
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารการจัดการความรู้ 
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โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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  หน้าท่ี 1 

แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมตดิดาวผลงานการจดัการความรู้ของ ทบ. 
  

1. ชื่อโครงการ   การเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประเภทโครงการ    โครงการใหม่     โครงการใหม่ Cross Functional    โครงการต่อยอด   
โครงการต่อยอด Cross Functional   
2. หน่วย  กวส.สกศ.รร.จปร.                                          เบอรโ์ทร - 
3. ชื่อกลุ่ม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ กวส.สกศ.รร.จปร.   
    คณะผู้จัดทำ  
                ร.ท. ภาคภูมิ  รวยลาภ                                 เบอร์โทร 084-5521378 
4. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ  
    กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร
วิศวกรรมอุตสาหการให้กับนักเรียนนายร้อยซึ่งวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการเป็นหนึ่งในวิชาบังคับตามหลักสูตร
วิศวกรรมอุตสาหการ ลักษณะการสอนของวิชานี้ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนหลายท่านซึ่งการสอนจะแบ่งตามหัวข้อที่
อาจารย์แต่ละท่านมีความชำนาญโดยเป็นการสอนแบบต่างคนต่างสอนซึ่งองค์ความรู้จะกระจายอยู่ที่อาจารย์แต่ละท่าน 
เมื่อมีอาจารย์บางท่านเจ็บป่วยหรือติดภารกิจจำเป็นไม่อาจมาสอนได้ก็จะเกิดปัญหาในการสอนขึ้น ทางคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ของกองวิชาจึงได้มีแนวคิดในการจัดทำคู่มือการสอนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขึ้นเพื่อเป็น
การรวมศูนย์องค์ความรู้และแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น  
5. วตัถุประสงค์ เปา้หมาย และตวัชี้วดั  
วัตถุประสงค ์
   เพ่ือลดปญัหาการกระจายขององคค์วามรู ้
ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย 

ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย 
ความพึงพอใจที่มตี่อคูม่ือการสอน มากกวา่หรือเท่ากบั 70 % 

 

6. สรุปผลการวเิคราะหส์าเหตุของปญัหา 
   6.1 การหาสาเหตุของปัญหาโดยการใช้เครื่องมือแผนภมูิก้างปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การกระจายของ
องค์ความรู้ 

มีความชำนาญ
เฉพาะหัวข้อที่ตนเอง

รับผิดชอบ 

บุคลากร 

เครื่องมือ 

กระบวนการ 

ขาดการรวมศูนย์
องค์ความรู ้

ขาดคู่มือการสอน 



 

  หน้าท่ี 2 

 
สาเหตุหลกั สาเหต ุ

Man 
บุคลากร 

- มีความชำนาญเฉพาะหัวข้อที่ตนเองรับผิดชอบ 
 

Method 
วิธีการ/กระบวนการทำงาน 

- ขาดการรวมศูนย์องค์ความรู้ 

Material 
วัตถุดิบ 

- 

Machine 
อุปกรณ์/เครื่องมืออำนวยความสะดวก 

- ขาดคูม่ือการสอน 

Environment 
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อปัญหา/ความเสี่ยง 

- 

 
 
7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ  
   

สาเหตุหลกั สาเหต ุ มาตรการ/แนวทางการ
แก้ปัญหา 

Man 
บุคลากร 

- มีความชำนาญเฉพาะหัวข้อที่ตนเอง
รับผิดชอบ 
 

- จัดทำคู่มือการสอน 

Method 
วิธีการ/กระบวนการทำงาน 

- ขาดการรวมศูนย์องค์ความรู้ - จัดทำคู่มือการสอน 

Material 
วัตถุดิบ 

- - 

Machine 
อุปกรณ์/เครื่องมืออำนวยความสะดวก 

- ขาดคูม่ือการสอน - จดัทำคู่มอืการสอน 

Environment 
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อปัญหา/ความ
เสี่ยง 

- - 

 
สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการในปี 2563 มีดังนี้ 
  - ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการสอนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
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8. ผลลัพธ์การดำเนินการ  

ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
ความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการสอน มากกวา่หรือเท่ากบั 70 % ไม่ม ี 85 % 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้คู่มือการสอนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ปัญหาของการกระจายองค์ความรู้ลดลง 
9. การกำหนดมาตรฐาน  
   - บุคลากรของกองวิชาฯ ที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการจะต้องอ่านคู่มือการ
สอนก่อนเริ่มดำเนินการสอน 
 
 
 
 
10. การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป  
     - ดำเนินการเผยแพร่คู่มือการสอนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการในระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้บุคลากรของกอง
วิชาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
 
 
 

 
ลงชื่อ ประธานกลุ่ม : ร.ท. ภาคภูมิ รวยลาภ 

                         (ภาคภมูิ รวยลาภ) 
วันที ่: 14 ก.ค. 2563 

 

 
ลงชื่อ ผู้ประสานงานการจดัการความรู้ของหน่วย:    
                        พ.อ. วรีะพงศ์ ตั้นเจริญ 

               (วีระพงศ์ ตั้นเจริญ) 
                    วันที่ : ............................... 

 
ลงชื่อ ผู้บริหารที่กำกับดูแล         : พ.อ. มนัส ธนวานนท ์
                                             (มนัส ธนวานนท์) 
                                     วนัที่ : ………………………………. 

หมายเหต ุ: ผูบ้ริหารที่กำกบัดแูล หมายถงึ ผู้บงัคบัหนว่ย, ผู้บริหารจัดการความรูข้องหน่วย 

 



 

 

 

 

 

 

ผนวก 



คู่มือ 

การสอนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

 

 

ผู้จัดทำ 

ร.ท. ภาคภูมิ รวยลาภ 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 



คำนำ 
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับ

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการให้กับนักเรียนนายร้อยซึ่งวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการเป็นหนึ่งในวิชาบังคับตาม
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ลักษณะการสอนของวิชานี้ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนหลายท่านซึ่งการสอนจะแบ่งตาม
หัวข้อที่อาจารย์แต่ละท่านมีความชำนาญโดยเป็นการสอนแบบต่างคนต่างสอนซึ่งองค์ความรู้จะกระจายอยู่ที่อาจารย์
แต่ละท่าน เมื่อมีอาจารย์บางท่านเจ็บป่วยหรือติดภารกิจจำเป็นไม่อาจมาสอนได้ก็จะเกิดปัญหาในการสอนขึ้น ทาง
คณะกรรมการการจัดการความรู ้ของกองวิชาจึงได้มีแนวคิดในการจัดทำคู่มือการสอนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรม          
อุตสาหการขึ้นเพ่ือเป็นการรวมศูนย์องค์ความรู้และแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น 



สารบัญ 
 

 เรื่อง          หน้า 
1. Lab HDT & Vicat Testing          1 
2. Lab Melt Flow Index Testing         4 
3. Lab Tensile Testing           8 
4. Lab Microsoft Office Word         17 
5. Lab การยศาสตร์          19 
6. Lab ความปลอดภัย          33 
7. Lab การควบคุมคุณภาพ            41 
8. Lab การอบชุบผิวแข็ง          45 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการทดสอบ HDT & Vicat Test 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ HDT & Vicat Test 

 
อุปกรณ์ 
 HDT & Vicat Test Machine 
 
ความนํา 

การทดสอบอุณหภูมิการเสียรูปของพลาสติก (Heat Distortion temperature, HDT & Vicat )  
ASTM D648 ISO75  

 
 
 
 
 

Displacement (mm) 
 

 

( 0.25 mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HDT 

 

 

Temp 

 

LAB SHEET No.1 
Topic: 

HDT & Vicat Testing 

Name:……………………………………… 
Section.:…..……………………………… 
Cdt.No.:…………………………………… 
 



IE 3003 Industrial Engineering Lab.    Page 2 
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ในการทดสอบเพ่ือทราบอุณหภูมิการเสียรูปของพลาสติกนั้น ด้วยมาตรฐานการทดสอบ ASTM D648 
ที่ ว่าด้วย Heat Distortion Temperature (HDT) จะเหมาะกับชิ้นงานที่มีความแข็งเพียงพอที่จะไม่เกิดการ
คืบในระยะสั้น ในที่นี้ชิ้นงานที่ต้องการทดสอบควรที่จะไม่อ่อนนุ่มหรือตกท้องช้าง (Sag) ที่อุณหภูมิเริ่มการ
ทดสอบ (250C) วัสดุประเภทที่มียางเป็นองค์ประกอบอยู่มากจะไม่เหมาะสมกับการทดสอบนี้ HDT ASTM 
D648 จะมีสองการทดสอบคือ HDT-A และ HDT-B หรือที่ เรียกว่า อุณหภูมิการเสียรูปของพลาสติกที่ High 
load (1.8 MPa) และ Low load  (0.45MPa) เมื่อชิ้นงานตามขนาดมาตรฐานที่กำหนด ได้ถูกนำมาจัดวางดัง
รูปข้างต้น ด้วยอัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ 2 องศาต่อนาที จนพบว่าชิ้นงานมีการเสียรูปโดยการกดของน้ำหนัก ไป
ที ่ระยะ 0.25 มิลลิเมตร ก็จะเรียกอุณหภูมินี้ว่า Heat Distortion Temperature 
 
รายการอ้างอิง 
 - 
 
แบบฝกหัดในหองปฏิบัติการ 

การทดสอบอุณหภูมิการเสียรูปของพลาสติก (ภาคปฎิบัติ)   
• มาตรฐาน ASTM D 648 และ ISO 75  ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบและผลที่ได้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตารางผลการทดสอบ HDT (A & B) 
ตัวอย่างที่ Defection 

Distance (mm) 

 

Temperature (o C) 
 
HDT (A) 

 
HDT (B) 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการทดสอบ Melt Flow Index: MFI 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ Melt Flow Index: MFI 

 
อุปกรณ์ 
 Melt Flow Index Tester  
 
ความนํา 

การทดสอบอัตราการไหลของพลาสติก Melt Flow Index: MFI เป็นการทดสอบคุณสมบัติการไหลตัวของ
พลาสติกเหลวจำพวก Thermoplastics ตามมาตรฐาน DIN 53735 (MFI, Melt Flow Index) ASTM D 
1238 และ ISO 1133 (MFR, Melt Flow Rate) การทดสอบนี ้จะคล้ายกับการ Extrusion คือ เป็นการ
หลอมเหลวพลาสติกในกระบอกทดสอบ (Cylinder) ด้วยอุณหภูมิที่กำหนดแล้วใช้น้ำหนักกดตามค่าที่กำหนด
เช่นกันกดลงบนแท่งกด (Piston) โดยให้แท่งกดกระทำกับพลาสติกเหลวที่อยู่ในกระบอกทดสอบพลาสติก
เหลวก็จะไหลผ่านหัวดายน์ออกมา หลังจากนั้นก็นำพลาสติกที่ไหลอกมาไปชั่งน้ำหนักเทียบกับ เวลา 10 นาที 
เราก็จะได้ค่าของ MFI ของพลาสติก ซึ่งมีหน่วยเป็น กรัม /10 นาที 

Melt flow index เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการผลิตปัจจุบันมีการใช้วัสดุสังเคราะห์ประเภทพลาสติก
เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดมีโรงงานผลิต (Produce) แปรรูป (Process) และนำกลับมาใช้ (recycle)ของ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกมากขึ้นเช่นกัน ปริมาณสูญเสียของพลาสติกในการผลิตในแต่ละวันก็มีมากเช่นกัน มูลค่า
ของการสูญเสียหรือมากจนเป็นความเสียหายตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงเครื่องจักรในโรงงาน เหตุผลหนึ่งก็มาจากการ
ไม่ทราบคุณสมบัติที่ถูกต้องหรือความเหมาะสมของคุณสมบัติของพลาสติกท่ีนำมาผลิต จึงต้องมีการตรวจสอบ
ค ุ ณ ภ า พ ข อ ง ว ั ต ถ ุ ด ิ บ  ค ่ า ข อ ง  MFI ข อ ง พ ล า ส ต ิ ก  ซ ึ ่ ง ม ี ห น ่ ว ย เ ป ็ น ก ร ั ม  / 10 น า ที  
เครื่องทดสอบหาอัตราการไหลนอกจากใช้หาค่าอัตราการไหลของพลาสติกแล้วยังใช้เป็นกระบวนการทางอ้อม
ในการบอกค่าน้ำหนักของโมเลกุลของเม็ดพลาสติก (Molecular Weight)ได้ ถ้าเม็ดพลาสติกที่ทดสอบหา 
Melt Flow Rate มีค่าสูงก็แสดงว่าเม็ดพลาสติกนั้นมีค่า Molecular Weight ต่ำ และขณะเดียวกัน Melt 
Flow Rate ยังบอกถึงความสามารถในการหลอมไหลของวัสดุภายใต้แรงดัน ในทางกลับกัน Melt Flow Rate 
ยังใช้ในการวิเคราะห์หาค่าความหนืดของวัสดุภายใต้สภาวะการรับแรงต่าง ๆ อัตราส่วนระหว่างค่าการทดสอบ
หา melt flow rate 2 ครั้ง ที่ค่าน้ำหนักต่างกันก็นำไปหาค่าการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลของพลาสติก
หรือ Molecular Weight Distribution 

เครื ่องทดสอบหา MFI มีการทำงานเหมือนกับ Rheometerแต่เป็นการทดสอบพลาสติกภายใต้
เงื่อนไข การกำหนดแรงเฉือนต่ำ (low Shear) ถึงแม้ว่าค่า Shear Stress หรือ Shear Rate ที่กำหนดหรือ
ทดสอบจะมีค่าต่ำมากเมื่อเทียบกับค่าที่ใช้ในกระบวนการผลิต แต่ก็ยังนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดหรือ
เลือกใช้วัสดุในกระบวนการผลิตได้ ค่า MFR ที่สูงแสดงว่ามีความสามารถในการหลอมไหลได้ง่ายหรือนำไปใช้

 

LAB SHEET No.2 
Topic: 

Melt Flow Index Testing 

Name:……………………………………… 
Section.:…..……………………………… 
Cdt.No.:…………………………………… 
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ในกระบวนการผลิตที่ต้องการ Shear Rate สูงเช่น กระบวนการขึ้นรูปด้วยการฉีด( Injection Molding) ค่า 
MFR ใช ้แสดงค่าของ Molecular Weight ของพลาสติก และ ค่าความแข็งแรงทางกล(Mechanical 
Strength) ได้ด้วย  

 
 

เครื่องทดสอบ MFI ถูกออกแบบเพื่อใช้ทดสอบหาค่า MFI ตามมาตรฐาน ISO 1133 และ ASTM D 
1238 ISO1133 ซึ่งเข้ามาแทนที่ของมาตรฐานของประเทศต่างๆเช่น DIN 53735 (Germany), NF: 51-106 
(France), UNI 5640-74 (Italy) U NE 53098 (Spain) 
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เครื่องทดสอบ MFI มีส่วนประกอบและการทำงานคือ เป็นเครื่องทดสอบหาคุณสมบัติการไหลของ
พลาสติกโดยการรีดผ่านรูมาตรฐาน (Standard Die) แรงที่ใช้ในการรีด (Extrude) ได้จาก ตุ้มน้ำหนัก กดผ่าน 
Piston ไปยังพลาสติกที่ได้รับความร้อนจนหลอมไหล โดยความร้อนจะถูกควบคุมด้วยตัวควบคุมอุณหภูมิ
พลาสติกที่ได้รับความร้อนจะหลอมไหลผ่าน Die มาตรฐาน ด้วยแรงกดจากตุ้มน้ำหนัก มีการทดสอบหาค่า 
MFI อยู่ 2 วิธี 

วิธีที่ 1 Manual cut-off (Procedure A) วิธีนี้เหมาะกับพลาสติกที่มีค่า MFR อยู่ระหว่าง 0.15 ถึง 
25 g/10 mins หร ือใช ้สำหร ับการเปร ียบเท ียบระหว ่าง พลาสต ิกทั่ ว ไปก ับพลาสต ิกท ี ่ เต ิมสาร 
          ว ิธ ีท ี ่  2 Automatic method (Procedure B) ว ิธ ีน ี ้จำเป ็นจะต้องทราบค่า Melt Density เพ่ือ
ประกอบในสมการ คำนวณหาค่า MFI ,โดยการหาค่าปริมาตรของพลาสติกหลอมไหลต่อเวลา (Melt Volume 
Rate, MVR) AFRT เป็นอุปกรณ์เสริมเพื ่อช่วยวัดหาระยะการเคลื ่อนที ่ของ Piston นำมาคำนวณ Melt 
Volume Rate, MVR ภายระยะที่กำหนดโดยอัตโนมัติ วิธีทดสอบ B เหมาะกับการทดสอบหาค่า MFI ตั้งแต่ 
0.5 ถึง 900g/10mins.(ตาม ISO 1133 กำหนดให้ทดสอบได้ถึง 100g/10mins)  
 
วิธีการปฏิบัติ 
1. ถ้าเครื่องยังไม่เปิดใช้งาน ตรวจสอบการตั้งวางเครื่องให้ได้ระดับ โดยวางระดับน้ำที่ด้านบนของ Barrel ปรับ 
    ขาตั้งวางเครื่องให้ระดับน้ำอยู่ตรงกึ่งกลาง เอาระดับน้ำออก 
2. เปิดเครื่องทดสอบตั้งระดับอุณหภูมิที่กำหนดตามค่าประเภทของเม็ดพลาสติก 
3. เมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่ตั้งและคงท่ี ใส่ Die และ Piston เข้าไปใน Bore รอจนอุณหภูมินิ่งอีกครั้ง 
4. ดึง Piston ออก ใส่ตัวอย่างทดสอบตามปริมาณในตารางเข้าไปใน Bore ทีละน้อยจะหมด ระหว่างที่ใส่ 
   ตัวอย่างทดสอบให้ใช้ Charging Tool กดไล่อากาศจากตัวอย่างทดสอบ การใส่ตัวอย่างทดสอบและ Pac 
   ควรใช้เวลาไม่เกิน1 นาท ี
5. ใส่ Pistonพร้อมกับตัวค้ำยัน (Piston support sleeve) และรอจนครบเวลา Preheat (ประมาณ 4-6 นาที) 
6. วางตุ้มน้ำหนักตามค่าจากตารางบน Piston จะมีพลาสติกหลอมไหลเริ่มออกมาจาก Die 
7. ห้ามทำการกดตุ้มน้ำหนักหลังจากครบเวลา Preheat แล้ว 
 
รายการอ้างอิง 
 - 
 
แบบฝกหัดในหองปฏิบัติการ 

การทดสอบอัตราการไหลของพลาสติก (ภาคปฎิบัติ)   
• มาตรฐาน ASTM D 1238 และ ISO 1133  ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบและผลที่ได้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตารางผลการทดสอบ MFI 
ตัวอย่างที่ Cut time (s) นน.ที่วัดได้ MFI (g/10นาที) 

(600xนน.ที่วัดได้/ Cut time) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

ตัวอย่างที่ Cut time (s) นน.ที่วัดได้ MFI (g/10นาที) 
(600xนน.ที่วัดได้/ Cut time) 
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วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาหลักการและวิธีการทดสอบพลาสติกเมื่อได้รับแรงดึง 
  2. เพื่อทดสอบแรงดึงและหาความเค้นจุดคราก โมดูลัสความยืดหยุ่น ความต้านทานแรงดึงสูงสุด 
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว และความเครียดที่จุดแตกหักของโลหะเม่ือได้รับแรงดึง 
  3. เพ่ือศึกษาลักษณะการเปลี่ยนรูปและการแตกหักของพลาสติก 
 
อุปกรณ์ 
 Tensile Machine 
 
ความนํา 
  การทดสอบแรงดึง (Tensile Testing) เป็นการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุเพ่ือใช้หาสมบัติ  ทางกล 
เนื่องจากการที่ชิ้นงานทดสอบแรงดึงถูกดึงให้ยืดจนขาดในแนวแกน โดยกำหนดให้ความเร็วในการดึงมีค่าต่ำ
และมีค่าคงที่ตลอดการดึง เพื่อให้ค่าที่ได้จากการทดสอบมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด นอกจากนี้ ชิ้นงาน
ทดสอบที่ถูกดึงต้องไม่รับภาระอื่นนอกเหนือจากแรงดึงตัวอย่างคุณสมบัติที่หาได้จากการทดสอบแรงดึง ได้แก่ 
ความต้านทานแรงดึงสูงสุด โมดูลัสความยืดหยุ่น เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ความเหนียวและความเค้นจุดคราก 
   1.1 มาตรฐานในการทดสอบ 
   มาตรฐานในการทดสอบแรงดึงของวัสดุที่นิยมใช้ในทางวิศวกรรมมีดังนี้  
   1.1.1กสถาบันมาตรฐานการทดสอบและวัสดุอเมริกัน (American Society for- Testing 
and Materials: ASTM)  
   1.1.2กองค ์การมาตรฐานสากลหร ือองค ์การระหว ่างประเทศว ่าด ้วยมาตรฐาน 
(International Standards Organization: ISO) 
   1.1.3กมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standards: JIS)  
   1.1.4กมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai Industrial Standards: สมอ.) 
  1.2 ความเค้นและความเครียดทางวิศวกรรม  
   วัสดุเมื่อถูกแรงภายนอกกระทำจะทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปของวัสดุ ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ แบบที่หนึ่ง คือ การเปลี่ยนรูปอย่างยืดหยุ่น (Elastic Deformation) เกิดขึ้นเมื่อวัสดุรับแรง
กระทำแล้ววัสดุเกิดการเปลี่ยนรูปหรือขนาด และเมื่อปล่อยแรงกระทำออกไปแล้ว วัสดุจะกลับสู่ขนาดเดิม

 

LAB SHEET No.3 
Topic: 

Tensile Testing 

Name:……………………………………… 
Section.:…..……………………………… 
Cdt.No.:…………………………………… 
 



IE 3003 Industrial Engineering Lab.    Page 9 

   Department of Ordnance Engineering, CRMA 

เหมือนก่อนที่จะรับแรงกระทำ เช่น การดึงหนังยางให้ยืดแล้วปล่อยแรง หนังยางจะกลับสู่สภาพเดิม แบบที่
สอง คือ การเปลี่ยนรูปอย่างถาวร (Plastic Deformation) เกิดขึ้นเมื่อวัสดุรับแรงกระทำแล้วเกิดการเปลี่ยน
รูปหรือเปลี่ยนขนาดไปจากเดิม และเมื่อปล่อยแรงกระทำออกไปแล้ว วัสดุจะไม่กลับสู่สภาพเดิม เช่น การงอ
ลวดหรือดัดลวดโลหะเป็นรูปร่างต่างๆ 
  การทดสอบแรงดึงนั้น จะส่งผลทำให้เกิดความเค้นและความเครียดในชิ้นงานทดสอบ ซึ่ง
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการที่ชิ ้นงานทดสอบถูกดึงด้วยแรงดึงอย่างช้า  ๆ ใน
แนวแกน โดยขนาดแรงดึงและความยาวของชิ้นงานทดสอบจะเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงของการทดสอบแรงดึง 
ดังภาพที่ 1.1 และสามารถเขียนสมการหาความเค้นและความเครียดทางวิศวกรรมได้ดังสมการที่ 1.1-1.2   
 

 
 

ภาพที่ 1.1 การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุเมื่อได้รับแรงดึง 1 

 
กกกกกกกก1.2.2กความเค้นทางวิศวกรรม (Engineering Stress) คือ ค่าอัตราส่วนระหว่างโหลดหรือแรงที่
กระทำต่อพ้ืนที่หน้าตัดที่ตั้งฉากกับแรงที่กระทำนั้น ดังสมการที่ 1.1 
 

oA

F
=  

 
          =    ความเค้นทางวิศวกรรม (N/m2) 
      F  =    แรงดึง (N) 
     oA  =    พ้ืนที่หน้าตัดเริ่มต้นของชิ้นงาน (m2) 

 
กกกกกกกก1.2.2กความเครียดทางวิศวกรรม.(Engineering Strain) คือ. ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงการยืดตัว
ของวัสดุตามแนวทิศทางของแรงดึงชิ้นงานทดสอบเทียบกับความยาวเริ่มต้นของชิ้นงานทดสอบ ดังสมการที่ 
1.2 

…… (1.1) 
 

โดยที่ 
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oL

L
=  

 
         =    ความเครียดทางวิศวกรรม 
     L  =    ความยาวที่เปลี่ยนไป (mm) 
      oL  =    ความยาวเดิมของชิ้นงาน (mm) 

 
  1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด 
  การพิจารณาค่าความเค้นนั้นใช้การคำนวณจากค่าพื้นที่หน้าตัดที่เปลี่ยนไป ณ ช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาหนึ่งที่ชิ้นงานทดสอบมีหน้าตัดเล็กลง เนื่องจากกราฟท่ีเกิดจากการทดสอบนั้น  ใช้ค่าพ้ืนที่หน้าตัดของ
ชิ้นงานทดสอบเริ่มต้นในการคำนวณ และเม่ือมีพ้ืนที่หน้าตัดเปลี่ยนขนาดไปในระหว่างการทดสอบ จะส่งผลให้
แรงกระทำที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ค่าความเค้นเฉลี่ยในกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นและความเครียดหลังจากจุดที่รับแรงสูงสุดลดลง ในขณะที่โลหะจะเกิดการเพิ่มความเครียด (Strain 
Hardening) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าความเค้นในการเปลี่ยนรูปวัสดุเพ่ิมข้ึน  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
และความเครียดเรียกว่า กฎของฮุก (Hooke’s law) ถูกค้นพบครั้งแรกโดย โรเบิร์ต ฮุก (Robert Hookes) 
วัสดุใดที่แสดงความสัมพันธ์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบยืดหยุ่น หมายถึง .วัสดุจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
กลับมาอยู่ในสภาพเดิมทุกประการโดยไม่มีการสูญเสียพลังงาน  
  กราฟความเค้นและความเครียดของวัสดุแต่ละชนิด .เป็นสิ่งที่แสดงสมบัติของวัสดุว่ามี
พฤติกรรมการรับแรงและเสียรูปในลักษณะใด วัสดุต่างชนิดกันจึงมีรูปแบบของกราฟที่ต่างกันไป ค่าสมบัติทาง
กลที่สำคัญของวัสดุสามารถอ่านได้จากกราฟ เช่น ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุดที่วัสดุทนรับได้ (Ultimate 
Tensile Strength) ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity) ค่าความเค้น จุดคราก (Yield Strength) และ
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว (Percentage of Elongation)  กกกก1.2.3 
 

 

…… (1.2) 
 

โดยที่ 
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ภาพที่ 1.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด1 

 
  จากภาพที ่1.2งเป็นการดึงชิ้นงานทดสอบอย่างช้า ๆ ชิ้นงานทดสอบจะค่อย ๆ ยืดตัวออกจนถึง
จุด A เรียกว่า พิกัดสัดส่วน (Proportional Limit) ในช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดจะเป็น
สัดส่วนคงท่ี จึงได้กราฟเป็นเส้นตรงและภายใต้พิกัดสัดส่วนนี้วัสดุจะแสดงพฤติกรรมการคืนรูปแบบอิลาสติก นั่น
คือ เมื่อปล่อยแรงกระทำชิ้นงานทดสอบจะกลับไปมีขนาดเท่าเดิม เมื่อเพิ่มแรงกระทำต่อไปจนเกินพิกัดสัดส่วน 
เส้นกราฟจะค่อย ๆ โค้งออกจากเส้นตรง โลหะจะยังคงแสดงพฤติกรรมการคืนรูปได้อีกเล็กน้อยจนถึงจุด B เรียกว่า 
จุดคราก (Yield Point) เริ่มเป็นจุดที่เกิดการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติก หลังจากจุดครากไปแล้ววัสดุจะเปลี่ยนรูป
ถาวรโดยความเค้นจะเพ่ิมอย่างช้าๆ หรืออาจจะคงที่จนถึงจุดสูงสุดที่จุด C เรียกว่า ความต้านทานแรงดึงสูงสุด 
และจุด D เป็นจุดที่วัสดุเกิดการแตกหรือขาดออกจากกัน เรียกว่า ความเค้นประลัย (Rupture Strength)  
  1.4 โมดูลัสความยืดหยุ่น 
   โมดูล ัสความยืดหยุ ่น (Modulus of Elasticity) หร ือเร ียกว ่าโมดูล ัสของยัง 
(Young’s Modulus) คือ ความสามารถในการต้านทานการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุเมื่อมีแรงมากระทำมี
หน่วยเป็นจิกะปาสคาล (GPa) หรือ แรงปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นหาได้จากอัตราส่วน
ระหว่างความเค้นต่อความเครียดซึ่งแปรผันตรงซึ่งกันและกัน สามารถคำนวนได้ ดังสมการที่ 1.3 
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=E

 
       
   E  =    โมดูลัสของยัง (psi) 
     =    ความเค้นทางวิศวกรรม (N/m2) 
     =    ความเครียดทางวิศวกรรม 
     
  1.5 ความเค้นจุดคราก   
  ความเค้นจ ุดคราก (Yield Strength) คือ ขนาดของความเค้นของว ัสดุที่ มี
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบยืดหยุ่นไปเป็นแบบถาวร ค่าความเค้นจุดครากมีหน่วยเป็น   เมกะ
ปาสคาล (MPa) หรือแรงปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) การหาค่าความเค้นจุดครากที่แท้จริง สามารถกำหนดจุด
ครากได้โดยใช้วิธีออฟเซต (Offset) และวิธีนี้ทำได้โดยการลากเส้นตรงให้ขนานกับกราฟในส่วนที่เป็นเส้นตรง
ช่วงแรก และจะให้เส้นตรงนี้เริ่มจากตำแหน่งที่มีค่าความเครียดเท่ากับ.0.2% (0.002).เมื่อเส้นตรงเส้นนี้ตัดกับ
เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด กำหนดให้จุดตัดนั้น.เป็นจุดคราก (Yield Point) 
ซึ่งเรียกความเค้นจุดครากที่หาได้โดยวิธีนี้ว่า ความเค้นพิสูจน์ (Proof Stress) 
  1.6 ความต้านทานแรงดึงสูงสุด 
   ความต้านทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate Tensile Strength).นั้น.จะเกิดขึ้นหลังจาก
การเกิดคราก (Yielding) โดยความเค้นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากแรงดึงที่กระทำอยู่จนถึงจุดสูงสุดของกราฟ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ดังนั้น ค่าความต้านทานแรงดึงก็คือ ค่าความเค้นสูงสุดที่
วัสดุนั้น ๆ สามารถรับได้  บางครั้งพบว่าค่าความต้านทานแรงดึงจะเป็นค่าเดียวกับค่าความเค้นจุดครากหรือค่า
ความเค้นประลัย ซึ่งจะพบได้ในวัสดุเปราะและที่ตำแหน่งก่อนความต้านทานแรงดึงที่จุดสูงสุดพบว่า วัสดุจะมี
การเปลี่ยนรูปแบบถาวรอย่างสม่ำเสมอ แต่เมื่อถึงจุดสูงสุดนี้  ชิ้นงานทดสอบจะเกิดคอคอด และการเปลี่ยน
รูปแบบถาวรจะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งคอคอดนี้เป็นหลัก  
  1.7 ความเค้นประลัย  
   ความเค้นประลัยหรือความแข็งแรงการแตกหัก (Rupture Strength) คือ ความ
เค้นที่ชิ้นงานทดสอบเกิดการแตกหัก จุดที่เกิดการแตกหักของวัสดุจะเกิดบริเวณที่ชิ้นงานทดสอบเกิดคอคอด
มาอย่างตอ่เนื่อง 
  1.8 ความเหนียว 
   ความเหนียว (Ductility) คือ.การบอกปริมาณขนาดของการเปลี่ยนรูปแบบถาวร
ของวัสดุจนถึงจุดที่วัสดุนั ้นเกิดการแตกหัก ค่าที่ใช้วัดจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์การยืดตัว (Percentage of 

…… (1.3) 
 

โดยที่ 
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Elongation: %EL) ซึ ่งสามารถคำนวณได้ดังสมการที ่ 1.4 และค่าเปอร์เซ็นต์การลดลงของพื้นที ่หน้าตัด 
(Percentage of Reduction in Area: %RA) สามารถคำนวณได้ ดังสมการที่ 1.5 และอธิบายได้ดังภาพที่ 1.3 
 

           100% 






 −
=

o

o

L

LL
EL              . 

  
    EL%    =    ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว (%) 

    L       =    ความยาวส่วนที่ยืดออกตอนที่ชิ้นงานขาด (mm) 
        oL       =    ความยาวเดิมของชิ้นงาน (mm)  

 

100% 






 −
=

o

o

A

AA
RA  

 
    RA%    =    ค่าเปอร์เซ็นต์การลดลงของพ้ืนที่หน้าตัด (%) 

    A       =    พ้ืนที่หน้าตัดส่วนขณะเกิดการแตกหัก (mm) 
        oA       =    พ้ืนที่หน้าตัดเดิมของชิ้นงาน (mm)  

 

 
 

ภาพที่ 1.3 เปอร์เซ็นต์การยืดตัวและเปอร์เซ็นต์การลดลงของพ้ืนที่หน้าตัด1 

การเตรียมชิ้นงานทดสอบ 
 การปฎิบัติการทดสอบแรงดึงจะทดสอบแรงดึงเหล็กเพลากลม และอะลูมิเนียมเพลากลม โดยมี
ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานทดสอบดังนี้ 
 1. ตัดวัสดุเหล็กเพลากลม และอะลูมิเนียมเพลากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร 
ให้มีความยาว 100 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 1.7 
 

…… (1.4) 
 

…… (1.5) 
 

โดยที่ 

โดยที่ 
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ภาพที่ 1.7 การตัดเหล็กเพลากลมและอะลูมิเนียมเพลากลม2 

 1.2 นำเหล็กเพลากลมและอะลูมิเนียมเพลากลมที่ผ่านการตัดมาทำการกลึงและทำการกลึงให้
ได้ขนาดและรูปร่างของชิ้นงานทดสอบ ดังภาพที่ 1.8 

 
 

ภาพที่ 1.8 ขนาดและรูปร่างของชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน ASTM1 

ขั้นตอนการทดสอบ  
 1. ตรวจสอบขนาดและลักษณะรูปร่างของชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน ASTM  
 2. นำชิ้นงานทดสอบแรงดึงมาติดตั้งกับชิ้นงานอุปกรณ์จับยึด โดยกำหนดให้ชิ้นงานทดสอบ
แรงดึงควรอยู่บริเวณก่ึงกลางของปากจับบน และปากจับล่างของเครื่องทดสอบเอนกประสงค์ ดังภาพที่ 1.9  
 

 
 

ภาพที่ 1.9 ลักษณะการติดตั้งชิ้นงานทดสอบกับอุปกรณ์จับยึด2 

ชิ้นงานทดสอบ 
ปากจับบน 

ปากจับล่าง 

100 mm 

Ø 
10

 m
m
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 1.5.3 ติดตั้งอุปกรณ์วัดระยะการยืดตัวเข้ากับความยาวของระยะทดสอบของชิ้นงานทดสอบ ดัง
ภาพที่ 1.10  

 
ภาพที่ 1.10 ลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์วัดระยะการยืดตัว1 

 
รายการอ้างอิง 
 - 
 
แบบฝกหัดในหองปฏิบัติการ 
ผลการทดสอบแรงดึง  
 -บันทึกค่าผลการทดสอบแรงดึงที่ได้จากโปรแกรมทดสอบ NEXYGEN Plus และบันทึกลงในตาราง
บันทึกผลการทดสอบ ในตารางที่ 1.1   
 
ตารางท่ี 1.1 ตารางบันทึกผลการทดสอบแรงดึงจากโปรแกรมทดสอบ NEXYGEN Plus  

รายละเอียด พลาสติก ยาง 

เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm)   

ความยาวชิ้นงาน (mm)   

พ้ืนที่หน้าตัด (mm2)   

ความยาวระยะการทดสอบ (mm)   

โมดูลัสความยืดหยุ่น (psi)   

แรงต้านทานจุดคราก (N)   

ความเค้นจุดคราก (MPa)   

แรงที่รับได้สูงสุด (N)   

อุปกรณ์วัดระยะการ
ยืดตัว 

ปากจับบน 
ชิ้นงาน
ทดสอบ 

ปากจับล่าง 
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ความต้านทานแรงดึงสูงสุด (MPa)   

ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว (%)   

อุณหภูมิในการทดสอบ (°C)   

ความเร็วในการทดสอบ (m/s)   

ลักษณะการแตกหักของวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 วาดกราฟความสัมพันธ์ของค่าความเค้นและความเครียดทางวิศวกรรม 
  วาดกราฟความสัมพันธ์ของค่าความเค้นและความเครียดทางวิศวกรรมของพลาสติกที่ใช้ทำ
ชิ้นงานทดสอบ พร้อมทั้งกำหนด จุดพิกัดสัดส่วน ความเค้นจุดคราก และความต้านทานแรงดึงสูงสุด  
 
 

 
           
กกกกกกกก1.6.2ก 
 

ความเคน้ (Stress) N/m2 

 

ความเครียด (Strain) 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Word 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้แถบเครื่องมือในการพิมพ์งาน 

 
อุปกรณ์ 
 คอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม Microsoft word 2007 หรือ 2010  
 
ความนํา 
 การสร้างเอกสารเป็นการเริ่มต้นของการจัดทำเอกสาร รูปแบบการสร้างเอกสารมี 2 แบบ คือ  การสร้าง
เอกสารจากแม่แบบ  และการสร้างเอกสารจาก Microsoft Office Online  ซึ่งประกอบด้วยเอกสารแบบต่าง ๆ เช่น  
จดหมาย  บันทึกช่วยจำ  ประวัติส่วนตัว  และเอกสารทั่วไป ฯลฯ  ที่สามารถนำรูปแบบมาปรับให้ใช้งานได้ตาม
ต้องการ  ข้อความและเอกสารต่าง ๆ ที่พิมพ์ลงไป  จะถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำชื่อว่า  “แรม”  ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์   
 
วิธีการปฏิบัต ิ

ปฏิบัติการที ่1. ตั้งค่าหน้ากระดาษ  
Page Layout  >  Margins  >  Custom Margins  > Margin (top-bottom-left-right) > OK 

ปฏิบัติการที ่2. กำหนดกระดาษแนวตั้ง/แนวนอน 
Page Layout  >  Margins  >  Custom Margins  >  Orientation (เลอืก) >  OK 

ปฏิบัติการที ่3. ตั้งค่าหัวกระดาษ (ระยะห่างระหว่างขอบกระดาษถึงเลขหน้า) 
Page Layout > Margins  >  Custom Margins > Layout  > From edge (ระบุ 2.5 cm) >  OK 

ปฏิบัติการที ่4. กำหนดเลขหน้า (ตำแหน่งที่หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ) 
Insert  >  Page Number  >  เลือก Top of page (หัวกระดาษ)  

ปฏิบัติการที ่5. กำหนดเลขหน้าแผ่นแรกต่างจากแผ่นอ่ืนๆ (แผ่นแรกไม่ปรากฎเลขหน้า) 
Insert  >  Page Number  >  เลือก Top of page  > Design > ทำเครื่องหมาย / Different First Page 

ปฏิบัติการที ่6. การพิมพ์เลขหน้าตามความต้องการ 
 Page Number > Format Page Number >                       >  OK 

ปฏิบัติการที ่7. การจัดระยะห่างระหว่างบรรทัด 
 Paragraph > Spacing > กำหนด Before, After, Line spacing > OK 

ปฏิบัติการที่ 8. การตั้ง Tab   
 Paragraph > Tabs > Default tab stops กำหนดประมาณ 1.68 cm (ประมาณ 8 อักษร) > OK 

 

 

LAB SHEET No.4 
Topic : 

 การใช้ Microsoft Office Word 

Name:……………………………………… 
Section.:…..……………………………… 
Cdt.No.:…………………………………… 
 

Start  at…. 
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ปฏิบัติการที ่9. การพิมพ์ให้หัวข้อตรงกันตามหัวข้อหลัก หัวข้อรอง 
 ตั้ง Tab บรรทัดแรกท่ีพิมพ์ > Click Format Painter >เอาเคอร์เซอร์วางหน้าตำแหน่งที่ต้องการให้ 
Format ในบรรทัดถัดๆ ไปเหมือนกับบรรทัดแรกท่ีได้กำหนดไว้> Click Mouse ข้างซ้าย 

ปฏิบัติการที ่10. การปรับระยะห่างระหว่างอักษร 
 Font > Charater Spacing > Spacing เลือก Condensed (บีบอักษร) และกำหนดตามต้องการ > OK 

ปฏิบัติการที ่11. การกระจายอักษรให้ช่องไฟเหมาะสม 
 เลือก Distributed  

ปฏิบัติการที่ 12.  การสร้างตาราง /รูปภาพ /แผนภูมิ  
 Insert > Table 
 Insert > Picture > Compress Pictures > เลือก Text Wrapping > Through > เลื่อนตำแหน่งภาพให้
เหมาะสม > Crop ภาพหากต้องการ 
 Insert > Chart 

ปฏิบัติการที่ 13.  การใช้ equation /Symbol 
 Insert > equation 
 Insert > Symbol 
 
ข้อระวังเรื่อง 

1.การเว้นวรรคประโยค / การพิมพ์แยกคำ  
2.การบันทึก file งาน ควรบันทึกวันที่ หรือเวลาหากเป็นวันเดียวกันแล้วมีการแก้ไข 
3.การแปลง file งานเป็น pdf. / การสั่งพิมพ์ ให้ตรวจดูความถูกต้องในการจัดหน้ากระดาษก่อนพิมพ์ทั้งเล่ม 

 
 
 
 
รายการอ้างอิง 
 - 
 
แบบฝกหัดในหองปฏิบัติการ 
คำสั่ง    1. ให้นนร.สร้างแฟ้มเอกสาร 1 แฟ้ม  
           2. ตั้งค่าหน้ากระดาษ ด้านบน 3.75 cm.  ด้านล่าง 2.5 cm.    ด้านขวา 2.5 cm.   ด้านซ้าย 3.75 cm.   
           3. กำหนดขนาดตัวอักษร 16 Point แบบตัวอักษร TH SarabunPSK 

4. พิมพ์งานตามแบบพิมพ์ท่ีกำหนดให้ และให้จดัรูปแบบการพิมพ์ตามปฏิบัติการที่ 1-11 
 5. พิมพ์งานตามข้อ 4 เสร็จแล้วให้แทรกรูปภาพ 1ภาพ จัดใหเ้หมาะสมกับหน้ากระดาษ 
 6. แทรกตาราง จำนวน 7 Columns, 8 Rows และพิมพ์หัวตารางให้เรียบร้อย(กำหนดเอง) 

 7. แทรกการพิมพ์ในบรรทัดสุดท้ายดังนี้    5
2

103
×

√25
2

√35
÷

10−2

10
     

 8. เมื่อพิมพ์งานเสร็จในข้อ 4-7 แล้วให้ save file งานเป็น pdf.  โดยตั้งช่ือว่า งานพิมพ ์
9. ให้นักเรียนส่งไฟล์มาที่ email : Khat-ti@hotmail.com ( ใส่ชื่อ - สกุล, ตอน เลขท่ี ให้เรียบร้อยทีท่้ายกระดาษ ) 

 

• หมายเหตุ ไม่นิยมใช้สัญลักษณ์ Bullet  (   - ,      ) ในการพิมพ์หัวข้อ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเรียนรู้การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางด้านการยศาสตร์ 
2. เพ่ือศึกษาการใช้เครื่องมือวัดสัดส่วนร่างกาย (Anthropometor) 
3. เพื่อศึกษาการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆ 
 3.1 วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการกำมือ 
 3.2 วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนในการยก 
 3.3 วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล่ในการยก 
4. สามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการทดลองวัดค่า กับมาตรฐานที่มีได้ 

 
อุปกรณ์ 
 1. เครื่องวัดสัดส่วนร่างกายแบบมาร์ติน(Martin-Type Anthropometor) 
 2. เครื่องวัดกำลังสถิตของกล้ามเนื้อมือ (Grip dynamometer) 
 3. เครื่องวัดกำลังสถิตของกล้ามเนื้อ (Jackson Strength) 
 
ความนํา 
 คำว่า การยศาสตร์(Ergonomics)1มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานที่ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ต่างๆ ในการทำงานว่าสะดวกสบายและเหมาะสมเพียงใด อันจะส่งผลให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
 Ergonomics มาจากรากศัพท์ในภาษากรีก 2 คำ คือ ergonซึ่งแปลว่างาน (Work) กับ nomosซึ่ง
แปลว่า กฎ (Law) ดังนั้น เมื่อนำคำทั้งสองคำรวมกันจะได้ความหมายของ ergonomics ที่ว่า เป็นการศึกษา
กฎเกณฑ์ในการทำงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะปรับปรุงงานหรือสภาวะงานให้เข้ากับแต่ละบุคคล และใช้
ความรู้ ตลอดจนกระบวนการหรือวิธีการต่างๆ โดยคำนึงถึงทางด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์  
 การยศาสตร์เกี่ยวข้องกับแนวความคิดทุกประการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนหรือผู้ปฏิบัติงาน 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม แต่ก็ยังให้ความสำคัญของการศึกษาเรื่องการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ระบบงานในการทำงานโดยใช้หลักวิชาการยศาสตร์นำมาประยุกต์ใช้เพื่อความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานอีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้ได้ทราบวิธีการที่จะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางการยศาสตร์ที่จะนำมาใช้ใน การ
ออกแบบ วิเคราะห์หรือประเมินผล  ผู้ศึกษาทางการยศาสตร์จึงควรรับทราบข้อมูลที่มีความจำเป็น แนว
ทางการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ และข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้ 

• สัดส่วนร่างกายและการวัด 
 Anthropometry เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสัดส่วนร่างกาย และสมบัติทางกายภาพของมนุษย์ การวัด
สมบัติทางกายภาพและสัดส่วนร่างกายถือได้ว่าเป็นความสำคัญมากต่อการออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจน

 

LAB SHEET No.5 
Topic : 

การยศาสตร์ (Ergonomics) 

Name:……………………………………… 
Section.:…..……………………………… 
Cdt.No.:…………………………………… 
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การออกแบบสถานีงาน ข้อมูลจากการวัดดังกล่าวจะช่วยให้นักการยศาสตร์ผู้ออกแบบสามารถทำการเน้นไปยัง
ผู้ใช้ได้อย่างเฉพาะเจาะจง พื้นฐานของการนำเอาข้อมูลสมบัติทางกายภาพและสัดส่วนร่ างกายไปใช้ในการ
ออกแบบ คือการหามิติที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบ มีมิติ 2 ประเภทที่จะนำไปใช้ในการออกแบบได้ นั่น
คือ 
 มิติเผื่อ (clearance dimensions) หมายถึง การมีช่องว่างที่น้อยที่สุดระหว่างคนทำงานกับสถานีงาน 
เช่น การควบคุม การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักร ระยะเผื่อมีขึ ้นได้โดยคนรูปร่างใหญ่จากกลุ่ม
ประชากรที่เป็นผู้ใช้ (เช่น ขนาดของประตู น่าจะได้มาจากมิติของผู้ใช้ที่มีรูปร่างใหญ่ที่สุด) 
 มิติเอื้อมถึง (reach dimensions) หมายถึง ช่องว่างที่มากที่สุดที่ยอมรับได้สำหรับคนที่จะควบคุม
เครือ่งจักร ได้มาจากมิติที่น้อยที่สุดในกลุ่มผู้ใช้ (เช่น ความสูงของคันโยกได้มาจากคนที่เล็กท่ีสุด) 
 ปรัชญาในการออกแบบมีอยู่ 3 ลักษณะที่นักการยศาสตร์จะได้นำข้อมูลสมบัติทางกายภาพและ
สัดส่วนร่างกายไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบคือ 

- การออกแบบเพื่อกลุ่มโดยเฉลี่ย (design for the average) ปัญหาของการออกแบบข้อนี้ก็คือ 
อาจไม่เหมาะกับผู้ใดเลย เพราะไม่มีใครที่จะมีมิติเฉลี่ยในทุกส่วนสัด อย่างไรก็ดี การออกแบบวิธีนี้
อาจใช้ได้กับอาคารสถานที่สาธารณะ เช่น เก้าอ้ีนั่งในสวนสาธารณะ ที่นั่งรถบัส และท่ีอ่ืนที่ต้องใช้
โดยประชากรจำนวนมาก เป็นต้น 

- การออกแบบสำหรับบุคคลที่มีที่มีขนาดสุดๆ (design for the extremes) ปัญหาที่พบสำหรับวิธี
นี้คือเรื่องต้นทุน สมมติว่าถ้าที่นั่งสำหรับคนขับถูกออกแบบเพื่อให้สำหรับคนที่มีร่างกายเล็กที่สุด 
พอคนที่มีตัวใหญ่ที่สุดมาใช้ ย่อมเกิดปัญหาขึ้นตามมาอย่างแน่นอน ดังนั้นการ เข้าใจถึงกลุ่ม
ประชากรที่จะใช้เป็นอย่างดี จะสามารถช่วยลดข้อขัดแย้งเหล่านี้ลงได้ 

- การออกแบบสำหรับกลุ่มคน (design for range) หมายถึง การออกแบบสำหรับประชากรเป็น
กลุ่ม ซึ่งจะใช้ช่วงระหว่างเปอร์เซ็นไทล์ที่ 5 และที่ 95 มาเป็นฐานในการออกแบบการออกแบบวิธี
นี้จะให้คลอบคลุมกลุ่มประชากร 90% การปรับเปลี่ยนช่วงนี้สามารถทำได้โดยอาจจะแคบลงหรือ
ใหญ่ขึ้นแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ ลักษณะงานหรือการใช้งาน และต้นทุน 

 การวัดสัดส่วนร่างกาย โดยทั่วไปทำได้ 2 วิธี คือ วิธีใช้เครื่องมือวัดโดยตรง และวิธีการทางภาพถ่าย 
ซึ่งต้องนำภาพถ่ายมาเทียบกับจุดอ้างอิง และวิเคราะห์ตีความอีกครั้งสำหรับวิธีโดยตรง จะใช้เครื่องมือวัดใน
แนวเส้นตรงและแนวเส้นโค้ง คำว่า มิติเส้นตรง (linear dimension) หมายถึง ระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุด
สองจุดบนร่างกาย โดยปกติเป็นความยาวของกระดูก หรือความกว้าง หรือความลึกของร่างกาย ถ้าเป็นความ
ยาวของอวัยวะของร่างกายก็จะเป็นจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดของอวัยวะของร่างกายส่วนนั้น คำว่า มิติเส้นรอบ 
(circumferential dimensions) หมายถึง การวัดระยะตามพื้นผิวของร่างกายแล้วมาบรรจบที่จุดเริ ่มต้น
เดียวกัน 
 การวัดขนาดสัดส่วนร่างกายของประเทศไทยนั้นได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม2 ฉบับที่ 4271 
(พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื ่อง กำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การวัดสัดส่วนร่างกายพ้ืนฐานสำหรับการออกแบบเชิงเทคโนโลยี ตราในราช
กิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 มกราคม 2554 ได้กำหนดข้อมูลเบื้องต้นในการวัดสัดส่วน (Basic Anthropometric 
measurements) ไว้ดังนี้ 

1. Measurements taken while subject stands: 12 data 
2. Measurements taken while subject sits: 17 data 
3. Measurements on specific body segments: 14 data 
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4. Functional measurements: 13 data 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ตัวอย่าง ตำแหน่งการวัดตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4271 (พ.ศ.2553) 

 
 จากรายงานการสำรวจและวิจัยขนาดโครงสร้างร่างกายของคนไทย ระยะที่ 4: พ.ศ.2543-25443 ที่ได้
ทำการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายของชายไทย อายุ 17-49 ปี 144 สัดส่วน จำนวน 4,301 คน เพื่อนำมาใช้เป็น
ข้อมูลในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับร่างกาย โดยเสนอเป็นค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 5 และ 95 จากผลการสำรวจข้อมูลที่น่าสนใจที่
เกี่ยวข้องกับการวัดขนาดของมือสามารถแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการวัดขนาดของมือของชายไทย ช่วงอายุ 20-29 ปี 
สัดส่วน Mean SD Min Max Pr5 Pr95 

1.ความยาวฝ่ามือ 19.5 1.0 14.0 26.5 18.0 21.2 
2.ระยะโคนนิ้วกลาง-กึ่งกลางโคนฝ่ามือ 11.2 0.7 6.2 15.0 10.0 12.3 
3.ความกว้างฝ่ามือ 8.3 0.5 5.3 10.3 7.5 9.0 
4.ความยาวนิ้วช้ี 7.6 0.5 6.0 9.5 6.9 8.4 
5.ความกว้างนิ้วช้ี(ข้อน้ิวท่ี 2) 1.9 0.1 1.5 2.3 1.7 2.1 
6.ความกว้างนิ้วช้ี(ข้อน้ิวท่ี 3) 1.6 0.1 1.1 2.1 1.4 1.8 
7.ความยาวรอบฝ่ามือ 20.7 1.3 12.0 30.5 19.0 22.5 
8.ความยาวรอบข้อมือ - - - - - - 

(หน่วยเป็นเซนติเมตร) 
• กำลังกล้ามเนื้อ 

 การทำงานโดยใช้แรงที่มากเกินกว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนที่ทำงานนั้น จะทำให้เกิดอันตราย
ได้ การประเมินค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ จะช่วยให้ทราบถึงขีดความสามารถในการทำงานโดย
ใช้แรงที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ใช้ออกแบบเครื่องมือและเครื่องจักรให้เหมาะสมกับความแข็งแรงของคน และ
สามารถใช้ออกแบบการทำงานเพื่อลดการใช้แรงมากเกินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ถ้าความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อไม่เพียงพอต่อความหนักของงานจะทำให้เกิดอันตรายได้หลายแบบ เช่น ใยกล้ามเนื้อที่ใช้ทำงานฉีก
ขาด ของที่ยกหรือผลักอยู่นั้นหล่นทับ หรือได้รับอันตรายจากเครื่องจักรและเครื่องมือที่ตนควบคุมหรือใช้งาน
ในขณะนั้น 
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 สิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความสามารถในการทำงานโดยใช้แรงของคนก็คือ กำลังสถิตของกล้ามเนื้อ (Static 
muscle strength) ซึ่งเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อในการสร้างแรงหรือกำลังบิด (Torque) สูงสุดในช่วง
เวลาสั้นๆ โดยร่างกายไม่เคลื่อนที่  
 จากการทดสอบโดยใช้เครื่องวัดกำลังสถิตของกล้ามเนื้อ ข้อมูลที่ได้ตามมาตรฐานจะมีค่าแตกต่างกัน
ของทั้งเพศชายและหญิง ดังแสดงในตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลมาตรฐานการวัดกำลังสถิตของกล้ามเนื้อ 
Strength Test Males Females 

Grip Strength 60-156 28-98 
Arm Lift 45-128 17-73 
Shoulder Lift 64-172 30-98 
Torso Pull 120-370 50-240 

(หน่วยเป็นปอนด์) 
 

 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั้นมีความสัมพันธ์กับน้ำหนักของร่างกาย บุคคลที่มีน้ำหนักมากกว่าจะมี
แนวโน้มที่มีความแข็งแรงสูงกว่าบุคคลที่มีน้ำหนักน้อยกว่า ในพ้ืนฐานที่ว่าน้ำหนักส่วนที่ไม่ใช่ไขมันจะประกอบ
ไปด้วยส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อและกระดูก ในการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างกำลังสถิตของกล้ามเนื้อ
และน้ำหนักตัว ได้มีผลงานวิจัยที่แสดงถึงสมการสำหรับใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับกำลังสถิตโดยใช้
น้ำหนักตัว ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 สมการที่ใช้เป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกำลังสถิตและน้ำหนักตัวของเพศชาย 
Strength Test Equation 
Grip Strength G = 60.80 + (0.26 x Wt.) 
Arm Lift AL = 43.88 + (0.23 x Wt.) 
Shoulder Lift SL = 46.66 + (0.38 x Wt.) 
Torso Pull TP = 176.69 + (0.48 x Wt.) 

 
 จากผลการทดสอบด้วยเครื่องวัดกำลังสถิตของกล้ามเนื้อในกลุ่มทดสอบและนำข้อมูลที่ได้มาแสดงใน
ตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสมการในตารางที่ 3 ค่าที่ได้มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน โดย
ในตารางที่ 4 จะแสดงค่ากำลังสถิตของกล้ามเนื้อแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ Low = 15%, Avg.=50% และ 
High = 85% ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบด้วยเครื่องวัดกำลังสถิตของกล้ามเนื้อในกลุ่มทดสอบเมื่อเทียบกับน้ำหนักในเพศชาย 

WEIGHT 
GRIP ARM LIFT SHOULDER LIFT TORSO PULL 

Low Avg. High Low Avg. High Low Avg. High Low Avg. High 
110-119 68 91 113 51 70 89 68 90 112 182 223 264 
120-129 71 93 116 54 73 91 72 94 116 186 227 269 
130-139 73 96 118 56 75 94 75 98 120 191 232 273 
140-149 76 98 121 58 77 96 79 102 124 196 237 278 
150-159 78 101 124 61 79 98 83 105 128 201 242 283 
160-169 81 104 126 63 82 101 87 109 131 206 247 288 
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WEIGHT 
GRIP ARM LIFT SHOULDER LIFT TORSO PULL 

Low Avg. High Low Avg. High Low Avg. High Low Avg. High 
170-179 84 106 129 65 84 103 91 113 135 210 251 293 
180-189 86 109 131 68 86 105 94 117 139 215 256 297 
190-199 89 111 134 70 89 107 98 121 143 220 261 302 
200-209 91 114 137 72 91 110 102 124 147 225 266 307 
210-219 94 117 139 74 93 112 106 128 150 230 271 312 
220-229 97 119 142 77 96 114 110 132 154 234 275 317 
230-239 102 124 147 81 100 119 117 140 162 244 285 326 
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วิธีการทดลอง 
1. ปฏิบัติการที่ 1: การวัดขนาดสัดส่วนร่างกาย (ขนาดมือ) 
ให้ นนร. ทำการวัดขนาดสัดส่วนดังต่อไปนี้ โดยทำการวัดตำแหน่งละ 3 ครั้ง กรอกข้อมูลลงในตาราง

ผลการวัดขนาด คำนวณค่าต่างๆ ในตารางที่เหลือ สรุปผล และตอบคำถามท้ายปฏิบัติการ 
• ความยาวฝ่ามือ 

เครื่องมือวัด : Sliding caliper 
ท่าทางของผู้ถูกทดสอบ : ผู้ถูกทดสอบแบมือข้างที่จะทำการวัด 
วิธีดำเนินการ : ผู้วัดวัดความยาวของมือจากข้อมือไปจนสุดปลายนิ้วกลาง 
 

• ระยะโคนนิ้วกลาง-กึ่งกลางโคนฝ่ามือ 
เครื่องมือวัด : Sliding caliper 
ท่าทางของผู้ถูกทดสอบ : ผู้ถูกทดสอบแบมือข้างที่จะทำการวัด 
วิธีดำเนินการ : ผู้วัดวัดความยาวของมือจากกึ่งกลางโคนฝ่ามือไปโคน

นิ้วกลาง 
 

• ความกว้างฝ่ามือ 
เครื่องมือวัด : Sliding caliper 
ท่าทางของผู้ถูกทดสอบ : ผู้ถูกทดสอบแบมือข้างที่จะทำการวัด 
วิธีดำเนินการ : ผู้วัดวัดความกว้างของฝ่ามือ 
 

• ความยาวนิ้วชี้ 
เครื่องมือวัด : Sliding caliper 
ท่าทางของผู้ถูกทดสอบ : ผู้ถูกทดสอบแบมือข้างที่จะทำการวัดนิ้วไม่ชิด 
วิธีดำเนินการ : ผู้วัดวัดความยาวของนิ้วชี้จากโคนนิ้วไปปลายนิ้ว 
 
 

• ความกว้างนิ้วชี้(ข้อนิ้วที่ 2) 
เครื่องมือวัด : Sliding caliper 
ท่าทางของผู้ถูกทดสอบ : ผู้ถูกทดสอบแบมือข้างที่จะทำการวัดนิ้วไม่ชิด 
วิธีดำเนินการ : ผู้วัดวัดความกว้างของนิ้วชี้บริเวณข้อนิ้วที่ 2  
 (นับจากโคนนิ้ว) 
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• ความกว้างนิ้วชี้(ข้อนิ้วที่ 3) 
เครื่องมือวัด : Sliding caliper 
ท่าทางของผู้ถูกทดสอบ : ผู้ถูกทดสอบแบมือข้างที่จะทำการวัดนิ้วไม่ชิด 
วิธีดำเนินการ : ผู้วัดวัดความกว้างของนิ้วชี้บริเวณข้อนิ้วที่ 3  
 (นับจากโคนนิ้ว) 
 

• ความยาวรอบฝ่ามือ 
เครื่องมือวัด : Tape measure 
ท่าทางของผู้ถูกทดสอบ : ผู้ถูกทดสอบแบมือข้างที่จะทำการวัด 
วิธีดำเนินการ : ผู้วัดวัดความยาวโดยรอบฝ่ามือ 
 

• ความยาวรอบข้อมือ 
เครื่องมือวัด : Tape measure 
ท่าทางของผู้ถูกทดสอบ : ผู้ถูกทดสอบแบมือข้างที่จะทำการวัด 
วิธีดำเนินการ : ผู้วัดวัดความยาวโดยรอบข้อมือ 
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2. ปฏิบัติการที่ 2: การวัดกำลังสถิตของกล้ามเนื้อ 
• กำลังสถิตของกล้ามเนื้อมือ (Grip Strength) 

 การวัดกำลังสถิตของกล้ามเน ื ้อม ือ จะใช้เครื ่องมือว ัดโดยเฉพาะ ซึ ่งเร ียกว ่า Grip 
dynamometer ผู้ถูกทดสอบจะต้องยืนตัวตรงหน้าตรง ปล่อยแขนขนานลำตัว เท้าราบอยู่กับพ้ืน ถือเครื่องมือ
วัดไว้ในมือข้างที่ถนัด ถ้าถนัดขวาให้ใช้มือขวา ถนัดซ้ายให้ใช้มือซ้าย ถนัดทั้งสองมือให้ใช้มือขวา เครื่องมือวัดนี้
จะสามารถปรับระยะห่างได้ เพื่อให้พอดีกับมือของผู้ถูกทดสอบ ขณะทดสอบผู้ถูกทดสอบจะต้องออกแรงบีบ
อย่างเต็มที่ โดยยังคงยืนตัวตรงหน้าตรง ออกแรงสูงสุดประมาณ 3 วินาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
2. ปรับระดับของมือจับให้เรียบร้อย โดยมือจับของเครื่องสามารถปรับได้ 5 ระดับ 
3. ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าผู้เข้ารับการทดสอบอยู่ในท่าทางที่ถูกต้อง 
4. ผู้เข้ารับการทดสอบออกแรงบีบมืออย่างเต็มที่ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีแล้วหยุดบีบมือ ผู้สังเกต

บันทึกค่าที่ได้ในหน่วย ปอนด์ ณ ตำแหน่งที่เข็มชี้ค้าง ลงในตารางบันทึกผล  
5. ปรับเข็มให้มาอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น 
6. ทำการทดลองซ้ำเดิมอีก 2 ครั้ง โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 3-5ใหม่ตามกระบวนการเดิม 
7. สรุปผลและตอบคำถามท้ายการทดลอง 

หมายเหตุ ไม่ควรแจ้งค่าคะแนนที่ได้ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบ เพราะอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ทดลอง 

• กำลังสถิตของกล้ามเนื้อแขน(Arm Lift) 
ต้องปรับความสูงของด้ามเครื่องมือทดสอบให้อยู่ในระดับที่แขนส่วนล่างของผู้ถูกทดสอบงอ

เป็นมุม 90 องศา กับแขนส่วนบนในขณะที่มือทั้งสองข้างจับด้ามเครื่องมือทดสอบ (ด้ามเครื่องมือทดสอบตั้ง
ฉากกับลำตัวของผู้ถูกทดสอบ แขนส่วนบนทั้งสองข้างของผู้ถูกทดสอบจะอยู่ในแนวตั้ง ขนานและติดกับลำตัว) 
การทดสอบผู้ถูกทดสอบต้องยืนตรง ขาและหลังตั้งตรงไม่งอและเท้าทั้งสองยืนราบอยู่กับพื้น (ไม่เขย่งเท้า) 
ปลายของเครื่องวัดแรงดึงด้านหนึ่งต่อกับด้ามเครื่องมือทดสอบ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งต่อกับพื้นกระดานที่ผู้
ทดสอบยืนอยู่ จากนั้นให้ผู้ทดสอบใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆ ออกแรงในแนวตั้ง ยกด้ามเครื่องมือทดสอบจนถึง
ระดับสูงสุด โดยที่ไหล่ทั้งสองข้างไม่เคลื่อนที่  
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
2. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนบน Platform โดยที่แขนท่อนบนอยู่ข้างลำตัว แขนท่อนล่างงอตั้งฉากกับ

แขนท่อนบน ถือ Lift bar ไว้ในมือ ผู้สังเกตหาตำแหน่งของโซ่และ bar จากนั้น 
 - ยกโซ่ขึ้นให้อยู่ในตำแหน่งของความสูงที่ต้องการ 
 - ล็อคBar เข้ากับโซ่ ให้ส่วนที่ไม่ได้ใช้ของโซ่แขวนอยู่ที่ bar 
3. ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าผู้เข้ารับการทดสอบอยู่ในท่าทางที่ถูกต้อง(จุดประสงค์ของการทดสอบนี้เพ่ือวัด

ความแข็งแรงในการยกของกลุ่มกล้ามเนื้อแขน โดยผู้เข้ารับการทดสอบห้ามเอียงตัวไปข้างหลัง หรือใช้ขาช่วย 
เช่น งอเข่าแล้วใช้แรงจากการเหยียดขาแทน แรงของการยกที่ถูกต้องนั้นต้องออกมาจากกล้ามเนื้อที่รอบ
ข้อศอก) 

4.ให้ผู้เข้ารับการทดสอบออกแรงยก Barครึ่งแรงก่อน 
5. ผู้สังเกตกดที่ปุ่มเริ่มการทดสอบ หลังจากเสียง Beep ให้ผู้เข้ารับการทดสอบออกแรงยก Bar อย่าง

เต็มที่จนกว่าจะได้ยินเสียง สัญญาณ อีกครั้งหนึ่ง จึงผ่อนแรง(เครื่องจะมีการแสดงผลการออกแรงยก) 
6. ผู้สังเกตบันทึกค่าที่อ่านได้ในหน่วย ปอนด์ บนหน้าจอแสดงผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
7. ทำการทดลองซ้ำเดิมอีก 2 ครั้ง โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 3-6ใหม่ตามกระบวนการเดิม 
8. สรุปผลและตอบคำถามท้ายการทดลอง 

หมายเหตุ ไม่ควรแจ้งค่าคะแนนที่ได้ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบ เพราะอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ทดลอง 
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• กำลังสถิตของกล้ามเนื้อไหล่ (Shoulder Lift) 
ผู้ถูกทดสอบต้องยืนตรงบนพื้นกระดานเครื่องมือทดสอบ เท้าทั้งสองข้างอยู ่ราบกับพ้ืน

กระดานเครื่องมือทดสอบ (ไม่ยืนเขย่งเท้า) ขาและหลังตั้งตรง จากนั้นให้ผู้ถูกทดสอบใช้ไหล่ออกแรงในแนวตั้ง 
ยกBar ขึ้นทีละน้อยจนถึงระดับสูงสุดและขณะออกแรงต้องไม่ยืนเขย่งเท้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
2. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนบน Platform โดยที่กำมือจับ Bar ในลักษณะกวักมือเข้า ตำแหน่งของ

มืออยู่ชิดขอบในของที่จับ bar สีดำ เลื่อน Bar ขึ้นแนบลำตัว ท่าดังกล่าวนี้ ศอกจะอยู่ในลักษณะกางชี้ออกข้าง
ลำตัว ดังรูป จากนั้นให้ผู้สังเกตหาตำแหน่งของโซ่และ bar โดย 

 - ยกโซ่ขึ้นให้อยู่ในตำแหน่งของความสูงที่ต้องการ 
 - ล็อคBar เข้ากับโซ่ ให้ส่วนที่ไม่ได้ใช้ของโซ่แขวนอยู่ที่ bar 
3. ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าผู้เข้ารับการทดสอบอยู่ในท่าทางที่ถูกต้อง(จุดประสงค์ของการทดสอบนี้เพ่ือวัด

ความแข็งแรงในการยกของกล้ามเนื้อหัวไหล่ โดยผู้เข้ารับการทดสอบห้ามเอียงตัวไปข้างหลัง หรือใช้ขาช่วย 
เช่น งอเข่าแล้วใช้แรงจากการเหยียดขาแทน แรงของการยกที่ถูกต้องนั้นต้องออกมาจากกล้ามเนื้อที่หัวไหล่) 

4. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบออกแรงยก Barครึ่งแรงก่อน 
5. ผู้สังเกตกดท่ีปุ่มเริ่มการทดสอบ หลังจากเสียง Beep ให้ผู้เข้ารับการทดสอบออกแรงยก Bar อย่าง

เต็มที่จนกว่าจะได้ยินเสียง สัญญาณ อีกครั้งหนึ่ง จึงผ่อนแรง (เครื่องจะมีการแสดงผลการออกแรงยก) 
6. ผู้สังเกตบันทึกค่าที่อ่านได้ในหน่วย ปอนด์ บนหน้าจอแสดงผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง  
7. ทำการทดลองซ้ำเดิมอีก 2 ครั้ง โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 3-6 ใหม่ตามกระบวนการเดิม 
8. สรุปผลและตอบคำถามท้ายการทดลอง 
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หมายเหตุ ไม่ควรแจ้งค่าคะแนนที่ได้ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบ เพราะอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ทดลอง 
 
รายการอ้างอิง 

1กิตติ อินทรานนท์. “การยศาสตร์ (Ergonomics)” พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2548 

2ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4271 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การวัดสัดส่วนร่างกายพ้ืนฐานสำหรับการออกแบบ
เชิงเทคโนโลยี เล่มที่ 1, ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอน
พิเศษ 5 ง วันที่ 15 มกราคม 2554 

3สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. “รายงานการสำรวจและ
วิจัยขนาดโครงสร้างร่างกายคนไทย ระยะที่ 4: พ.ศ. 2543-2544” 
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ตารางบันทึกผลปฏิบัติการ 
 ปฏิบัติการที่ 1: การวัดขนาดสัดส่วนร่างกาย (ขนาดมือ) 
  1.1 บันทึกผลการวัดขนาดมือของตนเองลงในตาราง 

สัดส่วน 1st 2nd 3rd Avg. 
1.ความยาวฝ่ามือ     
2.ระยะโคนนิ้วกลาง-กึ่งกลางโคนฝ่ามือ     
3.ความกว้างฝ่ามือ     
4.ความยาวนิ้วชี้     
5.ความกว้างนิ้วชี้(ข้อนิ้วที่ 2)     
6.ความกว้างนิ้วชี้(ข้อนิ้วที่ 3)     
7.ความยาวรอบฝ่ามือ     
8.ความยาวรอบข้อมือ     

(หน่วยเป็นเซนติเมตร) 
  1.2 รวบรวมข้อมูลผลการวัดขนาดมือของ นนร. ทุกนายในชั้นเรียนและกรอกข้อมูลลงใน
ตารางต่อไปนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (กิจกรรมกลุ่มโดยขอความช่วยเหลือจากผู้ควบคุม Lab.) 

สัดส่วน Mean SD Min Max Pr5 Pr95 

1.ความยาวฝ่ามือ       
2.ระยะโคนนิ้วกลาง-กึ่งกลางโคนฝ่ามือ       
3.ความกว้างฝ่ามือ       
4.ความยาวนิ้วชี้       
5.ความกว้างนิ้วชี้(ข้อนิ้วที่ 2)       
6.ความกว้างนิ้วชี้(ข้อนิ้วที่ 3)       
7.ความยาวรอบฝ่ามือ       
8.ความยาวรอบข้อมือ       

  

 

Name:……………………………………… 
Section.:…..……………………………… 
Cdt.No.:…………………………………… 
 

 
Result & Questions 
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ปฏิบัติการที่ 2: การวัดกำลังสถิตของกล้ามเนื้อ 
 2.1 บันทึกผลการวัดกำลังสถิตกล้ามเนื้อมือของตนเองลงในตาราง 

การทดสอบครั้งที่ ค่าท่ีอ่านได้ 
1  
2  
3  

Average  
(หน่วยเป็น ปอนด์) 

 2.2 บันทึกผลการวัดกำลังสถิตกล้ามเนื้อมือของตนเองลงในตาราง 
การทดสอบครั้งที่ P (ค่าสูงสุด) A(ค่าเฉลี่ย) 

1   
2   
3   

Average   
(หน่วยเป็น ปอนด์) 

 2.3 บันทึกผลการวัดกำลังสถิตกล้ามเนื้อมือของตนเองลงในตาราง 
การทดสอบครั้งที่ P (ค่าสูงสุด) A(ค่าเฉลี่ย) 

1   
2   
3   

Average   
(หน่วยเป็น ปอนด์) 
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คําถามทายการทดลอง 
 1. จากข้อมูลค่าเฉลี่ยในการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายโดยเฉพาะขนาดมือในปฏิบัติการที่ 1 ที่เป็นค่าข้อมูลของ นนร. 
(ตารางบันทึกผลที่ 1.1) เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการวัดขนาดมือของ นนร. ทุกนายในชั้นเรียน(ตารางบันทึกผลที่ 1.2) 
ค่าที่ได้มีความแตกต่างกันหรือไม่ และสรุปผลได้ว่าอย่างไร 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 2. หากนำข้อมูลผลการวัดขนาดมือของ นนร. ทุกนายในชั้นเรียน(ตารางบันทึกผลที่ 1.2) ไปเปรียบเทียบกับข้อมูล
จากรายงานการสำรวจและวิจัยขนาดโครงสร้างร่างกายของคนไทย ระยะที่ 4: พ.ศ.2543-2544 (ตารางที่ 1 หน้า 3) ค่าที่ได้มี
ความแตกต่างกันหรือไม่ และสรุปผลได้ว่าอย่างไร 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 3. นนร. สามารถนำข้อมูลการวัดขนาดมือของ นนร. ไปประยุกต์ใช้อย่างไรได้บ้าง จงอธิบาย 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 4. จากข้อมูลค่าเฉลี่ยในการวัดกำลังสถิตของกล้ามเนื้อในปฏิบัติการที่ 2ที่เป็นค่าข้อมูลของ นนร. (ตารางบันทึกผลที่ 
2.1, 2.2 และ 2.3) เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการวิจัย (ตารางที่ 4หน้า 5) ค่าที่ได้มีความแตกต่างกันหรือไม่ และสรุปผลไดว้่า
อย่างไร 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 5. ให้ นนร. คำนวณค่ากำลังสถิตของกล้ามเนื้อโดยใช้น้ำหนักตัวเองในหน่วย ปอนด์ ตามตารางนี้ 

Strength Test Equation Calculate Result 
Grip Strength G = 60.80 + (0.26 x Wt.)      G = 
Arm Lift AL = 43.88 + (0.23 x Wt.)     AL = 
Shoulder Lift SL = 46.66 + (0.38 x Wt.)     SL = 

 ค่าที่คำนวณได้เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าเฉลี่ยในการวัดกำลังสถิตของกล้ามเนื้อในปฏิบัติการที่ 2ของ นนร. 
(ตารางบันทึกผลที่ 2.1, 2.2 และ 2.3)มีความแตกต่างกันหรือไม่ และสรุปผลได้ว่าอย่างไร 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเรียนรู้การจัดการความปลอดภัยในงาน  
2. เพ่ือฝึกการสำรวจความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตราย 
3. เพื่อให้สามารถสรุปและแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ 
4. สามารถเขียนแบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดของการระบุอันตรายในสถานที่ได้ 

 
อุปกรณ์ 
 แบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดของการระบุอันตรายในสถานที่ต่างๆ 
 
ความนํา 

สภาพเศรษฐกจิและสังคมปัจจุบันทำให้ผู้ประกอบอาชีพ ต้องทำงานในสภาพของการแข่งขัน เร่งรีบ 
ทำงานแข่งกับเวลา ไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพด้านใดก็ตามทุกคนต้องพยายามปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เจ้าของกิจการมุ่งแต่ผลผลิตจนกระทั่งขาดความสนใจในเรื่องความ
ปลอดภัย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายจากการประสบอุบัติเหตุของคนงาน เกิดการบาดเจ็บ หรือเสี่ยงต่อ
โรคภัยไข้เจ็บ ต่างๆ ได้เสมอ ทำให้เกิดการเจ็บป่วย ทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจนกระทั่ง
เสียชีวิตได้ ส่งผลกระทบในระยะยาวถึงครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไปด้วย นอกจากนั้นการเจ็บป่วย
ของผู้ปฏิบัติงานก่อให้เกิดผลกระทบกับสถานประกอบการเนื่องจากคนที่ประสบอันตรายไม่สามารถมาทำงาน
ได้ ขาดคนทำงาน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และทำให้คนงานเสียขวัญและกำลังใจในการทำงานในปัจจุบัน
สถานประกอบการให้ความสนใจในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกันมากยิ่งขึ้น และ
ในขณะเดียวกันเจ้าของกิจการก็จะคำนึงถึง 

 
 
ผลประโยชน์ในด้านการเพ่ิมผลผลิตและการป้องกันหรือลดการสูญเสียของกำลังงานกับวัตถุดิบไปพร้อมกัน
ด้วย ดังนั้นสถานประกอบการหรือเจ้าของกิจการก็จะพยายามพัฒนาแรงงาน ให้เท่าทันเทคโนโลยีและผลักดัน
ให้คนงานเพ่ิมขีดความสามารถ ด้วยวิธีการจัดการฝึกอบรมให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องและจัดสวัสดิการที่

 

LAB SHEET No.6 
Topic : 

ความปลอดภัย (Safety) 

Name:……………………………………… 
Section.:…..……………………………… 
Cdt.No.:…………………………………… 
 

http://4.bp.blogspot.com/-DmCh4V25DaE/UhXIXOBFWzI/AAAAAAAAAkU/tmtOVwhHn4U/s1600/ge.bmp
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เหมาะสมให้กับคนงานเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือเป็นการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยในการทำงานลง
ให้ได้ความหมายของความปลอดภัยในการทำงาน 
 
ความปลอดภัยในการทำงาน 

ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาวะการปราศจากภัยหรือการพ้นภัย และรวมถึงปราศจาก
อันตราย (Danger) การบาดเจ็บ (Injury) การเสี ่ยงภัย (risk) และการสูญเสีย(Loss) การเสี ่ยง (Hazard) 
หมายถึง สภาวการณ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บของบุคคล หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
รวมทั้งการกระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามปกติของบุคคลอันตราย (Danger) 
หมายถึง สภาวะที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะอยู่ในระดับของความรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพของการ
ทำงานและการป้องกันเช่น การทำงานบนที่สูง ซึ่งถือว่าเป็นสภาพการณ์ที่มีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิด
อันตรายขึ้นได้ถ้าหากเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับชีวิตได้อุบัติการณ์
(Incident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นจะทำให้เกิดการสูญเสียตามมาอีก
มากมาย เช่น งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรต้องการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามกำหนด แต่ปรากฏว่าได้อะไหล่ไม่
ครบทำให้งานล่าช้าและเป็นผลเสียกับระบบอุบัติเหตุ(Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใคร
คาดคิด ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น ไม่สามารถควบคุมได้ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะนั้น ทำให้เกิดความเสียหาย ส่งผล
กระทบต่อทั้งตัวเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติความปลอดภัยในการทำงาน คือ การ
ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายโดยปราศจากเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหาย การสูญเสียทั้งบุคคล
และทรัพย์สินการบาดเจ็บ ป่วยเป็นโรคจนถึงขั้นเสียชีวิตอุบัติภัยในการทำงาน หมายถึง ภัยและความเสียหาย
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน บาดเจ็บ สูญเสียทรัพย์สิน พิการหรือเสียชีวิต
ความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานสถิติของคนทำงานที่ต้องประสบอุบัติการณ์เกิดการบาดเจ็บ 
สูญเสียทรัพย์สินเงินทอง อวัยวะ จนกระทั่งถึงชีวิตจากการประกอบอาชีพนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี สาเห ตุ
เนื่องมาจากลักษณะของงานที่ทำ อัตราเสี่ยง สภาพการทำงานที่เร่งรีบ การทำงานบนที่สูง หรือในหน่วยงานใด
ก็ตาม  
 
ความสูญเสียแฝงเร้นประกอบด้วย 
     1. ค่าความสูญเสียเวลาของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 
     2. ค่าความสูญเสียบุคคลที่ต้องหยุดงานเนื่องจากความอยากรู้อยากเห็น ความสงสัยการนำผู้ป่วยส่ง
โรงพยาบาลและอ่ืนๆ 
     3. ค่าความสูญเสียหัวหนา้งาน ผู้ควบคุมงานและผู้จัดการในเรื่องการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การคัดเลือกและ
ฝึกอบรมพนักงานใหม่ การจัดทำรายงานอุบัติเหตุ 
     4. ค่าความสูญเสียเวลาในการปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลต่างๆ 
     5. ค่าความสูญเสียเนื่องจากเครื่องจักรชำรุด หรือทรัพย์สินอื่นๆ เสียหาย 
     6. ค่าความสูญเสียที่ทำให้การผลิตต้องชะงัก ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลา ไม่ได้รับเงินรางวัล 
     7. ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างต้องสูญเสียเป็นค่าสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 
     8. ค่าจ้างท่ีนายจ้างต้องจ่ายเต็มให้กับคนงานลูกจ้างที่เพ่ิงหายจากการเจ็บป่วย ซึ่งอาจจะยังทำงานได้ไม่
เต็มความสามารถ 
     9. ค่าความสูญเสียผลกำไรที่จะพึงได้จากผลผลิตของคนงานและเครื่องจักรที่ไม่มีคนงานผู้ใช้ 
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     10. ค่าความสูญเสียที่พนักงานเสียขวัญจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
     11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ซึ่งในการดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยในเชิงธุรกิจนั้นต้องการค่าของผลตอบแทนที่คุ้มค่ามาก
ที่สุด และต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยที่อาจเกิดเหตุการณ์ความเสียหายที่ไม่สามารถคิดคำนวณออกมาเป็นตัวเลขหรือตัวเงินได้กับค่าใช้จ่าย 
ที่ต้องสูญเสียไปเพื่อการป้องกันมิให้เกิดความไม่ปลอดภัยจากการทำงาน ได้แก่ 
  1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำเอาระบบความปลอดภัยเข้ามาใช้ (Pro-active costs) เป็นค่าใช้จ่ายใน
การวางแผนกำหนดมาตรการด้านการป้องกันอุบัติเหตุการเกิดโรค หรอืความไม่ปลอดภัยจากการทำงานของ
หน่วยงาน ซึ่งสามารถคำนวณออกมาเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินได้เช่น ค่าใช้จ่ายในการตดิต้ังระบบควบคุม
ป้องกนัเหตุอันตรายต่างๆ หรือเงินเดือนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ค่าอุปกรณ์ รวมทั้งเงินกองทุนทดแทนที่ต้องจ่าย 
      2. ค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียเนื่องจากรักษาพยาบาลของพนักงานคนงานที่เป็นโรคหรืออุบัติเหตุ ความไม่
ปลอดภัยจากการทำงาน (Re-active costs) ซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินได้ (Tangible costs) 
เช่น ความเสียหายเกี่ยวกับเครื่องจักรกล อาคารสถานที่ ผลผลิตขณะเกิดอุบัติเหตุ ค่าชดเชย ค่าปรับให้กับ
กองทุน ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพ และนอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายหรือความสูญเสียที่ไม่สามารถบอก
เป็นตัวเลขออกมาได้ (Intangible costs) เช่น เวลาที่เสียไปในช่วงของการเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย ขวัญ
กำลังใจของคนงาน ภาพพจน์ของสถานประกอบการ การฟ้ืนสภาพการทำงานให้เป็นไปตามปกติค่าใช้  
จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ หรืออบรมพนักงานทดแทน 

 
ในการคำนวณอัตราส่วนของค่าความสูญเสียทางอ้อมและทางตรง ว่ามีค่าประมาณ 4:1 ต่อมา ดีรีมี (Dee 
Reame) 1980 ได้อ้างถึงการศึกษาจากนักวิชาการว่าอัตราส่วนนั้นจะอยู่ระหว่าง 2.3:1 ถึง 101:1 ซึ่งอาจ
เปรียบได้เหมือนภูเขานำ้แข็งในมหาสมุทร จะมีส่วนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาท่ีเปรียบเหมือนค่าความสูญเสียทางตรงที่
เราสามารถรับสัมผัสได้โดยตรง กับส่วนที่จมอยู่ในน้ำเปรียบเหมือนกับว่าค่าความสูญเสียทางอ้อม ที่บุคคล
มักจะไม่ค่อยคำนึงถึงหรือมักจะมองข้ามความสำคัญไป และมีค่ามากกว่าส่วนที่โผล่ขึ้นเหนือน้ำ (ชัยยุทธ ชวลิต
นิธิกุล, 2532: 9-10) 

http://4.bp.blogspot.com/-nZfsK_hN9A4/UhXC2ik6nwI/AAAAAAAAAjo/ZQS1jkhUsbA/s1600/untitled122.bmp
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การประสบอันตรายจากการทำงานนั้นมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกันตลอดเวลาได้แก่ 

1. ตัวบุคคล คือ ผู้ประกอบการลูกจ้างและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งเป็นตัวสาเหตุใหญ่
ที่ก่อให้เกดิอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการทำงาน โดยอาจจะเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการ
ทำงานอย่างปลอดภัย ขาดความตระหนักถึง ความสำคัญของสุขภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่อาจจะยังขาด
ทักษะในการตรวจบังคับ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
     2. สิ่งแวดล้อม คือ ตัวองค์กรหรือสถานประกอบการ สภาพของการทำงานที่มีองค์ประกอบต่างๆ 
เพ่ือให้มีการดำเนินงานได้โดยรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆทั้งในสถานประกอบการ 
และของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบยังขาดเอกภาพต่อการป้องกันควบคุมให้มีประสิทธิภาพ 
    3. อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ คือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบ 
การเพ่ือการผลิตและบรรลุเป้าหมายในการทำงาน ซึ่งอาจเสื่อมสภาพขาดการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษา ขาด
การควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ขาดการจัดระเบียบ เป็นต้น 

มาตรการในการแก้ปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานเพ่ือให้การทำงานของแรงงานได้รับ
ความปลอดภัยสูงสุดและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ จึงจำเป็นที่
จะต้องมีมาตรการกำหนดเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหา การสอบสวนอุบัติเหตุ หาสาเหตุที่แท้จริง และบันทึก
รายละเอียดเพ่ือเป็นข้อมูลกำหนดมาตรการป้องกันอย่างได้ผลดังนี้ 
    1. เพ่ือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุและสภาพอันตรายต่างๆสำหรบัเป็นแนวทาง 
การป้องกนัและการแกไ้ขอย่างถูกต้อง 
  2. เพ่ือค้นหาความจริงของการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎข้อบังคับหรือฝ่าฝืนระเบียบซึ่งเป็นสาเหตุทำ
ให้เกิดอุบัติเหตุ 
     3. เพ่ือการเปรียบเทียบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงว่ามีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ 
   4. เพ่ือให้ทราบผลของความเสียหายอันเนื่องมาจากอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุ  
   5. เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และสอบสวนอุบัติเหตุ สาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุ 7 ประการ ดังนี้ 
         1. ลักษณะของการบาดเจ็บ (Nature of injuries) 
         2. อวัยวะของร่างกายที่ได้รับผลกระทบ (Part of body affected) 
         3. จุดที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ (Source of injuries) 

http://3.bp.blogspot.com/-SUWrmtE3eJA/UhXJ9zeQUDI/AAAAAAAAAkg/shDUqZTtLHg/s1600/gd.bmp
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         4. ชนิดของอุบัติเหตุ (Accident type) 
         5. สภาพของอันตราย (Hazardous conditions) 
         6. แหล่งกำหนดอุบัติเหตุ (Agency of accident) 
         7. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act) 
        เมื่อทราบสาเหตุดังกล่าวแล้วจึงนำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสำรวจตรวจสอบด้านความปลอดภัย
ในการทำงานโดยเฉพาะงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้รูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถนำไปใช้ในการ
ตรวจสอบ เปรียบเทียบด้านความปลอดภัยได้ตลอดเวลา 
 

การตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Inspection) 
          การค้นหาสาเหตุของอันตรายเพื่อเป็นแนวทางการกำหนดมาตรการในการป้องกันซึ่งอาจเป็นวิธีการที่
เป็นทางการหรือโดยบุคลากรในองค์กรที่มีประสบการณ์และตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยที่จะ
ร่วมมือกันในการสังเกต ตรวจตรา เอาใจใส่ถึงสิ่งผิดปกติความบกพร่องที่อาจเกิดข้ึนในการทำงานก็ได้ซึ่งโดย 
ทั่วไปจะมีแบบสำรวจเพื่อการตรวจสอบ และแจ้งผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือคณะกรรมการ 
ความปลอดภัยของหน่วยงานเพ่ือการแก้ไข ดังหัวข้อสำคัญๆ ดังนี้ 
      1. เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวกของสถานที่ 
      2. การจัดสุขาภิบาลโดยทั่วไป 
      3. เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
      4. เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ลมความดันสูง 
      5. เครนหรือปั้นจั่น ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายหรือยกสิ่งของหนัก 
      6. อุปกรณ์ในการยกหรือขนถ่ายวัสดุ 
      7. สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง ทางหนีไฟและประตูหนีภัย 
      8. สภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ความร้อน แสง เสียง การระบายอากาศ ความชื้น 
      9. เครื่องจักรขนาดใหญ่ 
      10. เครื่องมือช่างทั้งหลาย 
      11. ทางเดิน บันได ทางออก 
      12. สัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย 
      13. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
      14. อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
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วิธีการปฏิบัติ 
 ปฏิบัติการที่ 1 :  ประเมินความเสี่ยง 

1. ให้นนร.ทำการสำรวจความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายในสถานที่ต่อไปนี้ 
1.1 โรงเลี้ยงนนร. 
1.2 โรงฝึกงาน (อาคารประลอง) 
1.3 อาคารเรียน 

1.4  สนามกีฬา 

1.5  แผนกขนส่ง (ซ่อมบำรุงรถยนต์) 
 2. สรุปการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายและเสนอผลงานโดยการอภิปรายในชั้น 
 

ปฏิบัติการที่ 2 :  ตรวจสอบรายละเอียดของการระบุอันตรายในสถานที่ โรงฝึกงาน ตามแบบฟอร์ม 
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แบบฟอร์มบันทึก การตรวจสอบรายละเอียดของการระบุอันตรายภายในสถานที่ (ปฏิบัติการที่2) 
 

ความปลอดภัย   
รายละเอียด/การสังเกต การปฏิบัติทีต่้อง

ดำเนินการ 

ก.ความปลอดภัยจากอัคคีภัย yes no 
การตรวจสอบแปรเปลีย่นตามความแตกต่างของ
อุปกรณ์ดับเพลิงแตล่ะรายการตรวจสอบ 

1.ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภยัทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน(ต้อง
ตรวจสอบประจำทุก6เดือน) เช่น 
   1.1 เครื่องดับเพลิง 
   1.2 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง 
   1.3 หัวก๊อกน้ำดับเพลิง 
2. อุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดตดิตั้งและมเีครื่องหมายบอกชัดเจน 
3. การเข้าถึงเครื่องดับเพลิงต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง 

    

ข. การอพยพฉุกเฉิน 
yes no 

รายละเอียด/การสังเกต การปฏิบัติทีต่้อง
ดำเนินการ 

1.แผนท่ีอพยพ/ไดอะแกรมและคำแนะนำท่ีเป็นปัจจุบันและ
ปรากฎอย่างชัดเจนในพ้ืนท่ีทำงาน 
2.ทางออกฉุกเฉินและเส้นทางออกไปข้างนอกมีความชัดจน
ปราศจากสิ่งกีดขวาง 
3.เส้นทางเดินทางและบันได มีการออกแบบท่ีปลอดภยัและอยู่
ในสภาพด ี
4.ไฟทางออกฉุกเฉินสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
5.ผู้ควบคุมอาคารมีระบุไว้ชัดเจน 

    

ค.สิ่งอำนวนความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
yes no 

พนักงานได้รับข้อมลูด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยอย่างไร 

1.ชุดปฐมพยาบาลมีในพ้ืนท่ีทำงาน 
2.ชุดปฐมพยาบาลมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และสะอาด 
3.ชุดปฐมพยาบาลมีป้ายที่ถูกต้องหรือฉลากชัดเจน 
4.ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลต้องเหมาะสม(ไมม่ียารักษาโรค) 
5.มีการระบุบุคลากรปฐมพยาบาลมีหมายเลขตดิต่อชัดเจน 
6.ถ้าไม่มีบุคลากรปฐมพยาบาลต้องมีชื่อคนท่ีเสนอให้เป็น
บุคลากรปฐมพยาบาล 
7.หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต้องแสดงให้เห็นชัดเจน 
8.มีแบบบันทึกการรักษาปฐมพยาบาลและเป็นต้นฉบบัท่ีส่งไป 
ยังเจ้าพนักงานด้านความปลอดภยัทุกปี 

    

 

Name:……………………………………… 
Section.:…..……………………………… 
Cdt.No.:…………………………………… 
 

 
Result & Questions 
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ความปลอดภัย   
รายละเอียด/การสังเกต การปฏิบัติทีต่้อง

ดำเนินการ 

ง.การสื่อสาร yes no 
พนักงานได้รับข้อมลูด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยอย่างไร 

1.บอร์ดประชาสัมพันธ์หรือนิทรรศการอื่นๆ จัดเตรยีมเพื่อพื้นที่
นี ้
2. ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เปดิเผยได้แก ่
    2.1 นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
    2.2 ตัวแทนด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
    2.3 เจ้าหน้าท่ีปฐมพยาบาล 
    2.4 ผู้ควบคุมอาคารหรือพ้ืนท่ี 
    2.5 แผนอพยพฉุกเฉินและ/หรอืข้ันตอน 

    

จ. ไฟฟ้า (ท่ัวไป) yes no 
รายละเอียด/การสังเกต การปฏิบัติทีต่้อง

ดำเนินการ 
1.การตรวจสอบแบบสุม่”ระบรุายละเอียด”อุปกรณไ์ฟฟ้าแสดง
ถึงการทดสอบและติดป้ายแสดงไว ้
2.ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ม่ปลอดภัยและให้เคลื่อนย้ายออกหรือ
ติดป้ายหา้มใช้ 
3.บริเวณพื้นท่ีแผงสวิตซไ์ฟฟ้าต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง 
4.แผงสวิตซไ์ฟฟ้าต้องล๊อกและอยูใ่นสภาพดีและมสีัญลักษณ์
บอกใว้ชัดเจน 

    

ฉ. การจัดเก็บ และการขนถ่ายวัสดุ  yes no 
การเก็บซ้อนกองวัสดุใหเ้ป็นระเบยีบถูกต้อง
ป้องกันอันตรายจากการเคลื่อนย้าย 

1.วัสดุซ้อนกันอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดตุก 
2.ใช้ช้ันวางเพื่อความเป็นระเบียบ 
3.ง่ายต่อการเข้าถึงสิ่งของที่จัดเกบ็-พื้นต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง
ทางเดิน 
4.ช้ันในการเก็บรักษาต้องไมม่ากเกินไป โดยปริมาณหรือจำนวน
ที่เพียงพอและมีความแข็งแรงเพยีงพอในการรับน้ำหนัก 
5.ต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการยกวสัดทุี่หนัก เช่น รถเข็น หรือรถยก
เป็นต้น 
6.ถังขยะมีให้อย่างพร้อมเพรียง 
7.พื้นที่ท่ีทำงานหรือช้ันจัดเก็บวัสดุมีความสะอาดไมร่กรุงรัง 

    

 
อ้างอิง 
ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม ที่มา http://chuonchoom.blogspot.com/2013/08/blog-post.html : 2563 
อนุศักดิ์ ฉิ่นไฟศาล การจัดการความปลอดภัย กรุงเทพ.ซีเอ็ดยุเคชั่น.2559 
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วัตถุประสงค์ 

     1. เพ่ือให้เข้าใจและสามารถนำขบวนการแก้ปัญหาไปใช้งานได้ 
          2. เพ่ือฝึกการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิต 
          3. เพ่ือฝึกฝนการทำงานเป็นทีม 

 
อุปกรณ์ 
 ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  
 
ความนํา 

การปรับปรุงงานที่ทำอยู่แล้วให้ดีขึ้น ต้องมีการศึกษาและปรับปรุงอย่างมีขั้นตอน ซึ่งการประยุกต์
เทคนิคการศึกษาการทำงาน เพื่อที่จะค้นหาสาเหตุของปัญหา ต้องอาศัยขบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น  5   ประการ คือ  

1. กำหนดคำจำกัดความของปัญหา หรือค้นหาปัญหา 
2. วิเคราะห์ปัญหา 
3. หาวิธีการที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
4. ประเมินผลในวิธีการต่างๆ เพ่ือเลือกวิธีที่ดีที่สุด 
5. ให้คำแนะนำ เพื่อดำเนินการพร้อมทั้งติดตามผล 

 
ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 

 
ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน 
  คือ ชิฟแทนทาลัมคาปาซิเตอร์ เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ส่วนประกอบดังนี้ 
 ส่วนขั้วบวก ซึ่งทำมาจากแทนทาลัม(Tantalum) 
 ส่วนไดอิเล็กตริก คือ แทนทาลัมเพนตะออกไซด์(Tantalum pentaoxide) 
 ส่วนขั้วลบ ซึ่งได้แก่ แมงกานีสไดออกไซด์(Manganese Dioxide) กราไฟต์ (Graphite) และซิล
เวอร์(Silver) 
 ส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น ขาต่อขั้วบวกและขาต่อขั้วลบซึ่งทำมาจาก แผ่นเคลือบตะกั่ว, ส่วนห่อหุ้ม
ชิ้นงาน ซึ่งทำมาจากพลาสติกชนิดอีปอกซี่ (Epoxy mold) 
 
 

 

LAB SHEET No.7 
Topic : 

การควบคุมคุณภาพ (QC) 

Name:……………………………………… 
Section.:…..……………………………… 
Cdt.No.:…………………………………… 
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สภาพปัจจุบันของโรงงาน 
 มีลักษณะการวางแผนและจัดการการผลิตงานผลิตไม่ต่อเนื่อง ( Intermittent) การวางแผนการผลิต
ของงานลักษณะนี้จะยุ่งยากซับซ้อน แต่มีความยืดหยุ่นสูงเมื่อเครื่องจักรชำรุดหรือหยุดทำงานสามารถใช้
เครื่องจักรที่มีหน้าที่การทำงานคล้ายกันทำแทนได้   
 ปัญหาปัจจุบันเกิดจากการที่โรงงานรับงานสั่งผลิตแล้วไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามเวลาให้กับลูกค้า
ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจึงต้องการที่จะปรับปรุงการทำงาน โดยเลือกใช้เทคนิคกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา
อย่างเป็นระบบเพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริงและเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่สุด เพื่อจะได้ค้นหาวิธีแก้ปัญหา
ต่อไป 
 
กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตจะแบ่งเป็นสายการผลิตย่อย 3 สายการผลิต คือ  
           สายการผลิตย่อยประกอบ 1, สายการผลิตย่อยเคมี, สายการผลิตย่อยประกอบ 2  

การไหลของงานเป็นดังนี้ 
1. สายการผลิตย่อยประกอบ 1 การไหลของงานเป็นลักษณะ flow shop การจัดผังกระบวนการก็จัด

ตาม Product ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ผ่านสายการผลิตประกอบย่อย 1 จะมีข้ันตอนการผลิตที่เหมือนกัน 
2. สายการผลิตย่อยเคมี การไหลของงานเป็นลักษณะ job shop การจัดผังกระบวนการจึงจัดตาม 

Process การผลิตนั่นคือเครื่องจักรที่ใช้อุปกรณ์ Support อย่างเดียวกันก็จะอยู่ใน group เดียวกัน Product 
แต่ละชนิดที่ผ่านสายการผลิตย่อยเคมีจะมีลักษณะขั้นตอนการผลิตที่แตกต่าง 

3. สายการผลิตย่อยประกอบ 2  มีลักษณะเช่นเดียวกับสายการผลิตย่อยประกอบ1  
 
การค้นหาปัญหาของสภาพปัจจุบัน 

การวิเคราะห์จุดคอขวดโดยการนับจำนวนงานในกระบวนการผลิตกระบวนการใดมีงานมากท่ีสุดแสดง
ว่ากระบวนการนั้นเป็นจุดคอขวดของกระบวนการผลิต 

สายการผลิต จำนวนงานในกระบวนการผลิต (WIP) 
สายการผลิตย่อยประกอบ 1 2800  ชิ้น 
สายการผลิตย่อยเคมี 4500  ชิ้น 
สายการผลิตย่อยประกอบ 2  3200  ชิ้น 

 
การค้นหาสาเหตุของปัญหาที่สายการผลิตย่อยเคมี 
1.พนักงาน 
  
  

1.1  ภาระงาน 1.1.1  ไม่มีพนักงานมาทดแทนเมื่อพนักงานลา 
1.2  ประสิทธิภาพของ
พนักงาน 

1.2.1 การหมุนเวียนพนักงานในสายการผลิต
บ่อยทำให้ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้งาน 

2.วิธีการและขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน 

2.1  ความเข้าใจในวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

2.1.1  งานแต่ละรุ่นมีข้ันตอนการทำงานที่
ต่างกัน ทำให้ต้องอาศัยทำความเข้าใจวิธีการ
ทำงานทุกครั้งที่เปลี่ยนรุ่น 

2.2  การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

2.2.1 จุดรอมีหลายประเภท หลายจุด ไม่ชัดเจน
และไม่มีสิ่งชี้บ่ง 
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2.2.2 รอบเวลาทำงาน (Cycle Time) ของ
พนักงาน และเครื่องจักรไม่สัมพันธ์กัน 
2.2.3  ไม่มีมาตรฐานเวลาทำงานที่กำหนด
ชัดเจน 

3.เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำงาน 

3.1  เครื่องจักร 3.1.1  ระบบอัตโนมัติในการจัดปรับความ
เข้มข้นของสารเคมีไม่ดี 
3.1.2  มีการซ่อมแซมเครื่องจักรบ่อยครั้ง 

4.การจัดพ้ืนที่ในการ
ดำเนินงานและการ
จัดเก็บงาน 
  
  
  
  

4.1 การจัดพ้ืนที่ในการ
ดำเนินงาน 

  
  
  
  

4.1.1  ไม่มีพ้ืนที่ในการวางอุปกรณ์ในการทำงาน 
4.1.2  พ้ืนที่สำหรับการทำงานอื่น ๆ ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับการผลิตมีไม่เพียงพอ 
4.1.3  การเดินสายไฟไม่เป็นระเบียบทำให้
ขัดขวางการทำงาน 
4.1.4  เก้าอ้ีทำให้เกิดความล้า 

4.2  การจัดเก็บงานระหว่าง
ดำเนินการ 

4.2.1  ชิ้นงานระหว่างรอการผลิตวางไว้ทั่วไป
ตามพ้ืนทางเดิน 

5.สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน 
  

5.1  การเดินทางในการ
ทำงาน 

5.1.1  เสียเวลาในการเดินทางเพ่ือไปนำวัสดุ
จากคลังเก็บสินค้า 

5.2  ทำเลที่ตั้ง 5.2.1  ตั้งอยู่ในทำเลที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

6. วัตถุดิบในการผลิต 

6.1  การวางแผนการใช้
วัตถุดิบ 

6.1.1  เกิดการขาดวัตถุดิบในการผลิต 

6.1.2  มีวัตถุดิบค้างอยู่ที่สายการผลิตมาก
เกินไป 

6.2  การจัดเก็บวัตถุดิบ 6.2.1  ใช้เวลาในการค้นหาวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการ
ผลิตนาน 

 
การเลือกสาเหตุที่จะทำการศึกษาการทำงาน 
 จากการแยกแยะสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ให้นนร.ระดมความคิดเพ่ือค้นหาว่าสาเหตุใดเป็นสาเหตุที่
แท้จริงและมีผลกระทบทำให้เกิดจุดคอขวดขึ้นในสายการผลิตมากท่ีสุด โดยให้เสนอเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือก
สาเหตุของปัญหา โดยทำการอธิบายวิธีการคัดเลือกอย่างละเอียด 
 
แนวทางในการแก้ปัญหาการทำงาน 
 จากสาเหตุของปัญหาที่เลือก ให้ นนร. ระดมความคิดเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
โดยไม่จำกัดว่าวิธีการแก้ปัญหาจะเป็นไปได้หรือไม่ 
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วิธีการปฏิบัติ 
ให้แต่ละกลุ่มศึกษาตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต กำหนดคำจำกัดความของปัญหา

ที่ศึกษาโดยอาศัยการวัดปริมาณของปัญหาที่มีการนำเสนอข้อมูลจากตัวอย่างปัญหา เพื่อที่จะมีแนวทาง
ตัดสินใจได้ว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ปัญหาในสายการผลิตใดมีปริมาณปัญหามากที่สุดและควรแก้ปัญหาที่
สายการผลิตใดก่อนหลัง  

จากนั้นทำการวิเคราะห์ปัญหา โดยอาศัยหลักการของการควบคุมคุณภาพมาใช้คือ การวิเคราะห์
ปัญหาด้วยแผนภูมิของเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือที่เรียกว่าแผนภูมิก้างปลา เพ่ือให้การ
วิเคราะห์ปัญหาเป็นไปอย่างมีระบบ โดยระดมความคิดพิจารณาทีละปัจจัยของสาเหตุของปัญหา  

สรุปสาเหตุสำคัญที่ต้องทำการแก้ปัญหาก่อนสาเหตุอื ่นๆ และระดมความคิดเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาที่เกิดจากสาเหตุนั้นๆ โดยไม่จำกัดว่าวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวมีความเป็นไปได้หรือไม่ 

 
การรายงาน 

1. ทุกกลุ่มต้องพิมพ์รายงานกลุ่มละ 1 ฉบับ 
2. ใช้กระดาษ A4 
3. เนื้อหาที่ต้องมีในรายงาน คือ 

- ผลการศึกษา: แผนผังก้างปลา แสดงสาเหตุของปัญหา 
- เลือกปัญหาที่เป็นสาเหตุหลัก, วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
- สรุปและเสนอแนะ 

4. รวมทั้งแผนภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปฏิบัติชุบแข็งของโลหะด้วยน ้ำ 
2. เพ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งภายในเนื้อโลหะ 
3. เพ่ืออธิบายหลักการอบชุบโลหะด้วยความรอ้น 

  
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1.  เตาไฟฟ้าที่ใช้อบชุบอุณหภูม1ิ00 – 1,200 ˚C 
2.  เครื่องทดสอบความแข็งแบบรอ็คเวลล์ 
3.  หัวกดช ิ้นงานทดสอบเป็นแบบกรวยเพชร 
4. กระดาษทราบเบอร์ 200 และ 400 
5. เครื่องตัดชิ้นงานทดสอบแบบมีน ้ำหล่อเย็น 
6. ตะไบหยาบและละเอียด 
7.  ตวัตอกหมายเลขหรอืโค้ด 

8.  ถังใส่น ้ำและคีมจับชิ้นงาน 
  

วัสดุ ขนาด จำนวนชิ้นงาน 

1. เหล็ก CK 45, AISI 1045,4150(JIS S45C) 

ขนาด 2.5 x 2.0 cm 
ขนาด  2.5 x 2.0 cm 

ขนาด  2.5 x 15cm 

ขนาด  2.5 x 15 cm 

3  ชิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAB SHEET No.8 
Topic: 

การอบชุบผิวแข็ง 

Name:……………………………………… 
Section.:…..……………………………… 
Cdt.No.:…………………………………… 
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ขั้นการปฏิบัติงาน  
1.  นำชิ้นงานที่ตัดมาทำการลบมุมด้วยตะไบหยาบและละเอียด แล้วตอกโค้ดหรือหมายเลขของ นนร.ที่
ด้านล่างของชิ้นงาน 
2. ตั้งอุณหภูมิของเตาไฟฟ้าที่ 820 องศาเซลเซียส 
3. นำชิ้นงานใส่ในเตาอบชุบ ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 60 นาที เมื่อชิ้นงานทดสอบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง      
25 x 25 มิลลิเมตร 
4.  นำชิ้นงานที่ได้โครงสร้างใหม่เรียกว่าออสเทนไนต์ออกจากเตา แล้วทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว โดยการจุ่มน้ำ
ในภาชนะท่ีเตรียมไว้ โครงสร้างที่ได้ใหม่นี้คือ มาร์เทนไซต์ 
5.  ดึงชิ้นงานขึ้นมาขัดทำความสะอาดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 200 และ 400 ตามลำดับ 
6.  นำชิ้นงานวางบนแท่นรองรับชิ้นงานทดสอบ ให้ทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลส์สเกล C 
7.  จดค่าความแข็งที่ได้ลงในช่องบันทึกค่าความแข็ง 
 
 
รายการอ้างอิง 
 - 
 
แบบฝกหัดในหองปฏิบัติการ 
 

คร้ังที ่ 1 2 3 เฉล ี่ย 

 
HRC 

    

    
โครงสร้างที่ได้คือ ............................................................................................................................. .............. 
มีคุณสมบัติ......................................................................................................... ............................................ 
หมายเลข 1 คือ โครงสร้าง...................................................................................................... ....................... 
หมายเลข 2 คือ โครงสร้าง................................................................................................................... .......... 
หมายเลข 3 คือ โครงสร้าง...................................................................................................... ....................... 
ทำไมต้องใช้การทดสอบความแข็งแบบสเกลC................................................................................... ............ 
ทำไมต้องทำเทมเปอร์ด้วยหลังจากการชุบแข็ง เพ่ือให้ได้โครงสร้างมาร์เทนไซต์ 
......................................................................... .......................................................................................... .... 
............................................................................................................................. .......................................... 
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ข้อเสนอแนะ 
1.สำหรับการทดลองนี้ชิ้นงานที่จะทำการชุบแข็งสามารถทดสอบหาความแข็งก่อนและจดค่าความแข็งไว้ แล้ว
จึงนำมาชุบแข็งโดยการจุ่มน้ำก่อนนำมาทดสอบหาค่าความแข็งด้วยเครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์
สเกล C จะได้หาข้อแตกต่างเปรียบเทียบค่าความแข็งว่าแตกต่างกันอย่างไร เพราะอะไรจึงแตกต่าง 
2. อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการจุ่มชุบไม่ควรเกิน 25 องศาเซลเซียส ถ้าร้อนมากกว่าจะทำให้การชุบแข็งไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร เวลานำชิ้นงานจุ่มน้ำควรกวนชิ้นงานในขณะทำการจุ่มชุบ  
3. โครงสร้างมาร์เทนไซต์แข็งมากแต่เปราะ 
4.  ควรจะทำเทมเปอริ่งต่อ แล้ววัดค่าความแข็งจะพบว่าความแข็งลดลงจากเดิมเพราะความเหนียว 
5. เปรียบเทียบค่าความแข็งโครงสร้างมาร์เทนไซต์กับเทมเปอร์มาร์เทนไซต์ โดยการวัดที่เครื่องทดสอบร็อค
เวลล์สเกล C 
 
 




