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คณะอนุกรรมการบัญญัตศิ พั ทวิศวกรรม
ศาสตร สาขาเครือ่ งกลและอุตสาหการของราช
บัณฑิตยสถานบัญญัติศัพทคําวา Ergonomics
ไวคือ “การยศาสตร”
การย เปนคําสันสฤต หมายถึงการงาน
หรือ Work
ศาสตร หมายถึง วิทยาการ หรือ Science
Ergonomics มาจากภาษากรีก 2 คํา คือ
“ergo” = work กับ “nomous” = rules รวมกัน
แลวแปลวา กฎ หลักการ หรือวิทยาการเกีย่ วกับ
การทํางานโดยมีความหมายคล ายคลึ งกั บคํา
เหลานี้ : Human Factors, Human Engineering,
Engineering Psychology, Cognitive Engineering
การยศาสตร หมายถึง วิทยาการเกี่ยวกับ
งาน หรื อ การทํางาน
สมาคมการจัดการแหงประเทศไทยได
บัญญัตศิ พั ท Ergonomics ไววา “สมรรถศาสตร”
ซึ่ งหมายความวาเปนศาสตร ที่ เกี่ ยวกั บความ
สามารถ ในที่นี้หมายถึง ความสามารถในการ
ทํางานของมนุษยในลักษณะตางๆ เทียบเคียง
กับคําวา Human Performance Engineering
สถาบั น ความปลอดภั ยในการทํางาน
กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย (ปจจุบันเปน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน) ใหความหมายคํานี้วา “วิทยาการจัด
สภาพงาน” และใชในการฝกอบรมเจาหนาที่
ความปลอดภัยระดับตางๆ ถือวาเปนชื่อที่สื่อ
ความหมายไดดี
Ergonomics เปนการเรียนรูค วามสามารถ
และขอจํากัดของมนุษยเพื่อใชประโยชนในการ

ออกแบบทางวิศวกรรม เชน ออกแบบเครือ่ งมือ
เครือ่ งจักร สถานีงาน อาคาร ผลิตภัณฑ สภาพ
แวดลอม รวมถึงการออกแบบลักษณะและวิธี
การทํางานใหเกิดความเหมาะสมกับมนุษยทั้ง
ทางรางกายและจิตใจใหมากทีส่ ดุ เพือ่ ใหมนุษย
สามารถทํางานดีขนึ้ เร็วขึน้ และปลอดภัยมากขึน้
วั ตถุ ประสงค ของศาสตร โดยหลั กๆ
แลวมีดังนี้
 สงเสริมประสิทธิภาพและความสําเร็จ
ในการทํางานหรือกิจกรรมตางๆ
 ทํางานได ถู กต อง ลดความผิดพลาด
ในการทํางาน
 ทํางานไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น
 ส ง เสริ มคุ ณ ค า ของความเปน มนุ ษ ย
รวมถึงการพัฒนาความปลอดภัย การลดความ
เครียดและความลาจากการทํางาน
 ทํางานนั้นไดสบายขึ้น
 มีความปลอดภัยมากขึ้น
 มีความพึงพอใจในงานมากขึ้น
 มีการยอมรับจากผูใช มากขึ้น
 มีการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ที่ดขี ึ้น
การยศาสตรเปนสหวิทยาการ มีวชิ าพืน้ ฐาน
เชน จิตวิทยา (Psychology) ประสาทสรีรวิทยา
สรี ร วิ ท ยา (Physiology) กายวิ ภาคศาสตร
(Anatomy) มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ฟสิกส
คณิตศาสตร เคมี ชีววิ ทยา การศึ กษาทั่ วไป
ชีวกลศาสตร (Biomechanics)
และมีการประยุกตวชิ าการตอไปนีม้ าใช
ไดแก วิศวกรรมศาสตร การศึกษาการทํางาน
การวิ จั ยการดําเนิ นงาน Cybernetics สถิ ติ

ประยุกต จิตวิทยาอุตสาหกรรม อาชีวอนามัย
เวชศาสตรอุตสาหกรรม กายภาพบําบัด ความ
ปลอดภัย สถาปตยกรรม
หมายเหตุ วิชาชีวกลศาสตร (Biomechanics) หมายถึง การศึกษาโครงสรางและการ
ทํางานของสิ่งมีชีวิตโดยวิธีการทางกลศาสตร
โดยมีเนือ้ หากวางขวางครอบคลุมหลายสาขาวิชา
เชน แพทยศาสตรและสัตวแพทยศาสตรเกี่ยว
กับการเคลื่อนไหวของรางกาย การทํางานของ
อวัยวะตางๆ และงานฟน ฟูผูปว ย วิศวกรรมการ
แพทย ศาสตรดานกายอุปกรณ พฤกษศาสตร
วิทยาศาสตรการกีฬา เปนตน ในแงของการนํา
มาใชประโยชน มีการนําวิชาชีวกลศาสตรไป
ประยุ กตใช ในวงการแพทย วงการวิ ศวกรรม
วงการกีฬา และอืน่ ๆ โดยเฉพาะในวงการแพทย
แพทยเฉพาะทางทีต่ อ งเขาใจชีวกลศาสตรอยาง
มากคือ แพทยเวชศาสตรฟนฟู และศัลยแพทย
ออรโธปดคิ ส เนือ่ งจากตองเขาใจถึงการรูปแบบ
เคลือ่ นไหวทัง้ ปกติและผิดปกติ และนํามาซึง่ การ
รักษาตางๆ เชน ทําขาเทียม ทําแขนเทียม รักษา
ฟน ฟูนกั กีฬา เพิม่ สมรรถภาพนักกีฬา รักษาฟน ฟู
ผูปวยกลุมมีปญหาทางการเคลื่อนไหว เปนตน
ดังนั้นจึงกลาวไดวา “การยศาสตร” มี
ลักษณะเปนการประยุกตความรูใ นหลายๆ สาขา
(multidisciplinary)
จากความเปนสหวิทยาการ การยศาสตร
จึ งมี ประโยชน ในทางการศึ กษา ดั งตั วอย าง
ตอไปนี้
 ความรู จ ากการศึ กษาวิ ชาสรี ร วิท ยา
และกายวิภาคศาสตรทาํ ใหเขาใจถึงการทํางาน
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ของอวัยวะสวนตางๆ และโครงสรางของมนุษย
ตลอดจนขนาดสัดสวนของรางกาย
 การศึกษาวิชาจิตวิทยาและสรีรวิทยา
รวมกันทําใหมคี วามรูเ กีย่ วกับการทํางานของระบบ
ประสาทและสมองตลอดจนกระบวนการวินจิ ฉัย
สั่งการการทดสอบทางจิตวิทยาทําใหสามารถ
อนุมานพฤติกรรมของมนุษยได
 ความรูจ
 ากอาชีวอนามัยจะเอือ้ อํานวย
ใหมีความสามารถประเมินสภาพการทํางานที่
เปนอันตรายตอมนุษย และความรูในสาขาวิชา
วิ ศวกรรมศาสตร ทําให เข าใจถึ งขอจํากัดทาง
เทคนิคการผลิตและการใหบริการของกิจการ
อุตสาหกรรม ตลอดจนขอยืดหยุน (flexibility)
ตางๆ ของเทคโนโลยีเหลานั้น
ความเปนมาของการยศาสตร
จากยุคกอนประวัติศาสตรมาจนกระทั่ง
ถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อ 200 กวาปมานี้
ไดมีการพัฒนาจากการลองผิดลองถูกในการ
สรางสรรคเครือ่ งมือ อุปกรณตา งๆ สาหรับใชใน
การทํากิ จกรรมเพื่ อการดํารงชี วิ ตของคนจน
กลายเปนเครือ่ งจักร เครื่องมือตางๆ โดยมีการ
พัฒนาปรับปรุงใหทันยุคทันสมัยและสอดคลอง
เหมาะสมกับความตองการในการใชงานเรือ่ ยมา
ปจจุบนั สังคมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
สรางและพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณและเครื่อง
อํานวยความสะดวกมากขึน้ จึงเริม่ มีการกําหนด
มาตรการทางกฎหมายมาใชในการควบคุมเพือ่

ลดความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการทํางาน
โดยเริม่ มีการใหความรูเ กี่ยวกับเรือ่ งเวชศาสตร
อุตสาหกรรมและไดมีการเปดสอนในโรงเรียน
แพทยกบั เรือ่ งอาชีวอนามัยก็ไดมกี ารเปดสอนใน
โรงเรียนสาธารณสุข และมีการปรับปรุงสภาพ
การทํางานในสถานประกอบการ มีการพัฒนา
กระบวนการผลิตแบบจํานวนมาก จึงทําใหเกิด
การเรียนรูเ รือ่ งการศึกษาเวลาและการเคลือ่ นไหว
ในการทํางานของมนุษยขนึ้ ซึ่งเริ่มขึน้ โดย F.W.
Taylor ขณะทํางานที่ Midvale Steel Co. ในป
พ.ศ. 2424 เขาไดพยายามใชวธิ ที างวิทยาศาสตร
(Scientific approach) เพือ่ ทีจ่ ะคํานวณเวลาทีใ่ ช
ในการทํางานของคนแทนทีจ่ ะใชวธิ กี ารคาดคะเน
โดยวิ ธี สามัญสานึ กแบบที่ เคยปฏิบั ติ มาก อน
ตอมา F.B. Gilbreth ในป พ.ศ.2454 ไดพจิ ารณา
เห็นถึงความผูกพันกันระหวางตัวแปรแตละตัวใน
การทํางานของคนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการ
เคลื่ อนไหวของการทํางานว ามี ผลตอผลผลิ ต
(Productivity) เปนอันมาก เชนเดียวกันกับผล
จากการศึกษาของนักวิจัยคนอื่นๆ ที่แสดงถึง
ความสําคัญของมนุษยตอการทํางานไดปรากฏ
ขึ้ นระหวางสงครามโลกและหลั งสงครามโลก
ระยะตอมาไดมกี ารจัดประชุมทางวิชาการเพือ่ แลก
เปลีย่ นความรูเ กีย่ วกับผลกระทบของสิง่ แวดลอม
ในการทํางานที่มีตอสมรรถภาพของคน และ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 วิธีการวิจัยแผน
ใหมไดเกิดขึ้น เมื่อพบวาขีดความสามารถของ

คนงานถูกจํากัดโดยสมรรถนะของเครือ่ งมือหรือ
อุปกรณทซี่ บั ซอน เชน เครือ่ งบิน เรดาร อุปกรณ
เหลานีค้ วรทํางานไดดภี ายใตขดี จํากัดของความ
สามารถของผูใ ชงาน ทัง้ นีเ้ พราะวาการคัดเลือก
และฝกคนใหเหมาะสมกับเครือ่ งมือหรืออุปกรณ
นั้นเริ่ มจะเปนเหตุผลที่ ไมเปนที่ยอมรับกั้นใน
โลกที่พัฒนาแลว การแกปญหาเรื่องนี้โดยการ
ประสานความรูก นั เปนสิง่ แรกระหวางสาขาวิชา
ตางๆ เชน ชีววิทยา การแพทยและวิทยาศาสตร
กายภาพ ความสนใจในเรื่องลักษณะเดียวกันนี้
ไดเริม่ ขึน้ ตัง้ แตป 2491 ทีส่ หรัฐอเมริกา และใช
ชื่อวิทยาการวา Cybernetics เปนการศึกษาสื่อ
ความหมายและการควบคุมในสัตวและเครือ่ งจักร
หรืออุปกรณ
สมาคมวิชาการไดถกู จัดตัง้ ขึน้ เปนสําคัญ
ไดแก Ergonomics Research Society ในป พ.ศ.
2492 เปนการตอนรับนักวิจัยโดยเฉพาะเรื่อง
สมรรถภาพของมนุ ษย ที่ กลั บจากการปฏิ บั ติ
หนาทีใ่ นสงครามโลกเพือ่ ใหมารวมประชุมศึกษา
แลกเปลีย่ นความรูด า นวิทยาการทํางานตลอดจน
การประยุกตใชความรูนั้นในงานอุตสาหกรรม
ตอมา International Ergonomics Association
ก็ไดเกิดขึน้ ในป พ.ศ.2502 หลังจากการประชุม
นานาชาติทเี่ มือง Leyden ในป พ.ศ. 2500 เรือ่ ง
“to promote the application of the human
biological sciences to industrial and equipment
design” และในป พ.ศ.2500 ไดมีการจัดพิมพ

SAFET Y LIFE 2

วารสาร Ergonomics ฉบับแรกขึน้ พรอมกันนัน้
ก็ไดมีการจัดตัง้ Human Factors Society ขึน้ ใน
สหรัฐอเมริกา และอีก 2 ปตอ มาก็ไดมกี ารจัดตัง้
Ergonomics Society of Australia ขึ้น สาหรับ
ประเทศไทยและประเทศในกลุม อาเซียนไดมกี าร
รวมตัวกันในลักษณะของกลุมอาเซียน South
East Asian Ergonomics Society มีสมาชิกรวม
6 ประเทศ คือ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟลิปปนส สิงคโปร และประเทศไทย ไดมีการ
จัดการประชุมในแตละประเทศหลายครั้ง โดย
ครัง้ ที่ 4 ไดจดั ประชุมขึน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร เมือ่
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537 และไดพยายาม
จัดตั้งสมาคมการยศาสตรไทย (Ergonomics
Society of Thailand) จนประสบความสาเร็จใน
ป พ.ศ. 2544 โดยมี สานักงานสมาคมอยู ที่
สถาบันความปลอดภัยในการทางาน ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
ขัน้ ตอนการพัฒนาดานการยศาสตร มี
ลําดับสําคัญสรุปไดดังนี้
 พัฒนาการใชเครือ
่ งมือ (ดํารงชีวติ ชวย
ทํางาน) เริ่มจากการลองผิดถูก (Trial & Error)
จนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (เมื่อ 200 กวา
ปทแี่ ลว) มีการสรางเครือ่ งจักร เครือ่ งมือทํางาน
แทนคนและแรงสัตว แตวิชาการยังไมเจริญพอ
ผูใ ชแรงงานสมัยน นั้ จึงเกิดปญหามาก เกิดการ
เจ็บปวย ลมตาย เสียคาใชจายเปนจํานวนมาก
 ต อ มาสั ง คมมนุ ษ ย เริ่ มใช มาตรการ
ทางกฎหมายควบคุมการสูญเสีย ความรูสาขา
ตางๆ เกิดขึ้นเชน วิชาเวชศาสตรอุตสาหกรรม
(Industrial Medicine) วิ ชาอาชี วเวชศาสตร
(Occupational Medicine) และวิชาอาชีวอนามัย
(Occupational health)

พ.ศ. 2544 จัดตัง้ สมาคมการยศาสตร
ไทย (Ergonomics Society of Thailand)
ความสําคัญของการยศาสตร
เนือ่ งจากความแตกตางกันของบุคคลทัง้
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญ
 ญา
ซึง่ ไมสามารถกําหนดใหเปนไปตามความตองการ
ไดถงึ แมวาปจจุบนั จะมีความเจริญกาวหนาทาง
ดานเทคโนโลยีมากเพียงใดก็ตาม การที่บุคคล
จะทํางานหรือทากิจกรรมใดก็ตามที่ตองอาศัย
อุปกรณ เครือ่ งมือ เพือ่ ชวยอํานวยความสะดวก
ก็ตอ งคํานึงถึงความเหมาะสมกับการใชงานเพือ่
มิใหเกิดผลกระทบทีก่ อ ใหเกิดปญหาตอสุขภาพ
รางกายในแตละดาน หรือใหมีความเสี่ยงตอ
อันตรายนอยที่สุด
ปจจุบนั ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี
มีการประดิษฐคิดคน ออกแบบ เครื่องจักรกล
และกระบวนการหรือวิธกี ารผลิตตางๆ เพือ่ เพิม่
ผลผลิตและใหเหมาะสมกับลักษณะของงานใน


ขัน้ ตอนกระบวนการทัง้ หลายซึง่ คนเปนทรัพยากร
ทีม่ คี า มากทีส่ ดุ ของหนวยงาน ดังนัน้ จะเห็นไดวา
การพยายามปรับคนใหเขากับงานทีท่ าํ (fit the
man to the job) นัน้ เปนลักษณะของภาวะจํายอม
เพราะการลงทุนทางดานวัสดุหรือเครือ่ งจักรกล
ไดเกิดขึ้นมากอนแลว โดยมิไดคํานึงถึงความ
สะดวกสบายของคนที่ทางานเลย ซึ่งอาจกอให
เกิดความผิดพลาดหรืออุบัตเิ หตุ ความเมื่อยลา
ความเสื่อมถอยของสุขภาพ และสงผลกระทบ
โดยตรงตอประสิทธิภาพของการผลิตทัง้ ทางดาน
ปริมาณและคุณภาพ ในทางตรงกันขาม ถาหาก
การออกแบบวัสดุอปุ กรณ เครือ่ งจักร หรือเครือ่ ง
อานวยความสะดวกในการทํางานไดคดิ คํานึงถึง
ขอจากัดและความตองการของบุคคลที่จะตอง
ทํางานในลักษณะของการปรับงานใหเหมาะสม
กับคน (fit the job to the man) โดยเห็นความ
สําคัญของความแตกตางกันของบุคคล ก็จะเปน
การลดอัตราความเสีย่ งของการเกิดความเสียหาย
และความไมปลอดภัยในการทํางาน แตยังชวย
เพิ่มผลผลิตทั้งดานปริมาณและคุณภาพใหกับ
หนวยงานได ซึง่ จะตองหาขอมูลประกอบ ไดแก
1. ความตองการการชํานาญที่ จําเปน
ตอการทํางาน
2. ประเภทของบุ คคลที่ เหมาะสมกั บ
การทํางาน
3. เพศที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
4. ตําแหนงหรือจุดที่เหมาะสมสาหรับ
การควบคุมเครื่องจักรในการทํางาน
5. ลักษณะการเคลือ่ นไหวขณะปฏิบตั งิ าน
6. ความยากง ายของงานเปรียบเทียบ
กับระยะเวลาที่ตอ งปฏิบัติงานของคน
7. สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
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ขอดีของการออกแบบงานใหเหมาะสม
กับคน (ผูป ฏิบตั ิงาน)
1. ชวยลดความผิดพลาดตางๆ ที่เกิด
จากการปฏิบัตงิ าน
2. ช วยลดอุบั ติเหตุ และความเมื่ อยลา
จากการปฏิบัตงิ าน
3. ชวยลดตนทุนการผลิตเนื่องจากการ
สูญเสียลดลงและวัตถุดิบนอยลง
4. ช ว ยลดระยะเวลาและงบประมาณ
ในการควบคุมงานและฝกอบรม
5. เพิ่มความพึงพอใจและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
6. ชวยใหขั้นตอนการทางานลดลงและ
สามารถตัดสินใจในการทางานดีขนึ้
ผลลัพธตอ ไปนีเ้ ปนสิง่ ทีค่ าดวาจะเกิดขึน้
หากนําเอาการยศาสตรไปใชในสถานที่ทาํ งาน
 เขาใจถึงความสามารถในการทํางาน
อยางเดียวกันของคนตางๆ กันวายอมจะมีคนที่
เหมาะสมและไมเหมาะสม
 สามารถรูลวงหนาเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการทํางานในระยะยาวได
 สามารถประเมิ น ความสามารถใน
การทํางาน การใชเครือ่ งมือวาดีหรือไม เพียงใด
 เพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตและสุขภาพ
จิตใจรางกายของคนงาน โดยการรูจ กั ขอแตกตาง
ของคํา “Fitting the person to the task” หรือ
“Fitting the task to the person” รูเกี่ยวกับ
ความสามารถของมนุ ษย โดยไม ขั ดกั บความ
ตองการของงานนั้นๆ ดวย
 เปนแหลงขอมูลความรู ประสบการณ
ทีส่ าํ คัญซึง่ จะนําไปสูก ารพัฒนาดานอืน่ ๆ ตอไป
อีกในอนาคต
องคประกอบดานการยศาสตร
การยศาสตรเนนองคประกอบดานมนุษย
หมายถึงการประยุกตอยางมีระบบเพือ่ ใชขอมูล
เกี่ยวคุณลักษณะตางๆของมนุษย เชน รูปราง
ขนาดรางกาย ความสามารถ ขอจํากัด การมอง
การไดยินมาใชพิจารณาสําหรับการออกแบบ
ระบบหรือวิธีการทํางานใหไดตามวัตถุประสงค
(Alexander และ Pulat,1985) คือ
1. ภาวะสบาย (comfort)
2. สวัสดิภาพ (well-being)
3. ประสิทธิภาพ (efficiency) ทีเ่ กี่ยวกับ
ก. การผลิต (production)
ข. รางกาย (physiological)
ค. จิตใจ (mental)

ขอบเขตของการยศาสตร
การยศาสตรเกีย่ วของกับแนวคิดทีแ่ สดงถึง
ความสัมพันธระหวางคนกับเครือ่ งจักร อุปกรณ
ลักษณะของงานสวนใหญจะเปนงานที่ทําโดย
อาศัยเครื่องจักร อุปกรณอํานวยความสะดวก
ระดับความสามารถในการทํางานจะอยูภายใต
อิทธิพลของสภาพแวดลอมวัฒนธรรม สังคม
เศรษฐกิจ และสภาวะทางจิตใจกับทางกายภาพ
ในระบบงานนั้น ในระบบคนกับเครื่องจักร คน
จะทํางานในระบบที่มีกระบวนการทํางานเปน
วงจรปด โดยคนจะทํางานไดก็ตอ เมื่อไดรับการ
ปอนขอมูลผานการรับรูและการตอบสนองของ
กลามเนือ้ ขอตอ ผิวหนัง หู ตา รวมถึงอวัยวะรับ
ความรู สึ กอื่ นๆ เช นเดี ยวกั บปฏิ กิริ ยาชี วเคมี
ภายในรางกาย ดังนัน้ เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เครือ่ งจักร อุปกรณ
ควรที่จะไดรับการออกแบบสรางโดยพิจารณา
ถึงสมรรถภาพและขอจากัดของผูควบคุมเปน
สวนประกอบสําคัญดวย
ระบบคน-เครื่องจักรเปนการทํางาน
แบบวงจรปด (Close-Loop)
 ตัวอยางเชน การขับรถ การควบคุม
เครื่องจักร เปนตน
 คนทํางานไดก็ตอเมื่ อไดรับการปอน
กลับของขอมูลอยางตอเนื่องผานการรับรูและ
ตอบสนองจากกลามเนือ้ ขอตอ กระดูก ผิวหนัง
ตา หู และอวัยวะรับความรูส กึ อืน่ ๆ เชนเดียวกับ
ปฏิกริ ิยาชีวเคมีภายในรางกาย ลักษณะงานใน
ระบบนีอ้ าจเปนเพียงงานการรับรู (perception)
เชน งานเฝ าดูจอเรดาร เปนตน ซึ่ งมีการใช
แรงงานนอยมาก การขับรถนับเปนตัวอยางทีด่ ี
อี กประเภทหนึ่ ง ของงานในลั กษณะการรั บรู

การตัดสินใจ การสั่งใหกลามเนื้อทํางานอยาง
ตอเนือ่ งกัน ในขณะขับรถ คนขับจะไดรับขอมูล
ขาวสารผานทางประสาทตาและประสาทหู มีการ
ตีความขอมู ลและวิเคราะหตลอดจนตัดสินใจ
ตอบสนอง
แนวคิดอีกแงหนึง่ ของการยศาสตรไดมา
จากทฤษฎีระบบทั่วไปซึ่งถือวาระบบใดก็ตาม
จะทํางานไดดีมีประสิทธิภาพตองอาศัยปจจัย
ที่จําเปน 2 อยาง คือ
 องคประกอบของระบบจะต อ งไดรั บ
การออกแบบอยางถูกตอง และ
 องคประกอบตองทํางานเขากันไดเปน
อยางดีเพื่อนําไปสูเปาหมายเดียวกัน
หลักการของการยศาสตร คือ การจัดงาน
ใหเหมาะสมกับคนหรือการเลือกงานใหเหมาะ
กับคน อยางไรก็ตาม ถาไดมีการจัดระบบงาน
และออกแบบสถานีงาน ใหบรรลุวตั ถุประสงค 3
ประการคือ ภาวะสบาย (comfort) สวัสดิภาพ
(well-being) และประสิทธิภาพ (efficiency)
กลาวโดยสรุป หลักการของการยศาสตร
ก็คอื การจัดงานใหเหมาะสมกับคน โดยการเห็น
ความสําคัญของคนทํางาน และพยายามที่ จะ
ออกแบบ สรางเครื่องมือ อุปกรณ จัดระบบงาน
ใหเหมาะสมสอดคล องกั บความสามารถและ
สมรรถนะของแตละบุคคล ในประเทศพัฒนาแลว
ถือเปนสหวิทยาการคือนําเอาวิชาการหลายสาขา
มาเปนประโยชนในการศึกษาการยศาสตร ไดแก
ความรูจ ากวิชาสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร
ทําใหมคี วามเขาใจถึงโครงสราง สัดสวนและการ
ทํางานของอวัยวะตางๆ ของรางกาย และเมือ่ มี
การศึกษาวิชาจิตวิทยารวมกันก็ยิ่งทําใหมีความรู
เกีย่ วกับเรื่องการทํางานของระบบประสาทและ
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สมองการเรียนรูพฤติกรรมมนุษย ความรูจาก
วิชาวิศวกรรมศาสตรทาํ ใหเขาใจถึงขอจํากัดและ
เทคนิคตางๆ ในการทํางานการผลิตกับเทคโนโลยี
และความรูค วามเขาใจในวิชาอาชีวอนามัยก็จะ
ชวยใหสามารถประเมินสภาพการทํางานทีเ่ ปน
อันตรายตอมนุษยได นักการยศาสตรจะเปนผู
ประสานปรับเปลีย่ นและประยุกต โดยการเชือ่ ม
ความรูท างดานวิทยาศาสตรชวี ภาพกับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพือ่ ประเมินสภาวะคนทํางานและ
ผลกระทบกับคน ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง
การแกไข ซึง่ ความรูพ นื้ ฐานมาจากการไดศกึ ษา
อบรมจากวิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร สุขศาสตร
อุตสาหกรรม สังคมสงเคราะห จิตวิทยา รวมถึง
วิศวกรรมศาสตร จะทําใหสามารถนําหลักวิชา
ตางๆ ดังกลาวเหลานัน้ มาประยุกตใชกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมได เชน
1. ออกแบบ เปลี่ยนแปลง บํารุงรักษา
เครือ่ งมือ เครือ่ งใชเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ผลิต การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ออกแบบ วางผังโรงงานหรือสถาน
ประกอบการ เปลี่ ยนแปลง เพื่อใหเกิ ดความ
สะดวกสบาย รวดเร็วในการทํางาน รวมถึงการ
ดูแลบํารุงรักษา
3. ออกแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยาง
เปนระบบในการทํางาน โดยใชอุปกรณ เครื่อง
อานวยความสะดวกตางๆ อยางถูกตอง เหมาะสม
กับสมรรถนะของบุคคลในองคกร
4. ออกแบบเพื่อควบคุมปจจัยตางๆ ให
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
เชน ความสั่นสะเทือน เสียง แสง เปนตน
ประโยชนของวิทยาการจัดสภาพงาน
การนําเอาความรูจากสหวิทยาการมามี
สวนรวมในการจัดสภาพของงานตางๆ เปนการ
ชวยลดความเครียดทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ทางรางกาย

และจิตใจของผูท าํ งานและทําใหเกิดผลดีตอ ไปนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
2. ลดอุบัติเหตุ และลดคาใชจาย
3. ลดตนทุนการผลิต
4. ลดระยะเวลาการฝกอบรมคนงาน
5. เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถ
ของบุคคล
6. ลดขั้นตอนการทํางาน
การนําความรูด า นการยศาสตรมาประยุกต
ใชในการทํางาน ตองศึกษาคนควาสาเหตุเพื่อ
แกไขปญหาโดยคํานึงถึงตัวแปรทีเ่ กีย่ วของ ไดแก
1. ลักษณะของงานที่เกี่ยวของกับคนที่
ตองรับผิดชอบ เชน การออกแรง การเคลือ่ นไหว
ของรางกายในการทํางาน ลักษณะทาทางใน
การทํางาน เปนตน
2. คน คือผูปฏิบัติงานนั้นๆ ไดแก เพศ
รูปราง อายุ ความสามารถ ความอดทน เปนตน
3. สภาพแวดลอม หมายถึง สภาพแวดลอม
การทํางาน ไดแก แสง เสียง อุณหภูมิ ฝุน ควัน
ไอระเหย แรงสั่นสะเทือน เปนตน
โดยเฉพาะอย างยิ่ งทรัพยากรบุ คคลซึ่ ง
ถือวาเปนสวนสําคัญทีส่ ดุ ขององคกรและการจัด
ระบบที่ตองใหความสําคัญในสิ่งตางๆ ตอไปนี้
1. มิติทางกายภาพ ซึ่งจะมีความสําคัญ
ตอระบบที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะของ
งานที่เกี่ยวของ เชน นาหนัก ความยาว ความ
กวาง ปริมาตร ฯลฯ
2. ความสามารถในการรับรู สัมผัส และ
รับรูข อ มูลขาวสาร เชน การมองเห็น การไดกลิน่
การรับรูรส ความรูสึกเจ็บปวด รวมไปถึงการ
กระทบกระทัง่ ความสามารถของระบบประสาท
สัมผัสของคนเปนเรือ่ งซับซอน มีความแตกตาง
ระหวางบุคคลมาก สุขภาพและความลาเปนปจจัย
สําคัญที่จะมีผลกระทบตอระบบประสาทสัมผัส

ซึง่ จะทํางานไดดว ยตัวของมันเอง และหากมีการ
ใชประสาทสัมผัสพรอมกันหลายรูปแบบจะทําให
ความสามารถของการรับรูสัมผัสลดลง ดังนั้น
การออกแบบระบบควรหลีกเลีย่ งการรับรูข อ มูล
ขาวสารเพื่อปฏิบัติทีละหลายมิติพรอมกัน
3. ความสามารถในการประมวลผล คือ
การรวบรวมขอมูลขาวสารทีไ่ ดรบั มาสรุป แยกแยะ
เพือ่ การตัดสินใจ และประเมินทัง้ ในเชิงคุณภาพ
ปริมาณ ตีความอยางมีเหตุผลเปรียบเทียบได
ซึง่ ในตัวบุคคลแตละคนนัน้ มีขอ จํากัดและมีความ
แตกตางกัน ดังนั้นการปฏิบัติงานใดที่ตองการ
ประมวลผลโดยบุคคลเพื่อการวินิจฉัยจึงจําเปน
ตองใชความระมัดระวังมากทีส่ ุดเพราะอาจเกิด
ความผิดพลาดขึน้ ไดอยางงายดาย
4. ความสามารถในการเคลือ่ นไหว ความ
สามารถเฉพาะตัวของบุคคลลวนมีขดี จํากัด ไมมี
ความเสมอตนเสมอปลายและคงที่ ดังนั้นการ
ออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ สําหรับใหคนเฝา
ระวังหรือควบคุมนั้น ตองพิจารณาในเรื่องของ
ขอจํากัดเหลานีด้ วย
5. ความสามารถในการเรียนรู ความ
สามารถของมนุษยเหนือกวาเครื่องจักรตรงที่
มนุษยสามารถเรียนรูได และสามารถปรับปรุง
สมรรถนะในการทํากิจกรรมใหดขี นึ้ ไดเสมอ ซึง่
การเรียนรูข องมนุษยมกั ใชวธิ แี บบลองผิดลองถูก
กับเปลีย่ นวิธกี ารใหมโดยไมตองเริ่มตนเหมือน
ครั้งแรกอีก ทําใหไดรับความรูความเขาใจเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ
6. ความตองการทางกายภาพและทาง
จิตใจ สมรรถนะของคนขึน้ อยูกับการไดรับการ
สนองตอบตามความตองการพืน้ ฐานของมนุษย
ที่จาํ เปนตอการดํารงชีวติ อยูอยางมีความสุขทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ รวมทัง้ การไดรบั การ
สงเสริม สนับสนุน การสรางขวัญกาลังใจ ตลอดจน
ความพึงพอใจในการงานทีท่ าํ สิง่ ตางๆ เหลานีม้ ี
สวนในการสงผลตอความสามารถในการทํางาน
ของบุคคลใหดขี นึ้ ได
7. ผลกระทบจากสภาพแวดลอม การ
ออกแบบระบบควรเห็นความสําคัญของการปรับ
สภาพแวดลอมใหคนงานทํางานไดอยางสะดวก
สบาย และพึงพอใจกับสภาพการทํางาน ถึงแม
วาในสภาพแวดลอมทีไ่ มสามารถปรับเปลีย่ นได
ก็ควรมีเครื่องมือ อุปกรณอํานวยความสะดวก
หรือเครื่องปองกันที่เหมาะสมไดอยางเพียงพอ
เพื่อชวยลดอันตรายหรือความเครียดจากการ
ทํางาน เชน การทํางานหนาเตาหลอมโลหะควร
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จะมีชุดปองกันการแผรังสีความรอนใหสวมใส
หรือการทํางานในสภาพทีม่ ีขอจํากัดเหนือกวา
บุคคลอื่น ก็ควรมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความ
สามารถตรงตามความตองการ เชน คนทํางาน
บนสะพานเดินเรือสมุทร ควรเปนบุคคลทีอ่ ดทน
ตอการเมาคลืน่ ไดดกี วา
8. ผลกระทบจากสภาพสั ง คม การ
ออกแบบระบบควรคํานึงถึงความสําคัญของความ
สัมพันธระหวางบุคคล กลุมกิจกรรม ความเชื่อ
วัฒนธรรม ประเพณี การควบคุม บังคับบัญชาซึง่
อาจสงผลกระทบกับการทํางาน และหากไดรับ
การจัดระบบทีเ่ หมาะสมจะเปนการชวยลดปญหา
และสงเสริมการทํางานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ อีกดวย
9. ความสามารถในการประสานกิจกรรม
ขอจํากัดในความสามารถของคนและขีดจํากัด
ของงานบางอยางทําใหคนเราไมสามารถทํางาน
หลายๆ อยางพรอมกันไดครบถวนสมบูรณดี ซึง่
ลักษณะสําคัญทีอ่ าจสงผลกระทบตอการทํางาน
ก็คอื อารมณทไี่ มมคี วามคงทีเ่ สมอไปและจะมีการ
เปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพของการสัมผัสรับรู
ขอมูลขาวสารอยูตลอดเวลาจึงอาจจะกอใหเกิด
ความผิดพลาดไดเสมอ
10. ความหลากหลายของมนุษย ความ
แตกตางในดานตางๆ ของคน ทําใหไมสามารถจัด
ระบบทีเ่ ปนมาตรฐานชัดเจนเกีย่ วกับคุณสมบัติ
ของมนุษยได ดังนั้น ในการออกแบบระบบให
สอดคลองกับคุณสมบัติของคนที่จะมาทํางาน
รับผิดชอบหนาที่ โดยการคัดเลือกสรรหาให
เหมาะสมมากที่สุด เชน ความสูง การมองเห็น
การตัดสินใจ ปฏิภาณไหวพริบ สุขภาพ ความ
คลองแคลววองไว เปนตน
ปจจัยทีส่ ง ผลกระทบตอคนงาน
สถานที่ทํางานในแตละแหงยอมมีความ
แตกตางในตัวของมันเอง ดังนัน้ ยอมมีสาเหตุที่
แทจริงเป นตั วกําหนดตนกําเนิดสภาวะความ
เครียดทีแ่ ตกตางกันไปดวยซึง่ สามารถรวมใหอยู
ในรูปกวางๆ ไดดังนี้
 ความซั บซ อ นและความหลากหลาย
ของเครื่องมือที่ใชในการทํางาน
 สภาพการทํางานที่ผิดปกติ (เชน มี
ความรอนมากเกินไป เสียงดัง สั่นสะเทือนมาก
มี แ สงสว า งมากหรื อน อ ยเกิ น ไป วั ต ถุ มี พิ ษ
เปนตน)
 ภาระงานทางดานรางกายและจิตใจ
มีปจจัยอื่นอีกหลายอยางที่มีผลกระทบ

ตอคนงาน แตที่สําคัญมากไดแก
 สภาวะแวดลอมในการทํางาน (เชน
อุณหภูมิ การสองสวาง เสียง) ในสถานทีท่ าํ งาน
 ความจํา เป น ที่ ต อ งใชความสามารถ
ตลอดจนขีดจํากัดทัง้ ทางรางกายและจิตใจเพื่อ
ปฏิบัติงานในหนาที่นั้นๆ
 ความใกลชิดระหวางคนงานและสาร
อันตราย
 อัน ตรกิริยา (Interface) ระหวางตัว
คนงานเองและเครือ่ งมือในการทํางานนั้นๆ
 ความเครี ย ดจากความร อ น (Heat
Stress) เกิดขึน้ เนือ่ งจากอยูใ กลแหลงความรอน
มากเกินไป มีผลทําใหรอน เหงื่อออก หงุดหงิด
ไมมีสมาธิ เปนตน
 ความเครียดเนือ
่ งจากความเย็น (Cold
Stress) ก็เป นอีกสาเหตุหนึ่ งที่ มีผลต อความ
สามารถในการทํางาน โดยอาจทําใหเกิดความ
เจ็บปวดเนื่องจากความเย็น (frost-bite) และ
ถาหากอุณหภูมิในรางกายต่าํ กวา 35 ํ C หรือที่
เรียกวาอาการ hypothermia ก็จะทําใหเปนไขได
 การจัดแสงสวางที่ไมเหมาะสม (Poor
Illumination) มีผลกระทบโดยตรงกับสายตา
อาจปวดตา ระคายเคืองตา ถามีแสงนอยอาจ
เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติภยั ตางๆ ได
 เสียงดังและการสัน
่ สะเทือน (Noise &
Vibration) เสียงดังเกินไปเปนอุปสรรคตอการ
สือ่ สารตลอดจนรบกวนเยือ่ แกวหูจนอาจฉีกขาด
จนถึงขัน้ หูหนวกหรือสงผลใหเกิดอุบตั เิ หตุตามมา
การนําเอาเทคโนโลยีดาน Automation
หรือระบบการทํางานอัตโนมัตเิ ขามาชวยในการ
ทํางานมีผลใหตดั สาเหตุทกี่ ลาวมาขางตนหมดไป
เพราะเครือ่ งจะทํางานของมันเองโดยมีคนชวย

ทํานอยมาก อยางไรก็ตาม งานบางประเภทยัง
จําเปนทีจ่ ะตองอาศัยคนในการทํางานอยู ถึงแม
ในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะเปน
ไปอยางรวดเร็วก็ตาม
และถึงแมจะมีเทคโนโลยีทนั สมัยชวยใน
กระบวนผลิตและการทํางาน แตคนงานจะตอง
รับภาระตางๆ เชน
 ภาระงานทางกาย ซึง่ ทําใหเกิดความ
เครียดดานชีวกลศาสตรและสรีรวิทยาในขณะ
ทํางานอยู ความสําคัญของเรื่องนี้เนนในเรื่อง
สุขภาพและความปลอดภัย
 ภาระงานทางจิตใจ เกิดขึน
้ กับคนงาน
ไดในสองกรณี
(1) เมื่อเขารับภาระสังคมมากเกินไป
กอนหรือขณะที่จะมารับภาระในงาน
(2) เมือ่ ขณะรางกายเริม่ มีอาการเมือ่ ยลา
ขึน้ จากการรับภาระงานทางกายมากไปจนไมมี
สมาธิในการทํางาน
 สารเคมี ปจจุบันและอนาคตมีการใช
สารเคมีหลายชนิด บางชนิดมีความรายแรงจน
ไมสามารถอยูใ กลได บางชนิดกอใหเกิดอาการ
บาดเจ็บรุนแรงและเรื้อรัง ตลอดจนเจ็บปวยจน
ตองเขาโรงพยาบาล
ดังนัน้ จากทีก่ ลาวมาแสดงวาคนงานตอง
พบกับสาเหตุแหงความเครียดอยูตลอดเวลาที่
ทํางาน นักการยศาสตรและนักอาชีวอนามัยเปน
ผูซ งึ่ ไดรบั การฝกอบรม ศึกษาทดลอง และทํางาน
อืน่ ๆ ในดานนีม้ าเปนอยางดี โดยมีเปาหมายอยูท ี่
การลดลงซึง่ สาเหตุแหงความเครียดทีจ่ ะสงผลให
มีความเจ็บปวดอันรุนแรงนั้น ดวยหวังวา จะให
คนงานมีความปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีและ
ทํางานอยูใ นสถานทีท่ าํ งานเหมาะสมกับตนเอง
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ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลงานมีคณ
ุ ภาพ
การประยุกตผลการวิจัยดานการยศาสตร
การนําการยศาสตรไปประยุกตในกิจการ
อุตสาหกรรมใหไดผล จําเปนตองดําเนินงานและ
ประสานงานโดยบุคคลที่มีความรูหลากหลาย
เชิงสหวิทยาการ (multi-discipline)
ขอควรจํา
1. การยศาสตร ไมใชเพียงการประยุกต
ใช Checklist หรือ Guidelines
2. การยศาสตร ไมใชการใชบรรทัดฐาน
ของคนใดคนหนึ่งในการออกแบบ
3. การยศาสตร ไมใชเปนเพียงการใช
ความนึกคิดทั่วไป (Common Sense)
Common sense
 เปนเรื่องที่ทุกคนสามารถเขารวมได
 เปนการนําสัญชาติญาณทางความคิด
มาใชหลายๆ ความคิด บางครั้งมีประโยชน
 เปนกฎขั้ นพื้ นฐานสามารถฝกฝนให
เกิดประโยชนได บางครั้งสามารถนําไปสูการ
พัฒนาในชัน้ สูงได
วิทยาศาสตรขนั้ สูง (Sophisticated Science)
เป น การใช วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร
โดยนั กวิ จั ยหรื อนั กวิ ทยาศาสตร เพื่ อค นหา
สาเหตุ และที่ มาของป ญหาที่ มี ความซั บซ อน
ผลหรือขอมูลทีไ่ ดจะถูกนําไปใชในการออกแบบ
ทางการยศาสตร
การประเมินความเสีย่ งของงานการยศาสตร
การประเมินภาระงานของผูป ฏิบตั งิ านจะ
ยุง ยากเพราะการตอบสนองของคน บางครั้งไม
สามารถกําหนดเปนตัวเลขเพือ่ การประมวลผล
ได แตความหนักเบาของภาระงานอาจสรุปได
จากการสํารวจการทํางานโดยอาศัยวิธวี เิ คราะห
ลักษณะงานและสํารวจภาระงาน หรือการใช
checklist หรื อแบบประเมิ นที่ ถู กพัฒนาจาก
กลุมคนในสาขาความรูทเี่ กี่ยวของและถูกใชมา
เปนเวลานานนั้น สามารถใชเปนดัชนีชี้ระดับ
ความเสีย่ งของงานได
แบบประเมิน เชน RULA, REBA, Strain
Index, OWAS, NIOSH Lifting Equation เปนตน

ประเมินทาทางของรางกาย
RULA: Rapid Upper Limb Assessment
 Upper Limb หมายถึง สวนของแขน
และมือ รวมถึงไหลซึ่งเปนจุดตอของแขน
 สําหรับประเมินงานที่ใชรา งกายสวน
บนในการทํางาน
 การประเมินดวยการสังเกต
 ผลลัพธของ RULA คือดัชนีบอกระดับ
ความเสีย่ งหรือปญหาทีเ่ กิดความเจ็บปวด ความ
เมื่อยลาจากงานที่ประเมิน
REBA: Rapid Entire Body Assessment
 สํา หรั บประเมิ น งานที่ ใ ช ทั้ ง รา งกาย
ทํางานทีห่ นัก
 อาจเปนงานทีอ
่ ยูก บั ที่ หรือเคลือ่ นไหว
เสมอ หรือทรงตัวแบบไมเสถียร มีการเปลี่ยน
ทาทางตลอด
 หลักการประเมินและผลเชน เดียวกับ
RULA
ตัวอยางปญหา Ergonomics
 โตะทํางานหรือเกาอี้สงู หรือต่ําเกินไป
 แสงสวางที่จาหรือแสงสะทอนเขาตา
 เสียงดังเกิน
 งานทําดวยทาทางผิดจากความสมดุล
ของรางกาย (Awkward position)
 งานทีร
่ า งกายตองรับแรงกระแทกหรือ
สั่นสะเทือนตลอดเวลา
ตัวอยางการบาดเจ็บที่เกิดจากปญหา
ดาน Ergonomics
Musculoskeletal disorders (MSDs)
สาเหตุ
 ทํางานดวยทาทางไมเหมาะสม (Work
is performed in awkward postures)
 ออกแรงมาก (Excessive effort)
 เกิดความเมื่อยลา (Fatigue)

เกิดความไมสบาย (Discomfort)
อวัยวะที่ไดรับผลกระทบ
 กลามเนื้อ เอ็นกลามเนื้อและเสนเอ็น
(Muscles Tendons and Ligaments) ไดรับ
ความเสียหาย
 เสน ประสาทและเสนเลือด (Nerves
and Blood Vessels) ถูกทําลาย
 ความผิดปกติของกลามเนื้อและโครง
กระดูก (MSDs: Musculoskeletal Disorders)
 หากการบาดเจ็บเกิดจากการทํางาน
โดยตรงเรี ยกว า “WMSDs” (Work-related
Musculoskeletal Disorders)
งานที่อาจทําใหเกิดอาการ MSDs
 การยกของ (Lifting)
 ท า ทางทํา งานที่ ผิ ดจากความสมดุ ล
ของรางกาย (Awkward postures)
 การออกแรงบี บ จิ ก จั บ (Forceful
gripping or pinching)
 งานที่ เกิ ดการสั่ น สะเทื อ นที่ มื อ และ
แขน (Hand-arm vibration)
Cumulative trauma disorders (CTDs)
Cumulative trauma disorders คือการ
บาดเจ็บซ้ําๆ จากการทํางาน เชน ขอมือไดรับ
การบาดเจ็บ อาการนี้จะเกิดขึ้นไดเมื่อนั่งพิมพ
คอมพิวเตอรทั้งวัน
ในบางกรณี CTD ก็รวมถึง Repetitive
Stress Injury (RSI), Overuse strain (OS), และ
Occupational overuse syndrome (OOS)
CTD เป นกลุ มอาการซึ่ งเกิ ดจากการ
บาดเจ็บซ้ําหรือการรบกวน (stress) ของเอ็น
กลามเนื้ อ ข อตอ และเสนประสาทเปนระยะ
เวลานาน โดยอาการทีเ่ กิดขึน้ จะเปนในลักษณะ
คอยเปนคอยไป และมักไมมีอาการเจ็บอยาง
เฉียบพลัน
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อาการจะไม ห ายไปแม หลั งเลิ กงาน
หรือนอนพักขามคืน
 อาจมี อ าการกดเจ็ บ ปวด บวม ชา
ออนแรง


ปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิด CTD
 ทํางานในสภาวะรอนหรือเย็นเกินไป
 ทํางานในรูปแบบซ้ําๆ เปน เวลานาน
 ทํางานในทาทางเดิมๆ เปนเวลานาน
 ทํางานในทาทางที่ไมถูกตอง เชน กม
หลังมากเกินไป หรืองอขอศอกมากเกินไป
 ทํา งานที่ ห นั ก กว า 1/3 ของกํา ลั ง
กลามเนื้อติดตอกันนานๆ
 มีแรงกดจากอุปกรณหรือเครือ
่ งมือตอ
ผิวหนังหรือเนื้อเยื่ออืน่ เชน เอ็นกลามเนื้อ เสน
ประสาทเปนเวลานาน
 ได รั บแรงสั่ น สะเทื อ นจากเครื่ อ งมื อ
หรือสิ่งแวดลอมในการทํางาน
กลุ มอาการบาดเจ็ บซ้ําจากการทํางาน
แบงไดเปน 3 ระยะคือ
 ระยะที่1
 ปวดและลาในช วงเวลาทํางาน
 อาการหายไปในเวลากลางคื น หรื อ
ชวงพัก
 มีอาการเปนอาทิตยหรือเปนเดือน
 อาการเปนๆ หายๆ
 สามารถหายเปนปกติได หรืออาจจะ
พัฒนาสูระยะที่ 2 หากไมไดรับการรักษาหรือ
การจัดการอยางถูกตอง
 ระยะที่2
 อาการปวดเมือ
่ ยจะมากขึน้ ขณะทํางาน

มีการรบกวนการนอน
 ความสามารถในการทํางานลดลง
 อาการคงคางอยูเปนเดือน
 รักษาใหหายได แตตองควบคูกับการ
จัดการเรือ่ งการทํางาน
 ระยะที่3
 มีอาการในขณะพักหรือเวลากลางคืน
 มีการรบกวนการนอน
 ไมสามารถทํางานได แมเปนงานเบา
 อาการอาจยาวเปนเดือนหรื อเปนป
 มีการรบกวนการใช ชีวิตประจําวัน
Carpal tunnel syndrome (CTSs)
Carpal tunnel syndrome เปนกลุม อาการ
บาดเจ็ บที่ อุ โมงค ข อมื อ พบได ในคนงานที่ มี
แรงกดบริเวณดานหนาของขอมือเปนเวลานานๆ
เชน งานปอนขอมูลคอมพิวเตอร จะสงผลใหมี
อาการชาทีน่ วิ้ โปง นิว้ ชี้ นิว้ กลาง และนิว้ นางครึง่ นิว้
Myofascial pain syndrome (MPSs)
Myofascial pain syndrome เปนอาการ
อักเสบของกลามเนือ้ เรือ้ รัง พบไดจากการทํางาน
ซ้ําๆ เปนเวลานานๆ ผูปวยจะมีอาการปวดราว
ไปตามพื้ นที่ เฉพาะของกลามเนื้ อนั้ นๆ ซึ่งไม
จําเปนตองเปนบริเวณกลามเนื้อที่มปี ญหา เชน
มีปญ
 หาทีก่ ลามเนือ้ คออาจปวดราวไปทีส่ ะบักได
ประยุกตใช Ergonomics กับการทํางาน
การยศาสตร (Ergonomics) เปนเรือ่ งของ


ความเกีย่ วของระหวางคนกับเครือ่ งจักร เครื่องมือ
อุปกรณ เครือ่ งอํานวยความสะดวกในการทํางาน
ทีม่ อี งคประกอบทัง้ ลักษณะทาทางในการทํางาน
และขนาดรูปรางของคนงาน
1. ลักษณะทาทางการทํางาน
ในการทํางานโดยทั่วไป รางกายของคน
ทํางานจําเปนตองอยูใ นลักษณะทาทางทีม่ ั่นคง
และสบาย ไมขัด หรือฝนไปในทางที่ ไมปกติ
โดยเฉพาะขณะที่มีการออกแรง ดังนั้น หากมี
การคํานึงถึงการรักษาทาทางของการเคลือ่ นไหว
ในการทํางานใหมีมาตรฐานที่ดีไดก็จะชวยลด
อุบตั ิเหตุและอันตรายจากการทํางานลง
1.1 ความสําคัญของลักษณะทาทางที่
เหมาะสมกับการทํางานในแตละลักษณะงาน
1.1.1 การยืนทํางานบนพืน้ ทีม่ คี วามคงที่
และมัน่ คง ยอมทําใหการออกแรงในการทํางาน
เปนไปอยางเหมาะสมสะดวกและมีประสิทธิภาพ
ในทางตรงกันขามหากการทํางานตองยืนอยูบ น
พืน้ ทีไ่ มมคี วามมัน่ คง ทาใหคนทํางานตองกังวล
กับการยืน และตองพยายามรักษาสมดุลของ
รางกายอยูต ลอดเวลา ทําใหสญ
ู เสียพลังงานของ
รางกายไปโดยไมจาํ เปน และยังเปนสาเหตุของ
การเกิดความผิดพลาดหรือประสิทธิภาพของ
การทํางานลดลงได
1.1.2 ลั กษณะท าทางการทํางานที่ มี
ความเหมาะสมจะชวยใหสามารถทํางานไดอยาง
มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยการใช
น้าํ หนักของรางกายเปนหลักในการออกแรง คือ
วิธีการทีร่ างกายมีที่พิงในขณะออกแรง
1.1.3 ลั กษณะทาทางการทํางานของ
รางกายที่ดีนั้นจะตองไมกอใหเกิดการขัดขวาง
กระบวนการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย
เชน ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ หรือ
ระบบการยอยอาหาร
1.1.4 ลั กษณะทาทางการทํางานของ
รางกายที่ดีและเหมาะสม จะตองชวยใหมีการ
แลกเปลีย่ นความรอนกันระหวางรางกายคนและ
สิง่ แวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม โดยมี
การขับเหงือ่ ที่เหมาะสมกับความหนักของงาน
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หรือความรอนทีเ่ กิดจากงาน
1.1.5 ลักษณะทาทางการทํางานจะตอง
สั มพั นธ กั บการมองเห็ นของสายตา นั่ นคื อ
ทาทางการทํางานทีม่ นั่ คง ตองใหมกี ารมองเห็น
ของสายตาในระดับราบ เพือ่ ลดการเมือ่ ยลาของ
กลามเนื้อคอและหลัง
สวนใหญทา ทางการทํางานมักถูกกําหนด
โดยขนาดและขอจํากัดของเครื่องจักร บริเวณ
ของสถานที่ จุดควบคุมตางๆ เปนตน
1.2 หลักการจัดลักษณะทาทางในการ
ทํางานสาหรับบุคคลที่ยนื ทํางาน
1.2.1 ควรปรับระดับความสูงของพื้นที่
การทํางานใหเหมาะสมกับผูป ฏิบตั งิ านทีม่ คี วาม
สูงแตกตางกัน
1.2.2 ควรจัดใหมที วี่ างพักทําใหผปู ฏิบตั ิ
งานสามารถปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถไดหรือสับเปลีย่ น
น้าํ หนักในการยืนเปนครัง้ คราวเพือ่ ชวยลดความ
เครียดที่บริเวณหลังและขา
1.2.3 ควรจัดใหมีแผนปูรองพื้นที่เปน
วัสดุมคี วามยืดหยุน ไมลนื่ สะอาด และไดระดับ
หรือจัดทําแทนรองรับชิน้ งานหรือยกพืน้ สําหรับ
ผูป ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามสูงมากหรือเตีย้ ใหสามารถ
ยืนทํางานไดอยางเหมาะสม
1.2.4 ควรจั ดให มี บริเวณสาหรับการ
เคลือ่ นเทาไปขางๆ ไปขางหนา และถอยหลังใน
แนวราบไดโดยไมมีสิ่งของกีดขวาง
1.2.5 ไมควรใหผูปฏิบัตงิ านตองเอนตัว
ไปขางหน าหรือขางหลัง หรือตองหมุนลําตัว
หรือเอียงไปดานขาง
1.2.6 ไมควรใหผปู ฏิบตั งิ านตองเอือ้ มมือ
สูงกวาระดับความสูงของไหลหรือต่ํากวาระดับ
ที่มือจะหยิบไดในขณะยืน และไมควรใหมีการ
แหงนศีรษะหรือกมศีรษะมากเกินไปดวยเชนกัน

1.2.7 ควรจัดใหมีเกาอี้หรือทีน่ ั่งพักเพื่อ
ใหผปู ฏิบตั งิ านไดนงั่ พักในระหวางชวงพักไดดว ย
1.2.8 ควรใหผปู ฏิบตั งิ านสวมรองเทาทีม่ ี
ความเหมาะสมพอดีเพือ่ รองรับและพยุงบริเวณ
ทีเ่ ปนสวนโคงของเทา
หลักในการออกแบบโตะทํางานสําหรับ
งานทีต่ องยืนนัน้ จะตองมีความสูงทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน
ยืนแลวมือทั้ งสองจะตองอยูบนพื้นโตะทํางาน
ปกติจะต องต่ํากวาระดั บความสูงของขอศอก
ประมาณ 5-10 เซนติเมตร พรอมทั้งมีพื้นที่
เผื่อสาหรับวางเครื่องมือ อุปกรณ และสิ่งของ
จําเปนอื่นๆ ไดดวย และหากจําเปนตองมีการ
วางขอศอกบนพืน้ โตะทางานนั้นดวยก็จะตองมี
การยกระดับใหสงู ขึ้นพอดีกับขอศอกดวย
สําหรับการยืนทํางานที่ เทาขางหนึ่งจะ
ตองกดบังคับเครือ่ งจักรตลอดเวลานัน้ เปนการ
ยืนทีไ่ มเหมาะสมอยางยิง่ เพราะจะทําใหเกิดการ
กดทั บน้ําหนั กลงที่ สะโพกและขาอี กข างหนึ่ ง
ทําใหเกิดอาการปวดเมื่อยและลาได ฉะนั้นจึง
ควรปรับพื้นใ หอยู ในระดับเดียวกับคันบังคับ
เพื่ อใหสามารถสลับเทาบังคับไดและสามารถ
ยืนบนเทาทั้งสองขางได
1.3 หลั ก การจั ด ลั ก ษณะท าทางการ
ทํางานสาหรับบุคคลที่นั่งเกาอี้ทํางาน การจัด

เกาอีน้ งั่ ทีม่ คี วามเหมาะสมเปนสิง่ จําเปนสําหรับ
ผู ปฏิ บั ติงาน จะทําให สามารถปฏิบั ติ งานได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขอเสนอแนะดังนี้
1.3.1 ศีรษะอยูในลักษณะสมดุลคืออยู
กึ่งกลางบนไหลทั้งสองขาง และสายตามองใน
ระดับราบ
1.3.2 ไหลทงั้ สองขางอยูใ นลักษณะธรรมชาติ
1.3.3 ลําตัวตั้งตรงหรือเอนไปขางหลัง
เล็กนอย โดยมีพนักเกาอี้ รองรับในระดับเอว
อยางเหมาะสม
1.3.4 ขาสวนบน (ตนขา) และแขนสวน
ลางทั้งสองขางควรอยูในระดับราบ
1.3.5 ตนแขนและขาทอนลางทัง้ สองขาง
ค วรทํามุมกับแนวดิง่ ประมาณ 0 และ 45 องศา
1.3.6 ควรมีบริเวณทีว่ า งสาหรับสอดเขา
เขาไปไดอยางเหมาะสม
1.3.7 ควรมีพนื้ ทีว่ างเทาอยางเหมาะสม
1.3.8 ไมควรตองเอื้อมหรือบิดโดยไมจําเปน
การนั่งทํางาน โดยปกติโตะทํางานควร
ต่ํากวาระดับความสูงของขอศอกพอสมควร แต
ถาเปนงานที่ ตองการความละเอียด ความสูง
ของโตะทํางานก็สามารถปรับใหเหมาะสมกับ
การทํางานใหไดระดับกับการทํางานของสายตา
ซึง่ โดยปกติแลวความสูงของโตะควรสูงประมาณ
ความสูงของเขาหรือสูงมากกวานัน้ อีกประมาณ
2-4 เซนติเมตร สาหรับผูห ญิงทีส่ วมรองเทาสนสูง
ดังนัน้ ความสูงของโตะจากพืน้ ถึงขอบลางควรสูง
ประมาณ 61 เซนติเมตร สาหรับผูห ญิง และ 64
เซนติเมตรสาหรับผูชายในการทํางานทั่วไป
สวนโตะทีเ่ หมาะสาหรับการนัง่ อานหนังสือ
จะตองสามารถวางแขนและขอศอกบนพื้นโตะ
ไดอยางสบาย และเกาอีค้ วรเปนแบบทีส่ ามารถ
ปรับระดับความสูง-ต่ําได มีที่พักเทาสามารถ
เคลื่อนไหวเทาไดอยางสบาย
สาหรับเกาอีน้ งั่ ทํางานนัน้ จากการศึกษา
ไดมีขอเสนอแนะไวดังนี้
1. ควรปรับระดับความสูงของทีน่ งั่ ไดโดย
ใหมีความสูงระหวาง 40-53 เซนติเมตร
2. พนั กพิ งควรให ส ามารถปรั บได ใน
แนวดิง่ จาก 15-24 เซนติเมตรจากระดับทีน่ ั่ง
3. พนักพิงควรปรับระดับในแนวลึกจาก
ขอบทีน่ ั่งดานหนาระหวาง 34-44 เซนติเมตร
4. ที่นั่งควรมีขนาดความลึก 35 เซนติเมตร
5. ควรมีความมัน่ คงแข็งแรง ไมโยกหรือ
เลื่อนไปมา
6. ควรเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ
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7. ควรใหเทาวางราบบนพืน้ หรือควรจัด
ใหมีที่วางพักเทาไดดวย
8. ดานหนาของขอบเกาอี้ควรใหมนโคง
เล็กนอย
9. หามหุม เกาอีด้ ว ยเนือ้ ผาทีอ่ ากาศไหล
ผานไดงา ยเพือ่ ปองกันการลืน่ ออกจากเกาอีข้ ณะนัง่
เครือ่ งมือและอุปกรณควบคุม
การปองกันปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ กับสุขภาพ
รางกายของผูป ฏิบตั ิงาน และประสิทธิภาพของ
การทํางาน เพือ่ ใหไดผลผลิตตามตองการ จึงควร
มีการออกแบบและเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ
ทีม่ คี วามเหมาะสม และไดรับการออกแบบตาม
หลักการยศาสตร ซึง่ มีขอแนะนาดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการใชเครื่องมือ อุปกรณที่
ไมมีคุณภาพ
2. เลือกใชเครื่องมืออุปกรณที่ผูปฏิบัติ
งานสามารถใชไดอยางเหมาะสมกับการออกแรง
ของกลามเนื้อมัดใหญ เชน บริเวณหัวไหล แขน
ขามากกวาการใชกลามเนือ้ มัดเล็กบริเวณขอมือ
และนิ้วมือ
3. หลีกเลีย่ งการหยิบจับเครือ่ งมืออุปกรณ
ในทาทางที่ตองเอี้ยว บิด หรืองอขอมือ รวมทั้ง
การถือยกเครื่องมือ อุปกรณเปนเวลานานๆ
4. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณทมี่ ีดามจับ
ยาวพอเหมาะกับการใชงานเพือ่ ชวยลดแรงกดทับ
ของฝามือและนิ้วมือ
5. หลีกเลีย่ งการใชเครือ่ งมือ อุปกรณทมี่ ี
ชองวางระหวางดามจับซึง่ อาจทําใหเกิดอุบตั เิ หตุ
บริเวณนิ้วมือขึ้นระหวางการทํางานได
6. เลือกใชเครื่องมืออุปกรณที่สามารถ
ใชไดถนัดทั้งมือซายและมือขวา
7. ดามจับควรมีฉนวนกันไฟฟาไดเปน
อยางดี ไมมีแงมุมที่แหลมคม และมีวัสดุกันลื่น
หุมดามจับดวย
8. เลือกใชเครื่องมืออุปกรณทมี่ ีน้ําหนัก
สมดุลเสมอกันและใชในตําแหนงที่เหมาะสม
9. มีการดูแลบํารุงรักษาเครือ่ งมือ อุปกรณ
อยางถูกตองเหมาะสม
สวนอุปกรณควบคุมนั้นควรออกแบบให

เหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สวิตชควบคุมคันโยกและปุมควบคุม
ควรอยูใ นระยะทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านสามารถเอือ้ มถึงและ
ควบคุมไดสะดวกในตําแหนงปฏิบตั งิ านตามปกติ
2. เลือกอุปกรณควบคุมที่เหมาะสมกับ
สภาพของงาน เชน การควบคุมดวยมือควรเปน
งานที่ตองการความละเอียดและรวดเร็ว สวน
งานทีต่ อ งออกแรงหรืองานหนักควรเลือกอุปกรณ
ควบคุมดวยเทา
3. อุปกรณควบคุมดวยมือควรใชไดกับ
มือทั้งขางซายและขางขวา
4. อุปกรณควบคุมแบบไกปนควรออกแบบ
ใหสามารถใชนิ้วควบคุมไดหลายนิ้ว
5. อุปกรณควบคุมฉุกเฉินควรมีลกั ษณะ
ทีแ่ ตกตางอยางเห็นไดชัดเจน
การทํางานทีต่ องใชแรงมาก
การทํางานทีต่ อ งใชแรงมากจากผูป ฏิบตั ิ
งานนัน้ ควรจะมีเครือ่ งอํานวยความสะดวกชวย
ทุน แรงเพือ่ ชวยลดความเสีย่ งในการทํางานของ
ผูปฏิบัติงานและยังชวยทําใหไดงานเพิ่มขึ้นอีก
ดวย ซึ่งมีขอแนะนําดังนี้
1. ไมควรให ผูปฏิบัติงานออกแรงมาก
เกินกําลังของแตละคน
2. ควรใหผูปฏิบัติงานที่ตองทํางานที่ใช
แรงมากไดมีโอกาสทํางานเบาสลับบาง
3. ควรจัดใหมีชวงระยะเวลาพักในชวง
ของการทํางาน
สิ่งทีค่ วรพิจารณาในการออกแบบงานที่
ตองใชแรงมาก ไดแก
1. น้ําหนักของวัสดุสิ่งของ
2. ความถี่ในการที่ผูปฏิบัติงานตองยก
เคลือ่ นยายวัสดุสิ่งของ
3. ระยะทางที่ตองมีการยกเคลื่อนยาย
วัสดุสงิ่ ของ

4. รูปราง ขนาดของวัสดุสงิ่ ของทีต่ องยก
5. ระยะเวลาที่ทํางาน
วิธีแกไขการทํางานทีต่ อ งใชแรงมาก
1. การลดน้าํ หนักของวัสดุสงิ่ ของโดยการ
ลดขนาดของภาชนะบรรจุ ลดจานวนวัสดุ สิง่ ของ
ที่ ต อ งยกเคลื่ อนย ายในแต ละครั้ ง หรื อเพิ่ ม
จํานวนผูปฏิบัติงานในการยกวัสดุสงิ่ ของ
2. ทําใหวัสดุสงิ่ ของนัน้ สะดวกตอการยก
เคลื่อนยาย
3. ใชเทคนิควิธีการจัดเก็บที่ทําใหการ
เคลื่อนยายงายยิง่ ขึ้น
4. ลดระยะทางทีต่ อ งเคลือ่ นยายใหนอ ยทีส่ ดุ
5. หลีกเลีย่ งการทํางานทีผ่ ดิ ทาทางปกติ
ดวยการเอี้ยวตัวหรือบิดลําตัวใหไดมากที่สุด
REFERENCE
1. การออกแบบความปลอดภัยเชิงมนุษย
(Ergonomics) วิชา 216522 หลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย โดย ผศ. ดร. จเร
เลิศสุดวิชยั ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(jan@ku.ac.th http://www.cpe.ku.ac.th/~jan),
ttps://www.cpe.ku.ac.th/~jan/ergonomics/
1.%20IntroERGO.pdf
2. HA 233. 31. บทที่ 3. การยศาสตร
(Ergonomics) e-Book รามคําแหง; e-book.
ram.edu/e-book/h/HA233/chapter3.pdf
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แบบสํารวจทางดานการยศาสตรในสถานประกอบการ
คําชี้แจง ผูสํารวจอานขอความตอไปนี้แลวโปรดแสดงความคิดเห็นโดยการทาเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
รายการ

จําเปนตองปรับปรุงหรือไม
ไมจําเปน

จําเปน

ขอเสนอแนะ

1. จุดหรือตําแหนงในการทํางาน
1.1 อิริยาบถในการทํางาน
1.1.1 เปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสเปลี่ยนทายืนบาง นั่งบาง ในขณะทํางาน
1.1.2 จัดใหมีระยะหางที่เพียงพอกับงานที่ตองการเปลี่ยนตําแหนงวางเทาบอยๆ
1.1.3 จัดเกาอี้ที่นั่งสบายใหกับผูปฏิบัติงานที่ตองยืนทํางานใหไดนั่งบางเปนครั้งคราว
1.1.4 เปลี่ยนโครงสรางของเครื่องจักรและตําแหนงวัสดุหรือเครื่องมือ เพื่อหลีกเลี่ยงทาทํางานที่ไมเปน
ธรรมชาติ เชน ตัวงอ บิดตัว หรือนั่งงอเขา
1.1.5 กระตุนใหผูทํางานระลึกวา ทาการยกของตองทําใหถูกวิธีจึงจะไมเกิดบาดเจ็บ
1.2 พื้นที่ทํางาน
1.2.1 หลีกเลี่ยงการทํางานที่ตองกม สําหรับผูที่ตองยืนทํางาน โดยปรับระดับความสูงของเครื่องมือ
ระบบควบคุมหรือระดับพื้นที่ทํางาน
1.2.2 จัดโตะทํางานที่มีความสูงพอเหมาะกับความสูงของเกาอี้สาหรับผูปฏิบัติงานที่นั่งเกาอี้
1.2.3 หลีกเลี่ยงการทํางานที่ตองใชมือเอื้อมโดยการจัดที่วางเทาหรือยกพื้น
1.2.4 จัดพื้นที่ทํางานหรือโตะทํางานใหมีเนื้อที่กวางสาหรับผูปฏิบัติงานแตละคน
1.2.5 เคลื่อนยายสวนของวัสดุที่ยื่นออกมาอยูเหนือหรือใกลบริเวณที่ทํางาน เพื่อความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งขึ้น
1.3 เกาอี้
1.3.1 จัดเกาอี้หรือมานั่งที่มีความสูงพอเหมาะหรือสามารถปรับระดับความสูงได สาหรับผูปฏิบัติงานแต
ละคน
1.3.2 เลือกที่รองนั่งที่มีขนาดเหมาะสม
1.3.3 เลือกใชวัสดุหุมที่เปนเบาะรองพักหลังที่มีขนาดเหมาะสม
1.3.4 จัดหาเกาอี้ที่เปนเบาะรองพักหลังที่มีขนาดเหมาะสม
1.3.5 เปลี่ยนโตะทํางาน หรือออกแบบเปลี่ยนโครงสรางเครื่องจักรเพื่อชวยใหนั่งทํางานไดอยางสบาย
1.4 ระยะหางสาหรับวางเทา
1.4.1 จัดระยะหางสาหรับเขาและเทาใหกวางพอที่จะเคลื่อนไหวไดสะดวก
1.4.2 มีชองวางที่กวางพอใหผูปฏิบัติงานนั่งหรือยืนไดอยางสะดวก
1.4.3 จัดใหมีที่พักเทา แทนยืน
1.4.4 หลีกเลี่ยงการทําพื้นที่ไมเรียบเสมอกัน หรือมีความสูงตางระดับ โดยเฉพาะบริเวณที่เปนจุดทํางาน
2. เครื่องมือทํางาน
2.1 ระบบควบคุมที่เขาถึงไดงาย
2.1.1 จัดวางระบบควบคุมการทํางานที่ใชบอยใหผูปฏิบัติงานเขาถึงไดงาย
2.1.2 เปลี่ยนแปลงแกไขขนาด หรือลักษณะของเครื่องควบคุมใหสามารถทํางานในตําแหนงปกติได
สะดวก
2.1.3 หลีกเลี่ยงการใชเครื่องมือที่ใชเทาเหยียบสาหรับงานที่ตองยืน
2.1.4 เปลี่ยน ยายตําแหนงของระบบควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนจากการเคลื่อนยายวัสดุหรือสวน
ของเครื่องจักร
2.2 การทํางานของระบบควบคุม
2.2.1 เลือกแบบระบบควบคุม (รูป ทรง ขนาด วัสดุที่ใช) ที่เหมาะสมกับการใชงาน ขอบเขตการใชและ
อัตราความถี่ของการเคลื่อนยาย
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รายการ

จําเปนตองปรับปรุงหรือไม
ไมจําเปน

จําเปน

ขอเสนอแนะ

3. การจัดระบบงาน
3.1 การเครียดที่เกิดจากการทํางาน
3.1.1 ใชเครื่องยนตแทนการใชแรงงานคนสาหรับงานหนัก เชน การยกหรือแบกของหนัก
3.1.2 สนับสนุนใหมีการใชเครื่องมือเครื่องใชที่เหมาะสม หรือเครื่องผอนแรงอื่นเมื่อจําเปน
3.1.3 มีการสับเปลี่ยนการทํางาน โดยใชแรงงานหนักบาง เบาบาง
3.1.4 เปลี่ยนโครงสรางของเครื่องจักรเพื่อใหสามารถทํางานในทาที่สบายขึ้น
3.1.5 เปลี่ยนมาตรฐานของงานเพื่อใหคนมีโอกาสทํางานเสร็จเร็วกวาแผนงานที่กําหนดไวเพื่อจะไดมี
ชวงพักสั้นๆ
3.2 งานที่ซ้ําซากจาเจ
3.2.1 หลีกเลี่ยงการทํางานที่ใชอิริยาบถซ้ําซากและทําติดตอกันเปนเวลานานๆ
3.2.2 ทํางานหลายๆ ประเภทสลับกันไป เพื่อลดความจําเจในการทางานซ้ําซาก
3.2.3 พยายามใหมีการสับเปลี่ยนทํางานประเภทอื่นๆ บางแทนการทํางานงายๆ ที่ซ้ําซาก
3.2.4 จัดใหมีชวงเวลาพักสั้นๆ หลังจากทํางานชนิดเดียวกันติดตอกันเปนเวลา 1-2 ชั่วโมง
3.3 การติดตอพูดคุย และฝกความชํานาญ
3.3.1 ใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพูดคุยกันบางในขณะทํางาน
3.3.2 หลีกเลี่ยงการใหผูปฏิบัติงานไปทํางานในที่ที่แยกออกจากผูอื่น
3.3.3 ใหผูปฏิบัติงานไดทราบถึงปริมาณ และคุณภาพของงานที่พวกเขาไดทําไป
3.3.4 เพิ่มงานดานการดูแลรักษา การปรับปรุงและการวางแผนใหแกผูทํางาน โดยใชแรงกายอยาง
สม่ําเสมอ และใหผูทํางานดานอื่นไดทํางานประเภทใชแรงกายบาง
3.3.5 ใหผูปฏิบัติงานมีทางเลือกเกี่ยวกับวิธีดําเนินงานรวมทั้งความรับผิดชอบตอผลงาน
3.3.6 รวมงานเขาดวยกัน เพื่อจัดตั้งกลุมผูทํางานใหรับผิดชอบตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3.4 เวลาทํางานและเวลาพัก
3.4.1 หลีกเลี่ยงการทํางานแตละวัน หรือแตละสัปดาหที่ยาวนานเกินไป
3.4.2 ใหผูปฏิบัติงานไดมีเวลาพักนานพอสมควรสาหรับรับประทานอาหารกลางวัน
3.4.3 จัดใหมีชวงเวลาพักสั้นๆ เพิ่มจากเวลาพักรับประทานอาหารตอนกลางวัน
3.4.4 หลีกเลี่ยงการทํางานกลางคืน หรือลดจํานวนผูปฏิบัติงานผลัดกลางคืนใหเหลือเทาที่จําเปน

แหลงที่มาของขอมูล: พัชรา กาญจนารัณย, 2544: 38-43

2.2.2 ตรวจดูวาระบบควบคุม ทํางานเปนไปตามทิศทางโดยธรรมชาติ โดยปรับใหเขากับทาทางและ
ทิศทางการใชของผูใชและสอดคลองกับสามัญสํานึกในการใช
2.2.3 ตรวจสอบใหแนใจวา ไมมีการใชระบบควบคุมใดๆ โดยไมตั้งใจหรือระบบควบคุมนั้นปรับไมได
2.2.4 เปลี่ยนระบบควบคุมสาหรับฉุกเฉินใหมีคุณภาพ
2.2.5 แสดงตําแหนง “เปด” “ปด” สาหรับสวิตชที่สําคัญใหเห็นไดงายและชัดเจน
2.2.6 ทําสวิตชโดยการเปลี่ยนตําแหนง ขนาด หรือรูปทรงตางๆ ใหชัดวาตางประเภทกัน
2.3 เครื่องมือ
2.3.1 เลือกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานและการใช
1.2.2 จัดโตะทํางานที่มีความสูงพอเหมาะกับความสูงของเกาอี้สาหรับผูปฏิบัติงานที่นั่งเกาอี้
2.3.2 เลือกเครื่องมือที่มีขนาดและรูปทรงพอเหมาะแกการใชไดอยางสะดวกและปลอดภัย
2.3.3 ปรับปรุงเครื่องมือ หรือใชเครื่องมือ เลือกเพื่อชวยลดการใชเครื่องมือออกแรง
2.3.4 ตรวจดูใหแนใจวา เครื่องมือเก็บอยูในที่ที่มีเครื่องหมายแสดงอยางชัดเจนเมื่อไมไดใชงาน
2.3.5 ตรวจสอบเครื่องมืออยางสม่ําเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการใชเครื่องมือที่ชํารุด หรือใชการไมได
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