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บทคัดย่อ: ปัจจุบันอาการปวดหลังส่วนล่างได้เป็นปัญหาที่สําคัญอีกปัญหาหนึ่งในงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วย
แรงกาย โดยใช้ร่างกายในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้หากผู้ปฏิบัติงานทํางานด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์
น้ําหนักของวัตถุที่ยกหนักเกินมาตรฐาน และความถี่ในการยกของมากเกินไปก็จะส่งผลต่ออาการบาดเจ็บที่หลังได้ ในกรณีศึกษานี้เป็นการยกม้วนผ้าใบเพื่อใช้
ในการเตรียมส่วนประกอบในสายการผลิต โดยที่พนักงานประจําสถานีงานจะต้องทําการยกม้วนผ้าใบที่มีน้ําหนักประมาณ 20.3 กิโลกรัม ด้วยท่าทางก้มหลัง
เนื่องจากม้วนผ้าใบวางอยู่บนรถเข็นที่มีความสูงจากพื้นเพียง 30 เซนติเมตร อีกทั้งทํางานด้วยความถี่มากถึง 50 ครั้งต่อกะ และทําให้พนักงานทุกคนมีอาการ
ปวดหลังส่วนล่าง จากปัญหาดังกล่าวนี้ทางคณะทํางานได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงกิจกรรมการทํางานนี้ให้ต้องตามหลักการยศาสตร์ โดยการ
ประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ด้วย NIOSH lifting equation พบว่า ค่า RWL คือ 13.98 กิโลกรัม และพบว่า LI สูงถึง 1.5 ซึ่งสูงเกินมาตรฐานการ
ยกของที่ปลอดภัยคือ ไม่เกิน 1.0 คณะทํางานได้หาแนวในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา 2 แนวทางเลือกคือ วิธีแรกเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยยก และวิธีที่สอง
เป็นการออกแบบโดยลดน้ําหนักแกนของม้วนผ้าใบและออกแบบรถเข็นให้มีความปลอดภัยในการยกของมากขึ้น ซึ่งผลที่ได้นั้นเลือกวิธีที่สอง ซึ่งมีคะแนนรวม
มากที่สุดคือ 14 คะแนนจากคะแนนรวมทั้งหมด 15 คะแนน ตลอดจนใช้งบประมาณในการปรับปรุงน้อยที่สุดและผลการประเมินหลังการปรับปรุงพบว่า
น้ําหนักของชิ้นงานลดลงจาก 20.3 กิโลกรัม มาเป็น 15.4 กิโลกรัม และค่า LI ลดลงจาก 1.5 มาเป็น 0.99 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การทํางานที่ปลอดภัยตาม
หลักการยศาสตร์ และพนักงานมีความพอใจในวิธีการทํางานหลังการปรับปรุงเนื่องจากวิธีการทํางานเหมือนเดิม
ABSTRACT: Low back pain can be occurred in industries. It occurred when manual handling of materials and products. If these
operations are operated with incorrected ergonomics posture, such as workpieces weight over the standard and more frequencies
for manual lifting, back pain can be occurred. This case study demonstrated about lifting parts for component preparing in
manufacturing. Operators in workstation have to lift workpiece with weight about 20.3 kilogram in bending posture. Moreover,
workpieces are put on a cart with height from ground about 30 centimeters. Operators are required to lift workpieces frequently
about 50 times/shift. For this operation, operators can be injured with low back pain. To solve this problem the working team has
an objective to improve this operation with ergonomics principle. By appling NIOSH lifting equation as an ergonomic assessment
for this operation, the RWL was 13.98 kilogram and LI was 1.5 which is over-standard (not over 1.0) Then, working team applied 2
alternative solutions which were firstly , manipulator installation to assist workers while lifting, and lastly reducing the workpiece
weight and using a new designed cart. Finally, working team selected second scenario because, this scenario got maximum score
that 14 from total score 15 with budget not over plan included also ergonomics principle. The result after improved that
workpiece weight reduced from 20.3 kilogram remained 15.4 kilogram. LI reduced from 1.5 remained 0.99 that met ergonomics
standard for operators working. Moreover, operators satisfied with this scenario because working method was unchanged.
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1 ที่มาของปัญหา
ปัจจุบันอุตสาหกรรมได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วรวมทั้งมีการแข่งขันกันสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคหรือความต้องการของตลาด ซึ่งจะเห็นได้จากมีการตั้งโรงงานใหม่ การขยายโรงงานเพิ่มเติม หรือแม้กระทั่ง
การปรับปรุงกําลังการผลิตในโรงงานเดิมที่มีอยู่ให้มีความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญนั้นคือการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งกลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่จะส่งผลให้ผู้ผลิตมี
ประสิทธิภาพด้านการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ก็เป็นอี กตัวอย่า งหนึ่งที่มี การแข่ งขันสูง เพื่อ ให้ ได้มาซึ่ งส่ ว นแบ่ ง ทาง
การตลาดที่สูงขึ้นในแต่ละปี ซึ่งบริษัทต่างๆเหล่านี้ได้นําเอากลยุทธ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการผลิต
สินค้าเพื่อให้สามารถผลิตได้ทีละมากๆ และให้สินค้ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การนําเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในการ
ผลิต ซึ่งเดิมอาจจะเป็นการใช้แรงงานคนหรืออาจจะเป็นเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติ ทําให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่าง
รวดเร็ว และเครื่องจักรมีความแม่นยําและเที่ยงตรงสูงทําให้สินค้าที่ออกมานั้นมีคุณภาพตามที่ลูกค้ากําหนด และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั่วไป
แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีกระบวนการผลิตบางกระบวนการที่อาจจะยังต้องใช้แรงงานคนในการผลิตหรืออาจจะ
ต้องใช้แรงงานคนในการช่วยเตรียมชิ้นงานให้กับเครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น กระบวนการโหลด และ การวางโหลดของ
ผลิตภัณฑ์เข้าและออกจากเครื่องจักร การเปลี่ยนเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้จําเป็นจะต้องใช้แรงงานคนช่วยในการทํางาน
หากการทํางานที่ต้องใช้แรงงานคนเหล่านี้ทํางานด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ วัตถุสิ่งของที่ต้องโหลด
และ วางโหลดมีน้ําหนักมาก ประกอบกับการทํางานที่มีความถี่ในการทํางานสูงๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นแล้วนั้น
สิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้พนักงานที่ทํางานเกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งเรียกว่า โรคความผิดปกติ
ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างที่เกิดจากการทํางาน (Work-Related Musculoskeletal Disorders ; WMSDs)
[1,2,3] อันจะส่งผลให้พนักงานมีความเจ็บปวด ทรมาน ในขณะที่ทํางานและในการดําเนินชีวิตประจําวันได้อีกด้วย ซึ่ง
จะส่งผลให้ความสามารถในการทํางานลดลงและนั่นก็คือผลผลิตที่ได้นั้นก็ลดน้อยลงอย่างมีนัยสําคัญด้วย หากปัญหา
เหล่านี้ไม่ได้ทําการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วนั้นก็จะส่งผลให้พนักงานเกิดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกตลอดจน
ทุพลภาพ หรือลาออกจากองค์กรเพื่อหางานอื่นที่สบายกว่างานที่ทําด้วยความลําบากนี้ ซึ่งจะส่งผลเสียแก่องค์กรเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่สําคัญเหล่านี้ไป
2 สภาพการทํางานในปัจจุบนั
สํา หรั บ กระบวนการผลิ ต ยางรถยนต์นั้ น จะประกอบด้ ว ยกระบวนการหลัก ๆ 7 กระบวนการดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ
กระบวนที่ 1 คือการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการที่ 2 คือการบดยางและผสมยาง กระบวนการที่ 3 คือการทําชิ้นส่วน
ยางเส้น กระบวนการที่ 4 คือการทําแผ่นยางผ้าใบ กระบวนการที่ 5 คือการขึ้นรูปยางสําเร็จ กระบวนการที่ 6 คือการ
อบยางสําเร็จ และกระบวนที่ 7 คือการตรวจสอบคุณภาพยาง ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายในการผลิตยางรถยนต์ก่อน
ทําการส่งมอบให้ลูกค้า ในแต่ละกระบวนการนั้นก็จะมีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันออกไปโดยในงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้น
ทําการศึกษาในกระบวนการที่ 4 คือเป็นกระบวนทําแผ่นยางผ้าใบ เนื่องจากเป็นการทํางานที่มีความยากลําบากใน
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การยกของหนักสําหรับในการเตรียมงานเผื่อผลิตแผ่นยาง โดยชิ้นงานมีน้ําหนักมากถึง 20.3 กิโลกรัม ดังแสดงในภาพ
ที่ 1 แสดงถึงตัวอย่างของชิ้นงานที่ต้องยก จากการทํางานที่ยากลําบากนี้พนักงานจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวไปยัง
หัวหน้างานเพื่อให้ช่วยหาแนวทางการแก้ไขและให้พนักงานมีความปลอดภัยอันเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้ง
นี้

ภาพที่ 1: แสดงถึงตัวอย่างของชิ้นงานทีต่ ้องยก
โดยทําการยกชิ้นงานจากรถเข็นที่อยู่สูงจากพื้นประมาณ 30 เซนติเมตร ไปยังเครื่องจักรที่มีความสูง ประมาณ 80
เซนติเมตร ซึ่งความสูงเพียง 30 เซนติเมตร จากพื้นนี้ทําให้พนักงานต้องก้มหลังในการยกของ และยกของด้วยความถี่
ประมาณคนละ 50 ครั้งต่อกะ โดยมีพนักงานที่ต้องยกของทั้งหมดคือ 8 คน ดังแสดงการทํางานในภาพที่ 2

Workpiece

300 mm

ภาพที่ 2: แสดงถึงท่าทางการทํางานของพนักงาน
ซึ่งพนักงานทั้งหมดนี้ต่างให้ข้อมูลตรงกันว่าจะมีอาการปวดหลังจากการยกม้วนผ้าใบเพื่อเตรียมชิ้นงานนี้เนื่องจาก
ของที่ยกนั้นหนักมากและต้องยกด้วยท่าทางการก้มหลัง จึงอยากให้หัวหน้างานช่วยหาทางแก้ไขปรับปรุงการทํางานนี้
3 การวิเคราะห์ปัญหาและการประเมิน
จากปัญหาดังกล่าวนั้นจึงได้มีการตั้งทีมงานในการแก้ไขปัญหาขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากร 9 คน ซึ่งทั้งหมด
นี้ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาการยศาสตร์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวโดยมอบหมายให้วิศวกรในกระบวนการ
ผลิตทําหน้าเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและมอบหมายให้นักการยศาตร์ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโดยแต่ละส่วนมี
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อโครงการดังต่อไปนี้คือ
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1.) พนักงานประจําสถานีงาน ทําหน้าที่ให้ข้อมูลในการทํางานกับทีมงานเกี่ยวกับการสาธิตท่าทางทางการทํางานจริง
ให้ข้อมูลเรื่องจํานวนความถี่ในการยกของต่อกะ การให้ข้อมูลเรื่องน้ําหนักสิ่งของที่ยกหนัก
2.) วิศวกรอุตสาหการ ทําหน้าที่ให้ข้อมูลกับทีมงานในการคํานวณหาจํานวนพนักงานที่เหมาะสมในการทํางานใน
สถานีงานนี้ มีการออกแบบวิธีการทํางาน (Job design) [4] และออกแบบอุปกรณ์ช่วยงาน (Material handling)
3.) พนักงานพี่เลี้ยงผู้สอนงาน ทําหน้าที่ให้ข้อมูลกับทีมงานว่าพนักงานผู้ปฏิบัติงานนั้นได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
วิธีการทํางานที่เป็นมาตรฐานการทํางาน (Work instruction)
4.) นักการยศาสตร์ ทําหน้าที่ให้ข้อมูลกับทีมงานเกี่ยวกับเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์
การกําหนดมาตรฐานทางด้านการยศาสตร์และด้านความปลอดภัยในการทํางานที่ถูกต้องเหมาะสมกับการทํางาน
5.) วิศวกรออกแบบและติดตั้ง ทําหน้าที่ให้ข้อมูลกับทีมงานเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือ การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยยก
หรืออุปกรณ์ช่วยงานอื่นๆ ที่ช่วยให้พนักงานมีความสะดวกสบายในการทํางานมากยิ่งขึ้น
6.) วิศวกรซ่อมบํารุง ทําหน้าที่ให้ข้อมูลกับทีมงานเกี่ยวกับระบบการบํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์
ต่างๆ หลังจากที่ทําการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นแล้ว พร้อมทั้งควบคุมอะไหล่สํารอง (Spare parts)
7.) วิศวกรในกระบวนการผลิต นับว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อการขับเคลื่อนให้โครงการ ที่วางไว้
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยจะทําหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานทุกอย่างในกระบวนการตั้งแต่ Input, Process
และ Output รวมทั้งดูแลในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลังการแก้ไขปรับปรุง
8.) หัวหน้างาน ทําหน้าที่ให้ข้อมูลกับทีมงานเกี่ยวกับการทํางานของพนักงาน สถิติการบาดเจ็บ การร้องเรียน รวมทั้ง
ช่วยสื่อสารให้กับพนักงานหรือพนักงานอาจต้องการความช่วยเหลืออื่นๆในการประเมินความเสี่ยง
9.) ผู้จัดการแผนก ทําหน้าที่ให้ข้อมูลกับทีมงานโดยทําหน้าที่คล้ายๆกับหัวหน้างาน รวมทั้งรับทราบความเสี่ยงในการ
ประเมินด้านการยศาสตร์เพื่อทําการวางแผน การเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการทํางานของพนักงานให้ดีขึ้น
และในงานวิจัยนี้ได้นําเอาเครื่องมือทางด้านการยศาสตร์มาทําการประเมินคือ NIOSH lifting equation [5]
โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินงานยกของเพื่อวิเคราะห์หาน้ําหนักที่แนะนํา (Recommended Weight Limit ; RWL)
ของสิ่งที่ต้องยกว่ามีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดโดยการเทียบกับมาตรฐาน โดยทําให้สามารถคํานวณค่า RWL ได้
จากสมการ (1) ดังนี้คือ
RWL = LC × HM × VM × DM × AM × FM ×CM

(1)

โดยที่
LC คือ น้ําหนักคงที่ 23 กิโลกรัม
HM คือ ตัวคูณปัจจัยระยะห่างจากศูนย์กลางของวัตถุที่ยกกับร่างกายของผู้ยก (ในแนวนอน)
VM คือ ตัวคูณปัจจัยความสูงในแนวดิ่งของระยะจากมือของผู้ยกถึงพื้น
DM คือ ตัวคูณปัจจัยระยะทางการยก (ระยะทางในแนวดิ่งจากจุดที่ยกไปยังจุดที่วางวัตถุ
AM คือ ตัวคูณปัจจัยมุมของการเอี้ยวตัว
FM คือ ตัวคูณปัจจัยความถี่ในการยก ซึ่งต้องพิจารณาระยะเวลาการทํางานยกร่วมด้วย
CM คือ ตัวคูณปัจจัยลักษณะหรือความถนัดในการจับยึดชิ้นงาน
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และเมื่อได้ค่า RWL แล้วจะต้องนําค่า RWL ที่ได้นี้มาคํานวณหาค่าดัชนี (Lifting Index ; LI) เพื่อประเมินหา
ความรุนแรงของน้ําหนักที่ยกได้เทียบค่าที่แนะนําหรือ RWL ที่ได้ก่อนหน้านี้ในสมการ (2)
LI = Weight/RWL

(2)

โดยที่
Weight คือ น้ําหนักของวัตถุที่ยก
RWL คือ น้ําหนักที่แนะนําซึ่งคํานวณได้จากสมการ (1)
เกณฑ์พิจารณาการประเมิน
 ค่า LI น้อยกว่า 1 หมายถึงค่าน้ําหนักของวัตถุที่ยกมีค่าน้อยกว่าค่าขีดจํากัดของน้ําหนักที่แนะนํา ดังนั้นพนักงานมี
ความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ต่ํา
 ค่า LI มีค่ามากกว่า 1 หมายถึงค่าน้ําหนักของวัตถุที่ยกมีค่ามากกว่าค่าขีดจํากัดของน้ําหนักที่เหมาะสมในการยก
ดังนั้นพนักงานมีความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์สูง ต้องรีบดําเนินการแก้ไขปรับปรุง
3.1 ผลการประเมิน
จากการประเมินการทํางานของพนักงานในการยกชิ้นงานด้วย NIOSH lifting equation ได้ค่าตัวแปรต่างๆ
ดังต่อไปนี้คือ LC=23, HM=1.0, VM=0.87, DM=0.87, AM=1.0, FM=0.85, CM=0.95 โดยแทนค่าที่ได้ลงในสมการ
(1) ได้ค่า RWL เท่ากับ 13.98 กิโลกรัม จากนั้นจึงนําค่า RWL ที่ได้นี้ไปแทนค่าลงในสมการ (2) เพื่อหาค่า LI ได้
เท่ากับ 1.5 ซึ่งค่าที่ได้นี้สูงเกณฑ์มาตรฐานที่ปลอดภัยคือ 1.0 กล่าวคือค่าน้ําหนักวัตถุที่ยกจริงคือ 20.3 กิโลกรัม ซึ่งสูง
เกินค่าน้ําหนักที่แนะนําคือ 13.98 กิโลกรัม ดังนั้นการทํางานของพนักงานในการทํางานกิจกรรมนี้มีความเสี่ยงด้าน
การยศาสตร์ซึ่งอาจจะทําให้พนักงานมีอาการปวดหลังจากการยกของหนักได้ จึงควรรีบแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วน
4 การลงมือปฏิบัติ
จากการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงทางทีมงานได้ระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ 2 แนวทาง
คือ แนวทางเลือกที่ 1 การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยยกชิ้นงาน และแนวทางเลือกที่ 2 การลดน้ําหนักของชิ้นงาน โดยที่ทั้ง 2
แนวทางเลือกนี้จะต้องทําการพิจารณาทางเลือกที่ดีสุดโดยพิจารณาจากคะแนนรวมสูงที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด
ดังต่อไปนี้คือ
1.) พิจารณาถึงมาตรฐานทางด้านงานการยศาสตร์
2.) พิจารณาถึงผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
3.) พิจารณาถึงการบํารุงรักษา
4.) พิจารณาถึงราคา
5.) พิจารณาถึงความสะดวกในการใช้งานของพนักงาน
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แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้ทําการศึกษารายละเอียดของทั้ง 2 แนวทางดังรายละเอียดต่อไปนี้คือ
4.1 การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยยกชิน้ งาน (Manipulator installation)
เป็นการใช้อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงที่เรียกว่า Manipulator โดยทําหน้าทีเป็นอุปกรณ์ช่วยยกชิ้นงานจากรถเข็นไปยัง
เครื่องจักรกลสามารถเคลื่อนที่ได้ 4 ทิศทางคือ ขึ้น-ลง และซ้าย-ขวา อีกทั้งยังมีแขนยาวยื่นออกมาที่สามารถหมุนได้
เป็นแนวเส้นรัศมีตามความยาวที่กําหนดเช่น 3 เมตรไปจนถึง 5 เมตร การหมุนเป็นมุมในแนวเส้นรัศมีตั้งแต่ มุม 180
270 และ 360 องศาเป็นต้น โดยน้ําหนักของวัตถุทั้งหมดจะถูกถ่ายลงบน Manipulator ซึ่งได้ถูกออกแบบมาให้มี
ความมั่นคงแข็งแรงในการรับโหลด ทั้งในสภาวะหยุดนิ่ง (Static) และในสภาวะการเคลื่อนที่ (Dynamic) ได้ดี
โดยได้มีการใช้ออกแบบการใช้งานให้สามารถรับภาระได้มากที่สุดได้ตั้งแต่ 125 กิโลกรัม ไปจนถึง 2,000 กิโลกรัม
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน แล้วพนักงานมีหน้าที่ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ และควบคุม
การ โหลดชิ้นงาน วางชิ้นงาน ของอุปกรณ์ช่วยยก (Lifting device) เท่านั้น
4.2 การลดน้ําหนักของชิ้นงาน (Reduction of workpiece weight)
สําหรับชิ้นงานที่ต้องยกนั้นคือม้วนผ้าใบซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ 1.) ผ้าใบสังเคราะห์ และ 2.) แกน
เหล็ก ดังแสดงในภาพที่ 4 แสดงถึงส่วนประกอบของชิ้นงานที่ต้องยก
ในการวิเคราะห์น้ําหนักของชิ้นงานได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังแสดงในภาพที่ 3 แสดงถึงสัดส่วนของน้ําหนักของ
วัสดุแต่ละชนิดเพื่อหาแนวทางปรับปรุงโดยน้ําหนักของผ้าใบสังเคราะห์มีน้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 14.3 กิโลกรัม
และแกนเหล็กมีน้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 6 กิโลกรัม จากน้ําหนักดังกล่าวนี้คณะทํางานได้พยายามทําการลดน้ําหนัก
ของผ้าใบสังเคราะห์มีน้ําหนักมากถึง 14.3 กิโลกรัม แต่ไม่สามารถเปลี่ยนวัสดุอื่นได้เนื่องจากมีข้อกําหนดของงาน
ทางด้านคุณภาพเนื่องจากผ้าใบสังเคราะห์นี้ได้สัมผัสกับชิ้นงานโดยตรงซึ่งอาจจะมีผลกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
แกนเหล็ก

ผ้าใบสังเคราะห์

ภาพที่ 3 : แสดงถึงน้ําหนักของผ้าใบสังเคราะห์มีนา้ํ หนัก 14.3 กิโลกรัม และแกนเหล็กมีนา้ํ หนัก 6 กิโลกรัม
ดังนั้นทีมคณะทํางานจึงได้มุ่งเน้นมาทําการลดน้ําหนักของแกนเหล็กแทน โดยแกนเหล็กเดิมต้องการความแข็งแรง
ค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องทดแรงบิด (Torque) ของเครื่องจักรได้สูงในขณะที่ใช้งานการผลิตชิ้นงานดังแสดง โดยแกน
เหล็กนี้ทํามาจากแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีแล้วทําการม้วนเข้าหากันแล้วทําการเชื่อมให้ติดกันจากนั้นจึงทําให้มีน้ําหนัก
ค่อนข้างมากเนื่องจากต้องการความแข็งแรงในการทนต่อการบิดของเครื่องจักรได้สูง
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การดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง โดยทํา การเปลี่ย นวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการทํา แกนเหล็ ก จากแผ่ น เหล็ กชุ บ สั ง กะสี ม าเป็ น ท่ อ
อลูมิเนียม โดยทําการออกแบบมาทั้งหมด 4 แบบ ดังแสดงในภาพที่ 4 โดยมีจุดประสงค์คือเน้นถึงการออกแบบให้มี
น้ําหนักเบาและมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานจากการบีบอัดของเครื่องจักรเป็นอย่างดี
จากผลการทดลองในการใช้งานจริงพบว่า การออกแบบแกนอลูมีเนียมแบบ แบบที่ 4 ให้ผลลัพธ์ดีกว่าแบบอื่นๆ
โดยมีน้ําหนักเบาเพียง 1.1 กิโลกรัมเท่านั้น ตลอดจนความทนทานต่อการบีบอัดของเครื่องจักรตลอดระยะเวลาในการ
ทดสอบการใช้งานจริงประมาณ 1 เดือน และราคาไม่แพงจนเกินไป

แกนเหล็ กแบบเดิม
W = 6 kg

W = 1.24 kg

แกนอลูมิเนียมแบบที่ 1

W = 1.20 kg

แกนอลูมิเนียมแบบที่ 2

W = 1.0 kg

แกนอลูมิเนียมแบบที่ 3

W = 1.1 kg

แกนอลูมิเนียมแบบที่ 4

ภาพที่ 4: แสดงการออกแบบของแกนอลูมิเนียมทั้ง 4 แบบ
จากแนวทางการแก้ปัญหาทั้ง 2 วิธีข้างต้นนั้น สามารถนํามาสรุปข้อดีและข้อเสียของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแนวทางการแก้ไขปัญหา
การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยยกชิน้ งาน
การลดน้ําหนักของชิ้นงาน
ข้อดี
1.พนั ก งานออกแรงน้ อ ยเนื่ อ งจากเป็ น 1. มีน้ําหนักเบามาก เมื่ อเที ยบกับแกนที่ทํามา
อุ ป กรณ์ ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ยกสิ่ ง ของ จากเหล็ก
โดยเฉพาะ
2.ใช้ ง านง่ า ย เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี ห ลั ก การ 2. ใช้งานได้สะดวก เหมือนวิธีการทํางานเดิมทุก
ทํางานง่ายๆ และมีการใช้งานอยู่ทั่วไป
ประการ และมีน้ําหนักเบาลงจากเดิมมากถึง 4.9
กิโลกรัม
3. ต้องการการบํารุงรักษาน้อย
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ข้อเสีย

1. มีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่การใช้งานเนื่องจาก 1. มี lead time ในการผลิต ประมาณ 1-2
ข้อจํากัดเรื่องความยาวของแขนยก
เดือน จึงต้องมีการนําเข้ามาใช้งานทีละ lot ของ
การผลิต
2. ราคาแพง เนื่องจากต้องติดตั้ง 2 ชุด 2. ต้องทําความสะอาดชิ้นงานให้สะอาดเป็นอย่าง
สําหรับการทํางานในด้านซ้ายและด้านขวา ดีในการเริ่มใช้งานครั้งแรก เนื่องจากมีส่วนผสม
ของเครื่องจักร
ของน้ํายาหล่อเย็นซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในการ
ปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ได้
3. ต้ องการการบํ ารุ ง รั ก ษาและการ
ตรวจสอบอุปกรณ์อยู่เสมอ

4.3 การออกแบบรถเข็นสําหรับใส่ชิ้นงานใหม่ (Designing new cart)
จากสองวิธีดังกล่าวที่ได้เสนอมาข้างต้นคือ 1.) การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยยกชิ้นงาน และ 2.) การลดน้ําหนักของ
ชิ้นงาน โดยทั้งหมดนี้เป็นการปรับปรุงในเรื่องของการออกแรงในการทํางานแต่วิธีการในการทํางานนั้นจําเป็นจะต้อง
ทําการปรับปรุ งไปด้วยกันเนื่ องจากการทํ างานเดิมนั้นพนักงานต้องยกชิ้นงานบนรถเข็นที่มีความสูงเพียงแค่ 30
เซนติเมตร [6] ดังนั้นพนักงานต้องทํางานด้วยท่าทางที่ต้องก้มหลังแล้วยกของหนัก ซึ่งเป็นท่าทางที่ไม่ถูกต้อง [7]
ตามหลักการยศาสตร์ จึงควรทําการปรับปรุงความสูงของรถเข็นให้อยู่ในช่วงของการยกของที่ปลอดภัยคือ Power
zone กล่าวคือรถเข็นนั้นต้องมีความสูงอยู่ระหว่าง 80 เชนติเมตร ไปจนถึง 120 เซนติเมตร ตามมาตรฐานดังแสดงใน
ภาพที่ 5

Workpiece

Workpiece

800 mm
300 mm

ก่อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

มาตรฐานการยกของที่ถูกต้อง

ภาพที่ 5: แสดงมาตรฐานการออกแบบตําแหน่งรถเข็นสําหรับการยกของที่ถูกต้อง
4.4 การพิจารณาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา (Alternative solution and selection)
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จากรายละเอียดของแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้ง 2 แนวทางสามารถนํามาทําการสรุปเป็นตารางเพื่อใช้
ในการเปรียบการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับทีมงานโดยมีระดับคะแนนสูงที่สุดคือ 3 ระดับคะแนน
รองลงมาคือ 2 และระดับน้อยที่สุดคือ 1 ภายใต้เงื่อนไขต่างๆในตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2: การพิจารณาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ลําดับที่
เกณฑ์การพิจารณา
การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยยกชิน้ งาน การลดน้ําหนักของชิ้นงาน
1.
พิจารณาถึงมาตรฐานทางด้านงาน
3
3
การยศาสตร์
2.
พิจารณาถึงผลกระทบต่อคุณภาพของ
3
3
ผลิตภัณฑ์
3.
พิจารณาถึงการบํารุงรักษา
2
3
4.
พิจารณาถึงราคา
1
2
5.
พิจารณาถึงความสะดวกในการใช้งาน
1
3
ของพนักงาน
รวม
10
14
ผลการพิจารณาทางเลือกพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการลดน้ําหนักของชิ้นงานมีคะแนนรวมสูงที่สุดคือ 14
คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมดคือ 15 คะแนน โดยการใช้เกณฑ์การพิจารณาทั้ง 5 ข้อ ดังกล่าว ซึ่งที่คณะทีมงานได้
เลือกการลดน้ําหนักของชิ้นงานนี้ไปใช้ในการปรับปรุงปัญหาการยศาสตร์ที่เกิดขึ้นในการทํางาน
5 ผลการปรับปรุง
จากการประเมินโดยใช้ NIOSH lifting equation พบว่าหลังการปรับปรุงปัญหาด้านการยศาตร์โดยวิธีการลด
น้ําหนักของชิ้นงานและการออกแบบรถเข็นใหม่นั้นพบว่าน้ําหนักของชิ้นงานลดลงจากเดิมคือ 20.3 กิโลกรัม มาเป็น
15.4 กิโลกรัม ซึ่งส่งผลให้ค่า LI ลดลงจาก 1.5 มาเป็น 0.99 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินของ NIOSH
lifting equation คือไม่เกิน 1.0 ทําให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทํางานมากยิ่งขึ้นและจากการสัมภาษณ์
พนักงานประจําสถานีงานทั้ง 8 คนโดยการเปรียบเทียบความพึงพอใจของก่อนและหลังการปรับปรุงหลังจากที่มีการ
แก้ไขปรับปรุงแล้วประมาณ 1 เดือน พบว่าพนักงานความพึงพอใจกับวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องวิธีการทํางาน
หลังการปรับปรุงนั้นเหมือนวิธีการทํางานเดิมและน้ําหนักของวัตถุที่ยกนั้นเบาลงไปมากถึง 4.9 กิโลกรัม
6 สรุปผล
การประเมินปัญหาทางด้านการยศาสตร์ในการยกชิ้นงานเพื่อเตรียมการผลิตโดยการใช้ NIOSH lifting equation
พบว่าค่า LI อยู่ที่ 1.5 ซึ่งเป็นค่าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านการยศาตร์ เนื่องจากค่า LI ที่ได้นั้นสูงเกิน
มาตรฐานคือ 1.0 จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการพิจารณาทางเลือกในการแก้ไข
ธนารักษ์ หีบแก้ว, ณัฐพล พุฒยางกูร  หน้าที่ 9/10

การประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ  วันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

ปัญหา 2 แนวทางด้วยกันคือ 1.) การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยยกชิ้นงาน และ 2.) การลดน้ําหนักของชิ้นงาน โดยการใช้
เกณฑ์ในการพิจารณา 5 ข้อ ซึ่งผลที่ได้คือแนวทางการลดน้ําหนักของชิ้นงานมีคะแนนรวมมากที่สุดคือ 14 คะแนน
จากคะแนนเต็มทั้งหมดคือ 15 คะแนน จึงได้เลือกแนวทางนี้ไปใช้งานควบคู่กับการปรับปรุงท่าทางการทํางานโดยการ
ออกแบบรถเข็นชิ้นงานใหม่ให้สูงขึ้นจากเดิมมีความสูงจากพื้นเพียง 30 เซนติเมตร ทําการออกรถให้มีความสูงอยู่ใน
ระดับของ Lifting zone จากการดําเนินการปรับปรุงดังกล่าวพบว่าค่า LI ลดลงจาก 1.5 มาเป็น 0.99 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ทําให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทํางานมากยิ่งขึ้น
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