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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินและวิเคราะห์ภาระงานทางการยศาสตร์ และเพื่อปรับปรุง
การท างานและลดความเส่ียงทางการยศาสตร์ ของพนกังานท่ีท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีร้อนและออก
แรงหนกั ในอุตสาหกรรมตีมีด กลุ่มผูผ้ลิตชุมชนสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ จงัหวดัเชียงใหม่ การ
ประเมินภาระงานทางการยศาสตร์ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) การประเมินด้วยวิธีสังเกต โดย
เทคนิค RULA และ Strain Index 2) การประเมินดว้ยวิธีวดัตรง โดยการวดัค่าอตัราเตน้ของหัวใจ วดั
ค่าอุณหภูมิร่างกาย และวดัค่าระดับความร้อนในบริเวณงาน 3) การประเมินด้วยวิธีจิตพิสัย โดย
แบบสอบถามภาวะความไม่สบายในการท างาน  

ผลจากการประเมินพบว่า ในการประเมินดว้ยเทคนิค RULA ท่าทางการท างานในแต่ละงาน 
ส่วนใหญ่มีความเส่ียงสูงในระดบั 4 ส่วนการประเมินดว้ยเทคนิค Strain Index พบวา่ในงานตีหยาบมี
ความเส่ียงสูงท่ีสุด ในระดบั 4 (คะแนน SI 91.1) ในดา้นความเขม้ของการออกแรง ซ่ึงผล RULA และ 
Strain Index สอดคลอ้งกบัผลจากแบบสอบถามภาวะความไม่สบายในการท างาน โดยพนกังานรู้สึก
ไม่สบายในบริเวณ ไหล่ แขนส่วนบน และหลงัส่วนกลาง/ล่างมากท่ีสุด ส าหรับการวิเคราะห์ค่าอตัรา
เตน้หวัใจขณะพกัตามเกณฑ์ของ Brouha พบวา่ส่วนใหญ่ภาระงานอยูใ่นเกณฑ์ปกติ นอกจากนั้นการ
วดัอุณหภูมิร่างกายขณะท างานพบวา่ พนกังานท่ีท างานในงานยึดจบัมีด งานตีละเอียด และงานชุบแข็ง
มีด มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัค่าระดบั
ความร้อนในบริเวณงาน ซ่ึงพบวา่สถานประกอบการน้ีมีค่าระดบัความร้อน 33.3 องศาเซลเซียส ซ่ึงสูง
เกินกวา่มาตรฐาน  
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ผูว้ิจยัได้ปรับปรุงงานโดย 1) ออกแบบชุดเกา้อ้ีท างาน เพื่อให้พนักงานมีท่าทางการท างานท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัการยศาสตร์มากข้ึน 2) เปล่ียนลกัษณะการท างานในงานตีหยาบจากตีรอบละ 1 คน
เป็นตีพร้อมกนัรอบละ 3 คน เพื่อลดภาระงานในการออกแรง 3) ปรับปรุงเตาเผาดว้ยการใช้อิฐทนไฟ
ก่อปรับระดับผนังเตาให้สูงข้ึน เพื่อป้องกันความร้อนจากเตาเผากระจายมาสู่ตวัพนักงาน 4) ให้
พนกังานสวมอุปกรณ์ป้องกนัความร้อนขณะท างาน 

 ผลจากการปรับปรุงงานพบวา่ สามารถลดความเส่ียงทางการยศาสตร์ลงไดคื้อ ความเส่ียงของ
ท่าทางการท างานจากการประเมิน RULA ลดลงเป็นระดบั 2 ความเส่ียงของลกัษณะการท างานจาก
การประเมิน Strain Index คะแนนลดลงเป็น 20.3 ค่าอุณหภูมิร่างกายขณะท างานลดลงเฉล่ียเป็น 37.9 
องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นค่าท่ีร่างกายยงัสามารถรักษาสมดุลของอุณหภูมิร่างกายไวไ้ด ้และค่าระดบัความ
ร้อนในบริเวณงานลดลงเป็น 30.5 องศาเซลเซียส ตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนั้นพนกังานยงัรู้สึก
พอใจในงานท่ีถูกปรับปรุงมากข้ึนดว้ย                                   
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ABSTRACT 

This research aimed to evaluate and analyze the ergonomics loads in order to improve 
working conditions and reduce the ergonomics risks of workers who had strenuous work in hot 
environment in OTOP knife forging industry in Chiangmai. Ergonomics loads were evaluated by 
three main methods: 1) Observational assessment methods were performed using RULA and Strain 
Index technique. 2) Direct measurement methods were conducted by measuring heart rate, body 
temperature and heat stress (WBGT) in work area. 3) Subjective evaluation was assessed using 
discomfort level-questionnaire. 

The initial investigation indicated that for RULA technique, the working postures in most of 
tasks were in high risk (level 4). For Strain Index, the working conditions in forging task were the 
highest risk (SI Score 91.1 in intensity of exertion factor). The results from RULA and Strain Index 
were harmoniously with the discomfort level-questionnaire that forward discomfort happened at 
shoulder, upper arm and mid-to-lower back. For the analysis of heart rate when resting by Brouha’s 
criterion, it was found in normal workloads. Moreover, the body temperature of the workers in knife 
holding-task, forging task and knife hardening-task were founded more than 38°C which conformed 
to heat stress in work area that WBGT temperature was 33.3°C higher than the standard value. 

The working conditions were improved by 1) the design of new chairs to be more appropriate 
postures working to ergonomically, 2) change the condition in forging task from hit by one worker 
to hit by three workers in order to reduce workloads, 3) renovating the kiln to have higher wall to 
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protect heat conducted from the kiln to the workers’ body, and 4) the workers were asked to wear 
the personal protective devices while working. Finally, the ergonomics risks can be reduced.  

After improvement, the risk levels of working postures were decreased to level 2, the Strain 
Index score was decreased to 20.3, the body temperature of the workers was decreased to 37.9°C, 
the heat stress in work area (WBGT) was decreased to the standard value of 30.5°C and all of the 
workers satisfied in the conditions that were improved as well. 

 


