท่านัง  (shoulder 

height-sitting) ของพนกังานทีสูงทีสุด เพือใหค้รอบคลุม
ถึงพนักงานทั งหมดให้สามารถนังพิงได้ เพือผ่อนคลาย
และช่วยลดความเมือยลา้ของกลา้มเนือหลงั
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- ทีพักแขนทั งสองข้างมีความสูงเท่ากับ 20.2 

เซนติเมตร วดัจากเบาะนัง พิจารณาจากความสูงขอ้ศอกท่า
นัง (elbow height-sitting) ของพนักงาน โดยใช้
ค่าเฉลีย เพือใหค้รอบคลุมพนกังานใหไ้ดม้ากทีสุด  

- ฐานขาเกา้อี มีลกัษณะวางตวัเรียงกนัเป็นวงกลม 
จาํนวน 5 ขา (five-star base) มีความยาวแต่ละขา 21 

เซนติเมตร แต่ละขายึดแน่นอยู่กบัพืน เพือการทรงตวัทีดี 
และมีความสมดุล ป้องกนัการหงายหลงัหรือลม้คว ําเมือมี
การเปลียนอิริยาบถในการนัง เนืองจากเป็นเกา้อีแบบหมุน
ได ้ตอ้งรองรับการทาํงานทีตอ้งหมุนตวั เอือมหรือเอียงตวั
เป็นประจาํ 

รูปที 8 แบบเกา้อีสาํหรับงานยดึจบัมีด

4.5.2 เก้าอีสําหรับงานเจยีรนัย
จากผลการประเมินเบืองตน้พบว่า งานเจียรนัยมี

ปัญหาเรื องการทํางานด้วยท่าทางก้มหลัง โน้มตัวไป
ด้านหน้า และการนังวางขาไม่สมดุล (รูปที  4) จึงได้
ออกแบบเกา้อีนังทาํงานใหม่ (รูปที 9) โดยให้มีระดบัสูง
ขึน ใหก้ารวางตวัของขาส่วนบนและล่างตังฉากกนัขณะนัง 
มีพนักพิง และทีวางแขนรองรับ ออกแบบโต๊ะวางเครือง 
เจียรนัย (รูปที 10) ให้มีระดบัสูงขึนเพือให้เครืองเจียรนัย
อยู่ในระดบัเดียวกบัขอ้ศอกของพนักงานขณะนังทาํงาน 
ช่วยให้พนักงานนังทาํงานโดยไม่กม้หลงัและโน้มตวัไป
ดา้นหนา้มากเกินไป มีรายละเอียดการออกแบบดงันี  

- ความสูงของเกา้อี เท่ากบั 50.1 เซนติเมตร โดย
ค่าทีกําหนดนั นมาจากค่าความสูงใต้ขาอ่อนท่านังของ

พนักงาน และได้บวกค่าเผือความสูงของรองเท้า 2.5 

เซนติเมตร [8] เขา้ไปดว้ย ทางทีดีระดบัความสูง-ตําของ
เก้าอี ควรสามารถปรับได้ แต่เนืองจากงบประมาณทีสูง 
ผูว้จิยัจึงเลือกใชค้่าเฉลีย เพือใหค้รอบคลุมพนกังานไดม้าก
ทีสุด โดยไดอ้อกแบบทีพกัเทา้รองรับ สาํหรับผูที้มีความ
สูงใตข้าอ่อนตํากว่าค่าเฉลียได้วางพกัเท้า เพือลดแรงกด
เคน้ใตข้าอ่อนบริเวณตน้ขา

- ความลึกของเกา้อี เท่ากับ 30 เซนติเมตร ค่าที
กาํหนดพิจารณาจากค่าทีต ําทีสุดของระยะระหว่างกน้ถึง
ขอ้พบัดา้นในหัวเข่าของพนักงาน เพือให้ครอบคลุมถึง
พนกังานทังหมดทีมีค่ามากกวา่ยงัสามารถนังได้ และไดล้บ
ค่าเผือระยะช่องวา่งระหวา่งขอ้พบัเข่ากบัขอบเบาะนังเกา้อี  
5 เซนติเมตร เพือลดแรงกดเคน้ใตข้าอ่อนบริเวณตน้ขา

- ความกวา้งของเกา้อี เท่ากบั 50 เซนติเมตร ค่าที
กาํหนดพิจารณาจากความกวา้งสะโพก และความกวา้ง
โคนขาขณะนังของพนักงาน ทีสูงทีสุดเพือให้ครอบคลุม
ถึงพนกังานทังหมด โดยไดบ้วกค่าเผือของระยะทีพกัแขน
และค่าเผือสาํหรับเปลียนอิริยาบถขา้งละ 5 เซนติเมตร เขา้
ไปดว้ย

- เบาะนังของเกา้อี มีความหนา 5 เซนติเมตร และ
ขอบปลายเบาะด้านหน้ามีความลาดเอียงขึน 3 องศา ทาํ
จากวสัดุทีมีความยดืหยุน่ เพือใหก้ลา้มเนือผอ่นคลาย 

- พนักพิงมีมุมเอนทํามุม 100 องศา กับแนว
ระนาบ และมีความสูงเท่ากบั 60 เซนติเมตร ความสูงที
กาํหนดพิจารณาจากความสูงไหล่ท่านังของพนกังาน โดย
เลือกค่าทีครอบคลุมหลงัส่วนกลาง/ล่าง (thoracic) ของ
พนักงานทุกคน แตกต่างจากเกา้อี ในงานยึดจบัมีดทีพนัก
พิงสูงรองรับถึงไหล่ เนืองจากงานเจียรนัยเป็นงานทีรอบ
เวลาทาํงานสัน พนักงานมกัไม่ค่อยไดนิ้งพิงพนกัพิงขณะ
ทาํงาน จึงไดอ้อกแบบพนักพิงไวเ้พือรองรับพนักงานนัง
พกั เพือผ่อนคลาย และช่วยลดความเมือยลา้ของกลา้มเนือ
หลงั

-  ทีพักแขนทั งสองข้างมีความสูงเท่ากับ 20.2 

เซนติเมตร วดัจากเบาะนัง พิจารณาจากความสูงขอ้ศอกท่า
นังของพนกังาน โดยใชค้่าเฉลีย เพือใหค้รอบคลุมพนกังาน
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ให้ได้มากทีสุด เพือให้พนักงานนังพกั ช่วยลดความ
เมือยลา้ของกลา้มเนือแขน

- ฐานขาเก้าอี มี 4 ขา แต่ละขายึดติดอยู่กับพืน 
แตกต่างจากเก้าอี ในงานยึดจับมีด ทีมีการวางตวัเรียงกัน
เป็นวงกลม 5 ขา เนืองจากลกัษณะการทาํงานในงานเจียร
นัยไม่มีการหมุน หรือบิดเอี ยวตวั ดังนันเก้าอี  4 ขา จึง
เพียงพอต่อการรองรับนํ าหนกั

- โต๊ะสําหรับวางเครื องเจียรนัยมีความสูง 55 

เซนติเมตร กวา้ง 60 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร มีชัน
สาํหรับวางใบมีดใตโ้ตะ๊สูง 15 เซนติเมตร ขาโตะ๊ 4 ขา ยึด
ติดแน่นกับพืน ความสูงของโต๊ะทีกําหนดพิจารณาจาก
ความสูงขอ้ศอกท่านังจากพืน หักดว้ยค่าเผือความสูงของ
เครืองเจียรนัย เพือให้ความสูงของหน้างานอยู่ในระดับ
เดียวกับข้อศอก เป็นการเลียงการยกแขน และลดความ
เมือยลา้ของกลา้มเนือแขน 

รูปที 9 แบบเกา้อีสาํหรับงานเจียรนยั 

รูปที 10 แบบโตะ๊ สาํหรับงานเจียรนยั

4.5.3 เก้าอีสําหรับงานตะไบ
จากผลการประเมินเบืองตน้พบว่า งานเจียรนัยมี

ปัญหาเรื องการทํางานด้วยท่าทางก้มหลัง โน้มตัวไป
ด้านหน้า และการนังวางขาไม่สมดุล (รูปที  5) จึงได้
ออกแบบเกา้อีนังทาํงานใหม่ (รูปที 11) โดยเป็นชุดเกา้อี ที
ถู ก อ อ ก แ บ บ โ ด ย เ ฉ พ า ะ สํ า ห รั บ ง า น ต ะ ไ บ เ ท่ า นั น 
ประกอบด้วยส่วนของเก้าอี นัง และส่วนจับยึดใบมีดที
มีน็อตสําหรับยึดใบมีดให้อยูก่บัทีขณะตะไบ โดยไม่ตอ้ง
ใช้ขาออกแรงเพือกดทับใบมีดดังเช่นการทํางานก่อน
ปรับปรุง ออกแบบชุดจบัยึดใบมีดให้มีระดบัสูงเท่าระดบั
ขอ้ศอกของพนักงาน เพือลดการก้มหลงั และโน้มตวัไป
ดา้นหนา้ มีรายละเอียดการออกแบบดงันี  

- ความสูงของเกา้อี เท่ากบั 50.1 เซนติเมตร โดย
ค่าทีกาํหนดนั นมาจากค่าเฉลียความสูงใต้ขาอ่อนท่านัง 
ของพนักงาน และไดบ้วกค่าเผือความสูงของรองเทา้ 2.5 

เซนติเมตร [8] เขา้ไปดว้ย และไดอ้อกแบบทีพกัเทา้รองรับ 
สาํหรับผูที้มีความสูงใตข้าอ่อนตํากวา่ค่าเฉลียสามารถวาง
พกัเทา้ เพือลดแรงกดเคน้ใตข้าอ่อนบริเวณตน้ขา

- ความลึกของเกา้อี เท่ากับ 40 เซนติเมตร ค่าที
กาํหนดพิจารณาจากค่าตําสุดของระยะระหว่างก้นถึงขอ้
พบัด้านในหัวเข่าของพนักงาน และได้ลบค่าเผือระยะ
ช่องว่างระหว่างข้อพับ เข่ ากับขอบเบาะนัง เก้า อี  5 
เซนติเมตร เพือลดแรงกดเค้นทีต้นขา และบวกค่าเผือ
สาํหรับเปลียนอิริยาบถในขณะตะไบ 10 เซนติเมตร เขา้ไป
ดว้ย เนืองจากขณะนังทาํงานพนกังานตอ้งใชแ้ขนออกแรง
ตะไบกลบัไป-มา หากความลึกของเกา้อี ไม่มากพอจะเป็น
การขดัขวางการทาํงาน ส่งผลให้พนกังานไม่สะดวกสบาย
ในการทาํงาน

- ความกวา้งของเกา้อี เท่ากบั 45 เซนติเมตร ค่าที
กาํหนดพิจารณาจากความกวา้งสะโพก และความกวา้ง
โคนขาขณะนังของพนักงาน ทีสูงทีสุดเพือให้ครอบคลุม
ถึงพนักงานทังหมด และบวกค่าเผือระยะสําหรับเปลียน
อิริยาบถ 5 เซนติเมตร เขา้ไปดว้ย
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- เบาะนังของเกา้อี มีความหนา 5 เซนติเมตร ส่วน
ของเบาะนังของเกา้อี ถูกประยกุตด์ว้ยการนาํเบาะรองนังที
ทาํจากวสัดุทีมีความยดืหยุน่ยดึติดเขา้กบัส่วนทีนังของเกา้อี  

- พนักพิงมีมุมเอนทํามุม 100 องศา กับแนว
ระนาบ และมีความสูงเท่ากบั 50 เซนติเมตร ความสูงที
กาํหนดพิจารณาจากความสูงไหล่ท่านังของพนกังาน โดย
เลือกค่าทีครอบคลุมหลงัส่วนล่าง (lumbar) ของพนกังาน
ทุกคน เนืองจากพนักงานไม่ได้นังพิงพนักพิงเลย จึง
ออกแบบเป็นพนกัพิงขนาดเล็กทีมีระยะห่างออกจากลาํตวั
มากกวา่เกา้อีทัวไป 10 เซนติเมตร เพือเป็นการไม่ขดัขวาง
ขณะทาํงาน และติดตังไวเ้ผือพนักงานได้อิงพกัชัวคราว 
เพือผอ่นคลาย และลดความเมือยลา้ของกลา้มเนือหลงั

- ฐานขาเกา้อี มีจาํนวน 4 ขา โดยทีขาแต่ละขา้ง
ซ้าย-ขวาไขวก้นั เพือเสริมความมันคงแข็งแรง เนืองจาก
ตอ้งรองรับแรงจากการตะไบมีด รองรับเมือมีการเปลียน
อิริยาบถในการนัง  

รูปที 11 แบบเกา้อี  สาํหรับงานตะไบ

4.6 ผลการประเมนิท่าทางการทาํงานด้วยเทคนิค RULA 

(หลงัปรับปรุง) 

ภายหลงัจากการปรับปรุงท่าทางการทาํงาน ด้วยการ
ออกแบบเกา้อีนังสาํหรับงานยึดจบัมีด เจียรนัย และตะไบ 
พบวา่ระดบัความเสียงลดลงจากระดบั 4 ซึ งหมายถึง ตอ้ง
ตรวจสอบและปรับเปลียนท่าทางการทาํงานในทนัที เป็น
ระดบั  และ  ซึ งหมายถึง ควรมีการตรวจสอบ อาจตอ้ง
ปรับ เปลี ยนท่าทางการทํางาน และต้องตรวจสอบ

ปรับเปลียนท่าทางการทาํงานในไม่ชา้ ตามลาํดบั แสดงดงั
ตารางที 3 และท่าทางการทาํงานทีถูกตอ้งตามหลกั การย
ศาสตร์มากขึนหลงัการปรับปรุง แสดงดงัรูปที 12-14 

ตารางที 3 ผลการประเมิน RULA ก่อน-หลงัปรับปรุง 

งาน
ระดบัความเสียง

ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง
ยดึจบัมีด 4 2 

เจียรนยั 4 2 

ตะไบ 4 3 

รูปที 12 ท่าทางการทาํงาน ในงานยดึจบัมีด 
(หลงัปรับปรุง) 

รูปที 13 ท่าทางการทาํงาน ในงานเจียรนยั (หลงัปรับปรุง)
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รูปที 14 ท่าทางการทาํงาน ในงานตะไบ (หลงัปรับปรุง)

4.7 ผลการประเมินจากแบบสอบถามภาวะความไม่สบาย
ในการทาํงาน (หลงัปรับปรุง) 

ผลจากแบบสอบถามภาวะความไม่สบายในการทาํงาน
ภายหลงัจากการปรับปรุง เป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่า
พนักงานรู้สึกไม่สบาย หรือเจ็บปวดบริเวณไหล่ แขน
ส่วนบน และหลงัส่วนกลาง/ล่างลดลงเป็น 5.0, 4.0 และ 
3.0 ตามลาํดับ หมายถึง พนักงานรู้สึกไม่สบายหรือ
เจ็บปวดในร่างกายส่วนดังกล่าวในระดับน้อยและปาน
กลาง ซึงอยูใ่นระดบัทีรับได ้หยดุพกัสกัครู่ก็หาย 
4.8 ผลจากแบบสอบถามความพงึพอใจของการปรับปรุง

ภายหลงัจากการปรับปรุงท่าทางการทาํงาน ด้วยการ
ออกแบบเก้าอี นังทํางานตามหลักการยศาสตร์ และได้
ทดลองใช้การปรับปรุงดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
พบว่าการปรับปรุงงานในงานยึดจับมีดพนักงานทุกคน
รู้สึกพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในงานเจียรนัย
พนักงานรู้สึกพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 90 และรู้สึกพอใจ
ร้อยละ10 และในงานตะไบพนกังานรู้สึกพอใจมากคิดเป็น
ร้อยละ 80 และรู้สึกพอใจร้อยละ 20 

5. สรุป
จากการประเมินท่าทางการทาํงานดว้ยเทคนิค RULA 

พบว่าท่าทางส่วนใหญ่มีความเสียงสูงระดบั 4 แสดงให้
เห็นวา่ควรปรับเปลียนท่าทางการทาํงานโดยทนัที พบใน
ท่าทางยกแขนและไหล่ ก้มหลงั โน้มลาํตวัออกด้านขา้ง
และด้านหน้า บิดเอี ยวลาํตวั การวางตวัของขาไม่สมดุล
เป็นต้น  ซึ ง เ ป็นท่าทางที ไม่ เ ป็นธรรมชาติ  ผิดหลัก 

การยศาสตร์อาจส่งผลถึงความผิดปกติของโครงกระดูก
และกลา้มเนือได้ ภายหลงัจากทีได้ปรับปรุงงาน โดยใช้
ขอ้มูลสดัส่วนร่างกายพนกังานเป็นเกณฑอ์อกแบบร่วมกบั
หลกัการออกแบบเกา้อีนังตามหลกัการยศาสตร์ ประยุกต์
เขา้กบัลกัษณะการทาํงานจริงของแต่ละงาน พบว่าระดับ
ความเสียงของท่าทางการทาํงานลดลงเป็นระดบั 2 และ 3 
สาํหรับงานยดึจบัมีดนัน เห็นไดจ้ากท่าทางการทาํงานทีบิด
เอียวลาํตวันอ้ยลงเนืองมาจากการออกแบบเกา้อี ทีสามารถ
หมุนได้ การยกแขนและไหล่ลดลงเนื องมาจากการ
ออกแบบเกา้อี ทีมีทีพกัแขนรองรับ ส่วนในงานเจียรนยัและ
งานตะไบนั นเห็นได้จากการวางตัวของขาขณะนังเป็น
ธรรมชาติมากขึน ไม่มีการนังชนัเข่า ท่าทางการนังทีมีการ
กม้หลงัหรือโนม้ลาํตวัไปดา้นหน้าลดลง เนืองมาจากการ
ออกแบบเกา้อี ให้มีความสูงพอดีกบัความสูงของขาท่านัง 
และออกแบบใหร้ะดบัความสูงขอ้ศอกขณะนังอยูใ่นระดบั
เดียวกับงานทีทํา ซึ งผลดังกล่าวสอดคล้องกับผลจาก
แบบสอบถามภาวะความไม่สบายในการทาํงาน หลงัจาก
ไดป้รับปรุงงานแลว้พบว่า พนักงานมีความรู้สึกไม่สบาย
ในส่วนไหล่ แขนส่วนบน และหลงัส่วนกลาง/ล่างลดลง
จาก 6, 5.4 และ 5 ลดลงเป็น 5, 4 และ 3 ตามลาํดบั ซึ ง
ถือวา่อยูใ่นระดบัความเจ็บปวดหรือไม่สบายทีเล็กน้อยถึง
ปานกลาง สามารถหยุดงานนังพักสักครู่ก็หาย และ
พนกังานรู้สึกพึงพอใจต่องานทีปรับปรุงอีกดว้ย แสดงให้
เห็นวา่การออกแบบเกา้อีตามหลกัการยศาสตร์ทีเหมาะกบั
สัดส่วนร่างกายผูน้ัง และลักษณะงานทีทํา สามารถลด
ความเสียงของท่าทางการทาํงานได้
 
6.  กติติกรรมประกาศ

งานวิจยันี ไดรั้บการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุน
สนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ภายใตโ้ครงการพฒันานกัวิจยั
และงานวิจยัเพืออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ครั งที 1 

และไดรั้บการเอือเฟื อสถานที และขอ้มูลสําหรับการวิจัย
จากกลุ่มออมทรัพยบ์า้นร้องตีมีด จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยั
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ไว ้ณ โอกาสนี  
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