
การพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชบุเคลือบโรเดียม   
โดยใชหลักของการยศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ 
ของ 

ภาณุสฤษฏิ์  บุญคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม

หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
ตุลาคม  2555 



 

การพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชบุเคลือบโรเดียม   
โดยใชหลักของการยศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ 
ของ 

ภาณุสฤษฏิ์  บุญคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม

หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
ตุลาคม  2555 

ลิขสิทธเปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 

การพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชบุเคลือบโรเดียม   
โดยใชหลักของการยศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ 
ของ 

ภาณุสฤษฏิ์  บุญคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 

ตุลาคม  2555 



 

ภาณุสฤษฏิ์  บุญคํา.  (2555). การพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบ 
เคลือบโรเดียม  โดยใชหลักของการยศาสตร. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา).  
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  คณะกรรมการควบคุม:  
อาจารย  ดร. ไพรัช วงศยทุธไกร,  อาจารย  โอภาส  สุขหวาน. 

 
การวิจัยนี้มีวตัถุประสงคเพ่ือการพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการ

ชุบเคลือบโรเดียม  โดยใชหลักของการยศาสตร  และประเมินแบบชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา
สําหรับกระบวนการชุบเคลอืบโรเดียม  โดยใชหลักของการยศาสตร  ผูวิจัยออกแบบ จํานวน 3 
แบบ คือ แบบ (ก) แบบ (ข)  และแบบ (ค)   การออกแบบกระบวนการชุบดวยไฟฟา สําหรับ
กระบวนการชบุเคลือบโรเดียม  ผูวิจัยไดออกแบบขั้นตอนการชุบจํานวน 9 ขั้นตอน ดังนี้  1.
ขั้นตอนลางดวยไฟฟา 2.ขั้นตอนลางน้ําไหลลน 3.ขั้นตอนกระตุนผวิดวยกรด  4.ขั้นตอนลางดวยน้ํา
กลั่น 5.ขั้นตอนน้ํายาชุบเงิน 6.ขั้นตอนลางเก็บกลบันํ้ายาชุบเงิน 7.ขั้นตอนน้าํยาชุบโรเดียม  8.
ขั้นตอนลางเกบ็กลับน้ํายาชบุโรเดียม 9.ขั้นตอนลางน้ําไหลลนและนํ้ารอน   

ผลการวิจัยมีดังนี้   
1) ผูวิจัยไดออกแบบชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสาํหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม  

โดยใชหลักของการยศาสตร  จํานวน 3 แบบ คือ แบบ (ก) แบบ (ข)  และแบบ (ค)   โดยได
ออกแบบโครงสรางของเครื่องชุบใหสอดคลองตามหลกัของการยศาสตรของชาวเอเชีย  มีรูปแบบ
โครงสรางเปนรูปตัวซี (C)   ขนาดความกวาง 1.60 เมตร   ความยาว 1.80 เมตร  ความสูง 1.40 
เมตร      

2) ผูเชี่ยวชาญประเมินแบบของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบ
เคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร แบบ(ค) มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด  อยูในระดับ
เกณฑ ดี  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 (SD=0.47,t=1.638,p<.05 ) คา โดยผลการประเมินรายดาน  ดังนี้     
ดานการออกแบบโครงสรางอยูในระดับเกณฑ ดี มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.33 (SD=0.46,t=1.617,p<.05)  
ดานการออกแบบการใชงานอยูในระดับเกณฑ ดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 (SD=0.46,t=2.901, 
p<.05) ดานการออกแบบความปลอดภัยอยูในระดับเกณฑ ดี มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.28 (SD=0.38, 
t=1.767,p<.05) ดานการออกแบบการซอมบํารุงอยูในระดับเกณฑ ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 
(SD=0.58,t=1.414,p<.05) 

3) การประเมินความลาจากการทํางาน  โดยใชแบบประเมินทาทางของรางกาย-RULA   
ผลการประเมนิอยูที่ระดับ 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.00  (SD= 0.00 ) หมายความวาชุดชุบเคลือบผิว
โลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม  โดยใชหลักของการยศาสตร แบบ (ค) ที่ได
ออกแบบ มีระดับความลาอยูในระดับที่ยอมรับได แตทั้งน้ีอาจมีปญหาความลาไดถามีการทํางาน
ดังกลาว ซ้ําๆ ตอเน่ืองเปนเวลานาน 
 



 

Panusarit Boonkum  (2012).  Development of Electroplating Equipment for rhodium 
 plating by Ergonomics technique.  Master  of Education (Industrial  Education).  
    Bangkok:  grade  School,  Srinakharinwirot University.  Advisor Committee: 
 Dr. Pairust Vongyuttakrai,  Ophat Sukwan.    
 
 The objectives of this  research  were to develop the electroplating equipment for 
rhodium plating by ergonomics technique and evaluated  the fatigue of the worker using 
the  electroplating equipment for rhodium plating by ergonomics technique. The researcher 
designed electroplating equipment for rhodium plating by ergonomics technique in 3 types. 
They were type (A), type (B) and type (C). The searcher  designed  the  electroplating 
equipment for rhodium plating by ergonomics technique in 9 processes. They were  1) 
Electro Cleaning, 2) Water Overflow, 3) Acid Activation, 4) DI water, 5) Silver solution, 6) 
Drag out silver solution, 7) Rhodium solution, 8) Drag out rhodium solution, 9) Water 
overflow and hot water. 
 The research found that:  

1) The researcher designed electroplating equipment for rhodium plating by  
ergonomics technique in 3 types. They were type (A), type (B) and type (C). The structure 
of these electroplating equipment for rhodium plating by ergonomics technique of Asia 
people. The structure was in C shape structure, with the dimension 1.6 (W) x 1.8 (L) x 1.4 
(H) meters. 

2) The experts evaluated the electroplating equipment for rhodium plating by  
ergonomics technique type (C) was the highest had the average of4.39 
(SD=0.47,t=1.638,p<.05 ) and had the results in each areas as followed.  Structure in good 
level had the average of 4.33 (SD=0.46,t=1.617,p<.05). Operation in very good level had 
the average of  4.60  (SD=0.46,t=2.901,p<.05).  Safety in good level had the average of 
4.28 (SD=0.38,t=1.767,p<.05). Maintenance in good level had the average of  4.33 
(SD=0.58,t=1.414,p<.05). 

3) The evaluated on the fatigue of the worker using the  electroplating equipment 
for rhodium plating by ergonomics technique.  The researcher used the Rapid Upper Limb 



 

Assessment to evaluated the fatigue of the worker, the fatigue of the worker in first level 
had the average of   2.00  (SD= 0.00 ), that mean using the  electroplating equipment for 
rhodium plating by ergonomics technique had. the fatigue in acceptable level but may have 
some problems if the worker working for a long time.   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
ภูมิหลัง 

อุตสาหกรรมเครื่องประดับเปนอุตสาหกรรมสงออกสําคัญอยางหนึ่งของประเทศไทย   ซึ่งมี
การชุบเคลือบผิวเปนสวนหน่ึงของขั้นตอนการผลิต  (สุรสิงห  ไชยคุณและคณะ.2547: 39)        
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับไทยมีผูประกอบการทั้งรายใหญและรายยอย  ที่ตองชุบเคลือบ
ผิวตัวเรือนเครื่องประดับดวยโลหะมีคา เชน  ชุบเคลือบผิวทอง   แพลทินัม  โรเดียม  พาลาเดียม   
เปนตน   เพ่ือความสวยงาม   ความคงทนของสภาพผิว   และเพ่ิมมูลคาในเชิงพาณิชย   ถา
ผูประกอบการไดพิจารณาถึงประโยชนดังกลาวแลวตองใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการความ
ปลอดภัยในการทํางาน  ซึ่งในวงการอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับมีการออกแบบโรงชุบหรือหอง
ชุบตางๆ  ไมเหมือนกันขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่   ลักษณะงาน   และเทคนิคกรรมวิธีการผลิต   จึงมี
ความจําเปนที่มีการออกแบบสายการผลิตในขั้นตอนการชุบเคลือบผิวโลหะมีคาดวยไฟฟาที่
แตกตางกัน เพ่ือเพ่ิมวัสดุอุปกรณที่เปนประโยชนตอการใชงานใหมีความเสี่ยงตอการทํางานใหต่ํา   
และในกรณีความเมื่อยลาจากการทํางานในหองชุบนั้นตองมีความเสียหายหรือไดรับอันตรายกับ
ผูปฏิบัติงานนอยที่สุด   โดยปกติแลวจะเปนการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑตามความตองการของ
ลูกคา  ปริมาณการสั่งทําแตละครั้งมักจะจํานวนไมมากนัก แตโดยทั่วไปจะมีประเภทของการผลิต
อยูหลากหลาย ดวยเหตุผลดังกลาวอุปกรณหรือเครื่องจักรที่นํามาใชในการผลิต  จึงมักเปนแบบ
อเนกประสงค(multi-purpose machine) คือ สามารถปรับแตงใหใชไดกับทุกๆ ประเภทผลิตภัณฑ  
จุดสําคัญของการดําเนินงานชนิดแบบทําตามสั่ง  ก็คือทรัพยากรตางๆ  จะตองมีความออนตัวหรือ
ยืดหยุน(Flexible)  สามารถปรับแตงใหใชไดตามความแปรปรวนของอุปสงคที่ไมอาจจะพยากรณ
คาไดแมนยํา (ชุมพล  ศฤงคารศิริ .2550 : 3)  การปฏิบัติงานภายใตสภาวะแวดลอมที่มุงเนนดาน
คุณภาพ จะเปนอีกกลยุทธหน่ึงที่นอกเหนือจากจะเปนการสรางพจนที่ดีขององคกร  และเผยแพร
ตอสาธารณะชนผานทางโฆษณาประชาสัมพันธแลว  ยังชวยลดตนทุนในการผลิต  และชวยเพ่ิม
คุณภาพในตัวสิ้นคาและบริการที่จะถึงมือผูบริโภคโดยตรงอีกดวย   กระบวนการทํางาน และการ
ผลิตในยุคใหมนี้  นอกจากจะแขงขันกับตัวเองในการเพิ่มผลผลิตแลว  ยังจําเปนตองคํานึงถึง
ความสามารถในการแขงขันไดกับองคกรอ่ืนๆ ที่เปนคูแขงอีกดวย  (วีรวุธ  มาฆะศิรานนท.2542 : 
28) 

เครื่องชุบเคลือบผิวโลหะมีคาดวยไฟฟาใชกันในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับนั้น  ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการชุบน้ัน     ผูวิจัยซ่ึงอยูในโรงงานนี้มักพบปญหาอาการปวดทางโครงราง
และกลามเน้ือจากการทํางาน  ดวยพนักงานใชเวลาสวนใหญทํากิจกรรมอยูในสถานีชุบเปน
เวลานาน   ทําใหเกิดปญหาสุขภาพกับพนักงาน  ทั้งยังตองเสียเวลาเดินและลาจากการทํางาน  



 
 2

เน่ืองจากเครื่องชุบเคลือบผิวในอุตสาหกรรมขนาดใหญมีความยาวของสายการผลิตประมาณ 5.0-
12.0 เมตร เหมาะกับโรงงานที่มีกําลังผลิตมากกวา  3,000 ชิ้น ขึ้นไปตอวัน  ในอุตสาหกรรมขนาด
กลางหรือขนาดยอม จะมีสถานีชุบมีความยาวของสายการผลิตประมาณ 2.0-5.0 เมตร  จะเห็นวา
เครื่องชุบในอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ  ขนาดกลางและขนาดยอม  ดังกลาวนี้มีขนาดใหญเกิน
กําลังผลิตที่จะใชในโรงงานผลิตเครื่องประดับที่ทําแบบครบวงจร  ซึ่งเครื่องชุบตางๆมีราคาแพงมาก
เม่ือตองติดตั้งชิ้นสวนหรือองคประกอบเสริมใหสมบูรณที่สุด  มีคาซอมบํารุงที่สูง  เครื่องชุบขนาด
ใหญและกลางจะมีรูปแบบเปนสายการผลิตแบบเสนตรงที่ตองใชพลังงานในการเคลื่อนไหวรางกาย
มาก   โดยเฉพาะการเดิน-ไปมาเพ่ือชุบชิ้นงานตามกระบวนการชุบจนเสร็จสิ้น  สวนปญหาดานการ
ออกแบบ ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก(สถานประกอบการขนาดเล็ก รานขายทอง หรือคลินิกซอม
ทั่วไป) จะมีเครื่องชุบแบบสําเร็จรูปขนาดเล็ก  หรือประกอบเองอยางงายดวยบีกเกอร  มักมีความ
ยาวของสายการผลิตประมาณ 1.0-2.0  เมตร   มีความยาวไมมากนัก จึงพบปญหาดานการย
ศาสตรนอย  แตเครื่องชุบดังกลาวมีองคประกอบของสายการผลิตไมสมบูรณ  การถอดประกอบ
ยาก    จัดซื้อและหาอะไหลไมมีตามทองตลาด เพราะสวนใหญเปนชิ้นสวนที่มีเฉพาะผูผลิตเทานั้น 
อีกทั้งปญหาอ่ืนๆของเครื่องชุบแบบถัง(Barrel)  อาทิ ปญหาการลางบอ/ถังนํ้ายา  การจัดเก็บน้ํายา  
การบํารุงรักษา   การถอดและการติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกส   การเคลื่อนยายชุดควบคุม  ขนาด
ของเครื่องและถังน้ํายาที่ไมเหมาะสมและไมสะดวกในการยายตําแหนง เปนตน  นอกจากนั้นจะตอง
สั่งทําเปนพิเศษ ซึ่งตองสั่งจากผูผลิตโดยตรง  เม่ือเกิดการชํารุดเสียหายหรือขัดของตองพ่ึงผูผลิต
โดยตลอดทําใหเสียเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณในการสงซอม 

การยศาสตร (Ergonomic) จึงมีบทบาทและความสําคัญในสวนนี้   กลาวคือ   สามารถที่จะ
นําความรูและประสบการณทางดานการยศาสตรมาใชสําหรับการออกแบบระบบคน – เครื่องจักร 
(man – machine systems)   ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งสามารถใชในการออกแบบระบบ
คน – เครื่องจักร    ดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมอีกดวย ซึ่งจากการออกแบบ
ที่เหมาะสมนี้ จะทําใหสามารถแกไขผลเสียหรือปญหาที่กลาวมาขางตนได    หลักของการยศาสตร
มีสวนสําคัญในการทําใหมีการปรับปรุงสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน  เชน  การ
ออกแบบระบบของกลามเน้ือและกระดูก (Musculoskeletal  injuries)  การออกแบบสถานีงาน
เกี่ยวกับVisual  display unit (VDU)   เพ่ือลดความไมสะดวกในการมอง  และทาของการทํางาน
(Posture)  การออกแบบเครื่องมือ(Hand tools) เพ่ือลดความเมื่อยลาในการทํางาน   การออกแบบ
เครื่องมือและการวางตําแหนงของจุดควบคุม  เพ่ือทําใหขอมูลเพียงพอที่จะทํางานไดอยางรวดเร็ว  
และลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากความผิดพลาด  การจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี  เพ่ือให
การทํางานมีประสิทธิภาพสูงและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอสุขภาพ (อนุสารแรงงาน :13)    เชน  
สถานที่ยืนปฏิบัติงาน  การทํางานที่ตองยืนปฏิบัติงานนานๆ จะทําใหเกิดอาการปวดหลังขาบวมมี
ปญหาเรื่องการไหลเวียนโลหิต เสนเลือดขอดที่ขา และปวดเมื่อยกลามเนื้อ หากมีความจําเปนตอง
ยืนปฏิบัติงานนานๆ ควรปฏิบัติดังน้ีควรจัดหาเกาอ้ีไวในบริเวณปฏิบัติงาน เพ่ือใหพนักงานไดพัก
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เปนระยะตามตองการควรจัดวางเครื่องมือใหพนักงานหยิบไดสะดวกทั้งดานหนาและดานหลังเพ่ือ
ปองกันการบิดเอ้ียวตัวขณะปฏิบัติงานควรปรับความสูงของระดับงานใหเหมาะสมกับความสูงของ
พนักงาน หากปรับระดับงานไมไดควรปรับระดับพ้ืน เชน  การจัดใหพนักงานที่ตัวเตี้ยยืนบนฐานที่
ยกระดับขึ้นจากพื้นควรจัดใหมีที่พักเทาและมีพ้ืนที่เพ่ือใหคนงานวางเทาและเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อลด
แรงกดที่หลังควรจัดแผนรองเทาบริเวณที่คนงานยืนหรือใหพนักงานใสรองเทาที่สามารถกระจาย
แรงกดที่สนเทาระยะของหนางานควรอยูหางประมาณ 8 - 12 นิ้ว  เพ่ือมิใหพนักงานตองเม่ือยมาก
เกินไปขณะทํางาน  เครื่องมือและอุปกรณควบคุมการปฏิบัติงาน  เครื่องมือควรออกแบบมาให
คนงานใชกลามเนื้อมัดใหญ เชนกลามเนื้อหัวไหล, แขนและขา แทนกลามเนื้อมัดเล็ก เชน ขอมือ
และน้ิวมือ และไมควรออกแบบเครื่องมือใหพนักงานงอขอมือหรือบิดขอมือขณะจับดามจับควร
สะดวกสบายตอการจับและมีความยาวพอที่จะจับไดถนัดมือ เปนตน     

จะเห็นวาความรูดานการยศาสตร จึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาปจจัยทางดานการย
ศาสตรทั้งหมด  เม่ือตองการปรับปรุงคุณภาพ  การละเลยความสะดวกสบายของบุคคลขณะทํางาน  
จะทําใหประสิทธิภาพของงานต่ํากวามาตรฐานโดยเฉลี่ย  และจะนํามาซึ่งความเจ็บปวยที่เกิดสะสม
อยางชาๆ (Repetitive Stress Injuries)  โดยที่เราไมทันสังเกต  ซึ่งความเจ็บปวยน้ีบอยครั้งเกิดจา
การเคลื่อนไหว   และวางตําแหนงสรีระในลักษณะที่ไมถูกตอง  (อนุสารแรงงาน :14) ดังน้ัน  ผูวิจัย
จึงมีแนวคิดในการพัฒนาการออกแบบชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบ
เคลือบโรเดียม โดยใชหลักของการยศาสตร  ซึ่งการออกแบบและสรางมีรูปแบบโครงสรางเปนรูป
ตัวซี (C)  เพ่ือชวยลดการเคลื่อนไหวรางกายจากการทํางานกับเครื่องชุบน้ัน  ซึ่งเนนหลักการ
ประหยัดพลังงานในการเคลื่อนไหวรางกาย    
 
ความมุงหมายการวิจัย 
 1.ออกแบบชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใช
หลักของการยศาสตร   
 2.สรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม โดยใชหลัก
ของการยศาสตร    
 3.ประเมินความสามารถในลดความลาจากการทํางานของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา
สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม โดยใชหลักของการยศาสตร    
 
ความสําคัญการวิจัย 
              ไดชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม โดยใชหลักของ
การยศาสตร เพ่ือชวยลดเวลาทํางานตอรอบ ชวยลดการเคลื่อนไหวรางกายจากการทํางานและลด
ความลาจากการทํางาน   
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบ
เคลือบโรเดียม โดยใชหลักของการยศาสตรที่สรางขึ้น  เพ่ือใหการวิจัยในครั้งน้ี บรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1. การออกแบบมีรูปแบบโครงสรางเปนรูปตัวซี (C)  ทําดวยสแตนเลสมีขนาดความกวาง 
1.60 เมตร   ความยาว 1.80 เมตร ความสูง 1.40 เมตร  จํานวน 3  แบบ 
  2. ปรับปรุงกระบวนการชุบ ประกอบดวย  ชุดถังลางไฟฟาขนาด 25 ลิตร  ชุดถังโพลี
พรอพพิลีนบรรจุน้ํายาชุบขนาด 15 ลิตร   ชุดหมอแปลงจายไฟฟากระแสตรง 15V  0-30 A   และ
ชุดควบคุมอุณหภูมิ   ซึ่งกระบวนการชุบตามแบบที่พัฒนาเรียงลําดับ ดังน้ี 1.ลางดวยไฟฟา  2.ลาง
น้ําไหลลน  3.กระตุนผิวดวยกรด  4.ลางดวยน้ํากลั่น  5.น้ํายาชุบเงิน  6.ลางเก็บกลับน้ํายาชุบเงิน    
7.น้ํายาชุบโรเดียม  8.ลางเก็บกลับน้ํายาชุบโรเดียม  9.ลางน้ําไหลลนและน้ํารอน 
 3. ประเมินหลักของการยศาสตร  ของผูปฏิบัติงาน จํานวน 10 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
            ตัวแปรที่ศึกษา การพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา สําหรับกระบวนการชุบเคลือบ
โรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.หลักของการยศาสตร  หมายถึง วิทยาการที่วาดวยความสัมพันธระหวางคนกับ
สิ่งแวดลอมในการทํางาน หรือ วิทยาการที่วาดวยการออกแบบงานใหเหมาะสมกับคนที่ทํางานนั้น 
 2.การออกแบบชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาโดยใชหลักของการยศาสตร  หมายถึง  
การกําหนดลักษณะของโครงสรางเครื่องที่มีความสัมพันธกับการใชวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส   
และพนักงานประจําเครื่องชุบ 
 3.การพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาโดยใชหลักของการยศาสตร  หมายถึง 
เครื่องมือที่สามารถชุบเคลือบผิวโลหะมีคาดวยไฟฟา  ประกอบดวย  ชุดถังบรรจุน้ํายาชุบ ชุดจาย
กระแสไฟฟา  ชุดควบคุมอุณหภูมิ   และชุดควบคุมเวลา  ที่มีลักษณะที่เหมาะสมตามหลักวิทยาการ
ที่วาดวยความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใช

หลักของการยศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 

แบบชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม โดยใชหลัก
ของการยศาสตรที่สรางขึ้น ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูในเกณฑดี     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะ
ดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบ
เคลือบโรเดียม โดยใชหลักของ
การยศาสตร 

ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับ
กระบวนการชบุเคลือบโรเดียม โดยใชหลัก
ของการยศาสตร 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การจัดทํางานวิจัยในครั้งน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและตรวจเอกสารที่
เกี่ยวของ   เพื่อเปนขอมูลในการออกแบบและสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับ
กระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร   มีรายละเอียดนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปน้ี 
 1. ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา    
 2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการยศาสตร  
 3. การออกแบบและพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา   
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา   
 1.1พ้ืนฐานของเคมีไฟฟาเกี่ยวกับการชุบ 
  1.1.1 การแบงชนิดของตัวนําไฟฟา 
 ตัวนําไฟฟาโดยทั่วไป จําแนกออกไดเปน 3 พวก คือกาซ  อิเลคโทรไลท และโลหะ 
สําหรับกาซจะนําไฟฟาไดไมดีนัก  ซึ่งจะเกิดการนําไฟฟาไดก็ตอเม่ืออยูในสนามไฟฟาที่มีความตาง
ศักยสูงๆ หรือเม่ือกาซเหลานี้แตกตัวเปนไอออน  สวนอิเลคโทรไลทจะนําไฟฟาไดดีกวากาซโดย
อิเลคโทรไลทจะหมายถึงสารละลายที่มีการแตกตัวของโมเลกุลของตัวถูกละลายเปนไอออนบวกและ
ไอออนลบ  และไอออนเหลานี้ จะเปนเหลานี้ จะเปนตัวนําไฟฟา  เม่ือกระแสไฟฟาเขาไปใน
สารละลายซึ่งอิเลคโทรไลทสามารถแบงไดเปน 2 พวก  คือ อิเลคโทรไลทแกและอิเลคโทรไลทออน   
โดยอิเลคโทรไลทแก หมายถึง  สารละลายที่ตัวถูกละลายจะแตกตัวเปนไอออนไดดีกวามาก  ทําให
มีปริมาณของไอออนในสารละลายสูง  สวนอิเลคโทรไลทออนตัวถูกละลายจะแตกตัวเปนไอออนได
นอย  สวนใหญจะเปนโมเลกุลที่ไมแตกตัว ซึ่งไมสามารถนําไฟฟาได  ดังน้ัน พวกอิเลคโทรไลทแก
จึงนําไฟฟาไดดีกวาอิเลคโทรไลทออน  สําหรับตัวนําโลหะจะนําไฟฟาจะนําไฟฟาไดดีที่สุด เพราะ
เปนการนําไฟฟาไปโดยอิเลคตรอน  ซึ่งมีขนาดและมวลสารนอยกวาไอออนลบ  ตัวนําไฟฟาที่กลาว
มาทั้งหมดนี้พวกอิเลคโทรไลทจะเกี่ยวของกับเรื่องของการชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟามากที่สุด  
เพราะน้ํายาก็คืออิเลคโทรไลทนั่นเอง 
 การชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา โดยปกติจะมีแผนโลหะซ่ึงเปนขั้วบวกและชิ้นงาน
เปนขั้วลบจุมอยูในน้ํายาชุบหรืออิเลคโทรไลท  เม่ือผานกระแสไฟฟาเขาไปไอออนบวกของโลหะที่
ละลายอยูในน้ํายาชุบ(ก็คือตัวถูกละลายที่แตกตัวในสวนที่เปนไอออนบวก)  ก็บวกทําหนาที่เปน
ตัวนําไฟฟา   โดยวิ่งไปจับกับอิเลคตรอนที่ขั้วลบทําใหไอออนบวกของโลหะถูกรีดิวซเคลือบที่ผิวขั้ว
ของขั้วลบ  สวนไอออนลบในน้ํายาชุบ  ก็จะวิ่งไปยังขั้วบวก  เพื่อไปจายอิเลคตรอนใหกับขั้วบวก  
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หรือ อาจจะไปออกซิไดซขั้วบวก  ทําใหโลหะที่เปนขั้วบวกในสภาพอะตอมถูกออกซิไดซกลายเปน
ไอออนบวกละลายลงสูน้ํายาชุบและจายอิเลคตรอนใหขั้วบวก  ซึ่งจะทําใหกระแสไฟฟาไหลครบ
วงจร 
 1.1.2 กฎของฟาราเดย 
 กฎของฟาราเดย   สรุปไดกฎ 2 ขอ  คือ 
 1.ปริมาณของสารที่แตกออกหรือเกิดขึ้นเม่ือผานกระแสไฟฟาลงไปในสารละลาย  จะ
เปนสัดสวนกับปริมาณไฟฟา 
 2. ปริมาณไฟฟาเทากัน  ยอมทําใหสารแตกออก หรือเกิดขึ้นเปนจํานวนสมมูลทาง
เคมีที่เทากัน  แมวาสารนั้น จะแตกตางกันก็ตาม 
 กฎขอที่1  ทดสอบไดโดยการผานกระแสไฟฟาคงที่ไปในสารละลายดวยระยะเวลา
ตางๆกัน แลวหาปริมาณของสารที่มาเกาะที่ขั้วลบ  ก็จะพบวาน้ําหนักของสารที่ไปเกาะตอเวลาจะ
เปนอัตราสวนที่คงที่ 
 กฎขอที่2  ทดสอบไดโดยผานปริมาณของกระแสไฟฟาที่เทากัน  (จํานวนคูลอมบ
เทากัน) ลงไป  ในสารละลายตางๆ ที่แตกตางกัน เชน  ในสารละลายกรดกํามะถันเจือจาง  ใน
สารละลายซิลเวอรไนเตรต  ในสารละลายคอปเปอรซัลเฟต เปนตน  สมมุติวาทั้งสามสารละลายขาง
ผานกระแสไฟฟาลงไป 1 แอมแปร เปนเวลา  1 ชั่วโมง จะพบวา น้ําหนักของสารที่เกิดขึ้นที่ขั้วลบ
เปน 0.0379 กรัม  ของกาซไฮโดรเจน   4.0248 กรัมของโลหะเงิน  และ 1.186 กรัมของ
โลหะทองแดง  เม่ือเอาน้ําหนักสมมูลของสารเหลานี้ คือ ไฮโดรเจน เทากับ 1.008  โลหะเงิน 
เทากับ 107.88  และโลหะทองแดง เทากับ 31.78  ไปหารกับน้ําหนักของสารที่เกิดขึ้นที่ขั้วลบ  ก็จะ
ไดคาออกมา 3 คา ซึ่งเทากัน และก็คือจํานวนสมมูลของสารนั่นเอง   ซึ่งโลหะแตละชนิดจะมี
ความสามารถในการเขาเคลือบหรือละลายออกมาเทากัน  ขึ้นกับสมมูลปฎิริยาเคมี  ซึ่งก็คือ
อัตราสวนระหวางน้ําหนักอะตอมตอวาเลนซี่ของไอออนโลหะที่เกิดขึ้นในกระบวนการอิโตรไลซิสนั้น 
 จากกฎของฟาราเดย  สามารถนําไปใชประโยชนในการหาปริมาณสารที่ไปเกาะที่ขั้ว
ลบได เพราะวาปริมาณไฟฟาที่ทําใหสารไปเกาะที่ขั้วลบจํานวน 1 สมมูลจะตองใชปริมาณไฟฟา 1
ฟาราเดย(F) ซึ่ง เทากับ  96,500 คูลอมบ จากความสัมพันธนี้ สามารถสรางเปนสูตรได  คือ  
 W   =    ItA 
         nF 
 W  = IT e/96,500   หรือ  อาจเขียนสมการดังนี้ 
เม่ือ     I    แทน กระแสไฟฟาที่ผานลงไปในสารละลาย มีหนวยเปนแอมแปร 
         t   แทน เวลาที่ผานกระแสฟาลงไป  มีหนวยเปน วินาที 
          e   แทน น้ําหนักสมมูลของสารที่จะไปเกาะที่ขั้วลบ (สําหรับนิเกิล=58.71 g/mole) 
          W  แทน น้ําหนักของสารที่ไปเกาะที่ขั้วลบ  มีหนวยเปนกรัม 
          n  แทน วาเลนซี (สําหรับนิเกิล = 2) 
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          F  แทน คาคงที่ของฟาราเดย(96,500 c หรือ A.sec/mole) 
 
 การคํานวณตามกฎของฟาราเดยนี้จะถือวา ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟา และขั้ว
ลบเปน 100 เปอรเซ็นต  นั่นคือ ปริมาณไฟฟาทั้งหมดถูกใชไปในการเคลือบผิวอยางเดียวไมไดถูก
ใชไป   เพ่ือทําอยางอ่ืนๆเลย แตในทางปฏิบัติ  แลวประสิทธิภาพมักไมเปน 100 เปอรเซ็นต   
ฉะนั้น  จึงจําเปนจะตองนํา  คาของประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาเปน 80 เปอรเซ็นต  แสดงวา
น้ําหนักสารที่ไปเกาะที่ขั้วลบจริงๆ เปน 5.0 x (80/100)  เทากับ 4.0 กรัม หรือในทํานองเดียวกัน  
ถาอยากทราบถึงประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาที่ขั้วลบที่ไปเกาะจริงๆ อาจทําได   โดยการชั่ง
น้ําหนัก จะไดวาน้ําหนักที่ไปเกาะจริงตอนํ้าหนักที่คํานวณได คูณดวย 100 ก็จะไดประสิทธิภาพ
ของกระแสไฟฟาเปนเปอรเซ็นตออกมา 
 นอกจากนี้ยังสามารถจะคํานวณหาความหนาของโลหะที่ไปเกาะเคลือบบนชิ้นงานได
อีกดวย  โดย เม่ือหาน้ําหนักของสารที่ไปเกาะเคลือบอยูที่ขั้วลบหรือชิ้นงาจนไดแลว  ใหเอาไปหาร
ความหนาแนนของโลหะที่ไปเกาะและพื้นที่ของชิ้นงานที่ไปเกาะ  โดยตองใชหนวยระบบเดียวกัน
โดยตลอด   โดยสูตรน้ีหามาจาก 
                D =   m / V 
เม่ือ D  หรือ d แทน ความหนาแนน ของโลหะที่ไปเกาะบนชิ้นงาน (สําหรับนิเกิล =8.90 g/cm3) 
      M  หรือ  W  แทนน้ําหนักของโลหะที่ไปเกาะบนชิ้นงาน (กรัม) 
      V แทน   ปริมาตรของโลหะที่ไปเกาะชิ้นงาน 
แตเน่ืองจาก            V  =  a x I 
เม่ือ          a    แทน    พ้ืนที่ผิวชิ้นงานโลหะที่จะเกาะ(cm2) 
         I หรือ T   แทน     ความหนาของฟลมโลหะที่ไปเกาะ (cm) 
 ดังนั้น                   D =      m 
                     A x I 
                                  I =       m 
                                A x D 
หรืออาจเขียนเปนสมการ  ดังนี้       T =  W /ad 
เวลาในการชุบเคลือบผิว  :            t  =  WnF / IA 
 
 
 1.1.3 ความรูเบื้องตนของการชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 
  1.1.3.1 หลักการชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 
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หลักการ 
 การชุบโลหะดวยไฟฟา  หมายถึง การนําเอาชิ้นงานหรือวัสดุที่สามารถนําไฟฟามา
กระทําเคลือบผิวดวยโลหะ โดยอาศัยไฟฟากระแสตรงเขาชวย   ซึ่งหลักการงายๆ คือนําชิ้นงานที่
จะทําการชุบตอเขากับขั้วลบของแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง   สวนโลหะที่จะไปเคลือบผิวบน
ชิ้นงาน ตอเขากับขั้วบวก(แตขั้วบวกไมจําเปนตองเปนโลหะชนิดเดียวกันกับโลหะที่ไปเคลือบบน
ชิ้นงานเสมอไป) ซึ่งเรียกวา  ตัวลอ  นําชิ้นงานและตัวลอจุมลงไปในน้ํายาชุบ  แลวปรับปริมาณทาง
ไฟฟา คือ  แรงเคลื่อน  และกระแสไฟฟาใหเหมาะสม  ก็จะทําใหไอออนของโลหะที่จะเคลือบบน
ชิ้นงาน วิ่งไปยังขั้วลบซึ่งเปนชิ้นงาน แลวรับอิเลคตรอนที่ผิวของชิ้นงานกลายเปนโลหะเคลือบบน
ชิ้นงาน  สวนขั้วบวก  ถาเปนโลหะชนิดเดียวกับโลหะไปเคลือบที่ผิวไดของชิ้นงานก็จะละลายสู
น้ํายาชุบในรูปแบบของไอออนบวก  จากหลักการขางตนสามารถเขียนเปนแผนภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพประกอบ 2  แสดงใหเห็นถึงหลักการชุบอยางงาย 
 
 จากภาพประกอบ 2  ไอออนบวก  เรียกวา แคทไอออน  จะเคลื่อนที่ไปรับอิเลคตรอน
และเกิดเปนผิวเคลือบจับอยูที่แคโทด 
 Mn+     +    ne-                       M 
ไอออนลบ เรียก แอนไอออนจะเคลื่อนที่ไปใหอิเลคตรอนที่แอโนดและรวมตัวโลหะไอออนละลาย
ออกมาเปนเกลือโลหะ 
 Xn-                          X   +   ne-         
โลหะไอออนจากสารละลาย   Migration                          ผิวแคโทด 
โลหะไอออนจากสารละลาย   Dehydration                     แอนไอออน 
แอนไอออน  + อิเลคตรอน  จากแคโทด Discharges   แอนอะตอม movement on the surface      
อะตอมของโลหะในผิวเคลือบ 
  พิจารณาจากภาพประกอบ 2 จะเห็นวาน้ํายาชุบจะตองนําไฟฟาไดจึงจะทําให
กระแสไฟฟาไหลไดครบวงจร ฉะนั้นในน้ํายาชุบ จึงมีสารเคมีที่เปนองคประกอบของน้ํายาชนิดที่

                ไอออนลบ- 
       ไอออนบวก+ 

ตัวลอ(แอโนด) ช้ินงาน(แคโทด) 

e-    e-    
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แตกตัวเปนไอออนบวกและไอออนลบ  เม่ือละลายน้ําไดดี  ซึ่งไอออนเหลานั้นจะเปนนําไฟฟาให
ไหลครบวงจรคือไอออนบวกจะนํากระแสไฟฟาบวกไปยังขั้วลบหรือเคลื่อนที่ไปยังขั้วลบ  เพ่ือรับ 
อิเลคตรอนจากขั้วลบนั่นเอง   สวนไอออนลบจะวิ่งไปข้ัวบวก  เพ่ือจายอิเลคตรอนใหขั้วบวก
ปรากฏการณเชนนี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลาในขณะชุบ ฉะน้ันโดยทั่วไปแลวนํ้ายาชุบโลหะดวยไฟฟาจะ
ประกอบดวยสารเคมีที่สําคัญๆ ดังนี้ 
  1) สารที่เปนตัวกําเนิดโลหะ น้ํายาชุบแตละชนิดจะมีตัวกําเนิดโลหะไมเหมือนกัน  
ขึ้นอยูกับวาตองการชุบเคลือบผิวดวยโลหะชนิดใด  เชน  ถาตองการชุบเคลือบผิวดวยทองแดง ก็
ตองมีเกลือของโลหะทองแดงเปนตัวกําเนิดโลหะ  คือ คอปเปอรซัลเฟต(CuSO4)  ละลายในน้ําชุบ
หรือ ถาตองการชุบเคลือบผิวดวยนิเกิลก็ตองมีนิเกิลซัลเฟต (NiSO4) หรือนิเกิลคลอไรด (NiCl2) 
ละลายในน้ํายาชุบ สารที่เปนตัวกําเนิดโลหะนี้เปนสารหลักที่สําคัญที่สุดในเรื่องการชุบ เพราะสาร
เหลานี้จะแตกตัว เม่ืออยูในน้ํายาชุบเปนไอออนบวกและไอออนลบ   โดยไอออนบวก คือ Cu2+ หรือ 
Ni2+    จะเปนตัวเคลื่อนที่ไปเคลือบเกาะบนชิ้นงานเปนโลหะทองแดงหรือนิเกิล 
  2) สารชวยเพ่ิมการนําไฟฟา   แมวาตัวกําเนิดโลหะจะแตกตัวและนําไฟฟาได  
แตก็ยังนําไมดีนักจะตองมีสารชวยเพ่ิมการนําไฟฟาลงไปในนํ้ายาชุบดวยสารพวกนี้ สวนใหญจะ
เปนพวกกรดแกหรือดางแกชนิดตางๆ  เชน กรดไฮโดรคลอริค  กรดซัลฟวริค  หรือโซเดียมไฮดร
อกไซด  เปนตน  ซึ่งจะชวยใหอัตราเร็วของการเกาะเคลือบผิวดีขึ้น 
  3) น้ํายาเงา  ในงานชุบสวนมากแตละชนิดจะอยูในสภาพการใชงานไดดี  หรือไม
จะตองมี PH อยูในชวงที่เหมาะสมตามแตชนิดของน้ํายาชุบ ฉะน้ัน ถาไมตองการให PH ของน้ํายา
ชุบเปลี่ยนแปลงไปมากนัก ก็ควรจะตองทําเติมนํ้ายาเงาลงไปในน้ํายาชุบ เพ่ือทําใหผิวของชิ้นงานที่
ไดมีลักษณะแวววาวสวยงาม   ซึ่งนํ้ายาเงา นี้มีมากมายหลายชนิดขึ้นอยูกับสูตรที่ผูผลิตจะคิดคน
ขึ้นมาฉะนั้นในการใชตามคําแนะนําของผูผลิต 
    4) สารรักษาระดับการเคลือบผิวใหสมํ่าเสมอ(Livelier)  สารนี้สวนมากจะเปน
สารประกอบอินทรียที่ไมมีซัลเฟอรรวมอยูและที่รูจักเปนที่นิยมใชมากไดแก คูมาริน (Coumarin) ซึ่ง
จะชวยทําใหผิวชิ้นงานลดความเปนรูหรือหลุมใหนอยลง   เชน ชิ้นงานกอนจะชุบอาจจะมีหลุมเล็กๆ 
อยูหลุมหนึ่ง แต เม่ือชุบแลวชุบน้ีไปหรือตื้นขึ้นมาก ถาน้ํายาชุบมีสารรักษาระดับการเคลือบผิวให
สม่ําเสมออยูดวย 
  5) สารเพิ่มความชื้น (Wetting agent) เปนสารที่มีความสําคัญมากในการชุบ
โลหะเงา เพราะจะไปลดแรงตึงผิวของสารละลายชิ้นงานที่เปนผลิตภัณฑจะไมเกิดรอยดางการใช
สารเพิ่มความชื้นจะตองใชในอัตราสวนที่เหมาะสม เพราะถาไมเหมาะสมแลวจะทําใหความเงางาม
สูญเสียไปหรือทําใหการรักษาระดับการเคลือบผิวไมดี ฉะนั้น โดยปกติแลวนํ้ายาเงา สารรักษา
ระดับและสารเพิ่มความชื้น จึงตองใชของผูผลิตแหลงเดียวกันเสมอ และเรียกรวมๆวา น้ํายาเงา 
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  1.1.3.2 ลักษณะการเขาเกาะเคลือบผิวที่ขั้วลบ 
  ลักษณะการเขาเคลือบผิวของไอออนบวก(M+) ซึ่งไอออนของโลหะจะแบง
พิจารณาไดเปน 2 กรณี คือ 
  ก.น้ํายาชุบที่เปนเกลือแบบธรรมดานี้  ไอออนบวกจะรวมตัวอยูกับโมเลกุลของ
น้ําเปนตัวทําลาย เรียกวา เกิดการไฮเดรท(Hydrate)  โดยไอออนบวก  ที่ถูกไฮเดรท  หรือหอหุม
ดวยโมเลกุลของน้ํายังคงแสดงจํานวนประจุเทาเดิม  เชน   Cu 2+   เม่ือถูกไฮเดรทจะเปน  
Cu(H2O)42+  เม่ือไอออนบวกในรูปของไอเดรท เคลื่อนที่เขาหาขั้วลบ  เพ่ือจะทําการเคลือบผิวที่ขั้ว
ลบ  จะเกิดตามลําดับขั้นตอนดังภาพประกอบ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3  ลักษณะการเขาเกาะเคลือบผิวที่ขั้วลบของไอออนบวก(M+) ที่เปนเกลือแบบ   
      ธรรมดา   
 
            ที่มา :โครงการ JARADคูมือ เทคนิคการชุบเครื่องประดับ.ม.ม.ป.: 17. 
 
  ข. น้ํายาชุบที่เปนเกลือเปนเชิงซอน   
  น้ํายาชุบจํานวนมากที่ไอออนของโลหะที่จะไปเคลือบบนผิวของชิ้นงานอยูในรูป
ของเชิงซอน  เชน เกลือเชิงซอนไซยาไนดของทองแดง  เงิน  สังกะสี  แคดเมี่ยม  ทอง  เกลือ
เชิงซอนไพโรฟอสเฟตของทองแดง  ฟลูออบอเรตของตะกั่ว  ทองแดง  ดีบุก  นิเกิล  เปนตน   
ลักษณะการเขาเกาะที่ขั้วลบของไอออนเชิงซอนคอนขางจะสลับซับซอน  แตพอสรุปไดวา ไอออน
ของโลหะ เม่ือเคลื่อนที่เขาหาขั้วลบไดระยะหนึ่งจะเปลี่ยนสภาพที่เปนไอออนเชิงซอนไปเปนไอออน
อิสระแลวจึงถูกไฮเดรทดวยโมเลกุลของน้ําจากนั้นก็จะมีกลไกการเคลื่อนที่เขาหาขั้วลบเหมือนกับ
น้ํายาชุบที่เปนเกลือแบบธรรมดาตามขอ ก. 
  1.1.3.3 ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาที่ขั้วลบและขั้วบวก 
  ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาที่ขั้วลบและขั้วบวก  บางทีเรียกวา ประสิทธิภาพ
ของกระแสไฟฟา  หรือบางทีเรียกวา ประสิทธิภาพของขั้วลบ  หรือ ประสิทธิภาพของขั้วบวก  ซึ่ง



 
 7

ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาที่ขั้วลบและขั้วบวกนี้ สวนใหญจะมีคาแตกตางกันโดยประสิทธิภาพนี้
อาจจะนิยามได 2 ลักษณะ  คือ  ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟา  เทากับอัตราสวนระหวาง
กระแสไฟฟาที่ถูกนําไปใชประโยชนในการชุบเคลือบผิวจริงๆ ตอปริมาณโลหะของขั้วบวกที่ละลาย
จริงตอปริมาณของโลหะของขั้วบวกที่ควรจะละลายตามกฎฟาราเดยคูณดวยหนึ่งรอยหรืออาจจะ
นิยามวาประสิทธิภาพของขั้วลบ คือ  ปริมาณสารที่มาเกาะเคลือบผิวที่ขั้วลบตอปริมาณที่ควรจะ
เกาะขั้วลบตามกฎฟาราเดยคูณดวยหนึ่งรอย 
  โดยปกติแลว  ประสิทธิภาพมักจะไมคอยจะถึงรอยเปอรเซ็นตทั้งขั้วบวกและขั้ว
ลบ ทั้งน้ี เพราะกระแสไฟฟาที่ผานเขาไปยังนํ้ายาชุบไมไดนําไปใชในการละลายขั้วบวก  หรือทําให
ไอออนบวกของโลหะไปเกาะที่ขั้วลบเพียงอยางเดียว  แตยังถูกใชในการไปทําใหเกิดกลไกอื่นดวย   
เชนไปแยกสลายโมเลกุลของน้ําไปทําใหเกิดกาซขึ้นที่ขั้วบวกหรือขั้วลบ  หรือถูกเปลี่ยนไปเปน
ความรอนเกิดขึ้นในสารละลาย  เปนตน  ตัวอยางของการหาประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาที่ขั้วลบ  
เชน  ในการชุบโครเมียม   ถาใชไฟฟาผานลงไปในสารละลาย 1 ฟาราเดย  ถาเปนไปตามกฎ
ของฟาราเดยควรจะมีโลหะไปเกาะที่ขั้วลบ 8.667 กรัม แตจากการทดลองพบวา มีโครเมียมไปเกาะ
จริงๆ  เพียง 1.646 กรัม  ฉะนั้น  ประสิทธิภาพของขั้วลบเทากับ  (1.646 x 8.667) x 100 = 19 
เปอรเซ็นต   หรือในการหาประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาที่ขั้วบวก ก็ทําไดทํานองเดียวกัน  
ตัวอยางเชน  ในการชุบเคลือบผิวโลหะอยางหน่ึง พบวา  เม่ือกระแสไฟฟาลงไปในสารละลายไป  
100.0 กรัม ฉะนั้น  ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาที่ขั้วบวก เทากับ (80/100.0) x 100 = 80 
เปอรเซ็นต    
  ในการชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาที่ดีที่สุดนั้น  ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาที่
ขั้วบวกและขั้วลบ ควรจะมีเทากับ  100 เปอรเซ็นตทั้งคู  หรือถาไมเทากับ 100 เปอรเซ็นตทั้งสอง
ขั้วก็อาจจะเปนลักษณะวาประสิทธิภาพขั้วบวกและขั้วลบที่จะตองเทากัน  เพราะทั้งสองกรณีนี้จะ
รักษาปริมาณไอออนที่เปนแหลงกําเนิดของโลหะคงที่และเทาเดิมเสมอ  เน่ืองจากปริมาณของโลหะ
ที่ไปเคลือบผิวที่ขั้วลบ  จะเทากับปริมาณโลหะที่ละลายจากขั้วบวกลงสูสารละลาย  แตถา
ประสิทธิภาพของขั้วบวกและขั้วลบไมเทากันจะทําใหปริมาณของไอออนที่เปนตัวกําเนิดโลหะ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ซึ่งจะทําใหน้ํายาชุบเสื่อมสภาพเร็ว แตก็ยังมีวิธีการแกปญหาเหลานี้ได 
เชน  อาจจะใชพ้ืนที่ผิวเปนขั้วบวก   และขั้วลบไมเทากันเขาชวยหรืออาจจะใชสารเคมีที่เติมลงไป  
เพ่ือลดหรือเพ่ิมการละลายของขั้วบวกเขาชวย เปนตน   ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยปรับใหประสิทธิภาพ
ของขั้วบวกขั้วลบมีคาใกลเคียงกันหรือเทาๆ กันได  (พนม  เสือสืบพันธุ : 16 อางอิง อนันต ทอง
มอญ.2545 : 2.1-2.6) 
  1.1.3.4 ความหนาแนนของกระแสไฟฟา 
  ความหนาแนนของกระแสไฟฟา คือ ปริมาณของกระแสไฟฟาตอหน่ึงหนวยพ้ืนที่   
โดยปกติแลวจะแสดงในหนวยของแอมแปรตอตารางเดซิเมตรหรือแอมแปรตอตารางฟุต  และถาไม
ระบุเปนความหนาแนนของกระแสไฟฟาที่ขั้วบวกหรือลบก็มักจะ  หมายถึง ความหนาแนนของ
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กระแสไฟฟาที่ขั้วลบในน้ํายาชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  แตละชนิดจะกําหนดสภาวะการทํางาน
ไวชัดเจนวาจะจะชุบที่ความหนาแนนของกระแสไฟฟาเทาใด ฉะน้ันกอนจะทําการชุบจึงตอง
คํานวณพื้นที่ผิวของชิ้นงาน  หรือขั้วลบเสียกอนแลวนําคาพื้นที่นี้ไปคํานวณดูวาจะใชกระแสไฟฟา
เทาใด  จึงจะทําใหไดความหนาแนนของกระแสไฟฟาตามที่กําหนด    ตัวอยางเชน ในการชุบ
เคลือบผิวดวยไฟฟาชนิดหนึ่ง  จะตองทําการชุบที่ความหนาแนนของกระแสไฟฟา  8 แอมแปรตอ
ตารางเดซิเมตร และปรากฏวาพ้ืนที่ผิวหนาของชิ้นงานที่จะทําการชุบทั้งหมด  เทากับ 5 ตาราง
เดซิเมตร  ฉะนั้นในการชุบนี้จะตองใชกระแสไฟฟาเทากับ 8x5 = 40 แอมแปร  จึงจะอยูในภาวะ
ทํางานที่ดี โดยปกติแลว ถาชุบชนิดเดียวกันมีภาวการณทํางานบางอยางแตกตางกัน ก็อาจจะใช
ความหนาแนนของกระแสไฟฟาแตกตางกันไป  เชน อุณหภูมิสูงและมีการกวนน้ําอยางแรง ก็จะชุบ
ที่หนาแนนของกระแสไฟฟาต่ําจะเคลือบผิวไดเปนระเบียบและสวยงามกวาแตเสียเวลาในการชุบ
มากขึ้น (พนม  เสือสืบพันธุ : 17 อางอิง อนันต ทองมอญ.2545 : 2.1-2.6) 
  1.1.3.5 การกระจายของกระแสไฟฟา 
 เน่ืองจากชิ้นงานที่จะทําการชุบมีรูปแตกตางกันออกไป  เชน แบน  กลม  กลวง  โคง  
แหลม  ฯลฯ จะพบจุดตางๆ  บนชิ้นงานจะหางจากขั้วลบไมเทากันจุดใดที่อยูใกลขั้วลบกระแสไฟฟา
จะเดินทางทําใหมีลักษณะการกระจายของกระแสไฟฟา  บริเวณจุดที่อยูใกลมากกวาจุดที่อยูไกล 
และยิ่งตรงบริเวณใดที่ลักษณะเปนมุมแหลมดวยแลวยิ่งมีการกระจายของกระแสไฟฟาในบริเวณนั้น
หนาแนนมากขึ้นไปอีก เน่ืองจากการกระจายของกระแสไฟฟา  คือ การกระจายหรืการเคลื่อนของ
ไอออนของโลหะ  ที่จะไปเกาะที่ขั้วลบ  ดังน้ัน  จุดใดของขั้วลบที่อยูใกลขั้วบวก  หรือจุดที่เปนมุม
แหลมจะมีการเกาะเคลือบของโลหะบริเวณนั้นมากกวาบริเวณนั้นมากกวาบริเวณอื่นๆ  จึงทําใหผิว 
ที่เคลือบนั้นหนากวาที่อ่ืนดวย ซึ่งอาจจะแสดงลักษณะการกระจายของกระแสไฟฟาและความ
หนาแนนที่เคลือบบนชิ้นงานไดดังภาพประกอบ  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  4  ลักษณะของการกระจายกระแสไฟฟาและความหนาที่เคลือบในบริเวณตางๆของ 
      ชิ้นงาน 
 
            ที่มา :โครงการ JARADคูมือ เทคนิคการชุบเครื่องประดับ.ม.ม.ป.: หนา 17. 
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 ภาพประกอบ  4  จะเห็นวาบริเวณของชิ้นงานสวนที่เปนมุมแหลมหรืออยูใกลขั้วบวก
จะมีกระจายของกระแสไฟฟาหนาแนนมากที่สุดและมีการเกาะเคลือบผิวหนาที่สุด  ซึ่งถาตองการ
ใหการชุบเคลือบออกมาในลักษณะเชนนี้   ก็ไมตองแกไขอะไร แตถาตองการใหมีลักษณะของการ
ชุบเคลือบผิวที่มีความหนาแนนเทาๆกันตลอดชิ้นงาน  ก็อาจจะแกไขไดโดยหาแผนวัสดุที่ไมทํา
ปฏิกิริยากับนํ้ายามากั้น   ระหวางขั้วบวกกับขั้วลบตรงบริเวณที่อยูใกลกัน เพ่ือลดความหนาแนน
ไฟฟาใหเหลือเทาๆกัน ทุกบริเวณของขั้วลบ  วัสดุที่ใชควรเปนวัสดุที่ไมนําไฟฟา เชน โพลีเอทธิลีน  
พีวีซีหรือโพลีโปรปลีน  เปนตน   แตถาหากวาการเกาะเคลือบผิวที่ขั้วลบไมทั่วหรือไมสมํ่าเสมอ อัน
เน่ืองมาจากสาเหตุที่น้ํายามีกําลังการเกาะเคลือบผิวไมดีก็จะตองแกไข โดยวิธีออกแบบขั้วบวกให
เหมาะสมเขาชวย คือ ออกแบบใหมีการกระจายของกระแสไฟฟาที่ขั้วลบใหเทากันและทั่วถึงในสวน
ที่ตองการใหมีการเกาะเคลือบผิวสําหรับกําลังการเคลือบผิว หมายถึง ความสามารถในการกระจาย
ของไอออนบวกหรือไอออนของโลหะไปเคลือบผิวบนชิ้นงานไดทั่วถึงมากหรือนอยถึงใด  ถาน้ํายา
ใดมีกําลังการเคลือบผิวไมดีจะสังเกต ไดจะสังเกตไดจากการชุบชิ้นงานที่มีลักษณะกลวงหรือโคงงอ
จะพบวาสวนที่อยูลึกๆ ลงไปจะไมเกิดการเคลือบผิว  (พนม  เสือสืบพันธุ : 18 อางอิง อนันต ทอง
มอญ.2545 : 2.1-2.6) 
 1.2 เครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 
  1.2.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 
 เครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาในอุตสาหกรรมเครื่องประดับโดยทั่วไป  สรางขึ้น
ตามลักษณะของชิ้นงาน  ซึ่งการเลือกวิธีที่เหมาะสมนี้จะทําใหการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เกิดความรวดเร็วในการทํางาน และลดของเสียที่จะเกิดจากการชุบ  อยางไรก็ตามนอกจากการ
เลือกวิธีชุบที่ถูกตองแลวการเอาใจใสในระหวางการทํางานจะเปนการลดความเสียหายไดอีกหลาย
ทาง  ดังนี้ 
  1.2.1.1 เครื่องชุบดวยวิธีแบบแขวน (Rack Application Plating)   วิธีการชุบ
แบบแขวนเปนวิธีหนึ่งที่พบไดโดยทั่วไปในกระบวนการชุบ   ลักษณะของชิ้นงานจะตองสามารถจับ
ไดดวย Rack หรือสามารถผูกกับลวดได อุปกรณชิ้นนี้เรียกวา Plating Jig หรือ Plating Rack 
 
 
 
 
    
 
 

ภาพประกอบ  5  ถังชุบแบบ Plating Jig ของโครงการจรัส 
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  1.2.1.2 เครื่องชุบดวยวิธีแบบถังกลิ้งหรือหมุน (Barrel Application Plating) การ
ชุบแบบนี้มักพบในงานที่ทําการผูกดวยลวดหรือแขวนบน Rack ไดยาก หรือเปนงานชิ้นเล็กๆ ซึ่งมี
จํานวนมาก ในการชุบใหชิ้นงานใสถังชุบพลาสติกในจํานวนพอเหมาะประมาณ 1/3-1/2 ของ
ปริมาณถัง แลวมีขั้วลบแตะอยูกับชิ้นงาน และชิ้นงานสัมผัสกันและนําไฟฟากันเอง ถังจะหมุนทําให
ชิ้นงานคละเคลากันในขณะที่ชุบ ขอดีคือไมตองเสียเวลาในการผูกชิ้นงานดวยลวด หรือแขวนบน 
Rack ขอเสีย คือชิ้นงานจะกระทบกันอาจมีรอยขูดขีด และเสียหายได ชิ้นงานแบนอาจผิวเคลือบ
ออกมาไมดีนัก  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  6   แสดงถังชุบแบบหมุน 
 
            ที่มา: โครงการ JARADคูมือ เทคนิคการชุบเครื่องประดับ.ม.ม.ป.: หนา 17. 
 
  1.2.1.3 เครื่องชุบดวยวิธีแบบใชการสั่น (Vibration Plating) การชุบแบบใชการ
สั่น ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งมีขอดีกวาแบบถังหมุนอยูหลายประการ คือ ไมทําลายชิ้นงาน แมชิ้นงานที่
บอบบาง ผิวเคลือบมีความหนาที่สมํ่าเสมอสูง การสูญเสียของน้ํายาไปกับชิ้นงานต่ํา การชุบเขา
ซอกมุมไดดีและสามารถชุบชิ้นงานแบนราบที่อาจติดกันได 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  7   แสดงถังชุบแบบใชการสั่น 
 
            ที่มา: โครงการ JARADคูมือ เทคนิคการชุบเครื่องประดับ.ม.ม.ป.: หนา 17. 
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  1.2.1.4. เครื่องชุบดวยวิธีแบบใชชุบสรอย (Chain Plating Equipment)   
เครื่องชุบน้ีไดออกแบบมาเพื่อชุบสรอยโดยเฉพาะ เพ่ือลดปญหาการเคลื่อนตัวของสรอยหลังจาก
การชุบ  และยังใหความหนาของผิวเคลือบสมํ่าเสมอ กวาการชุบแขวนธรรมดา  ในภาพแสดงการ
ทํางานของเครื่องชุบ  โดยแขวนสรอยบนลอหมุนสแตนเลสที่ตออยูขั้วลบของอุปกรณจายไฟฟา
กระแสตรงขณะลอหมุน  สรอยบางสวนจะจุมลงไปในน้ํายาชุบและขณะสรอยจะหมุนตามลอ
ตลอดเวลา  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  8 แสดงถังชุบดวยวิธีแบบใชชุบสรอย 
  
            ที่มา: โครงการ JARADคูมือ เทคนิคการชุบเครื่องประดับ.ม.ม.ป.: หนา 18. 
 
  1.2.1.5.เครื่องชุบดวยวิธีแบบทาดวยปากกา (Pen Plating)   
  การชุบแบบทาดวยปากกาเหมาะการชุบผิวเฉพาะที่หรือบริเวณพื้นที่ไมมาก เชน  
หนามเตยของแหวน ฯลฯ  วิธีนี้ใชงานงายและสะดวกกวาการชุบแบบแขวน  ซึ่งตองทาปดผิว
บริเวณที่ไมตองทาปดบริเวณที่ไมตองการเคลือบ ดวย  Marking lacquer การชุบแบบน้ีมีขอจํากัด
คือไมสามารถเคลือบผิวหนาได สวนขั้นตอนการทํางานของการชุบแบบนี้ ชิ้นงานจะผาน
กระบวนการลางตามปกติ แตควรทําชิ้นงานควรใหแหงกอนทําการชุบ เพราะน้ํายาจะถูกน้ําที่ผิว ทํา
ใหเจือจางและควบคุมบริเวณที่ตองการชุบไดยาก หลังจากชุบเสร็จใหลางดวยน้ําใหสะอาด กอน
นําไปทําใหแหง 
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ภาพประกอบ  9   แสดงถังชุบดวยวิธีแบบทาดวยปากกา 
 
            ที่มา: โครงการ JARADคูมือ เทคนิคการชุบเครื่องประดับ.ม.ม.ป.: หนา 18. 
 
      จากขอมูลที่ไดกลาวมาถึงความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการชุบดวยไฟฟาและ
ประเภทของเครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาตางๆพอสรุปไดวา  เครื่องชุบเคลือบผิวดวยไฟฟาที่
ใชในอุตสาหกรรมโดยมากแลวจะชุบดวยวิธีแบบแขวน (Rack Application Plating) เน่ืองจาก
ชิ้นงานที่ชุบสวนใหญเปนแหวน ตางหู  จ้ี  กําไล  เข็มกลัด เปนตน  ซึ่งชิ้นงานมักมีขนาดเล็ก
สามารถนํามาแขวนดวย Rack หรือสามารถผูกกับลวดทองแดงได  และสามารถชุบครั้งละจํานวน
มากได   ทั้งน้ีดวยวิธีอ่ืนๆขางตนจะใชเปนกรณีเฉพาะไป   สําหรับผูวิจัยเห็นวาในภาคอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอมจะมีแผนกชุบเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการผลิต  จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
ที่ตองมีชุดชุบขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของสถานประกอบการและกําลังผลิต  เพ่ือประโยชนในการ
ผลิตและประหยัดตนทุน 

1.2.2 องคประกอบพื้นฐานในกระบวนการชุบในเบื้องตน มีองคประกอบ ดังนี้ 
  1.2.2.1 แหลงจายไฟกระแสตรง เปนอุปกรณที่ทําการเปลี่ยนไฟฟากระแสสลับ 
ใหเปนไฟฟากระแสตรง เพ่ือนํามาใชในการชุบโดยทั่วไปแลวอุปกรณนี้ควรจะมีลักษณะดังตอไปน้ี 
   1.) สามารถปรับความตางศักยไฟฟาไดอยางตอเน่ือง 
   2.) ความตางศักยและกระแสไฟฟาอยูในชวงที่เหมาะสมกับการใชงาน 
   3.) มีการแสดงผลทั้งความตางศักย และกระแสไฟฟา 
   4.) ควรมีระบบปองกันการจายกระแสมากเกินไปและไฟฟาลัดวงจร 
  1.2.2.2 ชิ้นงานที่จะทําการชุบเคลือบ  ชิ้นงานที่จะทําการชุบเคลือบนั้นจะตอกับ
ขั้วลบของแหลงจายไฟกระแสตรง และเรียกชิ้นงานวา แคโทด (Cathode) 
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  1.2.2.3 แอโนด (Anode, แผนลอ)  เพ่ือใหกระแสไฟฟาในการชุบไหลไดครบ
วงจร จึงมีวัสดุที่ตอกับขั้วบวกของแหลงจายไฟฟากระแสตรง เรียกวัสดุนี้วา แอโนดหรือแผนลอ 
โดยที่แอโนด (แผนลอ) ที่นํามาใชงานมี 2 ประเภท คือ แอโนดที่สามารถละลายไดกับแอโนดที่ไม
สามารถละลายได 
    1.2.2.3.1 แอโนดที่สามารถละลายได (Soluble Anode) 
    ตัวอยางการใชแอโนดประเภทนี้ไดแก การชุบทองแดง  ซึ่งใชโลหะทองแดงเปน
แอโนด  การชุบนิเกิลใชโลหะนิเกิลเปนแอโนด  การชุบเงินมักใชโลหะเงินเปนแอโนด เปนตน  
แอโนดจะเกิดการละลายโลหะจากแอโนดลงไปแทนที่โลหะที่เขาไปชุบเคลือบนํ้ายาชุบบางประเภท
ในสภาวะการทํางานปกติ อัตราการละลายของแอโนดจะเทากับหรือใกลเคียงกับอัตราการเคลือบผิว  
ทําใหปริมาณความเขมขนของโลหะไมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
    1.2.2.3.2 แอโนดที่ไมสามารถละลายได (Insoluble Anode) 
  แอโนดประเภทนี้สามารถเลือกใชวัสดุไดหลายชนิด เชน สแตนเลสสตีล กราไฟท  
พลาติไนซ-ไททาเนียม เปนตน   ในการใชงานจะตองเติมเกลือของโลหะลงไปทดแทนกับโลหะที่ถูก
ใชอยางสมํ่าเสมอ  และขอสําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ ตองเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกับนํ้ายา  
มิฉะนั้นแอโนดจะกัดกรอนและนํ้ายาอาจถูกปนเปอนได 
  1.2.2.4 องคประกอบทางเคมีของน้ํายาชุบ 
  ความเขาใจถึงองคประกอบทางเคมีและหนาที่ขององคประกอบนั้นๆ  ทําให
สามารถเขาใจธรรมชาติของน้ํายาชุบไดมากขึ้น  โดยทั่วไปแลวอาจแบงองคประกอบเปน สองกลุม
ใหญๆคือสวนที่เปนสารเคมีพ้ืนฐานกับสารเคมีที่เปนตัวเติม 
   1.2.2.4.1 สวนผสมเคมีพ้ืนฐาน การกําหนดใหสวนนี้เปนสารเคมีพ้ืนฐาน
เพราะผูใชงานสามารถจัดหาสารเคมีนี้เองได แตในการใชงานควรตองคํานึงถึงความบริสุทธิ์และ
องคประกอบทางเคมีของสารเคมีดวย   นอกจากนี้ผูขายยังกําหนดความเขมขนที่เหมาะสม ซึ่งอาจ
แตกตางกันบางสารเคมีในกลุมน้ี ไดแก 
   1.)  เกลือโลหะที่จะใชในการชุบเคลือบ(Metal Salt) 
   2.)  สารเพิ่มสภาพการนําไฟฟาใหน้ํายาชุบ (Conducting Salts) 
   3.)  สารควบคุมคา พี.เอช. (Buffering  Agent) 
   4.)  สารที่เกิดรวมตัวกับโลหะบางตัวในสารละลาย (Complexing Agent) 
  1.2.2.4.2 ตัวเติม (Additives) สารเคมีในกลุมนี้จะมีการพัฒนาและแขงขันใน
เชิงพาณิชย  องคประกอบสําคัญจึงมักถูกปกปดไวเปนความลับผลจากการพัฒนานี้  ทําใหมี
ผลิตภัณฑที่แตกตางกัน สารเคมีในกลุมน้ีไดแก 
  1.) ไบรเทนเนอร (ยาเงา) (Brightener, Brightener Agent) ประกอบขึ้นจาก
สารอินทรียหรือสารประกอบโลหะ หรือสารเคมีทั้งสองประเภท  ไบรเทนเนอร(ยาเงา)  จะทําหนาที่
ชวยใหผิวที่ไดจากการชุบเงางามและไบรเทนเนอรบางชนิด ยังชวยทําใหผิวชุบเรียบขึ้นดวย  
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  2.) สารลดแรงตึงผิว (Wetting Agents) ขณะที่ทําการชุบ ที่ผิวของชิ้นงานอาจ
เกิดกาซไฮโดรเจนขึ้น สารลดแรงตึงผิวนี้ชวยทําใหฟองกาวหลุดงายขึ้นปองกันปญหาเรื่องรูที่ผิว 
(จากฟองกาซ) 
 นอกจากองคประกอบทางเคมีที่กลาวมาแลว  น้ํายาบางชนิดยังมีองคประกอบทาง
เคมีอ่ืนๆอีก  เชน  น้ํายาชุบเติมสารเคมีที่ทําใหแอโนดละลายไดดีขึ้น  หรือผิวชุบบางประเภท
ตองการโครงสรางของผิวชุบที่มีลักษณะละเอียด  จึงอาจเติม  Grain Refiner ลงไป ฯลฯ 
(โครงการ JARADคูมือ เทคนิคการชุบเครื่องประดับ.ม.ม.ป.: 19) 
 1.3 กระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 
  1.3.1. ขั้นตอนการลางขั้นแรก 
 ในกระบวนการผลิต ซ่ึงมีหลายขั้นตอนนั้นกอใหเกิดคราบไขมันบนชิ้นงาน  ซึ่งไขมัน
เหลานี้สงผลตอกระบวนการชุบ ทําใหเกิดการปนเปอนในน้ํายาชุบ  การชุบเคลือบไมดี  เชน การ
เกาะของผิวชุบไมดี  หรือผิวเคลือบมีลักษณะขาวขุนไมเงาใส  เปนตน  ขั้นตอนนี้เปนการลางผิว
เบื้องตนดวยคลื่นอัลตราโซนิค  เพ่ือทําการลางไขมันหรือนํ้ามันที่มีปริมาณมากและโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสารขัดผิว  โดยอาศัยแรงกระทําทางกายภาพจากคลื่นอัลตราโซนิค 
   1.3.1.1 การลางผิวดวยคลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic Cleaning) 
   ในการที่จะทําความสะอาดผิวโลหะใหเพียงพอกอนทําการชุบเคลือบ  การลางโดย
การขัดถูบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไมได  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเครื่องประดับที่ที่มีรูปรางซับซอน  การขัด
ถูทําใหสิ่งสกปรกหลุดออกจากผิวและสารทําความสะอาดสามารถแทรกซึมเขาไปในผิวของสิ่ง
สกปรกไดดีขึ้นและยังทําใหสิ่งสกปรกแตกออกเปนอนุภาคเล็กๆ  เกิดการแขวนลอยในตัวทําละลาย
(น้ํา) ได  การทําความสะอาดไดในทุกบริเวณอยางมีประสิทธิภาพ 
   1.3.1.2 การลางดวยนํ้าระบบไหลลน (Water Overflow Cleaning) ถังลางดวยนํ้า
ควรมีระบบไหลลน เพ่ือนํ้าจะไดชะลางเอาสิ่งสกปรกที่ลอยอยูออกไป และน้ําที่ปลอยเขามาควรทํา
ใหเกิดการหมุนเวียน เพ่ือใหน้ําที่ดีผลักดันน้ําที่สกปรกออกไป  น้ําที่ใชในขั้นตอนนี้อาจเปน
น้ําประปาหรือนํ้าที่กําจัดความกระดางก็ได 
   การทํางานในขั้นตอนนี้อาจผสมผสานการลางผิวดวยคลื่นอัลตราโซนิคกับการลาง
แบบจุมรอน ทําไดโดยการนําชิ้นงานไปแชในน้ํายาลางดวยคลื่นอัลตราโซนิค  ความเขมขน  10-50 
ml/l อุณหภูมิ  60-900C   เวลาการจุมแชประมาณ 1-10 นาที  จากนั้นจึงทําการลางดวยคลื่นอัลตรา
โซนิค  โดยมีสภาวะดังน้ี ความเขมขนของน้ํายาลาง 20-30 ml/l อุณหภูมิ 60-700C   เวลา 1-2 
นาที 
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ตาราง 1  แสดงขั้นตอน  กระบวนการ  และสภาวะการทํางานในการลางผิวดวยคลื่นอัลตราโซนิค  
 
ขั้นตอน กระบวนการ สภาวะการทํางาน 
1 ลางผิวแบบจุมรอน ความเขมขนของน้ํายาลาง 10-50 ml/l อุณหภูมิ  

60-900C   เวลา 1-10 นาที 

2 ลางผิวดวยคลื่นอัลตราโซนิค ความเขมขนของน้ํายาลาง 20-30 ml/l อุณหภูมิ  
60-700C   เวลา 1-2 นาที 

3 ลางน้ํา น้ําควรมีการไหลลนออก (Overflow) 
4 ลางน้ํา น้ําควรมีการไหลลนออก (Overflow) 
5 ลางน้ํากลั่นรอน อุณหภูมิ  60-900C   เวลา 1-10 นาที 

 
            ที่มา :โครงการ JARAD คูมือ เทคนิคการชุบเครื่องประดับ.ม.ม.ป. หนา 19. 
 
 1.3.2 ขั้นตอนการลางขั้นตอนสุดทายกอนชุบ 
 ในขั้นตอนนี้จะเปนการลางสิ่งปนเปอนที่เหลืออยูที่ผิวเพียงเล็กนอย  ที่สําคัญคือทําให
ผิวมีสมบัติที่สามารถเปยกน้ําไดดี  และผิวมีสภาพที่เหมาะสําหรับการชุบที่ปราศจากฟลมของ
ออกไซดตางๆ 
  1.3.2.1 การลางดวยไฟฟา(Electro Cleaning)  ขั้นตอนนี้เปนการลางสิ่งสกปรกที่
ติดคางมาเพียงเล็กนอยจากขั้นตอนการลางดวยคลื่นอัลตราโซนิค   และที่สําคัญคือขั้นตอนนี้เปน
การทําใหผิวมีคุณสมบัติเปยกน้ําไดดี    เหมาะกับการชุบ  ขั้นตอนเริ่มจากการลางดวยไฟฟา  ลาง
น้ําใหสะอาด  ทําการกระตุนผิวดวยกรดเจือจาง   ลางดวยน้ําและลางอีกครั้งดวยน้ํากลั่นกอนทําการ
ชุบเคลือบผิว     การลางดวยไฟฟาเปนขั้นตอนที่สําคัญในการเตรียมผิวโลหะ  กอนกระบวนการชุบ
เคลือบ  การลางแบบน้ีเปนกระบวนการทางไฟฟา  โดยการใชไฟฟากระแสตรงและน้ํายาที่มีสูตร
เฉพาะโดยทั่วไปน้ํายาจะมีสภาพเปนดางแก  และสารละลายมีการนําไฟฟาที่ดี  ในการลางชิ้นงาน
อาจตอขั้วบวก(แอโนด) หรือขั้วลบ (แคโทด)  หรือขั้วสลับไปมาขึ้นอยูกับการประยุกตใชงาน 
  ปฏิกิริยาอิเลคโทรไลซิสในกระบวนการลางไฟฟา  เม่ือจายไฟฟากระแสตรงไป
ยังนํ้ายาไฟฟาทําใหเกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมี     สารเคมีจําพวกดางทําหนาที่เพ่ิมการนําไฟฟาให
น้ํายา  ที่ขั้วบวกเกิดกาซออกซิเจนและที่ขั้วลบเกิดกาซไฮโดรเจน  ปริมาณกาซไฮโดรเจนตอกาซ
ออกซิเจนเปนสัดสวน 2 : 1 
   ที่ขั้วบวก  :  4(OH)-                          2H2O   +  O2    + 4e- 

   ที่ขั้วลบ    :  4H2O + 4e-                         4(OH)- +  2H2 
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  1.3.2.2 การลางดวยนํ้าระบบไหลลน (Water Overflow Cleaning) เพ่ือนํ้าจะได
ชะลางเอาสิ่งสกปรกที่ลอยอยูออกไป และน้ําที่ปลอยเขามาควรทําใหเกิดการหมุนเวียน เพ่ือใหน้ําที่
ดีผลักดันนํ้าที่สกปรกออกไป น้ําที่ใชในขั้นตอนนี้อาจเปนนํ้าประปาหรือนํ้าที่กําจัดความกระดางก็ได 
  1.3.2.3 กระตุนผิวดวยกรด (Acid Activation) เพื่อเปนการสะเทินผิวของโลหะ
หลังจาก การฉีดพนดวยดาง การแช หรือการลางดวยไฟฟา เปนการสะเทินดางสวนเกินดวยกรด
รวมถึงรวมกําจัดออกไซดที่ไมตองการและกระตุนผิวใหพรอมรับการชุบเคลือบ ลางกระตุนผิวดวย
กรด    อาจแบงตาม  ประเภทกรดไดดังนี้ 
  -กรดอินทรีย (Organic Acid) เชน กรดมะนาว (Citric Acid) 
  -กรดแร (Mineral Acid) เชน กรดกํามะถัน (Sulfuric Acid) 
  -เกลือของกรด (Acid Salts) เชน เกลือซัลเฟต เกลือฟลูออไรด เปนตน 
 ขั้นตอนนี้นิยมใชกรมกํามะถันที่มีความเขมขน  50 ml/l  ซึ่งกรดกํามะถันเจือจางนี้จะ
ทําการสะเทินความเปนดางที่ผิวของชิ้นงานและยังขจัดเอาฟลมออกไซดออกจากผิวโลหะอีกดวย  
แตในกรณีที่ตองกระตุนผิวโลหะที่กัดกรอนไดงายหรือตองการการกระตุนผิวเปนพิเศษ  เชน โลหะ
สังกะสี หรือทองเหลือง  อาจใชเกลือของกรดแทนไดเชนกัน 
 
ตาราง 2  แสดงขั้นตอน  กระบวนการ  และสภาวะการทํางานในการลางดวยไฟฟา 
 
ขั้นตอน กระบวนการ สภาวะการทํางาน 

1 ลางผิวดวยไฟฟา ความเข มข นของน้ํ ายาล า ง  10 -100  ml/l 
อุณหภูมิ  60-700C   เวลา 1-2 นาที 

2 ลางน้ํา น้ําควรมีการไหลลนออก (Overflow) 

3 ลางน้ํา น้ําควรมีการไหลลนออก (Overflow) 

4 กระตุนดวยกรดเจือจาง กรดกํามะถันเขมขน  50 ml/l อุณหภูมิหอง  
เวลา 0.5-1นาที 

5 ลางน้ํา น้ําควรมีการไหลลนออก (Overflow) 

6 ลางน้ํา น้ําควรมีการไหลลนออก (Overflow) 

7 ลางน้ํากลั่นรอน อุณหภูมิ 60-900C     เวลา 1-10นาที 

 
            ที่มา :โครงการ JARADคูมือ เทคนิคการชุบเครื่องประดับ.ม.ม.ป.  หนา 19. 
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  1.3.2.3. ขั้นตอนการชุบเคลือบผิว 
  การชุบเคลือบผิวในแตละประเภทอาจมีสภาวะการใชงานที่แตกตางกันไป  จึง
ควรทําการศึกษาคูมือการใชอยางละเอียด 
 
ตาราง  3 แสดงขั้นตอน  กระบวนการ  และสภาวะการทํางานในการชุบเคลือบผิว 
 
ขั้นตอน กระบวนการ สภาวะการทํางาน 
1 การชุบเคลือบผิว ตามคูมือการทํางานของน้ํายาชุบ 
2 ลางน้ํา  เก็บกลับ - 

 
            ที่มา :โครงการ JARADคูมือ เทคนิคการชุบเครื่องประดับ.ม.ม.ป.  หนา 20. 
 
 
  1.3.2.4. ขั้นตอนการลางหลังชุบเคลือบผิว 
  จะตองม่ันใจในขั้นตอนนี้สามารถลางเคมีตางๆที่ติดอยูที่ผิวของชิ้นงาน  
เน่ืองจากกระบวนการตางๆ  กอนหนานี้ใหหมดไปได   เพ่ือเปนการกัดกรอนของสารเคมีที่ตกคาง
อยูที่ผิว 
 
ตาราง 4  แสดงขั้นตอน  กระบวนการ  และสภาวะการทํางานในการลางหลังชุบเคลือบผิว  
 
ขั้นตอน กระบวนการ สภาวะการทํางาน 
1 ลางน้ํา น้ําควรมีการไหลลนออก (Overflow) 
2 ลางน้ํา น้ําควรมีการไหลลนออก (Overflow) 
3 ลางน้ํากลั่นรอน อุณหภูมิ 60-900C     เวลา 1-10นาที 

 
            ที่มา :โครงการ JARADคูมือ เทคนิคการชุบเครื่องประดับ.ม.ม.ป.หนา  20. 
 
 1.3.3.การชุบเคลือบผิวดวยโลหะเงิน 
           น้ํายาชุบเงินที่ใชเพ่ือความสวยงามที่นิยมใชในปจจุบันจะมีององคประกอบที่มี
ไซยาไนดเปนสวนผสม ซึ่งมีองคประกอบทางเคมี  ดังนี้ 
  โปแทซเซียมซิลเวอรไซยาไนด 54.0% 74 กรัมตอลิตร หรือ 
  โปแทซเซียมซิลเวอรไซยาไนด 80.5% 50 กรัมตอลิตร   
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  โปแทซเซียมไซยาไนด  130 กรัมตอลิตร   
  โปแทซเซียมคารบอเนต  40 กรัมตอลิตร   
  น้ํายาเงา    ตามคูมือกําหนด 
             สภาวะการทํางาน 
                 1.3.3.1 น้ํายาชุบเงินแบบที่มียาเงาเปนโลหะ 

อุณหภูมิ    15-30 องศาเซลเซียส 
    คา พีเอช (PH)       มากกวา 12 
   ความหนาแนนของกระแส    0.5-2.0 แอมแปร/ตารางเดซิเมตร 
   ความเร็วในการชุบ   0.65 ไมครอน/นาที 
  อัตราการเกาะติด    67  มิลลิกรัม/แอมแปร-นาที 

              แอโนด   เงินบริสุทธิ์ (99.99%) 
              1.3.3.2 น้ํายาชุบเงินแบบที่มียาเงาเปนสารอินทรีย 
  อุณหภูมิ    20-45 องศาเซลเซียส 
  คา พีเอช (PH)       ไมจําเปนตองควบคุม 
  ความหนาแนนของกระแส    0.5-5.0 แอมแปร/ตารางเดซิเมตร 
  ความเร็วในการชุบ   0.64 ไมครอน/นาที 
  อัตราการเกาะติด    67  มิลลิกรัม/แอมแปร-นาที 
    แอโนด   เงินบริสุทธิ์ (99.99%) 
 

สมบัติของผิวชุบ 
  ชนิดของผิวชุบ     เงินบริสุทธิ์ (99.99%) 
  สีของผิวชุบ  ขาวเปนประกาย 
  ความหนาแนนของผิวชุบ 10.5 กรัม/ลิตร 
  ความหนาสูงสุด   มากกวา  100  ไมครอน 
  ความแข็ง   80-110 HV 
  แรงเคลื่อนไฟฟา                4-6 โวลต 
  เวลา 30 วินาที  ถึง 1 นาที 
 
 1.3.4. การชุบเคลือบผิวดวยโลหะโรเดียม 
 น้ํายาชุบโรเดียมที่นํามาใชงาน เพ่ือความสวยงามนั้นนิยมใชทีมีความเขมขนของโรเดียม  

2 กรัมตอลิตร   น้ํายาชุบโรเดียมสามารถแบงตามชนิดของสารประกอบโรเดียมในน้ํายาชุบได 2 
ชนิด  คือ โรเดียมซัลเฟตและโรเดียมฟอสเฟต  ซึ่งโรเดียมทั้งสองชนิดมีสมบัติหลายประการที่
แตกตางกัน   ดังนี้ 
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         1.3.4.1 น้ํายาชุบโรเดียมซัลเฟต 
คาความขาว L*= 88.0-89.5 
ความหนาสูงสุด  0.3 ไมครอน 
ความสามารถการเขาซอก  70% throwing power 
อัตราการเคลือบปดผิวชา  ประมาณ  200 วินาที 
อัตราเร็วของการเคลือบผิวประมาณ 0.03 ไมครอนตอนาที 

   สภาวะการทํางาน 
  อุณหภูมิ    20-40 องศาเซลเซียส 
  คา พีเอช (PH)       นอยกวา 1(ไมจําเปนตองควบคุม) 
  ความหนาแนนของกระแส    0.5-2.0 แอมแปร/ตารางเดซิเมตร 
  ความเร็วในการชุบ   0.025ไมครอน/นาทีที่1แอมแปร/ตารางเดซิเมตร 
  อัตราการเกาะติด    3.2  มิลลิกรัม/แอมแปร-นาที 
  แรงเคลื่อนไฟฟา                2-3 โวลต 
  เวลา 1นาที  ถึง 1.5 นาที 
 

         1.3.4.2 น้ํายาชุบโรเดียมฟอสเฟต 
  คาความขาว L*= 89.5-90.0 
  ความหนาสูงสุด  0.5 ไมครอน 
  ความสามารถการเขาซอก  77% throwing power 
  อัตราการเคลือบปดผิวดี  ประมาณ  90 วินาที 
  อัตราเร็วของการเคลือบผิวประมาณ 0.06 ไมครอนตอนาที 

              สภาวะการทํางาน 
  อุณหภูมิ    RT-65 องศาเซลเซียส 
  คา พีเอช (PH)       นอยกวา 1(ไมจําเปนตองควบคุม) 
  ความหนาแนนของกระแส    0.5-10.0 แอมแปร/ตารางเดซิเมตร 
  ความเร็วในการชุบ   0.06ไมครอน/นาทีที่1แอมแปร/ตารางเดซิเมตร  
  อัตราการเกาะติด    7.5  มิลลิกรัม/แอมแปร-นาที 

สมบัติของผิวชุบ 
  ชนิดของผิวชุบ     โรเดียมบริสุทธิ์ 
  สีของผิวชุบ  ขาวเปนประกาย 
  ความหนาแนนของผวิชุบ 12 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร 
  ความหนาสูงสุด   0.3-0.5  ไมครอน 
  ความแข็ง   800-900 HV 



 
 20

 จากขอมูลที่ไดกลาวมาถึงความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา
พอสรุปไดวา  กระบวนการชุบตามจริงมีหลายขั้นตอนและซ้ําขั้นตอนกัน  โครงสรางที่มีขนาดใหญ  
ดูแลรักษาความสะอาดและเคลื่อนยายไดยาก   ผูวิจัยจึงเลือกขั้นตอนการชุบดวยเงินและโรเดียมมา
พัฒนาเปนเครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับใชในอุตสาหกรรมขนาดยอม   เพราะสวน
ใหญจะผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่ตัวเรือนชุบเคลือบผิวดวยโลหะเงินและโรเดียมเทานั้น   โดย
พัฒนาใหสามารถเคลื่อนยายโดยลอเลื่อน  แยกสวนอุปกรณไดและลดขั้นตอนการชุบ   เพ่ือให
เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ใหเหลือเพียงตําแหนงหลักในตัวเครื่อง(1-2-4-6-7-8-9-10-14) ดังนี้ 
 
ข้ันตอนการชุบเงิน-โรเดียมโดยสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบ  10  แสดงขั้นตอนการชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 
 
 ทั้งน้ีโครงสรางเครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาแบบเดิม ในการทํางานจริงขั้นตอน
การทํางานเปนเสนตรง  ไมยอนไปมาเพราะอาจทําใหสับสนเวลาทํางาน   อาจทํางานขามบาง
ขั้นตอนไป  ทําใหน้ํายาปนเปอนกันได  ทําใหตองใชเครื่องชุบที่มีความยาวและมีสัดสวนสําหรับ
ชาวตะวันตก   ซึ่งไมเหมาะสมสําหรับการทํางานในอุตสาหกรรมขนาดยอมที่มีพ้ืนที่จํากัดและ

1. 
ลางดวย
ไฟฟา 

2. 
ลางนํ้า
ไหล


5. 
ลางน้ํา
ไหลลน 

4. 
กระตุน
ผิวดวย

8.ลางนํ้า
เก็บกลับ
น้ํายา Ag 

11. 
ลางน้ํา
ไหลลน 

14. 
ลางนํ้า 
กลั่นรอน 

13. 
ลางน้ํา 
กล่ัน 

7. 
นํ้ายาเงิน 

3. 
ลางดวย
น้ํากลั่น 

6. 
ลางนํ้า 
กลั่น 

12. 
ลางน้ํา
ไหลลน 

9. 
นํ้ายา
โรเดียม 

10.ลางนํ้า
เก็บกลับ
นํ้ายา Rh 
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สัดสวนของผูปฏิบัติงานของชาวเอเชีย  ซึ่งไมสะดวกสบายในการทํางาน   ผูวิจัยจึงเลือกพัฒนา
โครงสรางของเครื่องชุบใหสอดคลองตามหลักของการยศาสตรของชาวเอเชีย 
 
2. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการยศาสตร 
 2.1 ความหมายของการยศาสตร 

เออรกอนอมิคส (Ergonomics) หรือการยศาสตรมาจากภาษากรีก ซึ่งประกอบดวยคํา 2 
คํา คือ “ergos” หมายถึง “การงานอาชีพ (work)”  และ “nomos” หมายถึง “กฎธรรมชาติ (natural 
law)” หรือวิทยาศาสตรนั่นเอง”  

จึงอาจสรุปความหมายของเออรกอนอมิคส ไดวา เปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางคนกับสภาพแวดลอมในการทํางาน   เพ่ือที่นําไปประยุกตหรือปรับปรุงสภาพ
ของงานใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงานและทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งทําใหผูปฏิบัติงาน
มีความเปนอยูและสุขภาพอนามัยที่ดี  คําวาเออรกอนอมิคส  ไดใชเปนครั้งแรกในประเทศอังกฤษ  
เม่ือมีการกอตั้ง  The ergonomic Research Society ขึ้นในป ค.ศ. 1949 

ในประเทศอเมริกา ไดใชคําอ่ืนๆแทนคําวาการยศาสตร เชน วิศวกรรมมนุษย (Human 
Engineering) และวิศวกรรมองคประกอบของมนุษย (Human Factors Engineering) นอกจากนี้ยัง
มีคําอ่ืนๆ อีก เชน กลศาสตรชีวภาพ (Biomechanics) จิตวิทยาวิศวกรรม (Engineering 
Psychology) วิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineering) หรือ วิศวกรรมชีววิทยาการแพทย (Biomedical 
Engineering) เปนตน (สราวุธ สุธรรมาสา, คณะ.2550: 6) 

Ergonomics ซึ่งเปนที่มาของคําวา “วิทยาการจัดสภาพงาน” เปนแนวความรูที่ศึกษาถึง
กิจกรรมตางๆ ของมนุษย (Actives of Human Beings) ที่มีความสัมพันธกับงาน, สภาวะและ
สิ่งแวดลอมในการทํางาน (Work Conditions and Environment) วิทยาการนี้ตองอาศัยหลักการ
และขอมูลจากศาสตรสาขาตางๆ  เชน คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร
และพฤติกรรมศาสตร 

การดําเนินงานวิทยาการจัดการสภาพงานมีวัตถุประสงคคือ  เพ่ือที่จะออกแบบและ
ปรับปรุงสภาวะและสิ่งแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงปจจัยดาน
สรีรวิทยา,พฤติกรรมและจิตวิทยา  และสัดสวนของผูปฏิบัติงานเปนหลัก  เม่ืองานใดๆ มีความ
เหมาะสมกับผูที่จะปฏิบัติงานนั้น  คุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี(Better Quality of Working life) 
ซึ่งเปนเปาหมายหลักของวิทยาการจัดสภาพงานก็จะเกิดขึ้น (วิฑูรย สิมะโชคดีและกฤษฎา ชัยกุล.
2537:4-5) 

นักวิชาการหลายทานไดนิยามคําวา  “เออรโกโนมิกส” ไว ซึ่งพอสรุปไดวา คือ  
 1. “วิทยาการที่วาดวยความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน” 
 2. “วิทยาการที่วาดวยการออกแบบงานใหเหมาะสมกับคนที่ทํางานนั้น” 
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 คําวา “สิ่งแวดลอม”  ในที่นี้มิไดหมายถึงเฉพาะสภาพแวดลอมเทานั้น แตจะรวมไปถึง
เครื่องมือ  วัสดุ  วิธีการทํางานของบุคคล  และขั้นตอนการทํางานของบุคคล  ตลอดจน
ความสัมพันธภายในกลุมอีกดวย  ซึ่งม่ีสิ่งตางๆเหลานี้มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับธรรมชาติ
ของบุคคล  ความสามรถ  ขีดความสามารถและขอจํากัดของบุคคลดวย  สําหรับการออกแบบงาน
ใหเหมาะสมกับคนที่ทํางานนั้น จะมีความหมายถึงงานนั้นจะตองเหมาะสมกับลักษณะทาง กาย
วิภาคของบุคคลและงานนั้นจะตองเหมาะสมกับสรีรภาพของบุคคล  ตลอดจนกระทั่งงานนั้นจะตอง
เหมาะสมกับจิตวิทยาของบุคคลอีกดวย ทั้งน้ีเพ่ือใหคนนั้นๆทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมี
ความสุขสบายดวย (ชมพูศักดิ์ พูลเกษ,ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล.2536 : 413) 
 2.2 บทบาทของการยศาสตรในการทํางาน 
 การพัฒนาที่ไมเหมาะสมทางเทคโนโลยีของเครื่องมือ ที่ใชในสถานประกอบการ โดยการ
ออกแบบไมเหมาะสมกับสภาพรางกายของคนนั้น   อาจกอใหเกิดผลเสียที่สําคัญตอผูปฏิบัติงาน 2 
ประการ ประการแรก คือ การเกิดความเครียดตอรางกายของผูปฏิบัติงาน   โดยเฉพาะการเกิด
ความเครียดเปนระยะเวลานานๆ โดยที่ผูปฏิบัติงานไมรูสึกตัว ซึ่งความเครียดในลักษณะนี้ จะทําให
ผูปฏิบัติงานสูญเสียประสิทธิภาพและความสามารถของรางกาย รวมทั้งอาจมีผลเสียตอสุขภาพใน
บั้นปลายของชีวิตได ประการที่สอง คือ จะทําใหผูปฏิบัติงานไมสามารถทํางานไดตามปริมาณและ
คุณภาพของงานที่กําหนดไว ซึ่งจะทําใหผลผลิตลดลงและในกรณีที่รายแรงก็อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได  การยศาสตรจึงมีบทบาทและความสําคัญในสวนน้ี กลาวคือ สามารถที่จะนําความรูและ
ประสบการณทางดานการยศาสตรมาใชสําหรับการออกแบบระบบคน – เครื่องจักร (man – 
machine systems) ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งสามารถใชในการออกแบบระบบคน – 
เครื่องจักร ดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมอีกดวย ซึ่งจากการออกแบบที่
เหมาะสมนี้ จะทําใหสามารถแกไขผลเสียหรือปญหาที่กลาวมาขางตนได 
 ความรูดานการยศาสตรไมเพียงแตจะมีบทบาทเฉพาะการใหขอเสนอแนะ สําหรับการ
ออกแบบโตะหรือเกาอ้ีสําหรับนั่งทํางานเทานั้น แตกําลังเพ่ิมบทบาทอยางสําคัญในการใชสําหรับ
ออกแบบหนาปทมหรือปุมบังคับเครื่องมือเครื่องจักรมากขึ้น  
 ปจจุบันประเทศพัฒนาไดมีการประยุกตใชการยศาสตรในดานตางๆ อาจแบงออกเปน 2 
ดาน ไดแก ดานที่เกี่ยวกับการออกแบบและการผลิต และดานที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ดานที่
เกี่ยวกับการออกแบบและการผลิตไดแกเทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมมนุษย การออกแบบ
อุตสาหกรรม การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนตน สวนดานที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ไดแก สุขศาสตร
อุตสาหกรรม และวิศวกรรมความปลอดภัย เปนตน (สราวุธ  สุธรรมาสา,คณะ.2550:9-10) 

2.3 องคประกอบของการยศาสตรในการทํางาน 
 ซิงเกิลตัน (W.T.Singleton)  ไดกลาวไววา  การยศาสตรเปนเทคโนโลยีของการออกแบบ
งานที่อยูบนพื้นฐานของชีววิทยาของมนุษย (Human Biological Sciences)  ซึ่งเปนการศึกษาถึง
องคประกอบหลัก 3 ประการ  คือ  กายวิภาคศาสตร  (Anatomy)  สรีรวิทยา (Physiology)  และ
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จิตวิทยา (Psychology) ทั้งน้ีโดยทั่วไป   กายวิภาคศาสตร จะเกี่ยวของกับโครงสรางและขนาดของ
รางกายมนุษย  สรีรวิทยาจะเกี่ยวของกับหนาที่ตางๆของรางกาย  และจิตวิทยา จะเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย แตการยศาสตรจะเก่ียวของสัมพันธกับบางสวนของศาสตรเหลานี้เทานั้น 
ตัวอยางเชน ในดานกายวิภาคศาสตรจะมีเฉพาะดานขนาดของรางกายมนุษยและกลศาสตรชีวภาพ
เทานั้น 
 รายละเอียดขององคประกอบตางๆ มีดังตอไปน้ี 
  2.3.1 กายวิภาคศาสตร 
   2.3.1.1 ขนาดของรางกายมนุษย  เปนการศึกษาเกี่ยวกับขนาดรางกายมนุษยซึ่ง
รวมถึงการวัดขนาดของสวนตางๆ ของรางกาย ระยะการเคลื่อนไหวของรางกาย และความแข็งแรง
ของกลามเนื้อ ซึ่งจะเปนการวัดทั้งในขณะที่รางกายอยูนิ่ง และขณะที่รางกายเคลื่อนไหวหรือกําลัง
ทํางาน 
   2.3.1.2 กลศาสตรชีวภาพ  เปนการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของ
รางกายในสวนที่เกี่ยวของกับจลศาสตรของระบบคน – เครื่องจักร ซึ่งไดแกการศึกษาวิเคราะหดาน
กลไกชีววิทยา เกี่ยวกับน้ําหนักของสิ่งของที่ตองยก ดัน ลาก รวมทั้งแรงที่ใช แรงบิดของขอตอ 
ความเร็ว ความเรง และจลศาสตรดานอ่ืนๆ ของรางกาย เพ่ือใชในการประเมินงานแตละชนิด
โดยเฉพาะ รวมทั้งใชในการออกแบบสถานที่ทํางาน เพ่ือใหงานนั้นๆ มีความเหมาะสมกับ
ความสามารถและขอจํากัดของผูปฏิบัติงาน 
  2.3.2 สรีรวิทยา 
   2.3.2.1 สรีรวิทยาการทํางาน  เปนการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความสามารถ
และขอจํากัดของผูปฏิบัติงานในการทํางานแตละชนิด 
   2.3.2.2 สรีรวิทยาสิ่งแวดลอม  เปนการศึกษาถึงความทนทานของ 
มนุษยที่มีตอความเคนที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก ความรอน ความเย็น ความ
สั่นสะเทือน ฯลฯ 
 2.4 จิตวิทยา 
  2.4.1 จิตวิทยาความชํานาญหรือการฝกทักษะ    เปนการศึกษาถึงความสามารถของ
มนุษยในการรูสึกรับรูตอขอมูล เก็บขอมูล และประเมินขอมูล และใชขอมูลนั้นๆในการตัดสินใจ
สําหรับการควบคุมเคร่ืองมือเครื่องจักร ซึ่งขอมูลเหลานี้จะไดจากหนาปดของเครื่องมือเครื่องจักร
และสภาพแวดลอมทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือที่จะนําผลการศึกษามาใชในการออกแบบเครื่องมือเครื่องจักร 
โดยเฉพาะในสวนของหนาปดและสวนควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรใหเหมาะสมตอไป 
  2.4.2 จิตวิทยาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ    เปนการศึกษาเกี่ยวกับการกระตุน
ผูปฏิบัติงานในลักษณะตางๆ เชน การใหสิ่งจูงใจ การฝกอบรม ปฏิสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงาน 
ชวงระยะเวลาในการทํางาน และชวงพักที่เหมาะสม เปนตน เพ่ือทราบแนวทางแกไขปญหาที่
เหมาะสม(สราวุธ  สุธรรมาสาและคณะ.2550:12-13) 
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 2.5  การยศาสตรในสวนที่เกี่ยวกับมนุษย 
 กายวิภาคศาสตร    หมายถึง  ความรูเกี่ยวกับตําแหนงที่ตั้ง   ขนาดและลักษณะของ
สวนประกอบตางๆ ของรางกายมนุษย ตั้งแต เซลล เน้ือเยื่อ อวัยวะ และระบบ 
 กายวิภาคศาสตรเกี่ยวกับการทํางาน  เปนการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรางกายของ
มนุษย เพ่ือใหเขาใจตําแหนง ขนาด ลักษณะตางๆ ชวยใหเขาใจภายในรางกายมนุษยทุกซอกทุก
มุม เปนการศึกษาแบบแยกสวนประกอบ 
  2.5.1 ขนาดรางกาย (Anthropometry)    
  รางกายของคนจะเจริญเติบโตจากเด็กไปสูผูใหญในดานขนาดและแบบแผนของการ
พัฒนาในลักษณะที่ตางกัน ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพประกอบ 11  แสดงการเปรียบเทียบแบบแผนการเจริญเติบโตของหญิงกับชาย 

 
            ที่มา: สราวธุ  สุธรรมาสาและคณะ.(2550).เออรกอนอมิคสและจิตวิทยาในการทํางาน.
หนวยที่ 1-7. หนา 21. 

 
 จากภาพจะเห็นไดวา แบบแผนการเติบโตของหญิงกับชายตางกัน หญิงจะเจริญอยาง
รวดเร็วในชวง 10 ปแรก และจะเขาสูวุฒิภาวะหรือเปนวัยรุนเร็งกวาชาย คือเม่ืออายุ 12 – 13 ป แต
ชายจะเติบโตเร็วและมากกวาในชวงอายุ 11 – 20 ป และจะเขาสูวัยรุนเม่ืออายุ 14 – 15 ป ในที่สุด
เม่ือเปนผูใหญแลวชายจะสูงและใหญกวาหญิงโดยทั่วๆ ไป 
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ภาพประกอบ 12  แสดงลักษณะรูปรางของคนแบงเปน 3 ประเภท คือ อวน สันทัด และผอม 
 
            ที่มา: สราวธุ  สุธรรมาสา,และคณะคนอื่นๆ. (2550). เออรกอนอมิคสและจิตวิทยาในการ
ทํางาน.หนวยที่ 1-7. หนา 22. 
 

  พวกอวนจะมีเน้ือที่นิ่ม มีเน้ือเยื่อไขมันสะสมมาก กระดูกเล็ก ศีรษะกลมมีความหนาแนน
ของรางกายต่ํา รางกายออนแอ สวนสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 168 เซนติเมตร น้ําหนัก 81 กิโลกรัม 
(เฉพาะชาย)   พวกสันทัด จะมีกลามเน้ือแนน ศีรษะออกสี่เหลี่ยมเล็กนอย กระดูกใหญ กลามเนื้อมี
น้ําหนักมาก สวนสูง (ชาย) ประมาณ 173 เซนติเมตร น้ําหนัก 64 กิโลกรัม    พวกผอม จะมีรูปราง
แขนขาเล็ก ศีรษะเล็ก หนาเล็ก รูปรางแบบบาง สวนสูง (ชาย) เฉลี่ย 175 เซนติเมตร น้ําหนัก 64 
กิโลกรัม  คนโดยทั่วไปจะแบงขนาดออกเปน 3 ลักษณะ คือ ล่ําหรือสันทัด อวน และผอม ดังภาพ 
12  ขนาดรูปรางของคนจึงทําใหคนทํางานแตกตางกันไป คนอวนงุมงาม คนสันทัดแข็งแรงบึกบึน 
ในขณะที่คนผอมเกงกางคลองตัว (สราวุธ  สุธรรมาสา,คณะ.2550 : 22) 

 
   2.5.1.1 ขนาดกายกับการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
   ทาทางการทํางานที่ถูกหลักการยศาสตร  ขนาดกายและทรวดทรงจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปทีละนอย ซึ่งเรียกวาเปนการปรับตัวและจะเกิดขึ้นหลังจากการออกแรงเคลื่อนไหว
ทํางานติดตอกันในระยะเวลาหนึ่ง ดังน้ัน ถาสามารถจัดใหมีขนาดกายและทรวดทรงที่เหมาะสม จะ
ทําใหสามารถทํางานไดยาวนาน ไมลาหรือเหน็ดเหนื่อยงาย ปองกันความผิดพลาด และปองกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหวางทํางานได ดังน้ันเพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดปกติของทรวดทรงและให
งานมีประสิทธิภาพสูงสุดควรมีหลักทั่วไป ดังนี้ 
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ตาราง 5 แสดงอาการผิดปกติที่เกิดจากการใชทรวดทรงผิดสุขลักษณะขณะทํางาน  
 
ทาทํางานที่ไมถูกตอง ตําแหนงของความเจ็บปวด                

ที่เกิดจากทาทํางานที่ไมถกูตอง 
ยืน (ยืนโดยปลายเทาไมชี้ไปดานหนา) เทา บริเวณกระดูกสันหลังสวนอุงเชิง

กราน           
นั่งโดยไมมีการรองรับกระดูกไขสันหลังสวนอุงเชิงกราน  กระดูกไขสันหลังสวนอุงเชิงกราน 
นั่งโดยไมมีการรองรับกลามเน้ือหลัง กลามเนื้อที่ชวยกระดูกไขสันหลังตั้ง

ตรง 
นั่งโดยไมมีที่วางเทาเหมาะกับความสูง เขา ขา อุงเชิงกราน 
นั่ง ศอกวางสูงเกินไป กลามเน้ือไหลและหลัง 
แขนสวนบนหอยโดยไมมีการรองรับในแนวดิ่ง ไหล แขนชวงบน 
เอ้ือมสุดแขนขึ้นไปขางบน ไหล แขนชวงบน 
ศีรษะเงยไปดานหลัง บริเวณคอ 
ลําตัวกมไปดานหนา หลังโคง กระดูกไขสันหลังชวงอุงเชิงกราน และ

กลามเน้ือหลังสวน Erector spinal 
ยกของหนักโดยสวนหลังตองโคงกมมาขางหนา บริเวณไขสันหลังสวน Lumbar และ 

Erector spinal 
การเกร็งของกลามเน้ือนานๆ กลามเน้ือบริเวณนั้น (มักเกิดบริเวณ

นองและทอง) 
ออกแรงตรงบริเวณขอตออยางรุนแรงหรือฉับพลัน ขอตอที่ใชงานในบริเวณนั้น 

 
            ที่มา: สราวุธ  สุธรรมาสา,และคณะคนอื่นๆ. (2550). เออรกอนอมิคสและจิตวิทยาในการ
ทํางาน.หนวยที่ 1-7.หนา 143. 
 

1.)ระดับความสูงต่ําของงานที่เหมาะกับขนาดกายและทรวดทรง   ในการทํางาน 
ควรเปดโอกาสใหผูทํางานเลือกได วาจะน่ังหรือยืนทํา ถานั่งทํางานควรนั่งบนเกาอ้ีซึ่งมีพนักพิงหลัง 
โดยไมจําเปนตองเปลี่ยนวิธีเคลื่อนที่รางกายขณะทํางาน  ผูทํางานควรไดเปลี่ยนอิริยาบถขณะ
ทํางาน แตจะตองอยูในลักษณะทรวดทรงที่ปลอดภัย โดยไมลดประสิทธิภาพของงาน 

2.)ระดับของสายตาที่เหมาะกับงาน   ผูทํางานควรอยูในทาที่ทรวดทรงตั้งตรง  
หันหนาเขาหาชิ้นงานที่กําลังทํา   เม่ือตองใชสายตาในการทํางาน ควรใหบริเวณที่ทํางานนั้นมีแสง
สวางเพียงพอ โดยศีรษะและลําตัวอยูในทาตรง หรือศีรษะเอนมาดานหนาเล็กนอย ระดับสายตาที่
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จับจองที่งานไมใกลหรือไกลเกินไป    งานที่ตองใชสายตาในการทํางาน ควรมีระยะหยุดพักเปน
ชวงๆ เพ่ือชวยมิใหเม่ือยลาหรือปวดตา 

3.)พ้ืนที่และระยะในการใชมือหยิบฉวยและควบคุมการทํางาน   การทํางานควร 
มีพ้ืนที่สามารถเอื้อมมือไปหยิบหรือจับที่เหมาะสมทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยใหวาดแขนออกไป
อยูในรัศมีครึ่งวงกลม   เม่ือตองทํางานในลักษณะเคลื่อนไหวอยางเดียวกันซ้ําซาก เชน การเลื่อน
วัตถุมาบนรางสายพาน ควรออกแบบใหใชมือกด จับ กําหรือควบคุมไดถนัด    งานที่ตองออกแรง
มาก ควรใชกลามเน้ือชิ้นใหญที่เหมาะกับงาน เชน ใชแรงดึง ดัน หรือผลักจากแขนและขาชวยกัน 

4.)พ้ืนที่และระยะสําหรับการเคลื่อนที่ของขาในการทํางาน   ขณะทํางานในทา 
ยืน ควรใหน้ําหนักตัวตกลงที่สองเทาเทาๆ กัน    หากใชเทาหรือขาทํางานหรือควบคุมเครื่องจักร 
ตองใหขาไดเหยียดหรือเคลื่อนที่สะดวกสบายเหมาะสมกับงาน    ทาทํางานที่ไมถูกตอง   การออก
แรงทํางานโดยมีทรวดทรงทาทางที่ไมเหมาะสม อาจทําใหเกิดอาการเจ็บปวดหรือผิดปกติ ดังตาราง 
   2.5.1.2 ความหมายและความสําคัญของการเคลื่อนไหวของรางกาย 
 การเคลื่อนไหวของรางกาย หมายถึง การออกแรงเคลื่อนที่ของบุคคล เพ่ือทํางานชิ้นหนึ่ง
ชิ้นใดใหสําเร็จ ในระยะเวลาที่อาจจะกําหนดไว (สราวุธ  สุธรรมาสา,คณะ.2550 : 143) 
 ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การเคลื่อนไหวของรางกาย มีความสําคัญในการทํางาน เพราะถา
ตัวเคลื่อนไหวไดถูกทิศทางจะประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานและชวยตัดการเคลื่อนไหวท่ีไร
ประโยชนหรือไมมีประสิทธิภาพออกไป (สราวุธ  สุธรรมาสา,คณะ.2550 : 143) 
   2.5.1.3 หลักการเคลื่อนไหวของรางกายอยางมีประสิทธิภาพ  
 ในการเคลื่อนไหวของรางกายในขณะทํางานนั้น หากจะใหเคลื่อนไหวไดประสิทธิภาพ
สูงสุด ทํางานไดเร็วขึ้นและถูกตอง จะตองเปนไปตามหลักการดังนี้ 

1.)การเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายใหสอดคลองและตอเน่ืองกัน    การทํางานโดยใช 
มือทั้งสองขางชวยกันทําหรือใชมือกับเทาชวยกันทํา จะชวยเพิ่มผลผลิตไดดีกวาการใชมือเพียงขาง
เดียวหรือการใชมืออยางเดียว    การทํางานที่ตองใชมือทั้งสองขางในเวลาเดียวกัน ควรปฏิบัติให
เสริมกัน คือการเริ่มตนและสิ้นสุดพรอมกัน แตควรเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันขาม เชน นักพิมพดีด
ใชมือซายจับกระดาษพิมพ มือขวาดึงกระดาษคารบอน แลวใชสองมือจับแยกออกจากกันขางละ
ทิศทาง    การเคลื่อนไหวของมือและแขน ควรเปนลักษณะโคงหรือครึ่งวงกลมหลีกเลี่ยงการหักมุม 
การเคลื่อนไหวรางกายควรใหเปนไปตามลักษณะตามธรรมชาติและตามถนัดของบุคคล เชน ให
เคลื่อนที่จากซายไปขวา จากดานหนาไปดานหลัง ไมสลับไปมาสําหรับงานที่ตองใชสายตาเพงมอง
มาก ควรจัดใหระดับสายตาที่มองดูชิ้นงานนั้น เปนมุมประมาณ 45 องศา เชน การนั่งพิมพดีด การ
กดแปนบนเครื่องคอมพิวเตอร ควรใหสายตาทํามุม 45 องศากับกระดาษ 

2.)การเคลื่อนไหวสวนของรางกายใหสัมพันธกับงาน 
 2.1) การเคลื่อนไหวรางกายขณะทํางาน ควรใหระยะเคลื่อนไหวน้ันสั้นที่สุด 

เทาที่จะทําได  
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  2.2) จัดวางงานที่กําลังทํา ใหอยูในรัศมีที่มือเอ้ือมถึงทั้งในทานั่งและยืน  เพ่ือจะไดหยิบ
จับไดสะดวกสบาย 

2.3) จัดใหงานจะตองทํานั้น หันเขามาหาตัวผูทํา และจัดเตรียมใหเรียบรอย เม่ือ 
งานมาถึงตัว ก็พรอมที่จะทําไดทันที 

2.4) การทํางานหากใชประสบการณฝกซอมอยูเสมอ จะเกิดความคุนเคยและทาํ 
ไดชํานาญขึ้น 

2.5) การเคลื่อนไหวรางกายใหสอดคลองกับสถานที่ทํางาน 
2.6) จัดสถานที่ทํางานใหเหมาะสม เชน จัดสิ่งแวดลอมใหมีแสงสวาง เสียง กลิ่น 

ที่เอ้ือตอการทํางาน 
2.7) ขจัดความรกรุงรังของสถานที่ใหหมดสิ้นไปเพื่อใหสบายตา และหยิบใช 

อุปกรณไดสะดวกและเปนระเบียบ 
2.8) จัดสถานที่สําหรับรับงานที่เสร็จแลว โดยสามารถเคลื่อนยายงานที่ทําเสร็จ 

ไปแลว ใหพนออกไปทันที 
3.)การเคลื่อนไหวรางกายใหสัมพันธกับอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 
3.1) จัดวางเครื่องมือ เครื่องใชใหเปนระเบียบ และมีที่เก็บเปนประจําเพื่อรนเวลาคนหา  
3.2) จัดวางเครื่องมือ เครื่องใชตามลําดับของการเคลื่อนไหวของรางกาย ใหเปนวงจร 

และกลับมาตั้งตนที่เดิม โดยหลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่ไปมาในชวงกึ่งกลางของกระบวนการทํางาน 
3.3) จัดทําที่วางของในลักษณะที่เลื่อนได เพ่ือชวยออมแรงและลดการเคลื่อนที่ไปจับฉวย

อุปกรณนั้น 
3.4) จัดอุปกรณเครื่องใชที่เปนชุดหรือลักษณะเดียวกันใหอยูดวยกัน เพ่ือสะดวกในการใช 

เชน เครื่องเขียน เครื่องพิมพ 
3.5) ใชเครื่องทุนแรง เชน เครื่องยกของหนัก เพ่ือชวยใหกลามเน้ือไมตองทํางานหนักเกิน

ความจําเปน และลดความปวดเมื่อย 
  3.6) ปรับปรุงเทคนิคในการทํางานใหสามารถทํางานไดดีขึ้น สะดวกสบาย เชน ปรับที่นั่ง
หรือที่ยืนใหไดสมดุลกันทั้งความสูงและตําแหนงของรางกาย เพ่ือใหสะดวกสบาย (สราวุธ สุธรรมา
สา,คณะ.2550 : 145-146) 
   2.5.1.4 การใชพลังงานในการทํางานของรางกาย  
  ในการเคลื่อนไหวและทํางานของรางกายตองใชพลังงาน ดังน้ันการศึกษาเรื่องการใช
พลังงานและการวัดพลังงานที่ใชไปจึงเปนสิ่งจําเปน เพ่ือใหทํางานไดประสิทธิภาพสูงสุด 

1.)การวัดพลังงานของรางกาย 
หนวยที่ใชวัดพลังงานของรางกาย มี 2 ลักษณะ คือวัดจากความรอนที่เพ่ิมขึ้น  

หนวยของพลังงาน 1 แคลอรี (Calorie) มีคาเทากับความรอนที่ใชเพ่ิมอุณหภูมิของน้ํา 1 กรัม ให
สูงขึ้น 1 องศาเซลเซียสสําหรับหนวยของพลังงานที่นิยมใชกับคน ใชกิโลแคลอรี ซึ่งเทากับ 1,000 
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แคลอรี   เครื่องมือที่ใชวัดปริมาณความรอนที่ถูกสรางขึ้นในรางกาย หรือความรอนที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาทางเคมี เรียกวา เครื่องมือวัดพลังงานความรอน (Calorimeter)   วัดจากการคํานวณ
เปรียบเทียบกับการใชออกซิเจน หนวยที่วัดพลังงานลักษณะนี้ คือ กิโลจูลส (Kilojoules; KJ) ซึ่ง
หมายถึงออกซิเจน 1 ลิตร ที่รางกายใชในการทํางาน จะใหพลังงาน 20 กิโลจูลสหากรูคาของการใช
ออกซิเจนในรางกาย แลวคูณดวย 20 ก็จะไดคาพลังงานออกมาเมื่อเปรียบเทียบหนวยที่วัดพลังงาน
แลว 1 กิโลแคลอรีจะเทากับ 4.187 กิโลจูลส 

2.)การใชพลังงานของรางกาย  ในแตละวันคนจะใชพลังงานใน 3 รูปแบบ คือ 
      2.1) พลังงานในภาวะผักผอน 

ชวงรางกายพักผอนจะใชพลังงานขั้นต่ําสุดเพียงเพ่ือความอยูรอดของรางกาย โดย
ใหระบบอวัยวะตางๆ สามารถทํางานไดและจะใชมากนอยเพียงใดขึ้นกับขนาดกาย น้ําหนักและเพศ    
ปกติรางกายจําเปนตองใชพลังงานเพื่อดํารงชีวิตในภาวะพักผอนประมาณ 210 – 295 ลูกบาศก
เซนติเมตรของออกซิเจนตอนาที เพ่ือใชเผาผลาญและใชในกระบวนการสันดาปของพลังงาน 
สําหรับชายหนัก 70 กิโลกรัม จะใชพลังงานในภาวะพักผอนประมาณ 7,000 กิโลแคลอรีตอวัน สวน
หญิงหนัก 60 กิโลกรัม จะใชพลังงานพักผอน 5,900 กิโลแคลอรีตอวัน ซึ่งพลังงานสวนใหญนี้ใช
เพ่ือเผาผลาญสารอาหารใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพ่ือเปนพลังงานและความรอนใหแก
รางกาย   
    2.2) พลังงานสําหรับภารกิจประจําวัน 

ในแตละวัน คนตองเคลื่อนไหวเพ่ือปฏิบัติภารกิจตางๆ เชน เดิน นั่ง กิน สําหรับคน
ทั่วไปจะใชพลังงานในกิจวัตรประจําวันประมาณ 2,400 กิโลแคลอรีตอวัน และสําหรับหญิง 2,000 – 
2,200 กิโลแคลอรีตอวัน 
    2.3) พลังงานสําหรับการทํางาน 

เม่ือตองออกแรงมากขึ้นรางกายจะใชพลังงานมากขึ้น เชน ขุดดิน ตักถาน การวัด
พลังงานจากการทํางานบงบอกระดับความเครียดของรางกาย ซึ่งการออกแรงทํางานหนักจะทําให
รางกายเหน็ดเหนื่อย ไดมีผูศึกษาเปรียบเทียบการใชพลังงานประเภทนี้ ในบุคคลอาชีพตางๆ ดัง 
ตาราง 6  จะเห็นไดวา ในแตละวันบุคคลจะใชพลังงานทั้ง 3 รูปแบบ แตจะมากนอยขึ้นกับลักษณะ
งานอาชีพ และความแตกตางของบุคคลในเรื่องอายุ เพศ และกิจกรรมในเวลาวาง เชน คนทํางาน
นั่งโตะผูชายจะใชพลังงานในภาวะพักผอน 7,000 กิโลแคลอรีตอวัน พลังงานสําหรับภารกิจ
ประจําวันอีก 2,400 กิโลแคลอรีตอวัน และงานอาชีพอีก 9,600 กิโลแคลอรีตอวัน รวมทั้งสิ้น 
19,000 กิโลคลอรีตอวัน 
 
 
 
 



 
 30

ตาราง 6 แสดงพลังงานที่ใชในแตละวันของงานลักษณะตางๆ ของบุคคลอาชีพตางกัน 
 
ลักษณะงาน ตัวอยางอาชีพ ชาย 

(กิโลแคลอรีตอวัน) 
หญิง 
(กิโลแคลอรีตอวัน) 

งานเบา ทํางานนั่งโตะ บรรณารักษ 9,600 8,400 
งานหนักทําดวยเครื่องมือ ขับรถแทร็กเตอร 12,500 9,800 
งานใชแรงกายปานกลาง คนขายหมู 15,000 12,000 
งานใชแรงกายคอนขางหนัก คนขับรถไฟ 16,500 13,500 
งานใชแรงหนักมาก คนงานเหมือง  

คนตัดฟน 
19,000 - 

 
            ที่มา: จรวยพร ธรรินทร, (2550). ขนาดกาย การเคลื่อนไหว และการทาํงานของรางกาย.
หนา 154. 
  

3.)ทรวดทรงกับพลังงาน 
ทรวดทรงหรือทาทางในขณะทํางาน มีผลตอการใชพลังงานของรางกายดวยดังภาพ 

โดยคิดเปรียบเทียบจํานวนพลังงานที่ใชเพ่ิมขึ้นจากทานอน ซึ่งกําหนดใหทานอนใชพลังงานรอยละ 
100 เชน ทานั่ง รอยละ 3 – 5 หมายถึง ทานั่งใชพลังงานเพิ่มจากทานอนอีกรอยละ3 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 13  จํานวนพลังงานที่ตองใชเพ่ิมขึ้นเม่ืออยูในทรวดทรงตางกัน โดยเปรียบเทียบกับ   
      ทานอน (ลักษณะเดียวกันทั้งชายและหญิง)  

 
            ที่มา: จรวยพร ธรรินทร, (2550). ขนาดกาย การเคลื่อนไหว และการทาํงานของรางกาย.
หนา 154. 
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 4.) พลังงานกับสุขภาพ 
คนในปจจุบันไมคอยไดเคลื่อนไหวมากนักเพราะใชเครื่องทุนแรง และมีเครื่องอํานวย

ความสะดวกมาก ทั้งยังทํางานแบบนั่งโตะมากกวาสมัยกอน จึงทําใหเกิดภาวะน้ําหนักเกิน อวัยวะ
เสื่อมสภาพ และเปนโรคหัวใจมากขึ้น 

คนควรจะออกกําลังกาย ทํางานเคลื่อนไหว    โดยใชแรงทํางานใหไดวันละ 12,000 – 
15,000 กิโลจูลส สําหรับชาย และ 10,000 – 12,000 กิโลจูลส สําหรับหญิง สําหรับคนที่ทํางานนั่ง
โตะ ควรออกแรงทํางานบานหรือออกกําลังกายในเวลาวางดวย 

5.) งานซึ่งตองใชพลังงานหนัก 
งานที่นับวาใชพลังงานหนักมาก  ไดแก  งานที่ใชพลังงาน 19,000 กิโลจูลสตอวัน  เชน 

คนทํางานเหมือง   แตตองระวังไมควรใชพลังงานสําหรับงานอาชีพเกินวันละ 20,000 กิโลจูลส 
สําหรับคนทํางานหนักปานกลาง   ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง   จะใชพลังงานชั่วโมงละ 1,300 กิโลจูลส 
ดังนั้น ในวันหน่ึงๆ จะใชพลังงานสําหรับงานอาชีพ 10,400 กิโลจูลสตอวัน   (จรวยพร  ธรรินทร  
2550 : 153-155) 
  2.5.2 สวนประกอบของระบบโครงราง 

รางกายของมนุษยประกอบดวยโครงรางที่เปนกระดูก  ทําใหคนทรงตัวเปนรูปรางอยูได  
น้ําหนักของกระดูกทั้งหมดของคน  ผูชายประมาณ 3.6 กิโลกรัม และผูหญิง 2.7 กิโลกรัม  จาก
จํานวนน้ําหนักกระดูกทั้งหมดถาคิดเปนรอยละ 100  จะเปนสวนของกะโหลกศีรษะรอยละ 20 
ซี่โครงรอยละ 18 แขน รอยละ 18 และขารอยละ 45 
  2.5.3 การเคลื่อนไหวของรางกาย 

รางกายจะทรงตัวอยูไดดวยกระดูก โดยมีขอตอเปนจุดหมุนของการเคลื่อนที่ และกลามเนื้อ
หดตัวทําใหเคลื่อนที่ได นอกจากนี้ยังมีสวนที่เปนจุดศูนยถวงและจุดหมุน ในการเคลื่อนที่สวนตางๆ
ของรางกาย   ซึ่งจุดหมุนน้ีเองเปนจุดที่ตองระมัดระวังการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากการเคลื่อนไหวเร็ว
เกินไป บิดตัวเปลี่ยนทิศอยางฉับพลัน กระแทก หรือลม การเคลื่อนที่ของรางกายจะมีขีดจํากัด ตาม
ลักษณะของขอตอ เชน คอจะเคลื่อนไหวในลักษณะของการกมแบบพับ – เงย หันซาย – ขวา และ
หมุนเปนวงกลมรอบแกนคอได และหญิงจะมีความออนตัวเคลื่อนไหวในมุมที่กวางกวาชาย 
  2.5.4 การวัดขนาดกายและทรวดทรง 
           รัตนาภรณ  จึงสงวนสิทธิ์  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดขอมูลใน
ป 2524-2528 วัดจากคนไทยจํานวน 31,527  คน ตามมาตรฐานขององคการกําหนดมาตรฐาน
ระหวางประเทศ  คือ ISO No, 3635 – 1981 (Size designation cloth) พบวา 
  1.) ขนาดโครงสรางรางกายของหญิงไทย   รูปรางของหญิงไทยในชวงอายุ
ตางๆกัน จะเปลี่ยนแปลงๆ กลาวไดคือ  หญิงไทยโดยเฉลี่ย   เม่ืออายุเพ่ิมขึ้นจะมีแนวโนมอวนขึ้น  
ซึ่งจะเห็นไดจากตัวเลขของน้ําหนักที่เพ่ิมขึ้น  รอบอก  รอบเอว  และรอบตะโพกที่ใหญขึ้น  จะเห็น
วา  สําหรับหญิงไทยในแตละภาคไมสามารถมองเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน  
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ตาราง  7  แสดงการเปรียบเทียบสัดสวนเฉพาะจุดสําคัญของหญิงไทย 
 

อายุ 17-19 ป อายุ 20-29 ป อายุ 30-39 ป อายุ 40-49 ป จุดสําคัญ
ตางๆ 
(CM) 

C N NE S C N NE S C N NE S C N NE S 

ความสูง 154.0 154.5 153.3 153.7 153.7 153.0 153.4 153.1 153.1 152.3 152.8 152.0 153.3 152.7 152.1 152.9 

รอบอก 80.4 79.0 79.6 80.0 80.8 80.5 80.3 80.2 84.6 82.8 83.8 84.3 88.3 85.3 87.9 87.1 

รอบเอว 63.5 62.2 64.2 64.0 64.3 64.0 64.4 64.5 69.2 67.0 69.0 69.9 72.9 70.7 73.8 72.8 

รอบตะโพก 86.9 87.1 87.5 87.6 87.9 89.0 87.9 88.1 91.2 89.0 90.4 91.8 93.5 90.4 93.0 93.4 

ความสูงอก 109.5 110.2 109.4 109.5 108.8 108.5 109.0 108.6 107.5 107.3 107.7 107.4 107.0 107.7 106.0 106.3 

ค ว า ม สู ง   
ตะโพก 

77.4 77.8 77.4 77.9 77.3 76.8 77.1 76.5 71.1 76.3 77.0 75.7 77.3 77.5 76.9 75.8 

ความสู ง ใ ต
เปา 

71.1 70.9 71.0 70.6 70.6 69.8 70.2 69.6 69.1 69.6 68.8 69.8 69.8 69.8 69.1 68.9 

C= ภาคกลาง    N= ภาคเหนือ     NE = ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   S = ภาคใต 

 
            ที่มา: จรวยพร ธรรินทร, (2550). ขนาดกาย การเคลื่อนไหว และการทาํงานของรางกาย.
หนา 129. 

 
  2.) ขนาดรางกายของเด็กไทย เด็กไทยมีการเปลี่ยนแปลงขนาดรูปรางมากใน
แตละอายุ  ทั้งยังมีอัตราการเติบโตแตกตางกัน  เม่ือเปรียบเทียบเด็กหญิงกับเด็กชาย 
 
ตาราง  8  แสดงการเปรียบเทียบสัดสวนเฉพาะจุดสําคัญของชายไทย 
 

อายุ 17-19 ป อายุ 20-29 ป อายุ 30-39 ป อายุ 40-49 ป จุ ด สํ า คั ญ
ตางๆ 
(CM) C N NE S C N NE S C N NE S C N NE S 
ความสูง 165.6 163.0 162.7 163.8 164.9 162.0 162.8 163.6 164.7 161.5 162.0 161.8 163.2 160.1 161.4 161.6 

รอบอกบน 83.3 83.0 82.6 82.2 86.1 85.0 85.4 85.4 89.1 86.9 87.4 88.1 90.8 88.0 89.1 88.3 

รอบเอว 66.3 65.8 65.8 65.3 69.9 68.5 68.8 68.2 75.8 72.8 73.3 73.1 79.6 76.1 77.4 75.3 

รอบหนาทอง 70.0 69.1 69.1 69.3 73.2 71.2 71.6 71.0 79.1 75.3 76.3 76.0 82.3 78.4 80.0 78.0 

ค ว า ม สู ง   
ตะโพก 

84.0 83.5 83.3 83.0 85.0 83.3 84.5 84.2 87.6 85.3 85.8 85.5 88.8 86.5 87.9 86.2 

น้ําหนัก(กก.) 53.6 52.6 52.8 51.3 55.9 53.9 55.1 53.9 60.0 56.6 57.3 56.2 61.8 57.5 59.7 56.8 

C= ภาคกลาง    N= ภาคเหนือ     NE = ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   S = ภาคใต 

 
             ที่มา: จรวยพร ธรรินทร, (2550). ขนาดกาย การเคลื่อนไหว และการทาํงานของรางกาย.
หนา 130.  
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  3.) ขนาดโครงสรางรางกายของชายไทย  ชายไทยโดยเฉลี่ยยิ่งมีอายุมากขึ้น  
จะมีแนวโนมอวนขึ้นโดยรอบอก  รอบเอว  และรอบตะโพกจะใหญขึ้น   ความหนาหนาทองมากขึ้น  
นอกจากนี้ยังเห็นไดวา  ชายไทยในชวงอายุ  20-29 ป  และจะเห็นวาสําหรับชายไทยในแตละภาค
ไมสามารถมองเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน  
  2.5.5 ปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนไหวของรางกาย 

 ในการศึกษาถึงการเคลื่อนไหวในการทํางานนั้น  ตองเขาใจปจจัยที่เกี่ยวของตอการ
ปฏิบัติงานของตน  ซึ่งมีความสลับซับซอนทั้งทางดานความรูสึกนึกคิดและมีปฏิสัมพันธทางสังคม
อีกดวย 

 การผลิตหรือการสรางผลงานของคนจะสําเร็จลุลวงดวยดี  หรือไมขึ้นอยูกับปจจัยดังน้ี 
  2.5.5.1.) ปจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ บุคลิกภาพของผูทํางาน เชน ความ

แข็งแรง   ความพึงพอใจ ประสบการณ และภาวะสุขภาพ เปนตน 
  2.5.5.2.) ปจจัยที่เกี่ยวสิ่งแวดลอมในการทํางาน  เชน  แสง  เสียง  การถายเท

อากาศและอุณหภูมิ  เปนตน 
  2.5.5.3.) ปจจัยที่เกี่ยวการเคลื่อนไหวของบุคคล  เชน  ความเรงรีบ  ความ

เฉื่อยชา   การเคลื่อนไหวอยางเต็มที่และการทํางานนั่งโตะ  เปนตน 
 ในการเคลื่อนไหวเพ่ือทํางานนั้น  คนจะตองใชทักษะ 3 ทาง  เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหงาน

นั้นไดผลผลิตดีเพียงใด 
1.)ทักษะดานการเคลื่อนไหวรางกายที่เกิดจากการรับรู 

1.1) การเคลื่อนไหวทางดานตําแหนง เปนการเคลื่อนไหวจากตําแหนงหนึ่งไป 
ยังตําแหนงใหม   เชน  การพลิกเปดหนังสือทีละหนา  การเคลื่อนคานงัดจากตําแหนงหนึ่งใหวัตถุ
ไปอยูอีกตําแหนงห่ึง  รางกายตองมีการรับรูตําแหนงของการเคลื่อนไหว 

1.2) การเคลื่อนไหวซํ้าอยูที่เดิม  จะเคลื่อนไหวแบบเดียวกัน ซ้ําตอไป  เชน   
การรับโทรศัพท  การไขลานนาฬิกา  การรับบัตรที่ชองรับเงินผานทางดวน  ทําใหรางกายเกิดการ
เรียนรูในการทํางานแบบเดิมซํ้าซาก  จนอาจจะไมตองคิดเพราะสามารถเคลื่อนไหวเกือบเปนอัติ
โนมัติ 

1.3) การเคลื่อนไหวติดตอกันอยางตอเน่ือง  เปนการเคลื่อนที่เกิดจากการ 
ควบคุมที่ตอเนื่อง  ตามปกติมักจะตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก  เชน  ขับรถตามถนนตองบังคับ
พวงมาลัย เลี้ยวหรือหันไปตามเสนทางที่ตองการ 

1.4) การเคลื่อนไหวแบบอนุกรม  เปนการเคลื่อนไหวเปนตอนๆ  ตามลําดับขั้น 
อยางสัมพันธ  เชน  เลนดนตรี  เลนกีฬา  ทํากับขาว  ตองมีขั้นตอนไปตามลําดับ 

1.5) การเคลื่อนไหวอยูกับที่  เปนการรักษาตําแหนงใหอยูคงที่อยูเปนระยะ 
เวลานาน แมจะไมมีการเปลี่ยนตําแหนง  แตตองใชกําลังกลามเน้ือชวยในการทรงตัว  เชน  นั่งที่
โตะทํางาน 
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2.)ทักษะดานการประมวลขอมูลขาวสาร 
  2.1) ความสามารถที่จะใหไดมาซึ่งขอมูลขอเท็จจริง เชน อาจใชอวัยวะสัมผัสใน

การมอง   การฟง และการเคลื่อนไหว เพ่ือใหไดวิธีการทํางานที่ดีที่สุด 
  2.2) ความสามารถในการเก็บและปรับปรุงแกไขขอมูลเท็จจริง เชน จําไวใหมาก

ที่สุด หรือเก็บดวย การบันทึก เก็บเปนแฟม เก็บลงเครื่องบันทึกเสียง  ดัดแปลงขอมูลใหเปนระบบ
ดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

  2.3) ความสามารถในการใชขอเท็จจริง นําความรูที่ไดไปใชงานใหเกิดประโยชน 
เชน การตัดสินใจวาจะเคลื่อนไหวรางกายอยางไร จึงจะไดจังหวะถูกตอง 

3.)ทักษะในการตรวจสอบ 
 ทักษะในการตรวจสอบ หมายถึง  ทักษะที่ใชในการตรวจสอบ  เฝาดู หรือสังเกตการณ

ทํางานของเครื่องจักรหรือของพนักงาน  เพ่ือปองกันความผิดพลาดในการทํางานหรือใหมีการ
เปลี่ยนแปลงตามการรายละเอียดที่ตองการ (สราวุธ  สุธรรมาสา,คณะ.2550 : 146-147) 
  2.6. การยศาสตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 ชนิดของสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สําคัญที่พบในการทํางาน 

2.6.1  แสง  
แสง คือพลังงานที่สองแสงออกไปที่สามารถรบเราเรตินาของตาและทําใหเกิดการ

มองเห็นขึ้น ชวงสเปคตรัมของแสงที่มองเห็นจะอยูระหวาง 380 – 780 นาโนมิเตอร แหลงกําเนิด
แสงประดิษฐอาจแบงกวางๆ ออกเปน 2 ชนิดคือ ชนิดฟลาเมนท และชนิดฟลูออเรสเซนต ชนิดแรก
จะใหแสงออกแดงและเหลือง นอกจากนี้ยังใหความรอนสูง ซึ่งถาอยูใกลศีรษะผูปฏิบัติงานจะทําให
ปวดศีรษะและไมสุขสบายขึ้นได สําหรับชนิดฟลูออเรสเซนตจะใหแสงที่สวางมากกวาชนิดแรกและ
เน่ืองจากสามารถเคลือบสารเคมีที่เหมาะสมได จึงทําใหสามารถผลิตหลอดไฟฟลูออเรสเซนตที่ให
แสงสีตางๆ ได การจัดใหสถานที่ทํางานมีแสงสวางที่ไมเหมาะสมจะทําใหเกิดปญหาการเมื่อยลา
ของตา การแสบตา และตาพรา เปนตน   
  2.6.2 เสียง เปนพลังงานชนิดหนึ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความดันที่เกิดขึ้นใน
ตัวกลางใดตัวกลางหนึ่ง และตรวจรับไดโดยหูของมนุษย และดวยกลไกการไดยินของหูมนุษยจะทํา
ใหสามารถไดยินและรับรูวาเสียงที่ไดยินน้ันคือเสียงอะไร ปกติแลวหูคนจะไวตอเสียงที่ความถี่ตางๆ 
กัน โดยจะมีความไวนอยตอเสียงที่ความถี่ต่ํากวา 1,000 เฮิรตซ และไวตอเสียงที่มีความถี่สูง ดังน้ัน 
เสียงที่ความถี่ต่ําจะตองมีความเขมของเสียงมากจึงจะดังเทากับเสียงที่มีความถี่สูงกวา 
  2.6.3 ความสั่นสะเทือน   เปนการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เปนคลื่นของวัตถุ ซึ่งอาจมี
ลักษณะที่เปนจังหวะและทิศทางที่สมํ่าเสมอ เชน การแกวงของลูกตุมนาฬิกา  หรือมีลักษณะที่
ซับซอนไมเปนระเบียบ และมีหลายทิศทาง เชน การเจาะพื้นถนน ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจาก
การทํางานแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ความสั่นสะเทือนทั้งรางกาย และความสั่นสะเทือนเฉพาะ
บางสวนของรางกาย (โดยเฉพาะมือและแขน) 
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   2.6.4 สี 
สี เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นแตกตางกันไปตามชนิดของสี ดังตาราง   
 

ตาราง 9  แสดงความยาวคลื่นของสีตางๆ 
 

สี ความยาวคลื่น(นาโนมิเตอร) 
เม็ดมะปราง 380 – 436 
น้ําเงิน 436 – 495 
เขียว 495 – 566 
เหลือง 566 – 589 
สม 589 – 627 
แดง 627 – 780 

 
             ที่มา: สราวุธ  สุธรรมาสา,และคณะคนอื่นๆ. (2550). เออรกอนอมิคสและจิตวิทยาในการ
ทํางาน.หนวยที่ 1-7. หนา 38. 
 
  2.6.5 อุณหภูมิ  ในการทํางานตางๆ อุณหภูมิในที่ทํางานอาจจะสูง ซึ่งเรียกกัน
โดยทั่วไปวาที่ทํางานนั้น “รอน” แตในบางลักษณะงาน อุณหภูมิในที่ทํางานอาจจะต่ํามาก จนทําให
ผูปฏิบัติงานมีความรูสึก “เย็น” โดยทั่วไปแลวการยศาสตรจะสนใจจัดใหอุณหภูมิในที่ทํางานอยูใน
ระดับที่ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกสุขสบาย ซึ่งมีปจจัยที่เกี่ยวของหลายปจจัยดวยกันในที่ทํางาน เชน 
อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นของอากาศ และความเร็วลม เปนตน 
  2.6.6 รังสี  เปนพลังงานที่แผออกมาจากตนกําเนิดในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน  
คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟราเรด และอุลตราไวโอเลต เปนตน และที่แผออกมาในรูปอนุภาค เชน 
แอลฟา เบตา และนิวตรอน เปนตน ซึ่งรังสีทั้ง 2 รูปนี้ยังแบงออกเปน 2 ชนิดใหญๆ ไดแก รังสีชนิด
ที่กอใหเกิดการแตกตัว เชน รังสีเบตา แกรมมา และรังสีเอกซ เปนตน และรังสีชนิดที่ไมกอใหเกิด
การแตกตัว เชน ไมโครเวฟ เลเซอร อุลตราไวโอเลต เปนตน 
  2.6.7 อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักร  ซึ่งรวมไปถึงโตะ เกาอ้ีที่ใชในการทํางาน สิ่ง
ตางๆ เหลานี้ตองออกแบบมาใหเหมาะสมกับสรีรวิทยา กายวิภาค และจิตใจของผูปฏิบัติงาน อันจะ
ทําใหการทํางานของผูปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2.6.8 ผูรวมงาน โดยทั่วไปแลวการทํางานในสถานประกอบการจะมีผูปฏิบัติงานตั้งแต 
2 คนขึ้นไป และตัวผูรวมงานซึ่งอาจจะเปนหัวหนา เพ่ือนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา ที่ตองมา
ทํางานดวยกันเปนเวลานานนั้น โอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันและการแขงขันชิงดีชิงเดนกันยอมจะ
เกิดขึ้น ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานและสุขภาพจิตของผูปฏิบัติงาน  
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ตาราง 10  แสดงตัวอยางปญหาดานสุขภาพและดานการปฏิบัติงานที่เกิดจากสภาพแวดลอมทาง 
     กายภาพไมเหมาะสม  
 
สภาพแวดลอมทาง
กายภาพ 

ปญหาดานสุขภาพ ปญหาดานการปฏิบัติงาน 

แสง - ปวดศีรษะ 
- ปวดเมื่อยกลามเน้ือ 
- เม่ือยลา 
- ลดความสามารถในการ
มอง 

-  การบาดเจ็บของตา 

- ทําใหเขวหรือความสนใจเบี่ยงเบน 
- แสงที่ ไม พึงปรารถนารบกวนการ
ทํางาน 

- ลดความสามารถในการตรวจสิ่ ง
ผิดปกติ 

สี -  ยังไมมีขอมูลแนชัด - มีอิทธิพลตอการปรากฏของวัตถุอ่ืน
ในพื้นที่หนึ่งๆ 

- มีอิทธิพลตออารมณ 
เสียงดัง - การสูญเสียการไดยิน 

- เม่ือยลา 
- รบกวนการติดตอสื่อสาร 
- รบกวนการตรวจฟงสัญญาณตางๆ 

ความสั่นสะเทือน - ปวดกล าม เนื้ อ  ข อต อ 
อวัยวะ 

- คลื่นไส คลื่นเหียน 
- การไหลเวียนของเลือดที่
มือไมดี 

- สูญเสียความรูสึกที่นิ้วมือ 
- ลดแรงบีบมือ 

- การทํางานดวยมือทําไดลําบาก 
- รบกวนการทํางานที่ใชสายตา 

ความรอน / ความชื้น - การลมเหลวของระบบ
ไหลเวียนโลหิต 

- ตะคริวกลามเน้ือ 
- ไหม 
- ไมสุขสบาย 

- ทําใหความสนใจเบี่ยงเบน 
- การทํางานดวยมือทําไดลําบาก 
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ตาราง 10  แสดงตัวอยางปญหาดานสุขภาพและดานการปฏิบัติงานที่เกิดจากสภาพแวดลอมทาง 
     กายภาพไมเหมาะสม (ตอ) 
 
สภาพแวดลอมทาง
กายภาพ 

ปญหาดานสุขภาพ ปญหาดานการปฏิบัติงาน 

ความเย็น - อุณหภูมิรางกายต่ํากวาปกติ 
- หิมะกัด 
- สั่นหนาว 
-  การเคลื่อนไหวของนิ้วมือเสียไป 

- ทําใหความสนใจเบี่ยงเบน 
- กา รทํ า ง านด ว ย มื อทํ า ไ ด
ลําบาก 

รังสี - ผิวหนังไหม 
- มะเร็ง 

- ยังไมมีขอมูล 

อุปกรณ  เครื่ อง มือ 
เครื่องจักร 

- การบาดเจ็บของอวัยวะท่ีสัมผัส
กับสิ่งเหลานั้น 

- ปวดหลัง 
- ปวดเมื่อยกลามเน้ือ 

- เกิดความเครียดและความลา 
- ออกแรงทํางานมากกวาที่ควร
เปน 

เพ่ือนรวมงาน - วัณโรค 
- โรคตาแดง 
- ไขหวัด 

- รบกวนสมาธิ 
- เกิดความเครียด ความลา 
- เกิดความรูสึกไมอยากทํางาน 

 
             ที่มา: สราวุธ  สุธรรมาสา,และคณะคนอื่นๆ. (2550). เออรกอนอมิคสและจิตวิทยาในการ
ทํางาน.หนวยที่ 1-7. หนา 40. 
 

จากการศึกษาความรูเกี่ยวของกับโครงสรางและขนาดของรางกายมนุษย สรีรวิทยาจะ
เกี่ยวของกับหนาที่ตางๆของรางกาย  จิตวิทยา  และพฤติกรรมของมนุษย  พบวาปญหาที่ทําให
ผูปฏิบัติงานมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ โดยมากเกิดจากการเคลื่อนไหว  โครงสรางและขนาดของ
รางกายที่ไมเหมาะสม ผูวิจัยจึงเล็งถึงความสําคัญในการแกปญหานี้   โดยใชหลักของการยศาสตร
มาชวยในการออกแบบและพัฒนาโครงสรางของเครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาใหมีสัดสวน
เหมาะสมเพื่อลดความลาจากการเคลื่อนไหวระหวางทํางาน  อยางไรก็ตาม ความสามารถในการ
ทํางานไดหนักและยังปลอดภัยตอสุขภาพนี้ ขึ้นกับประสบการณในการทํางาน อายุ เพศ และ
สําหรับตัวเลขขอมูลน้ีเปนของชาวอเมริกัน หากใชกับคนไทย ตัวเลขจะลดลงประมาณรอยละ 10 – 
15 เพราะขนาดกายที่เล็กกวา 
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3. การออกแบบและพัฒนาเครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 
 3.1 ความสัมพันธเรื่องสัดสวนของมนุษยกับการออกแบบ 
       ในป ค.ศ. 1845 Le Modulor  ไดวางแผนโครงการศึกษา เร่ืองสัดสวนมนุษย โดยเริ่มวัด
ความสูงทั้งหมดของมนุษยเฉลี่ย  1.829  เมตร และวัดความสูงถึงสะดือ  1.130 เมตร เร่ิมตนจาก
แบงสวนยอยของรางกายมนุษยเหมือน Diirer และ Le Corbusier สถาปนิกชาวฝรั่งเศสไดพัฒนา
เร่ืองสัดสวนตางๆ  นําไปใชกับงาน  การสรางโดยศึกษาหาคาเฉลี่ยความสูงทั้งหมดของผูชายชาว
ยุโรปสูง เทากับ 1.75 เมตร  หรือขนาดความสูง 5 ฟุต  9 นิ้ว  และตอมาไดมีการเทียบวัดความยาว
ระบบเมตริกกับระบบอังกฤษโดยให 254 มิลิเมตร เทากับ 10 นิ้ว  ดวยเหตุนี้เพ่ือใหมีความสัมพันธ
ในดานการวัดที่เปนมาตรฐานเหมือนกัน  ดังนั้นในป ค.ศ. 1947  Le Corbusier  ไดกลับมาใชความ
สูงเฉลี่ยของคนมาตรฐานชาวอังกฤษที่ทําไวคือ 1.829 เมตร และไดแบงสวนยอยตางๆของสัดสวน
รางกายมนุษยไวเปนขอมูลสําหรับรุนหลังไวศึกษาและวิจัยตอไปในปจจุบัน (สาคร คันธโชติ
,คณะ.2529 :15)  
 3.1.1 การออกแบบกับโครงสรางของรางกาย: ขนาดของรางกายและการเคลื่อนไหว 
 เพ่ือเปนการยืนยันสนับสนุนขอมูลที่ไดรับและการแปลความที่ถูกตองเปนเพียงสวน
หน่ึงของปญหาในการทํางาน  ความสัมพันธระหวางคนกับเครื่องจักรจะจบลงเปนชวงๆ เม่ือขอมูล
ไดรับการตอบสนองแลว  วงจรความสัมพันธ  เรียกวา Man-machine loop ในการที่มนุษยจะบรรลุ
ขอมูลเขาไปในเครื่องจักร  มนุษยจะตองมีการเคลื่อนไหว เชน กดปุม เปดสวิทซ ยกคาน เปนตน 
และการที่มนุษยจะทําใหระบบการทํางานมีประสิทธิภาพก็ขึ้นอยูกับความสามารถในการใชกระดูก
ขอตอและกลามเน้ือในการควบคุมการเคลื่อนไหว 
 การเคลื่อนไหวของมนุษยขึ้นอยูกับขนาดของรางกายของบุคคล  คนที่สูงและอยูใน
หองคับแคบก็เคลื่อนไหวไมสะดวก   คนมีมือใหญๆใหมาทํางานจับปุมๆเล็กๆ  ก็ไมสะดวก  คนขา
สั้นแตใหควบคุม  เครื่องจักรที่ใชการควบคุมโดยใชฝาเทาและระยะหางออกไปก็ยอมที่ควบคุมไมได
ดี  ดังน้ัน  จะเห็นไดวา  ขนาดของรางกายของมนุษย เกี่ยวของกับศักยภาพในการทํางาน  
การศึกษาเกี่ยวกับขนาดของรางกายของมนุษยกับการทํางาน เปนการศึกษาแบบมานุษยวิทยามิติ 
(Anthropometry) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของศึกษาการทํางาน (Ergonomic Study) 
 ขนาดของกระดูกและกลามเน้ือและเนื้อเยื่อที่เชื่อมระหวางกระดูกจะเปนองคประกอบ
ทําใหเกิดการเคลื่อนไหว  แตระบบการเคลื่อนไหวที่สมบูรณแบบน้ันประกอบไปดวยระบบขอตอ
(Joint system) และระบบกลามเน้ือ ซึ่งเปนตัวเชื่อมไปสูแขนขา เชน กลามเนื้อหลัง (back 
muscles) และขอตอจะทํางาน เม่ือเรายกของหรือ เม่ือน่ัง  แตแขนจะทํางาน  เม่ือเราเอ้ือมหยิบของ
และขาจะทํางาน เม่ือเราเดิน ดังนั้นในการศึกษาการเคลื่อนไหวในการทํางานตองอาศัยทั้งนักฟสิกส
และนักคณิตศาสตร เพราะการศึกษาการทํางานของกระดูกและขอตอน้ันเปนการศึกษาระบบคาน 
(Levers) และการเคลื่อนไหว  โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของรางกาย เรียกวา ชีวกลศาสตร 
(Biomechanics) (อารี เพชรผุด. 2536: 74-75) 
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 3.1.2 การออกแบบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางรางกาย : กระดูก ขอตอ และ
กลามเน้ือ  
 ระบบโครงกระดูกของรางกายประกอบดวยระบบคาน สองระบบ คือ ระบบแขนกับ
ระบบขา  และทั้งสองระบบเชื่อมตอกันโดยกระดูกสันหลัง  กระดูกสวนใหญมีหนาที่ชวยในการ
เคลื่อนไหว  ถาไมมีกระดูกจะเคลื่อนไมได  แตการเคลื่อนไหวของรางกายไดนั้นกระดูกแตละสวนจะ
เชื่อมโยงกันโดยมีขอตอและระหวางขอตอก็มีเน้ือเยื่อและมีกลาเนื้อชวยยึดใหขอตอติดกันอยาง
เหนียวแนน(อารี  เพชรผุด. 2536: 75) 
 กระดูกสันหลังจะเปนตัวทําใหรางกายเคลื่อนไหวได  ระดับความเคลื่อนไหวจะมี
ลักษณะแตกตางกันคือ จะเคลื่อนที่ได  90 องศา กระดูกบั้นเอว (Lumbar) จะเคลื่อนไหวได 30 
องศา   Murrell เนนความสําคัญในการเคลื่อนไหวของรางกาย ซึ่งถารางกายเคลื่อนไหวไดรอบๆ ก็
สามารถเขาถึงพ้ืนที่รอบๆ ตัวบุคคลได ถาการผสมผสานการเคลื่อนไหวสวนตัวบริเวณบั้นเอวและ
ตาสามารถมองเห็นได 360 องศา (อารี เพชรผุด. 2536: 76) 
 3.1.3  การออกแบบเกี่ยวกับความเหนื่อยลาของกลามเน้ือ 
 ความเหนื่อยลามีความสําคัญตอการทํางานทั้งชนิดที่ตองใชการเคลื่อนไหวและชนิด
อยูกับที่  และขึ้นอยูกับประสบการณของแตละคนที่เคยเหนื่อยลามา ความเหนื่อยลานไปสูความไม
สบายและลดความพึงพอใจในการทํางาน  และผลงานจะลดลงและยังทําใหเกิดอุบัติเหตุได  ความ
เหน่ือยลาของกลามเน้ือ  เราอาจหลีกเลี่ยงได  เราเขาใจวามัน  เกิดขึ้นไดอยางไร การออกแบบงาน
ใหเหมาะและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทําใหเกิดความเหนื่อยลาได (อารี เพชรผุด.2536: 82) 
 3.1.4  การออกแบบเกี่ยวกับสัดสวนของรางกายและการทํางาน 
 นักออกแบบจะตองใชขอมูลทางดาน  Anthropometric   เพ่ือนํามาใชในการออแบบ
เครื่องจักรและออกแบบสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับบุคคลที่ทํางานเครื่องจักร หรืออุปกรณที่
ประดิษฐขึ้นมา  หรือประกอบขึ้นมาตองเหมาะสมกับอวัยวะของมนุษยผุใชและเปนองคประกอบที่
สําคัญในการออกแบบโดยสวนรวม   เชน  ออกแบบขนาดของหองทํางานก็ตองรูวาคนที่จะใชมี
ขนาดรูปรางขนาดไหน  หองใชทํางานอะไร  ความสูงของประตูหองจะผานเขาไป เชน หองทํางาน
ของคนยุโรป   อเมริกา  รูปราง จะตองสูงใหญกวาคนเอเชีย  ขนาดของหอง หมายถึง ความสูงของ
เพดาน  ความกวาง  และประตูควรจะมีขนาดสัดสวนมากวาหองสําหรับคนเอเชีย  แตถาตอง
ออกแบบใหใชทุกคนไมวาตะวันตกหรือตะวันออกก็ตองออกแบบใหมีขนาดใหญไว  ซึ่งอาจตอง
สิ้นเปลืองโดยใชเหตุ  ดังนั้นหองทํางานของแตละโซนของโลกควรจะมีขนาดแตกตางกันออกไป
(อารี  เพชรผุด. 2536: 88) 
 ขอมูล  Anthropometric แบงไดเปนสองประเภท คือ  
 1) ขอมูลทางดานโครงสราง (Structure Anthropometry) เปนขอมูลเกี่ยวกับขนาด
ของรางกายในสภาพที่คงที่ (Static Anthropometry) ทั่วๆไป เชน น้ําหนัก รูปราง ความสูง ความ
กวาง ความลึก และสวนตางๆของอวัยวะของรางกาย 
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 2)  ขอมูลทางดานหนาที่ (Functional Anthropometry) เปนขอมูลที่เกี่ยวกับขนาดที่
ใชประกอบในการเคลื่อนไหว (Dynamic Anthropometry) เชน การเอื้อมหยิบหรือจับสิ่งของตางๆ
ในการทํางาน ขอมูลทั้งสองประเภทนี้นํามาใชในการเปรียบเทียบในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 
และการออกแบบอุปกรณการวัดและบันทึกขอมูลอยางงายๆ แลวนํามาเฉลี่ยขนาดของรางกาย 
นําไปออกแบบเกาอ้ีทํางาน หรือการวางตําแหนงเกาอ้ีที่ยึดกับที่ แตใหผูนั่งเอ้ือมมือถึงปุมที่จะจับ
หรืองานที่จะทํา และขอพับตางๆเคลื่อนไหวไดอยางเหมาะสม (อารี เพชรผุด. 2536: 89) 
 3.1.5  การออกแบบเกี่ยวกับความแตกตางระหวางขนาดและรูปรางของรางกาย 
 เนื่องจากประชากรมีความแตกตางกันหลากหลาย  ดังนั้น  ขอมูลทางดาน
Anthropometry จึงแตกตางกันดวย  ดังน้ันขอมูลที่ใชในรูปของสถิติเปอรเซ็นตไทลที่   95  
หมายถึง  สวนสูง 95 เปอรเซ็นตของประชากรทั้งหมด   ถาจะใชสถิติของประชากร แตเม่ือนําไป
ออกแบบอุปกรณการทํางาน  เชน ออกแบบโตะทํางาน  ประชากร เพียง 50 เปอรเซ็นต  ที่
เหมาะสมกับแบบที่ออกมา   เม่ือความสูงมาเรียงกับคนที่อยูเปอรเซ็นตไทลต่ํากวา  50  แสดงวา 
ขาสั้นกวา  เพราะฉะนั้น ถาออกแบบโดยใชอัตราเฉลี่ยประชากร  เพียงครึ่งเดียว ที่เหมาะสมจะใช 
 ปญหาที่เกิดขึ้นจากสัดสวนของรางกายของมนุษยอีกอยางคือ  ความไมคงที่ของ
สัดสวนของรางกาย  เชน  คนที่มีสวนสูงโดยเฉลี่ยหรือมีน้ําหนักโดยเฉลี่ย  มิได หมายความวาเขา
จะมีแขนขายาวโดยเฉลี่ยดวย  แขนขาเขาอาจไมอยูในระดับอัตราเฉลี่ยก็ได  ดังน้ัน  เราไมสามรถที่
จะใชอัตราเฉลี่ยของอวัยวะอยางหนึ่งไปอางอิงกับอัตราเฉลี่ยของอวัยวะอยางอ่ืน  Daniel (1920)  
ไดทําการทดลองเรื่องนี้ โดยใชกลุมตัวอยาง  1,055 คน ที่มีสวนสูงอยูในอัตราเฉลี่ยเดียวกันทั้งหมด  
แตเขาพบวา  302 คน หรือ 20  เปอรเซ็นตมีขนาดรอบอกเทากับอัตราเฉลี่ย 143 คน หรือ 14 
เปอรเซ็นตมีแขนยาวเทากับอัตราเฉลี่ย    มีเพียง 6 คน หรือ  0.57 เปอรเซ็นตเทานั้นที่มีอัตรา
เฉลี่ยของรางกายเขาตามเกณฑที่วางไว 6 รายการ โดยอัตราเฉลี่ยตามความคิดของ Daniels นั้น 
เขาใหความเบี่ยงเบนจากจุดศูนยกลาง 25 เปอรเซ็นต  โดยใชศูนยกลางเปนศูนย (0) (อารี เพชร
ผุด. 2536: 90-91) 
 3.1.6  การออกแบบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของรางกายดานชีวกลศาสตร 
 ดานชีวกลศาสตรรวมเอาศาสตรหลายๆ สาขามาประยุกตใชรวมกันคือ  ทางดานการ
วัดขนาดและสัดสวนของรางกาย (Anthropometry)  กลศาสตร (Mechanics) ดานสรีรศาสตร 
(Physiology)  และดานวิศวกรรม (Engineering)  การศึกษากลไกและพฤติกรรมทางดานชีววิทยา  
ซึ่งเกี่ยวของกับขนาด  สัดสวน  และสวนประกอบเฉพาะสวนของรางกาย  การเคลื่อนไหว  ของขอ
ตอ  ความสัมพันธของกลไกของรางกายในการเคลื่อนไหว  การสั่นสะเทือนและผลกระทบ เปนตน  
การออกแบบที่ไมเหมาะสมกับโครงสรางมนุษยจะนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุและสุขภาพเสื่อมและ
ผลผลิตออกมาต่ํา  ความสําคัญของชีวกลศาสตรเกี่ยวของกับการเดินและการยกของเปนสําคัญ 
   3.1.6.1 การเคลื่อนที่โดยการกาวเดิน (Locomotion)  ตามแนวคิดทางดานการ
ทํางาน กลไกของการเคลื่อนไหวมีความสําคัญ หลายประการ คือ  
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 1) การเคลื่อนไหวจะนําไปสูความเมื่อยลา 
 2) การเขาใจการเดินของมนุษยจะนําไปสูการออกแบบรองเทาหรือ เครื่องใชสําหรับ
เทาทุกอยาง 
 3) อุบัติเหตุหลายอยางเกิดขึ้นจากการลื่นไถล 
 4) การเขาใจการทํางานของขาของคนปกติจะชวยในการออกแบบอุปกรณที่จะ
ชวยเหลือคนพิการได (อารี เพชรผุด. 2536: 95) 
   3.1.6.2  การลื่นและการสะดุด  (Slipping and Tripping) การวิเคราะห การกาว
เดินในทาปกติและการเคลื่อนไหว ซึ่งเปนวงจรชวงที่กําลังยกเทาขึ้นขางหนึ่ง สวนของรางกายจะ
แตะพ้ืนนอยที่สุด คือหัวแมเทาของขาอีกขางหนึ่ง ขณะที่ขาอีกขางนึ่งกําลังแกวงไปขางหนา สวน
กระดูกเชิงกรานก็จะโอนไปขางหนาดวย ระยะนี้เปนระยะที่กอใหเกิดการลื่นไถลไดมากที่สุด 
 การลื่นไถลในขณะหมุนตัวหรือกลับตัวก็อาจเกิดขึ้นได  และจะเกิดขึ้นไดมากกวา   
ถาบุคคลกําลังถือของหรือแบกของหนักๆ  แลวกลับตัว  เพราะการแกวงแขนกับการการเคลื่อนไหว
ของลําตัว  เม่ือขาเคลื่อนไหวไมสัมพันธกันหรือไมสอดคลองกับจังหวะการแกวงของลําตัว  แตเม่ือ
บุคคลแบกของหนัก  ความสอดคลองจะไมเกิดขึ้น  ดังน้ัน  เวลาหมุนตัวจะตองทําชาๆ  ใหเทา
สัมผัสพื้นมากกวาใหมีการทรงตัวดีขึ้น(อารี เพชรผุด. 2536: 98)   
 3.1.7 การออกแบบเกี่ยวกับตําแหนงอุปกรณควบคุม 
 ในการติดตั้งหรือกําหนดตําแหนงอุปกรณควบคุมน้ันขึ้นอยูกับสภาพการทํางานวาจะ
อยูลักษณะใด  ที่สําคัญ คือการนั่งปฏิบัติงานหรือยืนปฏิบัติงาน  ดังรายละเอียด ดังนี้ 
   3.1.7.1 การนั่งปฏิบัติงาน  ผูควบคุมที่นั่งปฏิบัติงานตามปกติจะน่ังอยูหนา
อุปกรณควบคุม  อันเปนตําแหนงที่สามารถมองเห็นสภาพการทํางานของอุปกรณควบคุมและสื่อได
อยางชัดเจนทั้ง  3 ดาน  คือ  ดานหนา  ดานซายและดานขวา  ทําใหทราบไดวาอุปกรณควบคุมน้ัน
ทํางานไดตามปกติหรือไม  ในลักษณะนั่งทํางานนั้นตําแหนงอุปกรณควบคุมที่เหมาะสมสมควรอยู  
ณ  ระยะทาง  15-26  เซนติเมตร (6-14 นิ้ว) จากผูควบคุม  ระยะทางดังกลาวนี้เหมาะสม  ทําใหผู
ควบคุมไมตองโคงหรือกมตัวไปขางหนา  เพ่ือกด  หมุน  หรือบิดอุปกรณควบคุม  ลักษณะการ
ทํางาน   
   3.1.7.2 การยืนปฏิบัติงาน  ถึงแมวาการทํางานในลักษณะนี้ผูปฏิบัติงานจะ
เคลื่อนไหวไดสะดวกก็ตาม  แตการกําหนดตําแหนงหรือจัดวางตําแหนงของอุปกรณควบคุม   ไม
ควรจะทําใหการเอื้อม  กมหลัง  บิดตัวหรือการวางศีรษะที่ผิดตําแหนง เพ่ือทําการควบคุมอุปกรณ
ควบคุมตางๆ  เพราะอาจทําใหเกิดการปวดเมื่อกลามเน้ือตางๆในรางกายได  การยืนทํางาน
ควบคุมอุปกรณแบงได 2 ลักษณะ  คือ  การยืนทํางานโดยใชมือเดียว(มือขวาหรือมือซายก็ได)  
และการยืนทํางานโดยใชสองมือพรอมกัน  
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ภาพประกอบ  14  ตําแหนงอุปกรณควบคุม  สําหรับงานยืนทํางานที่ใชมือเดียวจับอุปกรณ 
 

             ที่มา: ปติ  พูนไชยศรี,คณะคนอื่นๆ. (2550). เออรกอนอมิคสและจิตวิทยาในการทํางาน.
หนวยที่ 1-7.หนา 338. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15 ตําแหนงอุปกรณควบคุม  สําหรับงานยืนทํางานที่ใชมือสองขางจับอุปกรณ 
 
             ที่มา: ปติ  พูนไชยศรี,คณะ. (2550).เออรกอนอมิคสและจิตวิทยาในการทํางาน.หนวยที่ 
1-7.หนา 338. 
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 จากภาพประกอบ 14 แสดงการยืนปฏิบัติโดยใช มือขวามือเดียว (โดยที่มือซายก็มี
ระยะทางในการปฏิบัติงานเชนเดียวกับมือขวา) ในลักษณะการปฏิบัติงานดังกลาวผูปฏิบัติงานไม
เอ้ือมมือหรือเอนตัวไปขางหนา   ระยะทางของตําแหนงอุปกรณที่เหมาะสมจะมีคา  46 เซนติเมตร
(18 นิ้ว) และอุปกรณควบคุมน้ันอยูสูงจากพื้นประมาณ 110-165 เซนติเมตร (43-65 นิ้ว) 
                  จากภาพประกอบ 15  เปนการยืนทํางานที่ใชมือสองขางจับอุปกรณควบคุมสองอัน  
ระยะทางของตําแหนงอุปกรณควบคุมที่อยูขางหนาของผูปฏิบัติงานน้ันจะมีระยะทางสั้นกวาการใช
มือเดียวเล็กนอย  ทั้งนี้เน่ืองจาก การเคลื่อนไหวของแขนซายและขวา   มาทางขวาและซาย
ตามลําดับ  ทําใหระยะทางที่ถนัดลดลง  ดังนั้นระยะหางที่ เอ้ือมมากที่สุดมาขางหนาถึงตําแหนง
ของอุปกรณควบคุม(ประมาณ 51 เซนติเมตร  หรือ 20 นิ้ว)  จะอยูในชวง 15 เซนติเมตร   (6 นิ้ว) 
แตละขางของเสนกลางตัว   ระยะทางไกลสุดของตําแหนงอุปกรณทางดานขางที่ผูปฏิบัติงานตองใช
สองมือเอ้ือมจะมีคาเพียง  46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) จากเสนกลางลําตัว  และที่จุดนี้  ถาผูปฏิบัติงาน
จะควบคุม  โดยไมตองเอ้ือม หรือโคงตัวไปขางหนาเลยก็จะมีคาเทากับ 36 เซนติเมตร (14 นิ้ว)  
เทานั้น (ปติ  พูนไชยศรี,คณะ.2550 : 336-339) 

       เนคเทค (ผูจัดการออนไลน- http://www.sizethailand.org) เปดตัวผลวิจัย “มาตรฐาน
ไซสไทย” ครั้งแรกในประวตัศิาสตร โชวล้าํนวัตกรรม 3D Scanner ถายภาพ 3 มิติเก็บขอมูลกวา 
13,000 ตัวอยางหาคาเฉลี่ยไซสมาตรฐานของคนไทย ดานดร.จุฬาลักษณ ตันประเสริฐ นักวิจัยผู
ริเร่ิมโครงการดังกลาวระบวุา ไดสํารวจขอมูลรูปรางของอาสาสมัครจํานวน 13,442 ราย ดวยเครือ่ง 
3D Scanner ที่จะยิงแสงขาวซึ่งไมเปนอันตราย มีลักษณะเหมือนแสงนีออน ไปบนรางของ
อาสาสมัคร จากนั้นเซ็นเซอร 12 ตัวจะประมวลผลโครงสรางของรางกายและเชื่อมโยงใหเปนภาพ 3 
มิติดวยซอฟตแวร Swarm Intelligence เพ่ือประมวลผลอยางไรก็ตาม ดร.จุฬาลักษณกลาวตออีกวา 
ผลสรุปจากโครงการนี้พบวา สัดสวนจากคาดัชนีมวลกาย BMI ของ ชายไทย ที่มีสดัสวนปกติมี
จํานวน 36.21% จากตัวอยางอาสาสมัครทั้หมด ทวมถงึอวนมากอยูที่ 58.43% และผอม 5.36% 
สวนหญิงไทยที่สัดสวนปกตอิยูที่ 42.26% ทวมถึงอวนมากมีจํานวน 48.05% และผอม 9.69%  
        สัดสวนผูชายโดยเฉลี่ย พบวา น้ําหนักเทากับ 68.9 กก. สูง 169.4 ซม. รอบอก 39.1 นิ้ว 
รอบเอว 33.5 นิ้ว และสะโพก 37.4 นิ้ว ในขณะที่ ดร.พันธศักดิ์ ศิรริัชตพงษ  ผอ.เนคเทค สวทช. 
กลาวเสริมวา เม่ือเปรียบเทยีบผลการสํารวจดวยมือ โดยสํานักงานผลิตภัณฑมาตรฐาน
อุตสาหกรรม เม่ือป 2525 พบวา โดยเฉลี่ยแลวผูหญิงไทยอายุไมเกิน 50 ป สูงขึ้น 5 ซม. และ
น้ําหนักขึ้น 5.4 ก.ก. เอวขยายเพิ่มถึง 3.7 นิ้ว สะโพกเพิ่ม 2 นิ้ว และอกเพิ่ม 2.2 นิ้ว       
 "สวนผูชายไมเกิน 50 ป สูงขึ้น 7.2 ซม. นักเพิ่ม 11.4 ก.ก. อกเพ่ิม 5.4 นิ้ว เอวเพ่ิม 4 นิ้ว 
และรอบสะโพกขึ้น 3.4 นิ้ว     คาเฉลี่ยในผูหญิงน้ําหนักเทากับ 57.4 กก. สูง 156.9 ซม. รอบอก 
36 นิ้ว รอบเอว 31.5 นิ้ว และสะโพก 38 นิ้ว ซึ่งทําใหสรุปไดวา มาตรฐานรูปรางคนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง
ความสูงและน้าํหนัก โดยชายไทยสูงขึ้น 7 ซม. อวนขึ้นเกือบ 12 ก.ก. และหญิงไทยสูงขึ้น 5 ซม. 
และหนักขึ้น 5.5 กก.หากเทียบกับ 25 ปกอน” 
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ตาราง  11   คาเฉลี่ยรปูรางของคนไทย 
 

รอบอก รอบเอว รอบสะโพก เพศ น้ําหนัก 
(กก.) 

สวนสูง 
(ซม.) นิ้ว เซ็นติเมตร นิ้ว เซ็นติเมตร นิ้ว เซ็นติเมตร 

ชาย 68.83 169.46 39.10 99.20 33.50 84.79 37.40 95.0 
หญิง 57.40 157.00 36.00 91.09 31.50 79.83 38.50 97.8 

             ที่มา- ผูจัดการออนไลน- http://www.sizethailand.org. 

ตาราง  12   คาเฉลี่ยแยกตามกลุมชวงอายุผูชาย 

รอบอก รอบเอว รอบสะโพก กลุมอายุ 
น้ําหนัก 
(กก.) 

สวนสูง 
(ซม.) นิ้ว เซ็นติเมตร นิ้ว เซ็นติเมตร นิ้ว เซ็นติเมตร 

16-25 64.24 171.36 37.60 95.03 30.60 77.16 36.40 92.08 
26-35 70.22 170.98 39.30 99.82 33.00 83.75 37.60 95.51 
36-45 71.01 169.49 39.80 100.90 34.10 86.46 37.80 96.00 
46-59 71.07 168.17 39.80 101.10 35.00 88.89 37.90 96.17 

60 ขึ้นไป  66.75 165.57 38.70 98.44 34.90 88.62 37.20 94.42 

             ที่มา- ผูจัดการออนไลน- http://www.sizethailand.org. 

ตาราง  13   คาเฉลี่ยแยกตามกลุมชวงอายุผูหญิง 

รอบอก รอบเอว รอบสะโพก กลุมอายุ น้ําหนัก 
(กก.) 

สวนสูง 
(ซม.) นิ้ว เซ็นติเมตร นิ้ว เซ็นติเมตร นิ้ว เซ็นติเมตร 

16-25 52.70 159.32 33.60 84.89 28.60 72.67 36.30 92.22 
26-35 56.26 158.28 35.00 88.42 30.40 76.99 37.60 95.32 
36-45 59.79 157.27 36.30 91.80 31.70 80.34 38.40 97.18 
46-59 60.05 155.56 37.40 94.82 33.10 84.03 38.80 98.49 

60 ขึ้นไป  58.58 153.49 37.60 95.51 33.80 85.81 38.70 98.22 

             ที่มา- ผูจัดการออนไลน- http://www.sizethailand.org. 
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ตาราง  14   ตารางเปรียบเทียบผลการสาํรวจของ สมอ. กับ Size Thailand - ผูชาย 

สัดสวน โครงการสํารวจป พ.ศ. อายุ 17-19 ป  อายุ 20-29 ป อายุ 30-39 ป อายุ 40-49 ป 

2524-2525 164.4 164.2 163.4 162.4 
2529-2530 166.7 166.5 166.2 164.8 
2536-2537 167.0 167.0 166.0 165.0 
2543-2544 168.4 167.2 166.6 166.0 

ความสูง 
(เซ็นติเมตร) 

Size Thailand 172.3 171.4 170.2 169.2 
2524-2525 52.8 55.2 58.3 60.4 
2529-2530 55.2 57.4 61.4 64.1 
2536-2537 56.3 59.3 62.2 63.3 
2543-2544 59.2 60.1 64.3 66.4 

น้ําหนัก 
(กิโลกรัม) 

Size Thailand 63.3 67.1 71.0 71.1 
2524-2525 80.0 83.1 85.3 87.8 
2529-2530 82.0 84.5 87.9 90.3 
2536-2537 82.3 85.2 88.0 89.5 
2543-2544 83.3 84.4 87.9 89.5 

รอบอก 
(เซ็นติเมตร) 

Size Thailand 93.8 96.9 100.0 100.4 
2524-2525 66.0 69.3 74.5 78.5 
2529-2530 69.6 72.4 78.4 82.8 
2536-2537 69.7 73.0 78.0 81.4 
2543-2544 74.1 75.4 80.1 83.2 

รอบเอว 
(เซ็นติเมตร) 

Size Thailand 75.7 80.1 85.5 87.5 
2524-2525 83.6 84.6 86.8 88.2 
2529-2530 85.2 86.5 89.1 90.7 
2536-2537 85.6 87.4 89.6 90.4 
2543-2544 87.2 87.6 90.3 91.4 

รอบสะโพก 
(เซ็นติเมตร) 

Size Thailand 91.4 93.8 96.1 96.1 
 
             ที่มา- ผูจัดการออนไลน- http://www.sizethailand.org. 
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ตาราง  15 ตารางเปรียบเทียบผลการสาํรวจของ สมอ. กับ Size Thailand – ผูหญิง 
 

สัดสวน โครงการสํารวจป 
พ.ศ.  

อายุ 17-19 ป อายุ 20-29 ป อายุ 30-39 ป อายุ 40-49 ป 

2524-2525 153.9 153.4 152.9 152.9 
2529-2530 154.6 154.2 153.8 153.3 
2536-2537 155.8 155.4 154.9 153.9 
2543-2544 155.9 155.7 154.7 153.8 

ความสูง 
(เซ็นติเมตร) 

Size Thailand 159.5 159.0 157.8 157.0 
2524-2525 47.1 47.7 51.5 54.8 
2529-2530 48.1 48.3 51.0 54.6 
2536-2537 48.7 49.1 52.5 55.1 
2543-2544 49.2 50.2 53.5 56.5 

น้ําหนัก 
(กิโลกรัม) 

Size Thailand 51.7 53.9 57.5 59.8 
2524-2525 80.0 80.6 84.1 87.7 
2529-2530 81.8 81.6 84.3 87.6 
2536-2537 81.4 82.1 85.2 88.7 
2543-2544 81.9 82.7 86.2 89.5 

รอบอก 
(เซ็นติเมตร) 

Size Thailand 84.6 86.3 90.2 93.4 
2524-2525 63.5 64.3 68.9 72.7 
2529-2530 62.5 62.5 66.4 70.7 
2536-2537 64.9 65.0 69.3 73.4 
2543-2544 64.3 65.5 68.9 72.6 

รอบเอว 
(เซ็นติเมตร) 

Size Thailand 71.7 74.1 78.8 81.9 
2524-2525 87.1 87.9 90.8 93.0 
2529-2530 87.6 87.8 90.2 92.4 
2536-2537 88.0 88.4 91.2 93.0 
2543-2544 88.5 89.1 91.5 93.6 

รอบสะโพก 
(เซ็นติเมตร) 

Size Thailand 91.3 93.3 96.4 98.0 
 

             ที่มา- ผูจัดการออนไลน- http://www.sizethailand.org. 
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                3.1.8 การออกแบบเกี่ยวกับความเครียดและความลาในการทํางาน 
                เม่ือเอยถึงความเครียดและความลาแลว คนทั่วไปนึกถึงเร่ืองของความคิด ความรูสึก 
หรืออารมณที่ถูกบีบคั้น ความวิตกกังวล ความเครียดแคน ความโศกเศราเหงาหงอย หรือความ
กดดันทางจิตใจแตความเปนจริงแลว ความเครียดและความลา มีความหมายกวางขวางกวานี้ 
เพราะครอบคลุมความเครียดและความลาที่เกิดกับรางกายและจิตใจ ทั้งที่เห็นไดชัดเจนและซอนเรน 
และเปนสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน เน่ืองจากเปนธรรมชาติของคนที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้ง
ภายในและภายนอกของตัวบุคคล เชน การทํางานในชีวิตประจําวันสรางแรงกดดันใหหัวใจ ปอด
และอวัยวะตางๆตองทํางานตองทํางานใชชีวิตดํารงอยูได ดังน้ันน้ําหนักที่รางกายตองแบก
โดยเฉพาะคนอวน จะทําใหขอตอที่หัวเขาถูกกดดันเพ่ิมขึ้น  สิ่งเหลานี้เปนแรงกดดันที่เกิดตอ
รางกายทั้งยังเกิดขึ้นตลอดชีวิตและอาจสั่งเกตไดงาย แตก็มีปจจัยบางอยางที่ทําใหเกิดความเครียด
และความลาอยางคอยเปนคอยไปหรือสังเกตไดไมชัดเจน เชน ความยากของการทํางาน การ
ปรับตัวตอสิ่งแวดลอม การทํางานรวมกับกลุม และความไมพอใจของผูอ่ืน สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอ
ผูปฏิบัติงานตลอดเวลา หากเกิดที่บุคคลนั้นจะทนไดก็จะเกิดเปนความเครียดและความลา แตถาไม
มีความเครียดและความลาเสียบางเลย บุคคลนั้นก็อาจจะเปนคนเฉื่อยชา และขาดแรงกระตุนในการ
ดํารงชีวิตหรือในการทํางานไปก็ได 
                ทําอยางไรใหผูปฏิบัติงานจึงจะเขาใจสาเหตุและหาวิธีปองกันหรือแกไขความเครียด
และความลากอนที่จะกลายเปนความเครียดและความลาที่เร้ือรังจนบ่ันทอนสุขภาพกายและจิตหรือ
จะทําใหหยอนประสิทธิภาพในการทํางานไปโดยเฉพาะในสังคมไทยซึ่งเปลี่ยนแปลงความกาวหนา 
และกําลังพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมกึ่งอุตสาหกรรมหรือสังคมอุตสาหกรรมใหม ซึ่งทุก
คนตองทํางานหนักขึ้น ตองพัฒนาตนเองใหทันกับความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จะตองเผชิญกับความกดดันจากภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแขงขันของหนวยงานและ
กาแขงขันภายในกลุม จึงทําใหผูปฏิบัติงานมีแนวโนมที่จะเผชิญกับความเครียดและความลาและ
ภาวะสุขภาพจิตเสื่อมมากขึ้นในชีวิตทํางานสมัยใหม 
                ดังนั้นผูปฏิบัติงานจึงตองศึกษาเพื่อความเขาใจและนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการ
ทํางาน เพ่ือใหสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมของงานและพัฒนาตนเองใหทํางานอยางเปนสุข
ดวย 
            ความลา(Fatigue) (มนูญ  ตนะวัฒนา อางใน วิฑูรย สิมะโชคดี,กฤษฎา ชัยกุล.2537:48-
49)ไดอธิบายถึงความหมายและสาเหตุของความลา จากงานวิจัยของแมคฟารแลนด พบวา “เปน
สถานภาพทางจิตใจและทางกายที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดดวยการปรับปรุงสมรรถภาพใหดีขึ้นหรือ
ใหเปนปกติ” และจากความหมายของมัสซิโอ วา “สภาพที่มีสาเหตุจากการทํางานที่มีแนวโนมทํา
ใหผลผลิตลดลง และระดับความเหนื่อยลามีแนวโนมโดยตรงตอผลผลิตที่ลดลงนี้” สําหรับสาเหตุที่
ทําใหกลามเนื้อออนลามาจาก ระยะเวลาของการทํางาน ความเร็วของงานการขยายตัวของ
กลามเน้ือที่ใชงานและความตึงเครียดที่มีอยูในงาน นอกจากนี้ผูปฏิบัติงานอุตสาหกรรมความลา
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ไมไดเกิดจากการทํางานของกลามเน้ือเพียงอยางเดียว แตยังขึ้นกับสภาพรางกายของบุคคลนั้นใน
ดานความแข็งแรง และความอดทน และการเตรียมพรอม นอกจากนี้ความลาที่เกิดขึ้นยังเกิดใน
อันตรายที่แตกตางกัน 
         อยางไรก็ตาม มักจะมีผูนิยมเรียกความกดดันทางอารมณและจิตใจวาเปนความเครียด และ
เรียกความกดดันทางรางกายวาเปนความลา ความเครียดและความลาควบคูกันไปโดยจะรวม
หมายถึง”สภาพความกดดัน ที่ทําใหบุคคลทุกกระตุนใหทํางานจนตกอยูในสภาพซึ่งแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย ทางจิตใจ ทางสติปญญาและทางสังคม จนรางกายและจิตใจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมลง 
 ประเภทของความเครียดและความลา 
         ความเครียดและความลาแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
 1.)ความเครียดและความลาทางกาย(Physiological stress and fatigue) เปน
ความเครียดและความลาที่เกิดจากตัวกระตุนที่กระทําตอรางกายไมวาจะเปนทางกายภาพ เชน 
ความรอน แสง เสียง สารเคมีและเชื้อโรค หรือเกิดจากความตองการของรางกายเอง เชน ความหิว 
ความตองการการขับถายและความตองการทางเพศ เปนตน   สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความเครียดและ
ความลาไดทั้งสิ้น 
 2.)ความเครียดและความลาทางจิตใจ(Psychological stress and fatigue) ไดแก
ความเครียดและความลาที่เกิดจากเรื่องราวที่มากระทบจิตใจ ทําใหเกิดความทุกขทรมานใจ เชน
การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก การพบปะหรืออยูรวมกับบุคคลที่ตนเอง
เกลียด การที่ทําอะไรฝนความรูสึกของตนเอง การถูกกักขังหนวงเหน่ียว และการสูญเสียเงินทอง
หรือเกียรติยศเปนตน 
 โดยทั่วไปแลวความเครียดและความลามักเกิดไดพรอมกันทั้งกายและจิตใจจาก
ตัวกระตุนเดียวกัน หรือเกิดจากตัวกระตุนที่ไมไดทันมากระทบตัวบุคคลก็ได เพียงแตคาดคะเนก็
เครียดไปกอนแลว ดังน้ันความเครียดและความลาจึงเกิดจากตัวกระตุนทั้งที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรมและเกิดจากการกระตุนทั้งในอดีต ปจจุบันและอนาคต 
 3.1.9 การตรวจวัดความเมื่อยลา 
 นักวิทยาการจัดสภาพงานการทําการตรวจวัดความเมื่อยลา  โดยมีวัตถุประสงค 
ดังตอไปน้ี 
 1.)เพ่ือที่จะศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความเม่ือยลากับระดับความเคนหรือ
ระหวางความเมื่อยลากับผลผลิตจากการปฏิบัติงาน 

2.)เพ่ือนําผลการตรวจวัดวิเคราะห  เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงสภาวะและ 
สิ่งแวดลอมในการทํางาน 
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 ในทางปฏิบัติ นักวิทยาการจัดสภาพงานหรือนักวิชาการที่เกี่ยวของไมสามารถ
ตรวจวัดความเมื่อยลาไดโดยตรง  ผลของการตรวจวัดจะไดมาเพียงตัวชี้ที่แสดงใหเห็นวามีความ
เม่ือยลาเกิดเทานั้น 
 วิธีการตรวจวัด เพ่ือชี้ใหเห็นวามีความเมื่อยลาเกิดขึ้น  มีดังตอไปน้ี 
 1. การบันทึกผลจากการสอบถามถึงลักษณะอาการหรือความรูสึก  โดยใช
แบบสอบถามที่ออกแบบไวลวงหนา(Subjective Fatigue Feelings) 
 2. การใชเครื่องมืออีเล็กทรอนิกสที่สามารถบันทึกเปนกราฟ   ตรวจวัดคลื่น
กระแสไฟฟาผานระบบประสาทสวนตางๆ ของรางกาย (Electroencephalography)   
 3 .  การทดสอบการสั่ งงานของสมองผานทางการตอบสนองของร างกาย 
(Psychomotor Tests) 
 4. การทดสอบการทํางานของสมองในการแกปญหา (Mental Tests) 
 5. การตรวจวัด “Flicker-Fusion Frequency” 
 6. การตรวจวัดโดยประเมินผานทางคุณภาพและปริมาณของผลผลิต 
 ผลของการตรวจวัดความเมื่อยลา  6 วิธีดังกลาว  จะชี้ใหเห็นวามีความเมื่อยลา
เกิดขึ้น 2 รูปแบบใหญๆ  คือ  มีความรูสึกหรืออาการ (Subjective Feelings) และการเปลี่ยนแปลง
ที่เห็นไดจากการตอบสนองทั้งภายในและภายนอกของรางกาย (physical Factors) การประเมิน
ความเม่ือยลาที่จะใหผลเปนที่นาเชื่อถือน้ัน ตองดําเนินการตรวจวัดใหครอบคลุมทั้ง 2 รูปแบบคือ 
ตองใชวิธีการตรวจวัดแบบที่ 1 ประกอบกับการตรวจวัดฯแบบที่ 3, 4 เสริม เพ่ือนําเอาผลมา
วิเคราะหหาความสัมพันธและใชวิธีการตรวจวัดฯ แบบที่ 6 เพ่ือสนับสนุนทางออมในกรณีที่มี
ความสัมพันธกัน (วิฑูรย สิมะโชคดี, กฤษฎา ชัยกุล.2537:48-49) 
 ความเมื่อยลาของกลามเน้ือ (Muscular Fatigue) หมายถึง ความรูสึกที่เกิดขึ้น โดยมี
การลดประสิทธิภาพการทํางานของกลามเน้ือ เนื่องจากการทํางานเปนระยะเวลานาน หรือทํางาน
หนักเกินไป แกรนจีน กลาววา เม่ือรางกายเรามีอาการเกิดความเมื่อลาของกลามเนื้อ เราทราบได
จาก 1. อาการที่พบเห็นไดดวยตาเปลา  คือ ความสามารถในการกระทํากิจกรรมนั้นๆลดลง  2. 
การเปลี่ยนแปลงดานชีวเคมี  จะเกิดกรดแลกติคและกาซคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้นในกลามเนื้อ  
ทําใหเกิดสภาพความเปนกรดมากขึ้น 3.ปรากฏการณทางสรีระไฟฟา  เม่ือกลามเนื้อทํางานจนออน
ลาจะเกิดการกระตุนทางไฟฟาที่ผิวหนัง  ซึ่งเปนผลมาจากระบบประสาทสวนกลาง  4.คลื่นไฟฟา
ของกลามเน้ือของกลามเน้ือที่ลา  
 การวัดความรูสึกความเมื่อยลาของกลามเน้ือทางใจโดยใชแบบสอบถาม หรือการ
สอบถามนั้นเปนเรื่องยากเพราะเปนความรูสึกที่ซับซอนมากและจะแตกตางกันไปตามระดับและ
ชนิดของกิจกรรม  ซึ่งอาจเกิดจากความเหนื่อยออนที่บริเวณกลามเน้ือที่ใชงานหรือเกิดจากความ
งวงนอนหรือความเบื่อหนาย  ซึ่งมีความแตกตางกันแลวแตเฉพาะบุคคล   แตการการวัดความ
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เม่ือยลาของกลามเน้ือทางกายจะสามารถหาคาที่ชัดเจนกวาและไดคาที่กลามเน้ือไดใชงานไป
โดยตรงถูกตองและมีความนาเชื่อถือมากกวา (ณัฐธิดา บังเมฆ.2547: 16).   
 การวัดความเมื่อยลาของกลามเน้ือดวยเครื่องมือวัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อ ขณะที่
กลามเนื้อมีการทํางานนั้นจะเกิดคลื่นไฟฟาบนกลามเน้ือ  การหดตัวจะกอใหเกิดความตาง
ศักยไฟฟา  และจะมากขึ้นถากลามเน้ือมีการเกร็งตัวหรือหดตัวมาก  ความตางศักยที่วัดไดที่
ผิวหนังของกลามเน้ือน้ี จะเปนผลรวมของการทํางานของหนวยยนต(Motor Unit) หลายๆหนวย 
และใชอธิบายถึงกิจกรรมที่กลามเนื้อน้ันๆทํางาน ความตางศักยนี้สามารถวัดไดตั้งแต 1 มิวโวลต 
ถึง 5,000 มิวโวลต โดยเครื่องอีเอ็มจี (EMG) นี้จะวัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อผานทางอิเลคโทรดและ
สายเคเบิล โดยสามารถวัดไดทั้งขอมูลดิบและขอมูลเฉลี่ย   คาที่วัดไดจะถูกบันทึกในหนวยความจํา
ที่สอดเขาไปที่สวนลางของตัวเครื่อง-ME3000 และขอมูลจะถายเขาเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสาย
ออฟติคอล เพ่ือทําการวิเคราะหผลตอไป (ณัฐธิดา บังเมฆ. 20).  จากหลักการทํางานของเครื่องวัด
คลื่นไฟฟากลามเนื้อ(EMG)  เปนเทคนิคการวิเคราะหที่กําลังเปนที่นิยมมาก และใชเปนคา
มาตรฐานวิธีหน่ึงในการศึกษาการเคลื่อนไหว การหดตัวของกลามเนื้อ ตลอดทั้งประยุกตเพ่ือใช
ศึกษาความลาจากการเปลี่ยนแปลงของเมมเบรน ซึ่งเปนเนื้อเยื่อที่หอหุมเซลลในรางกายทําใหเกิด
คาความตางศักยในปลายประสาทหรือเน้ือเยื่อกลามเน้ือ (ณัฐธิดา บังเมฆ.2547:  21).   
 จาการศึกษาขอมูลขางตน  พบวา คนกับเครื่องจักรจะตองทํางานสัมพันธกัน    ซึ่ง
การออกแบบที่ไมเหมาะสม ทําใหการทํางานของรางกาย ไดแก  กระดูกขอตอและกลามเน้ือที่
เกี่ยวของกับการทํางานเกิดความเมื่อยลาได   ซึ่งสามารถวัดไดดวยวิธีการตรวจวัดขางตน เพ่ือ
ชี้ใหเห็นวามีความเมื่อยลาเกิดขึ้น  ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําขอมูลไปวิเคราะหเพ่ือออกแบบและพัฒนา
เครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  โดยพิจารณาคนกับเครื่องจักรจะตองเหมาะสมกัน  ไมวาใน
ระบบควบคุม  ขนาด  ระยะทาง  และทิศทางในการควบคุม   จึงจะทําใหการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งคนและเครื่องจักร 
 
       3.2 การพัฒนาเครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 
            ในการพัฒนาเครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา โดยอาศัยหลักการของชุบเบื้องตน
มาใชในการออกแบบและพัฒนา  โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือ  อุปกรณ และเครื่องชุบเคลือบผิว
โลหะดวยไฟฟาชนิดตางๆที่ผูผลิตไดพัฒนาเพื่อจําหนายในทองตลาดทั่วไป  ดังนี้ 
 3.2.1 เครื่องมือ  อุปกรณ 
   3.2.1.1 เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Rectifier)   เปนอุปกรณสําคัญมาก 
เน่ืองจากวาการชุบโลหะดวยไฟฟาตองใชกระแสไฟฟาชนิดกระแสตรง  ฉะน้ัน  Rectifier จึงตองใช
เพ่ือแปลงกระแสไฟฟากระแสสลับมาเปนกระแสตรง  ขนาดของ  Rectifier ที่กําหนดในการชุบ
โลหะดวยไฟฟานั้นใชขนาดแรงเคลื่อนไมเกิน 12 โวลต  สําหรับกระแสไฟฟาจํานวนมากนอยแค
ไหน  ก็ตองขึ้นอยูกับขนาดและจํานวนเนื้อที่ของชิ้นงานที่จะชุบแตละคร้ัง ของกระแสไฟฟานั้น
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จะตองไดระบุ  ไวในเรื่องการชุบแตละประเภท  ซึ่งน้ํายาชุบแตละชนิดใชกระแสไฟฟาไมเทากัน  
เครื่องแปลงกระแสไฟฟาขนาด 12 โวลต  สามารถใชกับถังชุบหลายๆ ถังก็ได  ถาหากมีแอมแปร
สูงพอ แตหากวา   Rectifier 1 ตัวใชกับถังชุบ 1 ถัง ก็จะสะดวกในการควบคุมกระแสไฟฟาของแต
ละถัง  แตหากวาจําเปนตองใชกันหลายๆถังก็จะตองตั้งแผงควบคุมกระแสไฟฟาแตละถัง 
   3.2.1.2 ทางเดินกระแสไฟฟา (Bus bars) หมายถึง ทางเดินของไฟฟาจาก 
Rectifier ไปยังถังชุบตางๆ โดยทั่วไปแลวใชทองแดงเสนแบน และอลูมิเนียม 
 3.2.1.3 ถังบรรจุน้ํายาชุบ(Barrel)   โดยทั่วไปไปใชถังดวยเหล็กแลวบุภายในดวย
วัสดุที่ทนสภาพน้ํายาชุบที่เปนกรดหรือดาง 
 ถังเหล็กธรรมดา ที่ไมไดบุภายใน  จะตองเชื่อมทั้งขางในและขางนอก  ถังเหล็กนี้ใช
บรรจุน้ํายาที่มีฤทธิ์เปนดาง   เชน  น้ํายาทําความสะอาด   น้ํายาไชยาไนดเจือจาง  น้ํายาทองแดง
ไซยาไนด 
 ถังโพลีทีน  เหมาะในการใชกับการกัดสนิมและน้ํายาชุบที่เปนกรด 
 ถังไฟเบอรกลาส  ปจจุบันมีการใชกันอยางกวางขวาง   เหมาะสําหรับนํ้าลาง  กรด
เจือจาง แตไมขอแนะนําใหใชกับสารเคมีฤทธิ์ดาง 
 ถังสแตนเลส   สามารถใชบรรจุกรดดินประสิว และกรดที่มีออกซิเจนผสมอยู  เชน  
กรดโครมิค  และกรดกํามะถัน  ถังสแตนเลสไมเหมาะที่จะใชกับกรดเกลือ 
 ถังเหล็กบุภายในดวย  พี.วี.ซี.  สามารถบรรจุน้ํายาชุบไดทุกชนิดที่ทํางานในอุณหภูมิ
ที่ไมเกิน 70 องศาเซลเซียส  ถังเหล็กบุภายในดวยตะกั่ว  เหมาะกับน้ํายาชุบโครเมี่ยม 
   3.2.1.4 เครื่องทําความรอนดวยไฟฟา (Heater)   เครื่องทําความรอนดวยไฟฟา
นี้หุมภายนอกดวยโลหะ เชน หุมดวยสแตนเลส หุมดวยติเตเนี่ยมและหุมดวยซิลิกา ปกติเวลาใชจะ
แขวนไวในถังใหอยูในแนวด่ิง    การติดตั้งเครื่องทําความรอนในถังชุบที่บุดวยยางหรือพลาสติก 
ตองมีชองวางระหวางขางถังพอ    เพ่ือเปนการปองกันไมใหผนังถังไดรับความรอนมากเกินไป    
การที่จะทําใหเครื่องทําความรอนดวยไฟฟามีประสิทธิภาพในการใชงานดี ตองหม่ันทําความสะอาด
ผิวใหสะอาดอยูเสมอ 
 เครื่องทําความรอนที่หุมดวยโลหะ  ชนิดตางๆ  ไดแก  
เครื่องทําความรอนที่หุมดวยเหล็กกลา   ใชกับน้ํายาไซยาไนดและดางทุกชนิด 
เครื่องทําความรอนที่หุมดวยสแตนเลส   ใชกับถังน้ํารอนลาง   กรดฟอสฟอริคและกรดโครมิค 
เครื่องทําความรอนที่หุมดวยติเตเนียม   ใชกับน้ํายาชุบนิเกิลและโครเมียม 
   3.2.1.5 ปมลม (Pump)    ใชกวนน้ํายาชุบดวยลม  ปกติใชเครื่องอัดลมที่มี
ความดันต่ํา  โดยนําทอทางเดินของลมวางอยูกนถัง  ปกติวางอยูตรงกับราวที่แขวนชิ้นงานลมที่
นําไปใชเปากวนน้ํายาจําเปนจะตองเปนลมที่ปราศจากน้ํามันหรือเศษผงปฏิกูล ถาสิ่งสกปรกเหลานี้
ตกลงไปปนอยูในนํ้ายาชุบแลว  จะเปนเหตุทําใหการชุบไมไดผลเปนที่นาพอใจ  ฉะนั้นจึงควรใช
เครื่องปมลมที่ใชน้ําหลอลื่น เพราะเครื่องปมลมชนิดนี้  ครึ่งลาของทอที่รับแรงอัดบรรจุดวยน้ํา  สิ่ง
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สําคัญจะตองทําการตรวจสอบระดับน้ําทุกวัน  เพ่ือรักษาระดับใหถูกตองเม่ือใชเครื่องไปประมาณ 1 
เดือน ควรเปลี่ยนนํ้า 
   3.2.1.6 เครื่องกรองน้ํายา (Filter)  ใชกรองน้ํายาชุบ  น้ํายาที่เปาดวยลมหรือ
ทํางานที่มีความหนาแนนของกระแสไฟฟาสูง สิ่งสกปรกที่อยูในถังนํ้าจะลอยตัววนเวียนกระจัด
กระจายอยูทั่วไป  แทนที่จะนอนอยูกนถังเพราะฉะนั้นการกรองน้ํายาจึงจําเปนสิ่งเปนอยางยิ่ง  
เพราะถาหากวาปลอยใหสิ่งสกปรกที่ลอยวนเวียนอยูในนํ้ายามาเกาะที่ชิ้นงาน   ทําใหผิวงานหยาบ  
อันเนื่องมาจากสิ่งสกปรกที่อยูในน้ํายานั้นเอง  ปกติเครื่องกรองน้ํายาชุบทุกชนิด    เม่ือสั่งซ้ือควร
กําหนดดวยวาจะใชกรองน้ํายาชนิดไหนและไมควรใชเครื่องกรองเครื่องเดียวกันสําหรับกรองน้ํายา
ชุบทุกชนิด     
 สิ่งที่ชวยในการกรอง  คือ ไสกรอง 
 -แผนกระดาษกรอง สามารถใชแทนผากรองทําหนาที่กรองพรอมกับถานคารบอน  
โดยทํางานในเวลาเดียวกัน 
 -โพลีพรอพพิลีน  เหมาะสําหรับใชกรองน้ํายาชุบทุกชนิด  ยกเวนนํ้ายาโครเมี่ยม 
 -ผาฝาย  เหมาะสําหรับน้ํายาที่มีคา  พี.เอช.  อยูระหวาง 3 ถึง 7 
 -ผาไนลอน  เหมาะสําหรับน้ํายาที่ดางหรือไซยาไนด 
 -ผาเทริลีน  เหมาะสําหรับน้ํายาที่มีฤทธิ์เปนกรดมากๆ  เชน  น้ํายาชุบทองแดงชนิด
กรด  น้ํายาชุบดีบุก  และน้ํายาที่มีฟลูโอบอเรท (อนันต ทองมอญ.2539:1-5) 
  3.2.1.7 ฮีทเตอร (Heater) เปนอุปกรณทําความรอนในอุตสาหกรรม ที่มีหลักการ
พ้ืนฐานคือ เม่ือมีกระแสไหลผานลวดตัวนําที่มีคาความตานทานสูง ลวดตัวนําจะรอน ดังน้ัน ลวดที่
ใชผลิตฮีทเตอรจะตองมีคุณสมบัติเหนียวและทนอุณหภูมิไดสูง สําหรับลวดฮีตเตอรของ NH เปน
ลวด Khantal (นิกเกิ้ล: โครเมียม / 80: 20) ทนอุณหภูมิไดถึง 1250 °C สวนประกอบอื่น ๆ ในการ
ผลิตฮีทเตอรมีดังนี้  

ฉนวนแม็กนีเซียมออกไซค (MgO) มีคาความนําไฟฟาต่ําแตนําความรอนดีมาก  
ทําหนาที่กั้นกลางระหวางลวดฮีตเตอรกับปลอกโลหะ เพ่ือปองกันไมใหมีกระแสรั่ว (Leak Current) 
จากลวดฮีทเตอรออกไปยังผิวโลหะ จุดสําคัญคือหามมีความชื้นในฉนวนเด็ดขาดเพราะจะทําใหคา
ความนําไฟฟาสูงขึ้น หากมีความชื้นแกไขไดโดยการอบในเตาอบ 

-ทอสแตนเลส ที่มีความหนามากเปนพิเศษ ทําใหทนอุณหภูมิไดสูงกวาปกติ 
-Insulation Tester เปนเครื่องทดสอบความเปนฉนวนของฮีทเตอรเพ่ือใหแนใจวาในการใช

งานจริงจะไมมีกระแสรั่วจากลวดฮีทเตอรสูผิวโลหะ ซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูใชได มาตรฐานของ 
NH ไดกําหนดการทดสอบแรงดันที่ 1500 VAC และคาความเปนฉนวนตองมากกวา 500 MW      
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ภาพประกอบ 16 ฮีตเตอรครีบ (Finned Heater) 

 
             ที่มา : http://www.heaterthai.com 

 
ฮีตเตอรครีบ ใชในตูอบ เตาอบ สําหรับอบแหงตางๆ หรือใชกับเครื่องปรับอากาศ สําหรับ 

ลักษณะการนําไปใชงาน สามารถทําได 2 วิธีคือ ติดตั้งแบบใหความรอนโดยตรง หรือ แบบสงผาน
ความรอนจากหองเผาไปยังหองอบโดยใชพัดลมเปนตัวเปาลมรอนไปใชงาน   ฮีตเตอรชนิดนี้เหมาะ
สําหรับใชกับอากาศ ไมควรใชกับของเหลว เน่ืองจากจะเกิดตะกอนจับที่ครีบของฮีตเตอร ทําให
ความรอนไมสามารถถายเทได ในกรณีที่ใหความรอนกับอากาศที่ไมหมุนเวียน ควรเลือกวัสดุที่ใช
ทําฮีตเตอรเปนอินโคลอย เน่ืองจากมีคุณสมบัติถายเทความรอนไดดีและทนอุณหภูมิไดกวาชนิดอ่ืน 
         ฮีตเตอรครีบ ที่ตองการกําลังไฟฟาสูง ควรจะใชรวมกับพัดลมเพื่อระบายความรอน เพ่ือให
ฮีทเตอรทํางานมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใชงานของฮีทเตอร 
         ฮีตเตอรแบบรัดทอ การนําไปใชงานจะตองไดรับการออกแบบ เพ่ือใหมีขนาดที่เหมาะสมกับ
ทอหรือถังรูปทรงกระบอกที่จะนําไปยึด  ฉนวนของฮีตเตอรแบบรัดทอน้ีทําจากแผน Mica และลวด
ฮีตเตอรเปนแบบแบน ตัวถังดานนอกเปนแผนเหล็กหรือสแตนเลส   เหมาะสมสําหรับการใหความ
รอน หรืออุนของเหลวที่อยูในทอ หรือถัง เชน เครื่องฉีดพลาสติก  
         ฮีตเตอรแบบรัดทอ เปนฮีตเตอรที่จะตองนําไปติดตั้งเขากับทอของ เครื่องจักรตางๆ ดังน้ัน
จะตองทําการยึดหรือขันนอตใหแนน และสนิท อีกทั้งระบบ การถายเทความรอนจากฮีตเตอรมาสู
ทอ หรือกระบอกเครื่องจักร จะตองมีประสิทธิภาพ    เพ่ือจะทําใหฮีตเตอรมีอายุการใชงานยาวนาน 
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ภาพประกอบ 17 ฮีตเตอรแบบรัดทอ (Band Heater) 
 

             ที่มา : http://www.heaterthai.com 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  18 ฮีตเตอรทอ (Tubular Heater)  
 

             ที่มา : http://www.heaterthai.com 
 

 ฮีตเตอรทอ เปนฮีตเตอรที่ใชสําหรับอากาศ และของเหลว โดยจะมีขดลวดความรอนบรรจุ
อยูภายในทอโลหะ ชองวางระหวางขดลวดความรอน และทอโลหะ จะถูกอัดแนนดวยผงแมกนีเซียม
ออกไซด และถูกรีดลงใหมีความหนาแนนตามมาตรฐานวัสดุที่ใชทํา ฮีตเตอรทอ มีหลายชนิด
ตางกันตามลักษณะการใชงานชนิดทอทองแดง เหมาะสําหรับการนําไปใชตมนํ้า กับสารเคมีที่มี
ความเขมขนต่ํามาก และใชในถังพักน้ํารอน สําหรับหองอาบน้ํา รวมถึง ปองกันการจับตัวเปน
น้ําแข็งในระบบ Cooling Tower และเหมาะสําหรับในเครื่องใชไฟฟาภายในบาน และโรงงาน
อุตสาหกรรม ชนิดทอสแตนเลส เหมาะสําหรับการใชกับสารเคมีออน สามารถใชในงานลอยอากาศ 
แก็สผสม และใชตมน้ําแบบ Super-Heated Steam หรือสารเคมีอ่ืนๆ ที่ไมมีปฏิกิริยาตอทอแส
ตนเลส ทอชนิดนี้เหมาะสําหรับทํางานที่อุณหภูมิสูงสุด 649 0C 
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ภาพประกอบ 19 ฮีตเตอรจุม (Immersion Heater)  
 

             ที่มา : http://www.heaterthai.com 
 

ฮีตเตอรจุม ทําจาก ฮีตเตอรทอ ที่ดัดเปนรูปตัวยู และเชื่อมติดกับเกลียว โดยขนาดของ
เกลียวจะขึ้นอยูกับจํานวนเสนของฮีทเตอร ตามความเหมาะสมของกําลังวัตต และความยาวของฮีท
เตอร ฮีทเตอรแบบจุมเหมาะสําหรับใชกับของเหลว เชน ใชในการตมนํ้า หรืออุนน้ํามัน การติดตั้ง
สามารถทําไดโดยเชื่อมเกลียวตัวเมียติดกับถัง แลวใสฮีทเตอรแบบเกลียวเขาไป   การติดตั้ง ฮีต
เตอรจุม ควรระวังไมใหสวนของฮีตเตอรโผลพนของเหลว เน่ืองจากจะทําใหสวนที่อยูเหนือ
ของเหลวรอนจัดเกินไป ทําใหอายุการใชงานสั้น และเพื่อใหความรอนกระจายไดทั่วถึง ควรติดตั้ง
ใบพัดกวนของเหลวดวย 

 
 3.2.2  วัสดุและโลหะตางๆ 
   3.2.2.1  เหล็กกลา (Steel Magnets) คือเหล็กที่มีธาตุคารบอนเปนสวนผสม
เชนเดียวกับเหล็กดิบ(Pig  Iron) แตปริมาณคารบอนไมสูงนัก  คือไมเกินรอยละ 2  นอกจากนี้ยัง
ตองมีธาตุคารบอนเปนสวนในลักษณะของสารที่เจือปน  เชน  แมงกานีส  กํามะถัน   ซิลิคอน  การ
แบงเหล็กกลาตามสวนผสมคารบอน  ดังนี้ 
   1) เหล็กกลาคารบอนต่ํา  (Low carbon Steel) มีคารบอนผสมรอยละ 0.1-03 
เปนเหล็กที่ใชกันอยูทั่วไปตามทองตลาด บางครั้งเรียกวา เหล็กละมุน มีคุณสมบัติออน สามารถตี
ขึ้นรูป ดึงออกเปนเสน   ตียืดออกเปนแผน รีดเปนแผนไดงาย 
   2) เหล็กกลาคารบอนปานกลาง (Medium carbon Steel)    มีคารบอนผสมรอย
ละ 0.3-0.6 เปนเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงกวาชนิดแรก ใชทําชินสวนเครื่องจักรกล ตาง เชน เพลา 
เฟอง เปนตน 
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   3) เหล็กกลาคารบอนสูง (High carbon Steel)   มีคารบอนผสมรอยละ 0.6-1.2 
เปนเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมาก และมีความตานทานการสึกหรอดีมาก ใชทําเครื่องมือ เชน ใบตัด 
เหล็กสกัด ตะไบ (สุรสิทธิ์ แกวพระอินทร.2541: 15-33 อางใน สุวัฒน วงศจําปา.2546:75) 
   3.2.2.2 เหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel) ชนิดและคุณสมบัติตางๆของ
เหล็กกลาไรสนิม ไดแก    
  1)  Mertensitic  Stainless  Steel  ตัวอยาง เหล็กเหนียว รอยละ 13  Cr  เหล็ก
เหนียวชนิดนี้มีคุณสมบัติทนการกัดกรอนของกํามะถัน Sumptuous Acid  Gas  ไฮโดรเจนซัลไฟด  
และ Naphtenic Acid   โครงสราง แบบ Martensite  มีคุณสมบัติแข็งตัวไดเอง(Self-Hardening) 
เน่ืองจากHeat treatment  ดังนั้นจึงเกิดแรงเคนของการแปรสภาพ  (Transformation  Stress) และ
แตกราวไดงาย  เน่ืองจากผลกระทบจากความรอนที่ไดรับในเวลาเชื่อม   โดยทั่วไปตองอุนใหรอน 
200-400 องศาเซลเซียส  และทํา   ที่ 700-800  องศาเซลเซียส  ทันทีหลังเชื่อม 
  2) Ferritic  Stainless  Steel  เหล็กเหนียวชนิดนี้มี Cr มากกวารอยละ 15 และมี
คุณสมบัติทนการกัดกรอนของกรดที่มีคุณสมบัติออกซิไดซ ไดอยางดีเลิศ  เนื่องจากโดยทั่วไปเปน
โครงสรางแบบ  Ferrite จึงไมมีคุณสมบัติแข็งตัวไดเอง (Self-Hardening) เนื่องจากการเชื่อมหรือ  
Quenching  แตความเหนียวจะมีนอยที่อุณหภูมิต่ํา  และแข็งเปราะและแตกราวไดงาย ถาเชื่อม
แผนหนา 
  3) Austenitic  Stainless  Steel  เหล็กเหนียวชนิดนี้มี 18Cr –8Ni เน่ืองจาก
โดยทั่วไปมีโครงสรางแบบ  Austenite ที่มีเสถียรภาพสูง และมีจึงคุณสมบัติทนการกัดกรอนของ
กรดที่มีคุณสมบัติออกซิไดซ ไดดี จึงนิยมใชกันอยางกวางขวางมากที่สุด   ตามมาตรฐาน JIS  มี
รายละเอียดระบุสําหรับแผนเหล็กเหนียว(Plate Steel) ทอนเหล็กเหนียว (Rod Steel) แบนคเหล็ก
เหนียว(Band Steel) และทอเหล็กเหนียว โลหะผสมสําหรับหมอไอนํ้าและเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอน  เหล็กกลาไรสนิมชนิดนี้ถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมเครื่องครัวเรือน สิ่งทอ   เซลลูโรส  
กระดาษ   ทางเคมี เปนตน  เหล็กชนิดนี้จะทนตอการเกิดสนิม  ทนตอสารเคมี   อากาศชื้น  น้ํา  
เหล็กชนิดนี้มีทั้งชนิดแบบปาดผิวไมได  เชื่อมตอไดดีมาก และขัดเปนเงาไดดี  โดยทั่วไปมีปริมาณ
โครเมี่ยมเจือไมนอยกวา รอยละ 12  ของนํ้าหนัก  การแบงเหล็กกลาไรสนิมตามโครงสรางจุลภาค
จะแบงเปนโครงสรางจุลภาคเหล็กกลาเฟอรไรต  ออสเตไนต มารเตนไซต   และการชุบแข็ง
ตกตะกอน(Precipitation  Hardening)     (มานพ ตันตระบัณฑิต.2536 : 102 อางใน สุวัฒน วงศ
จําปา.2546: 77-78) 
   3.2.2.2 อะลูมิเนียม (Aluminum)  เปนโลหะอีกชนิดหนึ่งที่ไดถูกนํามาใชงาน
มากที่สุดในกลุมโลหะที่มีน้ําหนักเบา ทั้งนี้เพราะอลูมิเนียมมีสมบัติที่ดีหลายประการ  คือ มีความ
หนาแนนนอย  น้ําหนักเบา และมีกําลังวัสดุตอหนวยน้ําหนักสูง  มีความเหนียวมาก  สามารถขึ้นรูป
ดวยกรรมวิธีตางๆ  ไดงาย  และรุนแรงโดยไมเสี่ยงตอการแตกหัก  มีคาการนําไฟฟาไมสูงมากนัก  
เปนโลหะไมเปนพิษตอรางกายมนุษย และมีคาการนําความรอนสูงมาก   ทนทานตอการเกิดสนิม
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และผุกรอนในบรรยากาศไดดี  แตไมทนตอการกัดกรอนของกรดแกและดาง  และซ้ือหาไดงายใน
ทองตลาดและราคาไมแพงจนเกินไป     (สุรสิทธิ์ แกวพระอินทร.2541 : 15-33  อางใน สุวัฒน  
วงศจําปา.2546 :76 ) 
 
 3.2.3. เครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 
   3.2.3.1 การชุบดวยบีกเกอรอยางงาย   ประกอบดวย 
       - ถัง Pyrex ขนาด 3 ลิตร 5 ใบ และ ขนาด 5 ลิตร 4 ใบ 
 - เครื่องทําความรอนของบีกเกอรน้ําลางดวยไฟฟา 1 ชุด 
 - เครื่องทําความรอนของบีกเกอรโรเดียม 1 ชุด 
 - เครื่องทําความรอนของบีกเกอรน้ํากลั่นรอน 1 ชุด 
       - Hot Plate Magnetic Stirrer  1  ชุด 
 - Magnetic Stirrer 1 ชุด 
        - เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Rectifier)  12V 30A   แบบดิจิตอล 2 ชดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 20 แสดงถังชุบแบบบีกเกอรอยางงาย  ขนาด 3 ลิตร และ 5 ลิตร 
 

 
  3.2.3.2 ถังชุบสแตนเลสสตลี  
 บริษัท EURO Tecniche  ไดกลาววา  ถังชุบสแตนเลสสตีลน้ี   ทําการชุบไดงาย  ถัง
นี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อการชุบโรเดียมโดยเฉพาะ การทํางานของถังไมซับซอน มีหลายขนาดใหเลือก 
2L, 3L, 5L และ 8L   สามารถควบคุมถังจากที่หนาปด       เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางถูกตอง
และไดผลการชุบที่ตองการ    
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 ถังชุบสแตนเลสสตลี ขนาด 2 ลิตร ประกอบดวย  
       - ถัง Pyrex ขนาด 2 ลิตร 4 ใบ เครื่องทําความรอนของโรเดียม 
   - เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Rectifier) 10V 30A 2 ชุด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 แสดงถังชุบสแตนเลสสตีล  บีกเกอรขนาด 2 ลิตร 
 

             ที่มา : http://www.eurotecniche.com 
 

          3.2.3.3 ถังชุบ Polypropylene ขนาด 3 ลิตร 
บริษัท EURO Tecniche   ไดระบุไววา ขบวนการทางกระแสไฟฟาเปนขั้นตอนสุดทายที่มี

ความสําคัญขั้นตอนหนึ่งสําหรับชางผูผลิตทองและเงิน การชุบเครื่องประดับดวยเครื่องมือที่ใชสอย
งายจะทําใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการตั้งคาที่ถูกตองบนหนาปดควบคุม
และการใชน้ํายาที่มีประสิทธิภาพดีก็มีสวนสําคัญตอผลลัพธที่ไดเชนเดียวกัน และนี่คือผลจากการ
ทดลองของบริษัท EURO Tecniche ทําดวย Polypropylene   ซึ่งเปนวัสดุที่มีความคงทน  

ถังชุบ Polypropylene ขนาด 3 ลิตร    ประกอบดวย 
- ถังมีความจุ 3 ลิตร    
- ขนาด 700x400x400 h    
-  น้ําหนัก 25 กิโลกรัม  
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ภาพประกอบ  22  แสดงถังชุบ Polypropylene ขนาด 3 ลิตร 
 

             ที่มา : http://www.eurotecniche.com. 
 

ถังชุบ Polypropylene ขนาด 8 ลิตร ประกอบดวย 
         -ถังมีความจุ 8 ลิตร    ขนาด 1000x450x450 h     น้ําหนัก 37 กิโลกรัม  
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  23 แสดงถังชุบ Polypropylene ขนาด 8 ลิตร 
 

            ที่มา : http://www.eurotecniche.com. 
 

3.2.3.4 ระบบ Modular ของเครื่องชุบดวยกระแสไฟฟา  
บริษัท EURO Tecniche ไดระบุไววา  ทางออกใหมของการเพิ่มคุณภาพใหแกผลิตภัณฑ

ของลูกคา ไปพรอมๆกับการลดตนทุนในการผลิต       เพ่ืออุตสาหกรรมการชุบเครื่องประดับดวย
ประสบการณที่พรั่งพรอมกวา 20 ปจากประเทศอิตาลี  และขณะนี้ไดแพรกระจายสูประเทศอื่นๆทั่ว
โลก ไมวาจะเปน ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต เอเชียตะวันออกกลาง อินเดีย รัสเซีย และ
ประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระบบ Modular    จะสรางโครงสรางที่เหมาะสม
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สําหรับ เครื่องจักรทุกขนาดทุกความตองการและสามารถปรับปรุงเพ่ือใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ของขบวนการตางๆ ที่สามารถเกิดขึ้นไดในงานอุตสาหกรรมทุกๆวัน และความสามารถของทาง
บริษัทที่รูลึกจริง พิสูจนไดจากการใชงานจากทั่วโลก เปนขอยืนยันที่ดีที่สุดวาทางบริษัทจะมอบแต
สิ่งที่มีคุณภาพตอลูกคาเทานั้น   เพ่ือจะสามารถผลิตสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อความตองการของตลาดใน
ปจจุบัน เครื่องจักรระบบ Modular ที่เห็นในรูปเปนระบบสําหรับถังของโรเดียม ถังที่เหมาะสมกัน
ระบบนี้จะตองมีความจุอยางนอย 20 ลิตร   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  24    แสดงระบบ Modular ของเครื่องชุบดวยกระแสไฟฟา 
 

            ที่มา : http://www.eurotecniche.com. 
 

3.2.3.5 ระบบการชุบแลคเกอรแบบ E-COATING  
ผลลัพธที่ไดมีความชัดเจนและคงทน ขบวนการ Super White cataforetic ประกอบดวย

เครื่องเคลือบอคริลิคเรซิน ซึ่งใหความใสบนตวัผลติภัณฑที่เสร็จสมบูรณแลว เชน เครื่องประดับ 
เครื่องแกวนาฬิกา หรือวัตถุโลหะอ่ืนๆ เพ่ือสรางใหเกิดความคงทน Super white มีประสิทธิภาพที่
คงทนแมสัมผัสถูกกับสารละลายตางๆ ผลิตภัณฑทําความสะอาดภายในบานหรือแมแตแสงแดด
ในขณะทําการขนสงหรือตั้งโชว ดังนั้นความสวยงามของผลิตภัณฑทีเ่คลือบดวยดวย Super white 
ก็จะยังคงอยูดังเดิม EURO Tecniche ไดผลิตเครื่องจักรที่มีขนาดกะทัดรัด ประกอบดวย ถังทํา
ความสะอาด และ electrode position ที่มีปมเครื่องกรองและเตาอบแหง อุปกรณงายๆเหลานี้
ควบคุมดวยตวัคํานวณระบบคอมพิวเตอรอุณหภูมิของเครื่องจะถูกควบคุมและปรับไดที่ปรอทวดั
ความรอน การเคลือบดวย Super white   ใหผลดีดังนี้คือ  
         • มีความคงทนตอสารละลายตางๆ เหง่ือและผลิตภัณฑทําความสะอาดบาน  
         • คงทนตอการขูดลอกที่อาจเกิดจากการขนสง เคลื่อนยาย  
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         • ซึมเขาเนื้องานที่เสร็จแลวไดดี  
         • ชวยคงรูปเดิมของผลิตภัณฑและรักษาความสะอาด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  25   ระบบการชุบแลคเกอรแบบ E-COATING 
 

            ที่มา : http://www.eurotecniche.com. 
 
จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือ  อุปกรณ และเครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา

ชนิดตางๆที่ผูผลิตไดพัฒนาเพื่อจําหนายในทองตลาดทั่วไป     พบวาเครื่องชุบประกอบดวยชุด
เครื่องมือ อุปกรณที่มีความยุงยากในการประกอบ และจัดซื้อจัดหา    โดยเฉพาะผูประกอบการราย
ใหมที่ตองอาศัย Know how  จากผูจําหนาย   สวนการศึกษาถังชุบที่ทําจากวัสดุหลากหลายชนิด 
แตละชนิดเหมาะกับนํ้ายาแตละประเภท   จึงเปนขอจํากัดของการทําถังบรรจุน้ํายา   ผูวิจัยเห็นวา
ถังประเภทแกว Pyrex    ซึ่งชุดถังชุบแบบบีกเกอรอยางงายนี้ก็มีขอดีคือ  ประหยัด  งาย  สะดวก
ในการจัดเก็บและดูแลรักษา    ขอเสียคือควบคุมตัวแปรแทรกซอนระหวางชุบไดยาก   และถาเลือก
ซื้อเครื่องที่ มีขนาดใหญก็มักมีราคาแพงและหาอะไหลยากตองพึ่งตัวแทนจําหนายสั่งจาก
ตางประเทศ    ในดานเครื่องขนาดใหญที่มีอุปกรณครบและมีระบบ Modular ขอดีคือควบคุมตัวแปร
แทรกซอนระหวางชุบไดงายกวา  แตขอเสียดานขนาดที่มีขนาดโครงสรางใหญ เคลื่อนยายไดยาก  
ซอมบํารุงยาก  และมีกําลังผลิตที่เกินความจําเปนสําหรับอุตสาหกรรมขนาดยอย      ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยจึงมุงแกปญหาขางตนโดยรวมขอดี ของทั้งสองชุดนี้เขาเปนหนึ่งเดียวโดยยึดเฉพาะจุดสําคัญ
นําไปออกแบบและสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมที่มี
สมรรถนะทางกายภาพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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การประเมินการทํางานเพื่อวิเคราะหงานทางการยศาสตรเบื้องตนดวยตนเองโดยใช RULA 
(Rapid upper limb assessment)    
 
ภาระงานแบงไดเปน 3 สวน 
1. ภาระงานทางกาย (Physical work load) คือ ทาทางของรางกาย แรงที่ใชในการทํางาน อาจเกิด
จาก การยก วาง แบก ถือ ผลัก ดึง หมุน บิด กระแทก เปนตน 
2. ภาระงานทางจิตใจ (Mental work load) คือ สิ่งที่สงผลตอความคิดความรูสึกทางอารมณ 
3. ภาระงานทางสิ่งแวดลอม (Environmental work load) คือ อุณหภูมิ ความชื้น แสง เสียง เปนตน 
 
ลักษณะงาน 
1. งานแบบสถิต (static work) คือ ทาทางที่ทําใหเกิดการเกร็งของกลามเน้ือตอเนื่องเปนเวลานาน 
2. งานแบบพลวตั (dynamic work) คือ ทาทางการทํางานที่รางกายมีการเคลื่อนที่กลามเน้ือทาํงาน
อยูในลักษณะทั้งบีบและคลายตัว 
 
การประเมินทาทางของรางกาย (RULA) 
1. ศีรษะและคอ (head and neck) 
2. ลําตัว (trunk) 
3. ไหล (shoulder) 
4. แขนสวนบน (upper arm) 
5. แขนสวนลาง (lower arm : forearm) 
6. มือและขอมือ (hand and wrist) 
7. ขาสวนบน (upper leg : tight) 
8. ขาสวนลาง (lower leg) 
9. เทา (foot) 
 
ข้ันตอนที่ 1 การประเมินตําแหนงแขนสวนบน (upper arm) 
1.1 ระดับของแขน การยกทีสู่งขึ้น ระดับคะแนนที่ใหมากขึ้น คะแนนอยูระหวาง 1-4 
1.2 ถามีการยกของไหล ใหบวกคะแนนเพิ่มอีก +1 
1.3 ถามีการกางแขน ใหบวกคะแนนเพิ่มอีก +1 
1.4 ถาแขนมีที่รองรับหรือวางพาดอยู ใหลบคะแนน -1 
1.5 คะแนนสูงสุดของขั้นตอนนี้จะมีคาไมเกิน 6 คะแนน 
1.6 ใหแยกการประเมินแขนซายและขวา 
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ภาพประกอบ  26    แสดงการประเมินตาํแหนงแขนสวนบน (upper arm) 
 
            ที่มา :http://www.npc-se.co.th/news_safety/npcse_02health.asp?news_id=1557. 
 
ขั้นตอนที ่2 การประเมินตําแหนงแขนสวนลาง (Lower arm หรือ forearm) 
2.1 ระดับของแขนสวนลางควรอยูในแนวระดับขณะทํางาน หรืออยูในชวงประมาณ 60-100องศาวัด
จากแนวดิ่ง ถามุมของแขนสวนลางอยูนอกชวงดังกลาว ใหคะแนนตามรูปที่ 2 และ 3 จากซาย 
2.2 ถามีการทํางานไขวแขนเลยแกนกลางลําตัว ใหบวกคะแนนเพิ่มอีก +1 
2.3 ถามีการทํางานในลักษณะกางแขนออกไปดานขางลําตัว ใหบวกคะแนนเพิ่มอีก +1 
2.4 คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีคาไมเกนิ 4 คะแนน 
2.5 ใหแยกประเมินระหวางแขนซายและขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  27    แสดงการประเมินตําแหนงแขนสวนลาง (Lower arm หรือ forearm) 
 
            ที่มา :http://www.npc-se.co.th/news_safety/npcse_02health.asp?news_id=1557. 
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ข้ันตอนที่ 3 การประเมิน ตําแหนงมือ และขอมือ (Hand และ wrist) 
3.1 ขณะทํางานขอมือไมควรอยูในลักษณะตรง ไมบิดงอ ดังแสดงในรูปที ่1 จากซายถาขอมือมีการ
บิดงอจะใหคะแนนตามรูปที ่2 (flexion) และ 3 (extension) จากซาย 
3.2 ถามีการทํางานที่เกิดการเบี่ยงขอมือออก (deviation) ดังแสดงในรูปที ่4 จากซายใหบวกคะแนน
เพ่ิมอีก +1 
3.3 คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีคาไมเกิน 4 คะแนน 
3.4 ใหแยกประเมินระหวางแขนซายและขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  28    แสดงการประเมิน ตําแหนงมือ และขอมือ (Hand และ wrist) 
 
            ที่มา :http://www.npc-se.co.th/news_safety/npcse_02health.asp?news_id=1557. 
 
ข้ันตอนที่  4 การประเมินการบิดขอมือ (wrist twist) 
4.1 ขณะทํางานขอมือไมควรหมุน ถามีการหมุนขอมือใหคะแนนเปน +1 
4.2 ถามีการทํางานที่หมุนขอมือมากเกือบสุด ใหคะแนนเปน +2 
4.3 คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีคาไมเกิน 2 คะแนน 
4.4 ใหแยกประเมินระหวางแขนซายและขวา 
 
 ข้ันตอนที่  5 สรุปผลจากขั้นตอนที่ 1-4 โดยใชตาราง A 
นําขอมูลจากขั้นตอนที ่1-4 ซึ่งเปนผลจากการวิเคราะหทาทางของแขนและมือในขณะทํางานมาเปด
คาคะแนนรวมในตาราง A 
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ภาพประกอบ  29    แสดงตารางสรุปผลจากขั้นตอนที ่1-4 โดยใชตาราง A 
 
            ที่มา :http://www.npc-se.co.th/news_safety/npcse_02health.asp?news_id=1557. 
 
ข้ันตอนที่ 6 ประเมินระดับของการใชแรงจากกลามเนื้อในการทํางาน 
6.1 ถาการทํางานดังกลาวมีลักษณะการใชแรงจากกลามเน้ือแบบสถติ เชน มีการใชแรงโดยเกร็ง
กลามเน้ือตอเน่ืองนานกวา 1 นาที ใหใสคะแนนเปน 1 
6.2 ถาการทํางานเปนแบบซ้ําๆ โดยมีการเคลื่อนไหวกลับไปกลับมาเกินกวา 4 ครั้งตอนาทีหรือ
มากกวา ใหบวกคะแนนเพิม่อีก 
6.3 คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีคาไมเกิน 2 คะแนน 
 
ข้ันตอนที่ 7 ประเมินภาระงานที่ทํา 
7.1 ภาระงานที่ทําไดแก แรงที่ใช หรือ น้ําหนักที่ถือ ถานอยกวา 2 กิโลกรัม ใหคะแนนเปน 0 
7.2 ถาภาระงานอยูระหวาง 2-10 กก. ถือหรือใชแรงนานๆ ครั้ง ใหคะแนนเปน 1 
7.3 ถาภาระงานอยูระหวาง 2-10 กก. ถือหรือใชแรงตลอดเวลาหรือซํ้าไปมาบอยๆใหคะแนนเปน 2 
7.4 ถาภาระงานมากกวา 10 กก. ถือหรือใชแรงแบบสถติ หรือเคลื่อนที่ซ้ําไปมาบอยๆหรือ มีการใช
แรงทํางานดังกวาอยางรวมเร็ว ใหคะแนนเปน 3 
 

Table A : Arm & Wrist Analysis Scores 
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ข้ันตอนที่ 8 สรุปผลคะแนนการวิเคราะหของแขนและมือ 
รวมผลคะแนนจากขั้นตอนที่ 5 – 7 ไวในขั้นตอนนี ้เพ่ือใชเปดตาราง C ในการประเมินผลรวมกบั
รางกายสวนทีเ่หลือ 
ข้ันตอนที่ 9 การวิเคราะหทาทางของศีรษะและคอ 
9.1 ถามุมกมอยูระหวาง 0-10 องศา ใหคะแนนเปน 1 
9.2 ถามุมกมอยูระหวาง 10-20 องศา ใหคะแนนเปน 2 
9.3 ถามุมกมมากกวา 20 องศา ขึ้นไป ใหคะแนนเปน 3 
9.4 ถามีการเงยศีรษะ ใหคะแนนเปน 4 
9.5 ถามีการหมุน (twist) ศีรษะ ดวย ใหคะแนนเพิ่มอีก +1 
9.6 ถามีการเอียงศีรษะไปดานขาง ใหคะแนนเพิ่มอีก +1 
9.7 คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้จะมีคาไมเกิน 6 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  30   แสดงการวิเคราะหทาทางของศีรษะและคอ 
 
            ที่มา :http://www.npc-se.co.th/news_safety/npcse_02health.asp?news_id=1557. 
 
ข้ันตอนที่10 การวิเคราะหตําแหนงของลําตวั (trunk) 
10.1 ลําตัวควรอยูในลักษณะที่ตั้งตรงเมื่อยืน หรือ ในกรณีการนั่งมีพนักพิงรองรับอยางดีที่มุมเอียง
ไมเกิน -20 องศา ใหคะนนเปน 1 
10.2 ลําตัวโนมไปดานหนาระหวาง 1-20 องศา ใหคะแนนเปน 2 
10.3 ลําตัวโนมไปดานหนาระหวาง 21-60 องศา ใหคะแนนเปน 3 
10.4 ลําตัวโนมไปดานหนาระหวางมากกวา 60 องศา ใหคะแนนเปน 4 
10.5 ลําตัวมีการหมุน ใหคะแนนเพิ่มอีก +1 
10.6 ลําตัวมีการเอียงไปดานขาง ใหคะแนนเพิ่มอีก +1 
10.7 คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีคาไมเกิน 6 คะแนน 
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ภาพประกอบ  31  แสดงการวิเคราะหตําแหนงของลําตัว (trunk) 
 
            ที่มา :http://www.npc-se.co.th/news_safety/npcse_02health.asp?news_id=1557. 
 
ข้ันตอนที่11 การประเมินทาทางของขาและเทา 
11.1 ขาอยูในลักษณะสมดลุซายขวา โดยเทาสามารถวางบนพื้นที่มีการรองรับดี ใหคะแนนเปน 1 
11.2 ถาไมสมดุลหรือพ้ืนรองรับเทาไมดี ใหคะแนนเปน 2 
11.3 คะแนนสงูสุดในขั้นตอนนี้ไมเกิน 2 คะแนน 
ข้ันตอนที่12 สรุปผลทาทางการทํางานจากขั้นตอนที่ 9-11 โดยใชตาราง B 

ตาราง B เปนการสรุปผลทาทางของศีรษะลําตวั ขาและเทา โดยใชขอมูลที่ไดจากขั้นตอน
ที่ 9 10 และ 11 มาเปดตาราง B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  32    แสดงตารางสรุปผลทาทางการทํางานจากขั้นตอนที่ 9-11 โดยใชตาราง B 
 

            ที่มา :http://www.npc-se.co.th/news_safety/npcse_02health.asp?news_id=1557. 

Table B: Neck, Trunk & Leg Analysis Scores 
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ข้ันตอนที่13 ประเมินระดับลักษณะการใชแรงจากกลามเน้ือ 
13.1 เปนการประเมินลักษณะการใชแรงจากกลามเน้ือวาเปนไปในลกัษณะใด แบบสถติหรือ แบบพล
วัติดวยความถี่มากนอยขนาดไหน 
13.2 ถามีการใชแรงจากกลามเน้ือในแบบสถิตเปนเวลานาน หรือ การทํางานแบบใชแรงซ้ําๆ ไปมา 
ดวยความถี ่4 ครั้งตอนาทีหรือสูงกวา ใหคะแนนเพิ่มอีก +1 
 
ข้ันตอนที่14 ประเมินระดับภาระงาน จาก นํ้าหนักของหรือแรงทีใ่ช 
 14.1 ใหพิจารณาน้ําหนักของที่ยกหรือแรงที่ใชในการทํางาน เชน แรงผลัก แรงกดแรงดึง เปนตน วา
มีคามากนอยเพียงใด 
14.2 ถาภาระงานที่ใชมีคานอยกวา 2 กก. ทําเปนนานๆ ครั้ง ใหคะแนนเปน 0 
14.3 ถาภาระงานที่ใชมีคาระหวาง 2-10 กก. ทําเปนครั้งคราว ใหคะแนนเปน 1 
14.4 ถาภาระงานที่ใชมีคาระหวาง 2-10 กก. ออกแรงแบบสถติหรือเกิดขึ้นซํ้าไปมาใหคะแนนเปน 2 
14.5 ถาภาระงานที่ใชมีคามากกวา 10 กก. ออกแรงแบบสถติ หรือเกิดซ้ําไปมาบอยๆหรือมีการออก
แรงอยางรวดเร็ว ใหคะแนนเปน 3 
 
ข้ันตอนที่15 สรุปผลการวเิคราะห ศีรษะ คอ ลําตวั ขา และเทา 

เปนผลรวมคะแนนจากขั้นตอนที่ 12 ซึ่งไดจากการเปดตาราง B รวมกบัคะแนนในขัน้ตอน
ที่ 13 และ 14 ซึ่งเปนลักษณะการใชงานกลามเน้ือและภาระงานที่ตองทํา คะแนนรวมที่ไดใสไวใน
ขั้นตอนนี ้เพ่ือนําไปเปดตารางสรุปผลของ RULA ในตาราง C 
 
ข้ันตอนที่16 หรือข้ันสุดทาย คือการสรุปผลระดับคะแนนของ RULA ในตาราง C 
16.1 นําคาที่ไดในขั้นตอนที ่8 และ คะแนนที่ไดในขั้นตอนที่ 15 ไปใชในการเปด ตาราง C 
16.2 โดยคะแนนในขั้นตอนที่ 8 ใชเลือกตาํแหนงของแถว สวนคะแนนในขั้นตอนที ่  15 ใชเลือก
ตําแหนงของคอลัมน ชองที่ตัดกันระหวางคะแนนทั้งสอง ในตาราง C เปนระดับคะแนนสุดทายของ
RULA 
16.3 คะแนน RULA จะมีคาอยูระหงาง 1-7 คะแนนที่สงูกวาหมายถึงความเสี่ยงตอปญหาทางดาน
การยศาสตรมีสูงดวย 
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ภาพประกอบ  33    แสดงสรุปผลคะแนนการวิเคราะหของแขนและมือ 
 
            ที่มา :http://www.npc-se.co.th/news_safety/npcse_02health.asp?news_id=1557. 
 
การสรุปผลการวิเคราะหงานโดยใช RULA แบง ออกเปน 5 ระดับ 

ระดับ 0 : คะแนนอยูที่ 0 คือ งานนั้นไมพบปญหาทางการยศาสตร 
ระดับ 1 : คะแนนอยูที่ 1-2 งานนั้นยอมรับได แตอาจเปนมีปญหาทางการยศาสตรไดถามี

การทํางานดังกลาว ซ้ําๆ ตอเน่ืองเปนเวลานานกวาเดิม 
ระดับ 2 : คะแนนอยูที่ 3-4 งานนั้นควรไดรับการพิจารณา การศึกษาละเอียดขึ้นและ

ติดตามวัดผลอยางตอเน่ือง การออกแบบงานใหมอาจมีความจําเปน 
ระดับ 3 : คะแนนอยูที่ 5-6 งานนั้นเริ่มเปนปญหา ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมและรีบ

ดําเนินการปรับปรุงลักษณะงานดังกลาว 
ระดับ 4 : คะแนนตั้งแต 7 ขึ้นไป งานนั้นมีปญหาดานการยศาสตร ที่ตองไดรับการ

ปรับปรุงโดยทันท ี
 
ขอจํากัดและขอควรระวังในการใช  RULA 
1. ปจจัยที่เกี่ยวของมีเพียง 3 ปจจัยใหญเทานั้น 

- ทาทางการทํางาน (posture) 
- ปริมาณแรงที่ใช (Force ) 
- ลักษณะ และความถีใ่นการใชงาน (static or repetitive work) 

 Table C : Final Scores 

                                              

 

คะแนนสรุป
จากขั้นตอน

ที่ 8 

คะแนนสรุปจากขั้นตอนที ่15 
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2. คะแนนที่ไดรับหลักจากการประเมินเปนเพียงความเสี่ยง 
3. คะแนนต่ําไมไดยืนยันเสมอไปวางานนั้นจะปลอดภัย ในทางตรงกนัขามคะแนนสูงมิใชการยืนยัน
เสมอไปวางานนั้นจะมีปญหารุนแรง 
4. การวิเคราะหงานควรใชขอมูลอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณาดวย 
 
 การวิจัยครั้งนีผู้วิจัยทําการประเมินการออกแบบเครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา
สําหรับกระบวนการชุบเคลอืบโรเดียม  โดยใชหลักของการยศาสตร  ทั้ง 4 ดาน คือ 

2.1 ดานโครงสราง 
2.2 ดานการออกแบบในการใชงาน 
2.3 ดานความปลอดภัย 
2.4 ดานการบํารุงรักษา 

 
โดยประเมินความคิดเห็น แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)    ซึ่งกําหนดคา

คะแนน เปน 5 ระดับ คือ 
  ระดับ 5   หมายถึง ผลการประเมินในระดับ  ดีมาก 
  ระดับ 4   หมายถึง ผลการประเมินในระดับ ดี 
  ระดับ 3   หมายถึง ผลการประเมินในระดับ พอใช 
  ระดับ 2   หมายถึง ผลการประเมินในระดับ ตองปรับปรุง 
      ระดับ 1   หมายถึง ผลการประเมินในระดับ ใชไมได 
 
 ซึ่งเปนการการนําคาคะแนนมาทําการหาคาเฉลี่ย     และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จากนั้นนําผลที่ไดมาพิจารณาเปนเกณฑคาเฉลี่ยตางๆ  โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมาย
ขอมูลที่ไดจากคาเฉลี่ยตางๆ  ดังตอไปน้ี  
 
 คาคะแนนเฉลี่ย 
  คะแนน 4.51-5.00   หมายถึง ผลการประเมินในระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3.51-4.50   หมายถึง ผลการประเมินในระดับ ดี 
  คะแนน 2.51-3.50   หมายถึง ผลการประเมินในระดับ พอใช 
  คะแนน 1.51-2.50   หมายถึง ผลการประเมินในระดับ ตองปรับปรุง 
      คะแนน 1.00-1.50   หมายถึง ผลการประเมินในระดับ ใชไมได 
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5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 จันทรเพ็ญ  อนุรัตนานนท.(2550: บทคัดยอ) ไดทดลองและศึกษาเรื่อง “การศึกษา
ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาในการชุบทองบนเครื่องประดับแหวนทองเหลือง” เปนการทดลอง
โดยทําการทดลองบนแหวนทองเหลือง 4 แบบ  และใชความหนาแนนของกระแสไฟฟาในขั้นตอน
การชุบทอง 5 คา คือ 1,2,3,4  และ 5 แอมแปร/ตารางเดซิเมตร  พบวา  ไดผลเหมือนกัน  คือ ที่
ความหนาแนนของกระแสไฟฟา 1 แอมแปร/ตารางเซนติเมตร  มีประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาสูง
ที่สุด  ที่ 2,3,4  และ 5 แอมแปร/ตารางเดซิเมตร  มีประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาลดลงตามลําดับ  
โดยเมื่อนําความหนาแนนของกระแสไฟฟา และประสิทธิภาพของกระแสไฟฟามาสรางเปนกราฟ
แสดงความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของกระแสไฟฟากับความหนาแนนของกระแสไฟฟา 
พบวา  แหวนแบบที่ 1  และแหวนแบบที่ 2 ไดกราฟที่เหมาะสม คือกราฟที่มีการแจกแจงแบบโพลี
โมนเมียล   แหวนแบบที่ 3  และแหวนแบบที่ 4 ไดกราฟที่เหมาะสมคือกราฟที่มีการแจกแจงแบบ 
เอ็กซโปแนนเชียล และลอกกาลิทึม จากกราฟทั้ง 4 แบบ  แสดงใหเห็นวา  การใชคาความหนาแนน
ของกระแสไฟฟาต่ําจะใหประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาสูงกวาการใชคาความหนาแนนของ
กระแสไฟฟาสูง 

  พัชริน  พรมอนันต.และคณะ.(2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยดานการยศาสตร
และอัตราความชุกของกลุมอาการผิดปรกติ ทางระบบโครงรางและกลามเน้ือในพนักงานโรงงาน
เฟอรนิเจอร.  ” โดยการสุมตามคุณสมบตัิตามที่กําหนด  รวบรวมขอมูลโดยใช 1) แบบสังเกต
ทาทางการทํางาน 2) แบบสัมภาษณการใชเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทอืน และ 3)  แบบสัมภาษณ
กลุมอาการผดปรกติทางระบบโครางรางและกลามเน้ือ  ผลวิจัยพบวาปจจัยดานการยศาสตร ใน
สวนของทาทางการทํางานรอยละ 56.96  มีปญหาดานการยศาสตรที่ตองมีการตดิตามวัดผลและ
อาจมีความจําเปนในการออกแบบงานใหม สวนการใชเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน  พบวา 
พนักงานที่ใชเลื่อยฉลุ  รอยละ 69.23  และพนักงานที่ใชสวานไฟฟา รอยละ 98.80  มีความเสี่ยงตอ
การไดรับอันตรายจากการสัมผัสความสัน่สะเทือนสวนอัตราความชุกของกลุมอาการผิดปรกติ ทาง
ระบบโครงรางและกลามเน้ือในชวง 12 เดือนและ 7 วันที่ผานมาเทากับรอยละ 85.21 และ 50.87 
ตามลําดับ และปจจัยดานการยศาสตรเฉพาะในสวนของทาทางการทํางานเทนั้นที่มีความสัมพันธ
กับการเกิดกลุมอาการผิดปรกติ ทางระบบโครงรางและกลามเน้ือในพนักงานโรงงานเฟอรนิเจอร
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (p < .05) 

ณัฐธิดา   บังเมฆ.(2547: บทคัดยอ)    ไดศึกษาเรื่อง “เปรียบเทียบผลของการวิ่งบนพื้น
เรียบและพื้นลาดชัน ที่มีตอความเมื่อยลาของกลามเน้ือขา “โดยทําการทดสอบคาความเมื่อยลาของ
กลามเน้ือนองสวนดานนอก กลามเนื้อนองสวนดานใน กลามเนื้อโซเลียส และกลามเน้ือหนาแขง 
นําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนและสถิติที ผลการวิจัยพบวา การ
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เปลี่ยนแปลงของคาความเมื่อยลาของกลามเน้ือขึ้นอยูกับระยะเวลาและระดับความชันของการวิ่ง 
ดังนี้  

การวิ่งบนพื้นเรียบ  0 องศา  ความเมื่อยลาของกลามเน้ือขาสวนลางทั้ง 4 มัด  เกิดความ
เม่ือยลาขึ้นจากระยะเวลาที่ใชในการวิ่งเทานั้น 

การวิ่งบนพ้ืนลาดชัน  3 องศา  คาเฉลี่ยของความเมื่อยลาของกลามเน้ือขาสวนลางทั้ง 4 
มัด  เกิดความเมื่อยลาขึ้นจากระยะเวลาและจากมัดกลามเน้ือเอง 

ผลการระหวางการวิ่งบนพ้ืนเรียบ 0 องศา และการวิ่งบนพ้ืนลาดชัน  3 องศา   ทั้ง 30 นาที  
พบวา คาเฉลี่ยของความเมื่อยลาของกลามเนื้อนองสวนนอก   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในนาทีที่ 10 และ 13  คาเฉลี่ยของความเม่ือยลาของกลามเนื้อนองสวนใน  มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในนาที 17  คาเฉลี่ยของความเมื่อยลาของ
กลามเน้ือโซเลียส   ไมมีความแตกตาง   คาเฉลี่ยของความเมื่อยลาหนาแขง  มีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในนาทีที่ 26 

นิรุตติ์ กิจพจนี, อํานวย จําปาทอง, จิระศกัดิ์ จีนเสวก (2548: บทคัดยอ) ปริญญานิพนธนี้  
เปนการสรางเครื่องชุบโลหะดวยไฟฟา โดยใชหลักการสวิตช ดวยวงจรแปลงผันแบบฟูล - บริดจ
คอนเวอรเตอร โดยใชมอสเฟตกําลังเปนอุปกรณสวิตช และประกอบดวยวงจรพัลสวิดมอดูเลชัน่ ซึ่ง
จะทําหนาที่สรางสัญญาณควบคุมและสงไปที่ ชุดขับนําเกตของมอสเฟตกําลัง ซึง่มีประสิทธิภาพสูง 
เน่ืองจากเกิดกําลังงานสูญเสีย จากการสวิตชต่ําและไมจําเปนตองใชวงจรสนับเบอร โดยเครื่องชุบ
โลหะดวยไฟฟานี้ สามารถใชงานในการชุบโลหะไดหลายชนิด โดยขึ้นอยูกับชนิดของน้ํายาและตัว
ลอที่จะนํามาชุบใหติดกับชิน้งาน (ที่มา: www//library.kmutnb.ac.th) 

พงพันธุ ประสิทธิเมตต.(2547: บทคัดยอ)  ไดพัฒนาและสรางเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือ
ทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนสําหรับระบบแจงเหตุเพลิงไหม “ โดยกําหนดเกณฑในการพัฒนา
เปนแบบเพิ่มขึ้นตอพิกัดเวลา  คืออุณหภูมิคงที่ 57 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น เกิน 7 องศา
เซลเซียสตอนาที(วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย.2535 : 26)  การออกแบบสวนควบคุมความรอน
ผูวิจัยกําหนดระบบการปองการ 2 ลําดับ คือ ระดับที่ 1 ปองกันดานอุณหภูมิใหอยูในชวง 57 องศา
เซลเซียส  + 5 องศาเซลเซียสลําดับที่ 2 ปองกันโดยการหนวงเวลาไมใหเกิน 1 นาที ผลการ
พัฒนาการทดสอบประสิทธิภาพและการประเมินทางดานกายภาพ  เครื่องมือทดสอบอุปกรณ
ตรวจจับความรอนสําหรับระบบแจงเหตุเพลิงไหมมีดังน้ี  ผูวิจัยไดพัฒนา โดยสรางอุปกรณ
แหลงจายไฟฟากระแสตรงแรงดัน  12 โวลทดีซี 500  มิลลิแอมปและออกแบบเครื่องมือทดสอบ
ลักษณะเปนกานที่มีชุดใหความรอน  ขนาดกวาง 15 เซนติเมตร  อยูดานบนโดยกานมีความยาว 
1.20 เมตร  พรอมทั้งไดทดสอบประสิทธิภาพและประเมินทางดานกายภาพ  สรุปไดวาเครื่องมือ
ทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนสําหรับระบบแจงเหตุเพลิงไหมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
สามารถใชงานไดตามเกณฑที่ระยะที่ 5 เซนติเมตร   เครื่องมือทํางานที่เวลา 30 นาที  โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยอยูอยูที่ 58.78  องศาเซลเซียส 
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พนม  เสือสืบพันธุ. (2545 : บทคัดยอ) ไดออกแบบและสรางเรื่อง “ออกแบบและสราง
เครื่องกําเนิดสัญญาณพัลสชุบเคลือบผิวกรอบขาไอซี “  โดยออกแบบวงจรจายกําลังไฟฟา
กระแสตรงปรับคาไดตั้งแต 0-30 V  0-5 A แบบลิเนียร  พรอมทั้งวงจรกําเนิดความถี่ตั้งแต 1- 99  
มิลลิวินาทีและวงจรขับกําลัง  โดยใหสัญญาณไฟตรงจากวงจรจายกําลังไฟฟาจายเขาวงจรกําเนิด
และขับสัญญาณพัลส  โดยนําไปใชกับในการชุบกรอบขาไอซี โดยการทดสอบประสิทธิภาพของ
รูปคลื่นที่ไดเม่ือจายภาระที่เปนถังชุบกับการจายภาระที่เปนตัวตานทาน  เพ่ือทดสอบสัญญาณพัลส
ที่ได  ตามทฤษฎีของ  Enrique Gutierrez Jr. 

ผลการทดสอบสรุปไดวา ออกแบบและสรางเครื่องกําเนิดสัญญาณพัลสชุบเคลือบผิวกรอบ
ขาไอซี มีรายละเอียด  ดังน้ี  

1. ชุดกําเนิดสัญญาณพัลส สามารถปรับคลื่นคาบเวลาของรูปคลื่นไดตั้งแต 1-99 มิลลิวินาที 
2. ชุดจายกําลังไฟฟากระแสตรง   สามารถจายกระแสไฟฟาไดตั้งแต 0-5 แอมป ปรับ

แรงดันไดตั้งแต 0-30 โวลท 
3. คากระเพื่อมของสัญญาณหรือคาสัญญาณรบกวนต่ํากวา 5 % ของคาปรับตั้งสัญญาณ

พัลสในภาระแบบตัวตานทนที่ปรับคากระแสขาออกที่ 5 แอมป แตสูงกวา 5 % เทากับ 6.25 %   
เม่ือปรับคากระแสดานออกที่ 3.5 แอมป และกรณีเม่ือจายเขาถังชุบโดยปรับคากระแสที่ 3.4 แอมป 
จะมีคาการกระเพื่อหรือคาสัญญาณรบกวนมากขึ้น 

4.คาการกระโดดของสัญญาณพัลสต่ํากวา 5 % ของคาปรับตั้งสัญญาณพัลสในภาระแบบ
ตัวตานทานและภาระที่ตอเขาชองชุบเคลือบผิวกรอบขาไอซี ทั้งการเปลี่ยนตําแหนงการวัดที่ขาออก
ของสัญญาณพัลสและที่วัดครอมที่หนาสัมผัสใกลชองที่น้ํายาที่เกิดปฏิกิริยาอิเลคโทรไลท 

5.คาเวลาในการตั้งตัวรูปคลื่นนอยกวา 1 ใน 10 ของความกวางพัลสทั้งภาระที่เปนตัว
ตานทานและชองใกลบริเวณการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยจะเห็นการหนวงของเวลาชัดเจนเม่ือวัดครอม
ชองใกลบริเวณการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

6.เครื่องกําเนิดสัญญาณพัลสมีเปอรเซ็นตการผิดพลาดจากการปรับคาเวลา On Time/Off 
Time ตอคาเวลาที่แสดงที่ออสซิลโลสโคป เทากับ 0.1 % 

ไพรัช ยังวัฒนา และคณะ (2547: บทคัดยอ) ไดสรางและทดลองเรื่อง “ เครื่องชุบแข็งผิว
โลหะดวยวิธีเหน่ียวนําสนามแมเหล็กไฟฟาแบบควบคุมความถี่ “  ไดนําเสนอแหลงจายกําลัง
ความถี่สูงสําหรับการใหความรอนแบบเหนี่ยวนํา  อินเวอรเตอรแบบเต็มคลื่น    ซึ่งใชมอสเฟตกาํลงั
เปนอุปกรณในการสวิตซใชสรางแรงดันไฟฟาความถี่สูงที่จะจายใหกับโหลดเหนี่ยวนํา   
อินเวอรเตอรนี้จะถูกความคุมแบบเปดดวยไอวี   Pulse  Width Modulation (PWM)  เบอร TL494 
ผลลัพธของแรงดันและกระแสทางดานเอาทพุทจะตอเขากับวงจรภาระแบบอนุกรมรีโซแนนซ  ซึ่ง
สามารถนําไปประยุกตใชงานในการใหความรอนไดหลายรูปแบบโดยขึ้นอยูกับงานการใชงาน และ
ทํางานที่ความถี่ 50 kHz-200kHz โดยมีพิกัดกําลังไฟฟาสูงสุด 1500 VA 
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วรพจน เสรีรัส และ ชนกานต วุฒิวรคุปต.(2009:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การ
ปรับปรุงกระบวนการชุบเคลือบสังกะสีดวยไฟฟาบนที-นัต  โดยใชเทคนิควิศวกรรมคุณภาพ ดังน้ี
กระบวนการชุบเคลือบสังกะสีดวยไฟฟาเปนกระบวนการทางปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญตอการผลิตที-นัต
เปนอยางมาก  ปจจุบันนี้พบวาในกระบวนการชุบยังขาดการควบคุมที่ดีเนื่องจากยังไมมีการสราง
วิธีทํางานที่เปนมาตรฐาน   ซึ่งทําใหเกิดขอบกพรองของที-นัตเปนจํานวนมาก   โดยปญหา
ขอบกพรองที่เกิดขึ้น ไดแก  ชิ้นงานเปนรอย  เปนคราบมัว  ชุบติดไมทั่ว  ไหม  ลอกงาย เปนผื่น
เม็ดๆ  และเกลียวดํา   ซึ่งขอบกพรองที่เกิดขึ้นทําใหนํากลับไปซอมใหม  ทําใหเสียทรัพยากรโดย
ไมจําเปนเสียเวลา  วัตถุดิบและแรงงาน  จากปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัย จึงมุงเนนศึกษาวิเคราะห
ถึงสาเหตุของขอบกพรองที่เกิดขึ้นและปรับปรุงกระบวนการชุบสังกะสี  เพ่ือใหมีการควบคุมที่ดีและ
มีการทํางานที่เปนมาตรฐาน   โดยมีการศึกษาวิจัยที่โรงงานชุบสังกะสีแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม   
จากการศึกษาพบวาปญหาขอบกพรองที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากขาดการตรวจสอบในกระบวนการ
ผลิต  วิธีการปฏิบัติการไมเหมาะสม   ไมมีมาตรฐานในการทํางาน  เปนตน   จากนั้นผูวิจัยจึงทํา
การปรับปรุงโดยกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม   สรางระบบการทํางานใหมใหมีการควบคุม
การปฏิบัติงาน  โดยกําหนดเปนมาตรฐานการทํางาน  ในรูปแบบของเอกสารอยางชัดเจน  มีการ
จัดทําคูมือนํ้ายาชุบโลหะ   จัดทําใบตรวจสอบน้ํายา   จัดทําแผนการบํารุงรักษาตางๆ มาใชใน
โรงงาน  พบวากระบวนการชุบมีวิธีการทํางานที่เปนมาตรฐานขึ้นและมีควบคุมที่ดี ทําใหปญหา
ขอบกพรองที่เกิดขึ้นมีจํานวนลดลงจาก 8.96% เปน 3.19 % 

วัฒนา เอียวสวัสดิ์.(2541: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง คลื่นไฟฟากลามเนื้อและความ
เม่ือยลาของพนักงานจับเสนขนมจีนที่นั่งปฏิบัติงานบนเกาอ้ีเตี้ยและเกาอ้ีนั่งกึ่งยืนของพนักงาน
โรงงานขนมจีนรัตนพร  นิคมขนมจีนฉะเชิงเทรา  จํานวน 10 คน โดยใชเครื่องมือวัดคลื่นไฟฟาของ
กลามเน้ือหลัง  กลามเน้ือขา  รวมกับใชแบบสอบถามความรูสึกเม่ือยลา   ขณะทํางานเกาอ้ีเตี้ยและ
เกาอ้ีนั่งกึ่ง  90  นาที นําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกัน  พบวากลามเน้ือหลังสวนลาง  ขณะที่นั่งทํางาน
บนเกาอ้ีนั่งกึ่งยืนมีความเม่ือยลาของกลามเน้ือนอยวาการนั่งทํางานบนเกาอ้ีเตี้ยอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  แตกลามเนื้อขาไมพบความแตกตางระหวางการนั่งทํางานบนเกาอ้ีเตี้ยและเกาอ้ีนั่งกึ่ง  
อีกทั้งยังพบวา  คาคลื่นไฟฟากลามเน้ือที่วัดได สามารถใหรายละเอียดการทํางานของกลามเนื้อได
ดีกวาใชแบบสอบถามความรูสึกเมื่อยลาอีกดวย (อางอิงจาก ณัฐธิดา  บังเมฆ.2547: 30)     

วิลาวัลย ชัยแกน และคณะ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยดานการยศาสตรและ
อัตราความชุกของอาการปวดทางโครงรางและกลามเนื้อในคนงานโรงงานผลิตชิ้นสวนสารกึ่งตัวนํา
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  “ วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานการยศาสตรดานทาทางการ
ทํางานไมเหมาะสม  ทาทางการทํางานซ้ําซาก  และการยกของ  อัตราความชุกของอาการปวดทาง
โครงรางและกลามเน้ือ และความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตรและอัตราความชุกของ
อาการปวดทางโครงรางและกลามเนื้อในคนงานโรงงานผลิตชิ้นสวนสารกึ่งตัวนําในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ กลุมตัวอยาง 265 คน    เลือกโดยวิธีสุมตามคุณสมบัติที่กําหนดรวบรวม
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ขอมูลระหวางเดือนมีนาคม ถึงเมษายน  พ.ศ. 2549   โดยใชแบบสัมภาษณประกอบดวย 3 สวน 1)
ขอมูลสวนบุคคล  2) ปจจัยดานการยศาสตร  3) อาการปวดทางโครงรางและกลามเน้ือ แบบ
สัมภาษณผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 5 คน ไดคาดัชนีความ
ตรงตามเนื้อหา เทากับ 1.0  ทดสอบความเชื่อม่ันโดยคาสัมประสิทธิ์คูเคอร-ริชารดสัน  20  เทากับ 
0.87  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา  ฟชเชอรแอกแซก  ผลการวิจัยวา  กลุมตัวอยางมีความ
สัมผัสปจจัยดานการยศาสตรในระดับที่เสี่ยงตอการเกิดอาการปวดทางโครงรางและกลามเน้ือ  ใน
ดานทาทางการทํางานไมเหมาะสมรอยละ  68.3 ทาทางการทํางานซ้ําซาก รอยละ  61.5 และการ
ยกของ  รอยละ 5.7 โดยพบอัตราการชุกของอาการปวดทางโครงรางและกลามเน้ือในชวง 12 เดือน  
และ 7 วันกอนศึกษาเทากับรอยละ 97.7  และรอยละ 56.2   เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยดานการยศาสตรและอาการปวดทางโครงรางและกลามเนื้อ  พบวา การสัมผัสปจจัยทางการย
ศาสตรดานทาทางการทํางานไมเหมาะสมรวมทาทางการทํางานซ้ําซาก  และทาทางการทํางานไม
เหมาะสมรวมการยกของ  มีความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตรและอัตราความชุกของ
อาการปวดทางโครงรางและกลามเน้ือที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สมคิด ภิรมยภักดี.(2549: บทคัดยอ) ไดทดลองและพัฒนาเรื่อง “การพัฒนากระบวนการชุบ
สังกะสีแบบจุมรอน กรณีศึกษา บริษัท เอ้ือวิทยาเครื่องอุปกรณ จํากัด “หลังจากการพัฒนา
กระบวนการชุบสังกะสีไดคุณภาพชิ้นงานชุบสังกะสีแบบจุมรอนที่มีผิวเคลือบที่ไดความหนา
สมํ่าเสมอเปนไปตามเกณฑขอยอมรับ คือ ชิ้นงานที่มีความหนานอยกวา 6.0 มม.ความหนาผิว
เคลือบเทากับ 91+5 ไมครอน ไดคาดัชนี 0.56 สวนชิ้นงานที่มีความหนามากกวาหรือเทากับ 6.0 
มม. ความหนาผิวเคลือบเทากับ 100+10 ไมครอน  คาดัชนี 0.40 ซึ่งไดคาดัชนีความสามารถของ
กระบวนการชุบสังกะสีแบบจุมรอนที่สูงขึ้นกวากอนการพัฒนา  
 
   5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 Rosman, et al. 1984: 2 ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการกระจายตัวของอุณหภูมิบนพื้นผิว
ของครีบ กับทอของเครื่องเปลี่ยนความรอน แบบครีบและแบบทอ สรุปไดวา กระจายแบบครีบจะ
ดีกวาแบบทอ และจะมีประสิทธิภาพในการระบายดีกวาเดิม โดยเพิ่มจํานวนครีบอีกหนึ่งชุด 
 John S , et  al.1990 : 2586-2594  งานวิจัยนี้ใชเตาอบไฟฟา ที่มีขนาด 715 วัตต ขนาด 
1 ลูกบาศกเมตร โดยมีพัดลมดูดอากาศดานบนของเตา  อุณหภูมิขณะเปดเต็มที่ 78 องศาเซลเซียส  
ใชวิธีปอนกําลังไฟฟา  100 เปอรเซ็นต  เปน เวลา 27 นาที  ควบคุมโดยใชการปอนกระแสสลับ 
ระบบสามารถติดตามสัญญาณอางอิงแบแรม ไดทั้งขาขึ้นและขาลง  ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

Tony, et al.1998: 5 ทําการศึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรอนของเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนแบบครีบและแบบทอ โดยใชหลักการทาง 3 มิติ เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะของการไหล 
โดยการเปรียบเทียบความเร็วของการไหลในที่ตางๆกัน ตามลักษณะของรูปทรง 

 จากที่ไดศึกษางานวิจัยตาง ๆ ทั้งงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ  ดังกลาว 
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ขางตนพบวา   ไมวาจะเปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางเครื่องมือใดก็ตาม  ยังไมพบวามีผูสรางและ
ทําวิจัยเคร่ืองมือที่จะนําไปใชในอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีขนาดกลางและขนาดยอม   
ดังน้ันผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาการออกแบบและสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  
สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตรโดยการออกแบบและสรางที่มี
รูปแบบโครงสรางเปนรูปตัวซี ( C )    เพ่ือชวยลดการเคลื่อนไหวรางกายจากการทํางานกับเครื่อง
ชุบนั้น  ชวยลดการเคลื่อนไหวรางกายจากการทํางานและลดความลาจากการทํางาน  ทําใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และลดคาใชจายในการสั่งซ้ือจากตางประเทศหรือ
ผูผลิต  เม่ือชํารุดเสียหายหรือขัดของ  สามารถหาชิ้นสวนหรืออะไหลไดงายและราคาถูกไดตาม
ทองตลาดในประเทศ นอกจากนั้นการออกแบบและสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา     
สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตรนี้ยังชวยใหผลผลิตในการทํางาน
เพ่ิมขึ้นอีกดวย ทั้งน้ียังเปนตนแบบสามารถนํามาใชในสถานประกอบการขนาดยอมที่มีสายการผลิต
ขนาดเล็กหรือใชในสถานศึกษาที่ตองการพัฒนาทักษะความรูในการออกแบบและสรางชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะมีคาดวยไฟฟาโดยใชหลักของการยศาสตรตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การดําเนินการทดลอง การออกแบบและสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับ
กระบวนการชบุเคลือบโรเดียมโดยใชหลกัของการยศาสตร ในการวจัิยครั้งนี้ผูวิจัยจะดําเนินการวิจัย
ตามหัวขอดังตอไปน้ี 
 1. เกณฑขอกําหนดของการออกแบบและสรางชุดชุบในการวิจัย 
 2. ลําดับขั้นตอนการวิจัย 
       3. การวิเคราะหขอมูล 
 
1. เกณฑขอกําหนดของการออกแบบและสรางเครื่องชุบในการวิจัย 

1.1 การออกแบบและสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบ
โรเดียม โดยใชหลักของการยศาสตร   ซึ่งมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพตามมาตรฐานของเครื่อง มี
สวนประกอบดังนี้ 

    1.1.1 การออกแบบมีรูปแบบโครงสรางเปนรูปตัวซี (C)   ทําดวยสแตนเลสมีขนาด
ความกวาง 1.60 เมตร   ความยาว 1.80 เมตร   ความสูง 1.40 เมตร   ความสูงจากพื้นถึงปากถัง  
1.10  เมตร    
      1.1.2 ปรับปรุงกระบวนการชุบ ประกอบดวย   ชุดถังลางไฟฟาขนาด 25 ลิตร   ชุดถัง
โพลีพรอพพิลีนบรรจุน้ํายาชุบขนาด 15 ลิตร   ชุดหมอแปลงจายไฟฟากระแสตรง 15V  0-30 A    
และชุดควบคุมอุณหภูมิ   ซึ่งกระบวนการชุบตามแบบที่พัฒนาเรียงลําดับ ดังน้ี 1.ลางดวยไฟฟา  2.
ลางน้ําไหลลน  3.กระตุนผิวดวยกรด  4.ลางดวยนํ้ากลั่น  5.น้ํายาชุบเงิน  6.ลางเก็บกลับน้ํายาชุบ
เงิน   7.น้ํายาชุบโรเดียม  8.ลางเก็บกลับน้ํายาชุบโรเดียม  9.ลางน้ําไหลลนและน้ํารอน 
 1.1.3 สรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม 
โดยใชหลักของการยศาสตร ตามที่ออกแบบและผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญไว   
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2. ลําดับขั้นตอนการวิจยั 
 การวิจัยนี้เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค   โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินจัดทํา
วิจัย  ดังแผนภูมิตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  34 แสดงขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 

ศึกษาและคนควาหนังสือ ตํารา และรายงานการวิจัย 
ที่เกี่ยวของกับการสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 

จัดหาซื้ออุปกรณที่จําเปนในการสรางมา
ประกอบเปนเครื่องตนแบบ 

ไดตนแบบชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบ
โรเดียม โดยใชหลักของการยศาสตร

 ออกแบบและเขียนแบบ

ปรับปรุง
และแกไข 

ดําเนินการสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบ
เคลือบโรเดียม โดยใชหลักของการยศาสตรตามที่ไดออกแบบไว 

ประเมินแบบโดย
ผูเชี่ยวชาญ 

ขอคําแนะนําจากคณะ
อาจารยที่ปรึกษา 
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2.1 ศึกษาและคนควาหนังสือ ตํารา และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุด 
ชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  

2.1.1 คนควาจากเอกสารตําราและงานวิจัยเชิงทดลอง ที่เกี่ยวของกับการ 
ออกแบบและสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา        และงานวิจัยเชิงพรรณนาทางดานการย
ศาตรที่เกี่ยวของ 
 จากการศึกษางานวิจัยการออกแบบและสรางเครื่องเคลือบในสุญญากาศดวยวิธี
สปตเตอริง สําหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ของ  สุรสิงห  ไชยคุณและคณะ. ไดระบุไววาเครื่อง
เคลือบในสุญญากาศที่ออกแบบและสรางขึ้นมีสวน  ประกอบ 7 สวน  คือ  ภาชนะสุญญากาศ   
ระบบเครื่องสูบสุญญากาศ   แคโทด/เปาสารเคลือบ  ระบบน้ําหลอเย็น  ระบบจายไฟฟา  ระบบ
ปอนแกส  และชุดควบคุมการทํางานของเครื่องเคลือบ  สําหรับชิ้นสวนและอุปกรณที่นํามาสราง
เครื่องเคลือบน้ี   มีทั้งที่คณะผูวิจัยออกแบบสรางขึ้นใหม  โดยใชวัสดุภายในประเทศ    บางสวน
เปนอุปกรณที่มีอยูแลว  ทั้งน้ีอุปกรณที่ออกแบบสรางขึ้นมาใหมทั้งหมด  ไดแก เครื่องเคลือบสูบ
สุญญากาศ แบบแพรไอ  แคโทด และเปาสารเคลือบ   ภาชนะสุญญากาศ   ระบบน้ําหลอเย็น  
ระบบจายไฟฟา  และชุดควบคุมการทํางานของเครื่องเคลือบ   สวนอุปกรณที่มีอยูแลว  ไดแก  เกจ
ความดัน  ระบบปอนแกส  เครื่องสูบกลโรตารี  (Lab today.2547 :43)   โดยเครื่องเคลือบใน
สุญญากาศ   ที่สรางขึ้นสามารถทําความดันภายในภาชนะสุญญากาศไดต่ําสุดถึง 6.0x 10-6  mbar  
เม่ือใชไททาเนียมและทองแดงเปนเปาสารเคลือบ  พบวา  มีอัตราการควบเทากับ  0.013  mm/min  
และ  0.067 mm/min  ตามลําดับ โดยฟลม  ที่ไดเม่ือสังเกตดวยสายตา  พบวา  มีสีที่แวววาวของ
สารเคลือบ  และไมปรากฏสภาพหมองคล้ําของฟลมโลหะเหลานี้  เม่ือทดลองการยึดติดของฟลม 
โดยการเช็ดถูดวยนิ้วมือและขูดดวยเล็บ พบวา ไมสามารถทําใหฟลมหลุดได(Lab today.2547  
:45)   
 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา ปจจัยดานการยศาสตรและอัตราความชุก
ของอาการปวดทางโครงรางและกลามเน้ือในคนงานโรงงานผลิตชิ้นสวนสารกึ่งตัวนําในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือของวิลาวัลย ชัยแกน และคณะ (2550:)  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมี
การสัมผัสปจจัยการยศาสตร   ในระดับที่เสี่ยงตอการเกิดอาการทางโครงรางและกลามเนื้อดาน
ทาทางการทํางานไมเหมาะสม รอยละ 68.3  ดานทาทางการทํางานซ้ําซาก  รอยละ 61.5  และดาน
การยกของรอยละ 5.7  เม่ือนํากลุมตัวอยางที่มีการสัมผัสปจจัยการยศาสตรในระดับที่เสี่ยงมา
พิจารณา การสัมผัสปจจัยการยศาสตร รวมกันมากกวา  1 ดาน พบวากลุมตัวอยางมีการสัมผัส
ปจจัยดานทาทางการทํางานไมเหมาะสมรวมกับทาทางการทํางานซ้ําซากรอยละ  90.2  ดาน
ทาทางการทํางานไมเหมาะสมรวมกับการยกของรอยละ  93.3  และดานทาทางการทํางาน ซ้ําซาก
รวมกับการยกของรอยละ 73.3  ซึ่งมีสัดสวนเทากับกลุมตัวอยางที่มีสัมผัสปจจัยการยศาสตรทั้ง 3 
ดาน   กลุมตัวอยางมีอัตราความซุกของการปวดทางโครงรางและกลามเนื้อในชวง 12 เดือน  กอน
ศึกษารอยละ  97.7  และในชวง  7 วัน กอนการศึกษา  รอยละ 56.2  มีอาการปวดหลังสวนลางใน
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สัดสวนสูงสุด  (รอยละ 17.7 ) รองลงมา  ไดแก ไหล (รอยละ 14.9 )  และขอมือ (รอยละ  14.7 ) 
ตามลําดับ 
 ความสัมพันธระหวางปจจัยการยศาสตรจากการทํางานกับ อาการปวดทางโครงราง
และกลามเนื้อของกลุมตัวอยาง พบวา  การสัมผัสปจจัยดานการยศาสตรดานทาทางการทํางานไม
เหมาะสม รวมกับทาทางการทํางานซ้ําซาก  และทาทางการทํางานไมเหมาะสม รวมกับดานการยก
ของ  มีความสัมพันธกับการเกิด อาการปวดทางโครงรางและกลามเน้ือ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และพบวา ทาทางการทํางานมีความสัมพันธกับการเกิดปวดในสวนของรางกายที่มีการ
ใชในทาทางนั้นๆ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เชน   การทํางานในลักษณะที่มีการกม
หรือเงยของศีรษะ  การหมุนเอียงคอ   และการยกของสูงกวาระดับศีรษะทําใหเสี่ยงตอการเกิด
อาการปวดคอ (วารสารวิชาการสาธารณสุข.2550 : 229-230) 

2.1.2 ศึกษาคุณสมบัติและสวนประกอบของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 
และอุปกรณที่เกี่ยวของตางๆที่ใชมาประกอบเปนชุดที่สมบูรณ 
  จากการศึกษางานวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาในการชุบทอง
บนเครื่องประดับแหวนทองเหลือง ของ จันทรเพ็ญ  อนุรัตนานนท.(บทคัดยอ) ไดระบุวา งานชุบ
ทองเปนอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับชนิดหนึ่ง  ซึ่งปจจุบันมีผูสนใจหันมาใชเครื่องประดับ
ประเภทนี้กันมากขึ้น  แตเทคนิคและความรูความเขาใจในงานชุบทองยังไมเปนที่เปดเผย  เปน
ความลับของแตละโรงงาน  ดังน้ัน  งานวิจัยน้ีเปนการริเริ่มนํางานชุบทองมาศึกษา  คือการศึกษา
ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาในการชุบทองบนเครื่องปกระดับแหวนทองเหลือง  โดยทําการ
ทดลองบนแหวนทองเหลือง  4 แบบ  และใชความหนาแนนของกระแสไฟฟาในขั้นตอนชุบทอง 5 
คา  คือ 1, 2, 3, 4 และ 5  แอมแปร/ตารางเดซิเมตร  พบวา  ไดผลเหมือนกัน  คือ ที่ความ
หนาแนนของกระแสไฟฟา 1 แอมแปร/ตารางเดซิเมตร  มีประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาสูงที่สุด  ที่
ความหนาแนนของกระแสไฟฟา  2, 3, 4 และ 5  แอมแปร/ตารางเดซิเมตร  เดซิเมตร  มี
ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาลดลงตามลําดับ  โดยเมื่อความหนาแนนของกระแสไฟฟาและ
ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟามาสรางเปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของ
กระแสไฟฟากับความหนาแนนของกระแสไฟฟา พบวา  แหวนแบบที่ 1  และแหวนแบบที่ 2 ได
กราฟที่เหมาะสม  คือ กราฟที่มีการแจกแจงแบบโพลีโนเมียล   แหวนแบบที่ 3 และแบบที่ 4  ได
กราฟ ที่เหมาะสม คือ กราฟที่มีการแจกแจงแบบเอกซโปเนนเชียลและลอกกาลิทึม  จากกราฟทั้ง 4 
แบบ  แสดงใหเห็นวา  การใชคาความหนาแนนของกระแสไฟฟาต่ํา  จะใหประสิทธิภาพของ
กระแสไฟฟาสูงกวาการใชคาความหนาแนนของกระแสไฟฟาสูง(วาสารมหาวิทยาลัยศิลปากร.
2550.119-220) 
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2.2 ศึกษาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในสวนตางๆที่ใชในการออกแบบและสรางเครื่องชุบ
เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาโดยใชหลักการยศาสตร 

2.2.1 วัสดุ  เปนการศึกษาถึงวัสดุที่ใชในการสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวย 
ไฟฟา 
   2.2.1.1 ฮีตเตอรทําความรอนชนิดตางๆ   
   2.2.1.2 โลหะชนิดตางๆ เชน สแตนเลส  PP   
   2.2.1.3 โคมไฟ  ปลั๊ก  สวิทซ  สายไฟ  มอเตอร 
   2.2.1.4 สวานมือ   
   2.2.1.5 สายยาง ทอPVC และกอกน้ํา    

2.2.2 อุปกรณ   เปนการศึกษาถึงอุปกรณที่ใชในการออกแบบและสรางชุดชุบ 
เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม 
   2.2.2.1 เปนการศึกษาอุปกรณที่ใชหมอแปลงสําหรับจายกระแสไฟฟา
ตรง 
   2.2.2.2  เปนการศึกษาอุปกรณที่ใชควบคุมอุณหภูมิ 
   2.2.2.3  เปนการศึกษาอุปกรณที่ใชควบคุมเวลา 
   2.2.2.4  เปนการศึกษาอุปกรณที่ใชบรรจุสารเคมีและน้ํายาชุบเงินและ
โรเดียม 
   2.2.2.5  เปนการศึกษาอุปกรณที่ใชเปนขั้วไฟฟาในกระบวนการชุบ
เคลือบผิวดวยโลหะ  

2.2.3 เครื่องมือ  เปนการศึกษาถึงเครื่องมือที่ใชในการออกแบบและสรางในสวน 
ของการใชและการตรวจสอบคุณสมบัติของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบ
เคลือบโรเดียม 
   2.2.3.1  ชุดเครื่องมือเชื่อมสแตนเลส 
   2.2.3.2  ชุดประแจใชขันน็อต ในการประกอบ 
   2.2.3.3  ไขควง ใชในการขันสกรูเขาออกในการประกอบ 
   2.2.3.4  คอนปอนด  ใชตอกหรือเคาะ 
   2.2.3.5  เครื่องหินเจียรและขัดเงา  ใชเจียรรอยเชื่อมโลหะ  พรอมทั้ง
ขัดเงา 
   2.2.3.6  ไขควงไฟ   ใชจับกระแสไฟที่ขั้วไฟฟาเมื่อประกอบระบบ
ไฟฟา    
   2.2.3.7 เครื่องตัดและเลื่อยฉลุ  สําหรับตัดแผนกระดานและแผนโลหะ 
     2.2.3.8 กรรไกรตัดโลหะ  คีมตัดลวด   สําหรับตัดลวดและแผนโลหะ 
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2.3 ออกแบบและเขียนแบบ    กําหนดวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในสวนตางๆที่ใชใน 
การออกแบบและสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 

2.3.1 ออกแบบชุดบรรจุสารเคมีและน้ํายาชุบดวยไฟฟา 
2.3.1.1 ออกแบบชุดบรรจุน้ํายาชุบโรเดียมดวยไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 35 แสดงถัง Pyrex ขนาด 2 ลิตร 4 ใบ แบบเดิม 
 
            ที่มา : http://www.eurotecniche. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 36 แสดงถัง PP ขนาด 15 ลิตร แบบ Plating Jig 
 

ผูวิจัยเลือกออกแบบชุดบรรจุสารเคมีและน้ํายาชุบดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบ
เคลือบโรเดียม  คือ ถัง PP ขนาด 15  ลิตร แบบ Plating Jig  สําหรับน้ํายาชุบโรเดียม  เนื่องจากมี
ความเหมาะสมในการกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดยอม 
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2.3.1.2 ออกแบบกระบวนการชุบดวยไฟฟา สําหรับกระบวนการชุบ 
เคลือบโรเดียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 37  ผังแสดงออกแบบกระบวนการชุบดวยไฟฟา สําหรับกระบวนการชุบเคลือบ 
      โรเดียมแบบเดิม  

 
 
 
 
 
 
 

 

1. 
ลางดวย
ไฟฟา 

2. 
ลางน้ํา
ไหลลน 

5. 
ลางน้ํา
ไหลลน 

4. 
กระตุนผิว
ดวยกรด 

8.ลางน้ํา
เก็บกลับ
น้ํายา Ag 

11. 
ลางน้ํา
ไหลลน 

14. 
ลางน้ํา 
กล่ันรอน 

13. 
ลางน้ํา 
กล่ัน 

7. 
น้ํายา
เงิน 

3. 
ลาง
ดวยน้ํา

6. 
ลางน้ํา 
กล่ัน 

12. 
ลางน้ํา
ไหลลน 

9. 
น้ํายา
โรเดียม 

10.ลางน้ํา
เก็บกลับ
น้ํายา Rh 
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ภาพประกอบ 38 ผังแสดงออกแบบกระบวนการชบุดวยไฟฟา สําหรับกระบวนการชุบ 
เคลือบโรเดียมแบบใหมที่จะพัฒนา 

 
2.3.1.3 ออกแบบชุดระบบระบายอากาศ 

ผูวิจัยเลือกออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่เปนระบบระบายอากาศที่ดูดหรือรับ
สารพิษที่ฟุงกระจายไมวาจะเปนรูปแบบของกาซ  หรืออนุภาคออกจากบริเวณที่เปนแหลงกําเนิด
สารพิษเขาสูตัวระบบผานการกําจัดสารมลพิษถูกปลอยสูบรรยากาศภายนอก ซึ่งสวนประกอบของ
ระบบระบายระบายอากาศประกอบดวย 4 สวนคือ 

1)ปากทอดูดอากาศ  2)ทอ  3)อุปกรณแยก/กําจัดสารพิษ  4)พัดลม  ดังแสดงใน 
ภาพประกอบ 45 และ 46(ข) 

 
 

 

1. 
ลางดวย
ไฟฟา 

4. 
ลางดวย
น้ํากล่ัน 

3. 
กระตุนผิว
ดวยกรด 

2. 
ลางน้ํา
ไหลลน 

6. 
ลางเก็บ
กลับน้ํายา 

5. 
น้ํายาเงิน 

9. 
ลางน้ํา
ไหลลน 

8. 
ลางเก็บ
กลับน้ํายา 

7. 
น้ํายา
โรเดียม 
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ภาพประกอบ 39 สวนประกอบตางๆ ของระบบระบายอากาศเฉพาะที ่
 

            ที่มา : สราวุธ  สุธรรมาสาและคณะ.(2550).เออรกอนอมิคสและจิตวิทยาในการทํางาน.
หนวยที่ 1-7.หนา 298. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 40  ชนิดของปากทอดูดอากาศ 
 

            ที่มา : อางอิง  สราวุธ  สุธรรมาสาและคณะ.(2550).เออรกอนอมิคสและจิตวิทยาในการ
ทํางาน.หนวยที่ 1-7. หนา 299. 
 

 



 
 10

2.3.2 ออกแบบระบบอุปกรณที่ใชจายกระแสไฟฟา 
   2.3.2.1 หมอแปลงไฟฟา 
   2.3.2.2 สายจายกระแสไฟฟา  

ผูวิจัยเลือกออกแบบระบบอุปกรณที่ใชจายกระแสไฟฟาคงใชแบบเดิม คือ เครื่องแปลง
กระแสไฟฟา (Rectifier) 15V จํานวน 3 ชุด แตจะเลือกใชชนิดสําเร็จรูปที่เปนระบบดิจิตอล 2 ชุด 
สําหรับถังชุบและระบบดิจิตอล 1 ชุด สําหรับถังลางไฟฟามาประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 41  แสดงระบบอุปกรณที่ใชจายกระแสไฟฟาที่จะพัฒนา 

 
2.3.3 ออกแบบระบบอุปกรณที่ใชควบคุมอุณหภูมิ 

   2.3.3.1 ชุดทําความรอน   
   2.3.3.2 ชุดควบคุมความรอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 42 แสดงระบบอุปกรณที่ใชควบคุมอุณหภูมิที่จะพัฒนา 
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การศึกษาระบบอุปกรณที่ใชควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งประกอบดวยชุดทําความรอนและชุด
ควบคุมความรอน  พบวา ชุดทําความรอนสําหรับถังขนาดกลาง มักเปนชุดทําความรอน(Heater)  
แบบหลอดแกว หรือ กระบอก ทําความรอนโดยจุมลงในสารเคมี และใชชุดควบคุมความรอนมีทั้ง
แบบดิจิตอลและแบบปรับหมุน 

ผูวิจัยจึงเลือกออกแบบระบบอุปกรณที่ใชควบคุมอุณหภูมิโดยจะพัฒนาเฉพาะชุดทําความ
รอน ซึ่งจะพัฒนาเปนชุดทําความรอนสําหรับถังขนาดกลาง มักเปนชุดทําความรอน(Heater)  แบบ
หลอดแกว หรือ กระบอก หรือ ชนิดทอสแตนเลส   เหมาะสําหรับการใชกับสารเคมีออน  ทําความ
รอนโดยจุมลงในสารเคมี  

 
2.4 ดําเนินการสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา โดยใชหลักการยศาสตร 

2.4.1 ออกแบบโครงสรางของเครื่องชุบโดยใชหลักการยศาสตร(แบบ ก) 
2.4.2 ออกแบบโครงสรางของเครื่องชุบโดยใชหลักการยศาสตร(แบบ ข) 
2.4.3 ออกแบบโครงสรางของเครื่องชุบโดยใชหลักการยศาสตร(แบบ ค) 
2.4.4 สรางเครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาโดยใชหลักการยศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  

ภาพประกอบ 43 โครงสรางของเครื่องชุบโดยใชหลักการยศาสตรแบบตวั C (แบบ ก) 
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 ภาพประกอบ 44  โครงสรางของเครื่องชุบโดยใชหลกัการยศาสตรแบบตวั C (แบบ ข) 
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ภาพประกอบ 45  โครงสรางของเครื่องชุบโดยใชหลักการยศาสตร แบบตวั C(แบบ ค)  
 

 

ชุดถังบรรจุน้ํายาชุบ
ขนาด 15 ลิตร 

รูปแบบโครงสรางเปน
รูปตัวซี (C) 

ทอดูดอากาศ 
ชุดหมอแปลงจายไฟฟา
กระแสตรง 15V 0-30 A   

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7

8

9
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ภาพประกอบ 46 แสดงการออกแบบระดับชุดควบคุมของชุดชุบเคลอืบผิวโลหะดวยไฟฟา  โดยใช 
      หลักการยศาสตร ของผูชายที่จะพัฒนา 
 
            ที่มา: สาคร  คันธโชติและวิศษิฐ  สิริสัมพันธ (2529). การออกแบบผลติภัณฑโลหะ. หนา 
30. 
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ภาพประกอบ 47 แสดงการออกแบบระดับชุดควบคุมของชุดชุบเคลอืบผิวโลหะดวยไฟฟา  โดยใช 
      หลักการยศาสตรของผูหญิงที่จะพัฒนา 
             
            ที่มา:สาคร  คันธโชติและวศิิษฐ  สิริสัมพันธ (2529). การออกแบบผลิตภัณฑโลหะ. หนา 
31. 
 
 

ก.  
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ภาพประกอบ  48  แสดงการยืนทํางานที่ใชมือเดียวจับอุปกรณ 
 

            ที่มา: ปติ  พูนไชยศรี,คณะ. (2550).เออรกอนอมิคสและจิตวิทยาในการทํางาน.หนวยที่ 1-
7.หนา 338. 
 
 จากภาพประกอบ 48  แสดงการยืนปฏิบัติโดยใช มือขวามือเดียว (โดยที่มือซายก็มี
ระยะทางในการปฏิบัติงานเชนเดียวกับมือขวา) ในลักษณะการปฏิบัติงานดังกลาวผูปฏิบัติงานไม
เอ้ือมมือหรือเอนตัวไปขางหนา   ระยะทางของตําแหนงอุปกรณที่เหมาะสมจะมีคา  46 เซนติเมตร
(18 นิ้ว) และอุปกรณควบคุมน้ันอยูสูงจากพื้นประมาณ 110-165 เซนติเมตร (43-65 นิ้ว) 
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ภาพประกอบ  49  แสดงการยืนทํางานที่ใชมือสองขางจับอุปกรณ 

 
            ที่มา: ปติ  พูนไชยศรี,คณะ. (2550).เออรกอนอมิคสและจิตวิทยาในการทํางาน.หนวยที่ 1-
7.หนา 338. 
 
 จากภาพประกอบ 56  เปนการยืนทํางานที่ใชมือสองขางจับอุปกรณควบคุมสองอัน  
ระยะทางของตําแหนงอุปกรณควบคุมที่อยูขางหนาของผูปฏิบัติงานน้ันจะมีระยะทางสั้นกวาการใช
มือเดียวเล็กนอย  ทั้งนี้เน่ืองจาก การเคลื่อนไหวของแขนซายและขวา   มาทางขวาและซาย
ตามลําดับ  ทําใหระยะทางที่ถนัดลดลง  ดังนั้นระยะหางที่ เอ้ือมมากที่สุดมาขางหนาถึงตําแหนง
ของอุปกรณควบคุม(ประมาณ 51 เซนติเมตร  หรือ 20 นิ้ว)  จะอยูในชวง 15 เซนติเมตร   (6 นิ้ว) 
แตละขางของเสนกลางตัว   ระยะทางไกลสุดของตําแหนงอุปกรณทางดานขางที่ผูปฏิบัติงานตองใช
สองมือเอ้ือมจะมีคาเพียง  46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) จากเสนกลางลําตัว  และที่จุดนี้  ถาผูปฏิบัติงาน
จะควบคุม  โดยไมตองเอ้ือม หรือโคงตัวไปขางหนาเลยก็จะมีคาเทากับ 36 เซนติเมตร (14 นิ้ว)  
เทานั้น (ปติ  พูนไชยศรี,คณะ.2550 : 336-339) 
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นอกจากนี้การออกแบบเกจ   หนาปด   และแสงสวาง  จะใหอยูใกลกับคนงานทําใหงาน
ดําเนินไดอยางรวดเร็วและแมนยํา อาทิเชน แมแรงถูกออกแบบใหงายตอผูใช  คือ  ถาตองใชแรง
มากๆ  ก็จะใชเครื่องจักรชนิดไฟฟา  ไฮดรอลิก  นิวแมติก  หรือ เครื่องปนกําลังกล  เปนการลด
อันตรายจากการทํางานไปในตัว   การออกแบบใหคนและเครื่องจักรทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพจึงสําคัญมากในปจจุบัน โดยคํานึงถึงสรีระทางรางกาย  สามารถของอวัยวะตางๆดวย  
ในการที่จะออกแบบใหคนและเครื่องจักรทํางานารวมกันนั้น  ผูออกแบบจําเปนจะตองมีขอมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับอวัยวะสวนตางๆ   ของรางกายคนและหนาที่แตละสวน  ดังน้ันจึงไดมีการวิจัยที่จะ
กําหนดพิสัยของมิติตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการทํางานของคน   การเรียนรูเกี่ยวกับแรงของคนก็มี
ความสําคัญตอการออกแบบของเครื่องจักรในลักษณะนี้เชนเดียวกัน  นอกจากนี้เรายังตองคํานึงถึง
ความเร็วที่เกิดขึ้น เพ่ือนําไปสูระบบควบคุม  ซึ่งจะกอใหเกิดความแมนยําขึ้น     การวิจัยเหลานี้ก็
เกี่ยวของไปถึงการออกแบบใหเกจและเครื่องมือวัดตางๆ    มีความผิดพลาดในการวัดนอยที่สุด 
(วิฑูรย สิมะโชคดีและ  กฤษฎา  ชัยกุล, 2537: 122) 

ผูวิจัยวิเคราะหแบบชุดชบุเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  โดยใชหลักการยศาสตรที่จะพัฒนา 
ตามระยะทางของตําแหนงอุปกรณควบคุมที่อยูขางหนาของผูปฏิบตัิงาน ทั้ง 2 กรณี คือ (1)การยืน
ปฏิบัติโดยใช มือขวามือเดียว (2)การยืนทํางานที่ใชมือสองขางจับอุปกรณควบคุม    ดังนั้น
ระยะหางที่ เอ้ือมมากที่สุดมาขางหนาถึงตําแหนงของอุปกรณควบคุม (ประมาณ 46-51 เซนตเิมตร  
หรือ 18-20 นิ้ว)    ถาผูปฏิบัติงานจะควบคุม โดยไมตองเอ้ือม หรือโคงตัวไปขางหนา  เทากบั 36 
เซนติเมตร (14 นิ้ว)   และอุปกรณควบคุมน้ันอยูสูงจากพื้นประมาณ 110-165 เซนติเมตร (43-65 
นิ้ว)    ผูวิจัยจึงกําหนดระยะจากพื้นถึงขอพับของขอศอกอยูระหวาง  110  เซนติเมตร  (44 นิ้ว)     

จากการนําแบบโครงสรางของชุดชุบเคลอืบผิวโลหะดวยไฟฟา โดยใชหลักการยศาสตร
แบบ (ก) (ข)   และแบบ (ค)      ไดประเมินราคากับชางชํานาญการ  พบวา  แบบ (ก) ราคา
ประมาณ 240,000 บาท  ดวยมีวัสดุอุปกรณที่ทีราคาสูง ทั้งมีโครงสรางที่ขึ้นรูป  ประกอบตองใช
เครื่องมือชางที่หายาก  การติดตั้งระบบไฟฟาและระบบน้ําที่ระดับยาก   และแบบ (ข) ราคา
ประมาณ 140,000 บาท ขนาดกะทัดรัด  ดูโปรง  ราคาไมแพงมากนัก  แตโครงสรางทึบไป มีความ
ยากในการขึ้นรูป  สวนแบบ (ค) ราคาประมาณ 80,000 บาท  ผูวิจัยจึงเลือกแบบ (ค)  ที่มีราคา
เหมาะสม   ดวยขนาดโครงสรางเหมาะสม  ขนาดกะทัดรัด  ถอดประกอบไดงาย  โครงสรางดูโปรง 
การขึ้นรูปงาย   ไมหนักเกินไป  อุปกรณและวัสดุสามารถหาไดงายในทองตลาด  การติดตั้งสะดวก 
จึงนําไปสรางชุดชุบ ตนแบบได       

 
2.5 กําหนดเวลาและสถานที่สราง 

 ระยะเวลาและสถานที่ในการสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสาํหรับกระบวนการชุบ
เคลือบโรเดียม       โดยใชหลักของการยศาสตร    พรอมทั้งใชเครือ่งมือตางๆ ที่ดําเนินการตั้งอยู
เลขที่ 50/291  หมูบานปญจทรัพย ถนนบรมราชนนี  ศาลายา  อําเภอสามพราน  นครปฐม    และ
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โรงฝกงาน  สาขาวัสดุศาสตร(เครื่องประดับและอัญมณี) คณะวิทยาศาสตรทัว่ไป มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ   ทั้งน้ีระยะเวลาในการ
ออกแบบและสราง  และปรับปรุงในการวจัิยตั้งแตเดือน มกราคม 2553  ถึง มีนาคม  2555  ดังนี้ 
 
ตาราง 16     สรุปการดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา(เดือน) 
กิจกรรม มิ.ย. 

2553 
ม.ค. 
2554 

ส.ค. 
2554 

ก.ย. 
2554 

มี.ค. 
2555 

ศึกษาคนคว าหาความรู ที่  
เกี่ยวของกับงานวิจัย 

     

เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล ข อ ง
งานวิจัย 

     

ออกแบบเครื่องชุบ      
สรางเครื่องชุบ      

ทดสอบและใชงานเครื่องชุบ      

ปรับปรุงแกไขและประเมินผล      

 
2.6 การทดสอบ ปรับปรุงและแกไข 

 หลังจากไดสรางตนแบบของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบ
เคลือบเงินและโรเดียมขึ้นมาแลว   ทําการทดสอบและแกไขขอบกพรองการทํางานของชุดบรรจุ
สารเคมีและน้ํายาชุบ  ชุดจายกระแสไฟฟา  ชุดควบคุมอุณหภูมิ  เพ่ือใหไดตามขอกําหนด      กอน
สงใหคณะอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน    ไดทดลอง    ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ   
 
3.  การวิเคราะหขอมูล 

3.1  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การดําเนินงานในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลตางๆ  
โดยใชเครื่องมือ เชน การใชแบบประเมินการออกแบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใช
ประโยชนในการออกแบบและปรับปรุงงาน ใหมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดีขึ้น  

3.1.1 คาเฉลีย่รอยละ  รอยละ  นิยมใชกบัขอมูลที่มีระดับการวดันามบัญญัต ิ
(Normal-scale)  ซึ่งมีลักษณะการแจกแจงนับเปนความถี่  โดยมีการคํานวณคารอยละ  คือ 
(ไพฑูร  คําคอนสาร .2552: 95) 
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         P     =           100 x A % 
                      N 
  เม่ือ % แทน จํานวนเปอรเซ็นต 
   N แทน จํานวนทั้งหมดผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 
   A แทน จํานวนที่เห็นดวย 
 

3.2.1 คาเฉลี่ย (Arithmetic mean) โดยใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด.2543:102) 
 

    
N

X
X ∑=  

 
 กําหนดให X  แทน คาเฉลี่ย 
   ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 
   N  แทน จํานวนคะแนนในกลุม 
 

3.1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร (บุญชม ศรี 
สะอาด.2543:103) 

 

    ( )
1

2

−

−
= ∑

N
XX

S  
  
 กําหนดให S  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X  แทน คะแนนแตละตัว 
   X  แทน คาเฉลี่ย 
   N  แทน จํานวนคะแนนในกลุม 
   ∑  แทน ผลรวม 
 
 

3.1.3 หาคา t - Test โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ.2544:146) 
 

    
n

S
X

t 0µ−=  
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  โดยมี     df = n – 1 
 กําหนดให X  แทน คาเฉลี่ย 
   oµ  แทน  คาเฉลี่ยของเกณฑดี 4.00 
   S  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   n  แทน จํานวนคะแนนในกลุม 
    

3.1.4 กําหนดเกณฑในการแปลความหมายขอมูล เปนคาเฉลี่ยตางๆ ดังตอไปน้ี 
   
 จํานวนเฉลี่ย รอยละ              หมายถึง 
 90.00-100.00   ผาน 

 00.00-89.99   ไมผาน 
  

3.1.5 กําหนดเกณฑในการแปลความหมายขอมูลเปนคาเฉลี่ยตางๆ ดังตอไปน้ี 
 
 คะแนนเฉลี่ย                 หมายถึง 
 4.51-5.00    ดีมาก 
 3.51-4.50    ดี 
 2.51-3.50    พอใช 
 1.51-2.50    ตองปรับปรุง 
 1.00-1.50    ใชไมได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอขอมูลในการประเมินสมรรถนะชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับ
กระบวนการชบุเคลือบโรเดียมโดยใชหลกัของการยศาสตร ในการวจัิยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอ โดย
ใชแบบประเมินแบงเปน 6 ขั้นตอน  ดังนี้  
      ตอนที่1 ผลการประเมินการออกแบบและการพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวย
ไฟฟา    สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน โดยใช 
แบบประเมินทาทางของรางกาย-RULA     
                          ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ในการออกแบบชุดชบุเคลือบผิวโลหะดวย
ไฟฟา    สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร 
 
ตอนที่1 ผลการประเมินการออกแบบและการพัฒนา ชดุชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา   
สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร 
 ในการพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชบุเคลือบโรเดียม 
โดยใชหลักของการยศาสตร   ไดแบงออกเปน 2  สวน   เพื่อนํามาใชในอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs)  ดังนี้ 

 1.1การพัฒนาโครงสราง  จากขอมูลที่ไดกลาวมาถึงความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา  พอสรุปไดวา โครงสรางที่มีขนาดใหญ  ดูแลรักษาความสะอาดและเคลื่อนยาย
ไดยาก    ผูวิจัยจึงเลือกขัน้ตอนการชุบดวยเงินและโรเดียมมาพัฒนาเปนเครื่องชุบเคลือบผิวโลหะ
ดวยไฟฟา  สําหรับใชในอุตสาหกรรมขนาดยอม   ผูวิจัยจึงเลือกพัฒนาโครงสรางของเครื่องชุบให
สอดคลองตามหลักของการยศาสตรของชาวเอเชีย  มีรูปแบบโครงสรางเปนรูปตัวซี (C)   ขนาด
ความกวาง 1.60 เมตร   ความยาว 1.80 เมตร  ความสูง 1.40 เมตร   ประกอบดวย   ชุดถังบรรจุ
น้ํายาชุบขนาด 15 ลิตร   ชุดหมอแปลงจายไฟฟากระแสตรง 15V 0-30 A    ชุดควบคุมเวลา และ
ชุดควบคุมอุณหภูมิ   ซึ่งชุดชุบสามารถเคลื่อนยายโดยงาย  ปรับระดับ  แยกสวนไดและมีขนาด
พอเหมาะใชไดในพื้นที่จํากัดได ในพื้นที่อยางนอย 3x4 ตารางเมตร  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  
วิลาวัลย ชยัแกน และคณะ (2550: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  “ปจจัยดานการยศาสตรและอัตรา
ความชุกของอาการปวดทางโครงรางและกลามเน้ือในคนงานโรงงานผลิตชิ้นสวนสารกึ่งตัวนําใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ “ วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานการยศาสตรดานทาทางการทํางาน
ไมเหมาะสม  ทาทางการทํางานซ้ําซาก  และการยกของ  อัตราความชุกของอาการปวดทางโครง
รางและกลามเน้ือและความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตรและอัตราความชุกของอาการ
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ปวดทางโครงรางและกลามเน้ือ พบวา การสัมผัสปจจัยทางการยศาสตรดานทาทางการทํางานไม
เหมาะสมรวมทาทางการทํางานซ้ําซากและทาทางการทํางานไมเหมาะสมรวมการยกของมีความ 
สัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตรและอัตราความชุกของอาการปวดทางโครงรางและกลามเน้ือ
ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

ผูวิจัยวิเคราะหแบบชุดชบุเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาโดยใชหลักการยศาสตรที่จะพัฒนาตาม
ระยะทางของตําแหนงอุปกรณควบคุมทีอ่ยูขางหนาของผูปฏิบัติงาน ทั้ง 2 กรณี คือ (1)การยืน
ปฏิบัติโดยใช มือขวามือเดียว (2)การยืนทํางานที่ใชมือสองขางจับอุปกรณควบคุม    ดังนั้น
ระยะหางที่ เอ้ือมมากที่สุดมาขางหนาถึงตําแหนงของอุปกรณควบคุม (ประมาณ 46-51 เซนตเิมตร  
หรือ 18-20 นิ้ว)    ถาผูปฏิบัติงานจะควบคุม โดยไมตองเอ้ือม หรือโคงตัวไปขางหนา  เทากบั 36 
เซนติเมตร (14 นิ้ว)   และอุปกรณควบคุมน้ันอยูสูงจากพื้นประมาณ 110-165 เซนติเมตร (43-65 
นิ้ว)    ผูวิจัยจึงกําหนดระยะจากพื้นถึงขอพับของขอศอกอยูระหวาง  110  เซนติเมตร  (44 นิ้ว)     

ผูวิจัยจึงเลือกแบบ (ค)  ที่มีราคาเหมาะสม   ดวยขนาดโครงสรางเหมาะสม  ขนาดกะทัดรัด  
ถอดประกอบไดงาย  โครงสรางดูโปรง  การขึ้นรูปงาย   ไมหนักเกินไป  อุปกรณและวัสดุสามารถ
หาไดงายในทองตลาด  การติดตั้งสะดวก  จึงนําไปสรางชุดชุบตนแบบขึ้นมา 

1.2  การออกแบบกระบวนการชบุดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลอืบโรเดียม 
โดยผูวิจัยพัฒนาใหสามารถลดขั้นตอนการชุบ เพ่ือใหเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ใหเหลือเพียงตําแหนง
หลักในตวัเครือ่ง ทั้งน้ีโครงสรางเครื่องชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาแบบเดิม ในการทํางานจริง
ขั้นตอนการทาํงานเปนเสนตรง  ไมยอนไปมาเพราะอาจทําใหสับสนเวลาทํางาน   อาจทํางานขาม
บางขั้นตอนไป  ทําใหน้ํายาปนเปอนกันได  ทําใหตองใชเครื่องชุบที่มีความยาวและมีสัดสวนสําหรับ
ชาวตะวันตก ซึ่งไมเหมาะสมสําหรับการทํางานในอุตสาหกรรมขนาดยอมที่มีพ้ืนที่จํากัดและสดัสวน
ของผูปฏิบัติงานของชาวเอเชียและไมสะดวกสบายในการทํางาน   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วรพจน เสรีรสั และ ชนกานต วุฒิวรคปุต.(2009:บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรือ่ง การปรับปรุง
กระบวนการชบุเคลือบสังกะสีดวยไฟฟาบนที-นัต โดยใชเทคนิควิศวกรรมคุณภาพ ดังนี้   
กระบวนการชบุเคลือบสังกะสีดวยไฟฟาเปนกระบวนการทางปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญตอการผลิตท-ีนัต
เปนอยางมาก  พบวาในกระบวนการชุบยังขาดการควบคุมที่ดีเนื่องจากยังไมมีการสรางวิธีทํางานที่
เปนมาตรฐาน  ซึ่งทําใหเกดิขอบกพรองของที-นัตเปนจํานวนมาก โดยปญหาขอบกพรองที่เกดิขึ้น 
ไดแก  ชิ้นงานเปนรอย  เปนคราบมัว  ชุบติดไมทัว่  ไหม  ลอกงาย เปนผื่นเม็ดๆ  และเกลยีวดํา   
ซึ่งขอบกพรองที่เกิดขึ้นทําใหนํากลับไปซอมใหม  ทําใหเสียทรัพยากรโดยไมจําเปนเสยีเวลา  
วัตถุดิบและแรงงาน 
 กระบวนการชบุแบบเดิม   เรียงลําดับ ดังนี้ 
1.ลางดวยไฟฟา 
2.ลางน้ําไหลลน 
3.ลางดวยน้ํากลั่น 
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4.กระตุนผวิดวยกรด 
5.ลางน้ําไหลลน 
6.ลางน้ํากลั่น 
7.น้ํายาชุบเงิน 
8.ลางน้ําเก็บกลับน้ํายาชบุเงิน  
9.น้ํายาชุบโรเดียม 
10.ลางน้ําเก็บกลับน้ํายาชบุโรเดียม  
11.ลางน้ําไหลลน 
12.ลางน้ําไหลลน 
13.ลางน้ํากลัน่ 
14.ลางน้ํากลัน่รอน 
 
 กระบวนการชบุแบบที่พัฒนา   เรียงลําดับ ดังนี้ 
1.ลางดวยไฟฟา 
2.ลางน้ําไหลลน 
3.กระตุนผิวดวยกรด 
4.ลางดวยน้ํากลั่น 
5.น้ํายาชุบเงิน 
6.ลางเก็บกลบันํ้ายาชุบเงิน 
7.น้ํายาชุบโรเดียม 
8.ลางเก็บกลบัน้ํายาชุบโรเดียม 
9.ลางน้ําไหลลนและน้ํารอน 
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 ผูวิจัยแสดงผลในรูปแบบของตารางและอธิบายผลประกอบ  การนําเสนอการประเมินใน
ภาพรวมของการออกแบบชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชบุเคลือบโรเดียม 
โดยใชหลักของการยศาสตร  ทั้งแบบ(ก)  แบบ(ข)  และแบบ(ค) ดังนี ้
 
ตาราง  17 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเชี่ยวชาญในการประเมินการออกแบบของ 
     ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการย 
     ศาสตร  ตัว C (แบบ ก) ดานความเหมาะสมใน ดานโครงสราง (n=3) 

 
1.ความคิดเห็นดานการออกแบบโครงสราง X  SD. ระดับการ

ประเมิน 
1.1 ความเหมาะสมของโครงสรางตามทฤษฎี
กระบวนการชบุเคลือบผิวดวยไฟฟา 4.33 0.58 

 
ดี 

1.2 ความแข็งแรงของโครงสราง 4.00 0.58 ดี 
1.3 รูปทรงของเครื่องสวยงาม 4.67 0.00 ดีมาก 
1.4 จัดวางตําแหนงอุปกรณเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 
1.5 ความสูง ความกวาง ความยาวเหมาะสมกับ
หลักการยศาสตร 4.33 0.58 

 
ดี 

ผลเฉลี่ยการประเมิน 4.33 0.46 ดี 
 
 จากตาราง 17 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร  ดานความ
เหมาะสมในดานโครงสราง อยูในระดับคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 (SD=0.46)   และวิเคราะหเปนราย
หัวขอพบวา    ความเหมาะสมของโครงสรางตามทฤษฎีกระบวนการชุบเคลือบผิวดวยไฟฟาดาน
โครงสรางอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58)   ความแข็งแรงของโครงสรางอยูในระดับ
เกณฑ  ดี  ( X =4.00,SD=0.58)  รู ปทร งของ เค รื่ อ ง สวยง ามอยู ใ น ร ะ ดับ เ กณฑ  ดี ม าก 
( X =4.67,SD=0.00) จัดวางตําแหนงอุปกรณเหมาะสมอยูในระดับเกณฑ ดี( X =4.33,SD=0.58)  
ความสู ง   ความกว าง   ความยาวเหมาะสมกับหลักการยศาสตรอยู ในระดับเกณฑ  ดี 
( X =4.33,SD=0.58)   สรุปการออกแบบโครงสรางในทุกหัวขออยูในระดับเกณฑ ดีมาก  
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ตาราง 18  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเชี่ยวชาญในการประเมินการออกแบบของ 
     ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการย 
     ศาสตร ตัว C (แบบ ก)  ดานความเหมาะสมในดานการออกแบบในการใชงาน (n=3) 
 
2. ความคิดเห็นดานการออกแบบในการใชงาน X  SD. ระดับการ

ประเมิน 
2.1 การออกแบบใหสะดวกในการใชงาน 4.33 0.58 ดี 
2.2 การออกแบบใหสะดวกในการเคลื่อนยาย  และ
เหมาะสมกับพื้นที่ 

4.00 0.00 ดี 

2.3 การออกแบบใหถอดประกอบไดงาย 3.33 0.58 พอใช 
2.4 การออกแบบระยะแผงควบคุมระบบเหมาะสมใน
การใชงาน 

4.00 0.00 ดี 

2.5 การออกแบบขนาดและรูปแบบเหมาะสมสําหรับ 
SME’s 

4.00 0.00 ดี 

ผลเฉลี่ยการประเมิน 3.93 0.23 ดี 
 
 จากตาราง 18 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร  ดานความ
เหมาะสมในดานการออกแบบในการใชงานในระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 (SD=0.23)   และวิเคราะห
เปนรายหัวขอพบวา การออกแบบใหสะดวกในการใชงานอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58)   
การออกแบบใหสะดวกในการเคลื่อนยาย และเหมาะสมกับพ้ืนที่อยูในระดับเกณฑ ดี 
( X =4.00,SD=0.00) การออกแบบใหถอดประกอบไดงายอยูในระดับเกณฑ พอใช 
( X =3.33,SD=0.58)  การออกแบบระยะแผงควบคุมระบบเหมาะสมในการใชงานอยูในระดับเกณฑ 
ดี ( X =4.00,SD=0.00)  การออกแบบขนาดและรูปแบบเหมาะสมสําหรับ SME อยูในระดับเกณฑ 
ดี ( X =4.00,SD=0.00)  สรุปการออกแบบดานการออกแบบในการใชงานในทุกหัวขออยูในระดับ
เกณฑ ดี  
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ตาราง 19  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเชี่ยวชาญในการประเมินการออกแบบของ     
     ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการย 
     ศาสตร ตัว C (แบบ ก)  ดานความเหมาะสมในดานความปลอดภัย (n=3) 

 
3. ความคิดเห็นการออกแบบ ความปลอดภัย X  SD. ระดับการ

ประเมิน 
3.1 ความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณ 4.33 0.58 ดี 
3.2 ระบบปองกันโดยการตัดไฟ 4.00 0.58 ดี 
3.3 การปองกันอันตรายจากการสัมผัสไฟฟา เชน ปุม  
ปลั๊ก  สายไฟฟา สวิทซ 

4.33 0.58 ดี 

3.4 ความปลอดภัยในขณะใชงาน 4.00 0.00 ดี 
3.5 ความปลอดภัยในการซอมบํารุง 4.67 0.58 ดีมาก 
3.6 การถายและจัดเก็บสารเคมีมีความปลอดภัย 4.67 0.58 ดีมาก 

ผลเฉลี่ยการประเมิน 4.28 0.38 ดี 
 

 จากตาราง 19 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ดานความ
เหมาะสมในดานความปลอดภัยในระดับคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 (SD=0.38)   และวิเคราะหเปนราย
หัวขอพบวา  ความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58)   
ระบบปองกันโดยการตัดไฟอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.00,SD=0.58)  การปองกันอันตรายจากการ
สัมผัสไฟฟา เชน ปุม  ปลั๊ก  สายไฟฟา สวิทซอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58) ความ
ปลอดภัยในขณะใชงานอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.00,SD=0.00)  ความปลอดภัยในการซอมบํารุง
อยูในระดับเกณฑ ดีมาก ( X =4.67,SD=0.58)  การถายและจัดเก็บสารเคมีมีความปลอดภัยอยูใน
ระดับเกณฑ ดีมาก ( X =4.67,SD=0.58)  สรุปการออกแบบความปลอดภัยทุกหัวขออยูในระดับ
เกณฑ ดี  
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ตาราง 20 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเชี่ยวชาญในการประเมินการออกแบบของ 
     ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการย 
     ศาสตร ตัว C (แบบ ก)  ดานความเหมาะสมในดานการซอมบํารุง (n=3) 
 
4. ความคิดเห็นการออกแบบ การซอมบํารุง X  SD. ระดับการ

ประเมิน 
4.1 การใชวัสดุที่มีความแขง็แรงทนทาน 4.33 0.58 ดี 
4.2 ความสะดวกในการซอมบํารุง 3.33 0.58 พอใช 
4.3 วัสดุอุปกรณที่ใชในการบํารุงรักษาทีช่ํารุด
สามารถซื้อไดงาย ราคาถูก 

3.00 0.00 พอใช 

4.4 การตรวจสอบและบํารุงรักษาไดงาย 3.33 0.58 พอใช 
4.5 การทําความสะอาด ลางถังไดงาย 3.67 0.58 ดี 
4.6 การคัดแยกน้ํายาชุบและสารเคม ี 4.33 0.58 ดี 

ผลเฉลี่ยการประเมิน 3.67 0.48 ดี 
 
 จากตาราง 20 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ดานความ
เหมาะสมในดานการซอมบํารุงในระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 (SD=0.48)   และวิเคราะหเปนราย
หัวขอพบวา      การใชวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58)   
ความสะดวกในการซอมบํารุงอยูในระดับเกณฑ พอใช ( X =3.33,SD=0.58)  วัสดุอุปกรณที่ใชใน
การบํารุงรักษาที่ชํารุดสามารถซื้อไดงาย ราคาถูกอยูในระดับเกณฑ พอใช ( X =3.00,SD=0.00) 
การตรวจสอบและบํารุงรักษาไดงายอยูในระดับเกณฑ พอใช ( X =3.33,SD=0.58)  การทําความ
สะอาด ลางถังไดงายอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =3.67,SD=0.58)  การคัดแยกน้ํายาชุบและสารเคมี
อยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58)  สรุปการออกแบบดานการซอมบํารุงทุกหัวขออยูใน
ระดับเกณฑ ดี  
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ตาราง 21 แสดงคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบนัยสําคัญของขอมูล โดย 
     ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  ประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับ 
     กระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร (แบบ ก) ในภาพรวม 
 

รายการประเมินการออกแบบ X  SD. t-test ระดับการ
ประเมิน 

1.ดานการออกแบบโครงสราง 4.33 0.46 1.614 ดี 

2.ดานการออกแบบการใชงาน 3.93 0.23 -0.681 ดี 
3.ดานการออกแบบความปลอดภัย 4.28 0.38 1.767 ดี 

4. ดานการออกแบบการซอมบํารุง 3.67 0.58 -1.400 ดี 

การประเมินโดยรวม 4.05 0.41 0.255 ดี 

   n=4   µ=4.00     α= 0.05   t-Distribution= 2.3534  

 
จากตาราง  21  แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  ประเมินการออกแบบของชดุชุบ

เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลอืบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร (แบบ 
ก)  ผลการประเมินโดยรวมในระดับคาเฉลี่ยเทากบั 4.05 (SD=0.41)   และวิเคราะหเปนรายหัวขอ
พบวา  ดานการออกแบบโครงสรางอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.46,t=1.614,p<.05)   
ดานการออกแบบการใชงานอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =3.93,SD=0.23, t=-0.681,p<.05)  ดานการ
ออกแบบความปลอดภัยอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.28,SD=0.38, t=1.767,p<.05)  ดานการ
ออกแบบการซอมบํารุงอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =3.67,SD=0.58, t=-1.400,p<.05)  แสดงใหเห็นวา  
ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชบุ
เคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร  จากการประเมินในภาพรวม อยูในระดับเกณฑ ดี 
( X =4.05,SD=0.41) คา t=0.255  สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติทิี่ .05 
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ตาราง 22  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเชี่ยวชาญในการประเมินการออกแบบของ 
     ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการย 
     ศาสตร  ตัว C (แบบ ข) ดานความเหมาะสมใน ดานโครงสราง   (n=3) 

 
1.ความคิดเห็นดานการออกแบบโครงสราง X  SD. ระดับการ

ประเมิน 
1.1 ความเหมาะสมของโครงสรางตามทฤษฎี
กระบวนการชบุเคลือบผิวดวยไฟฟา 4.67 0.58 

 
ดีมาก 

1.2 ความแข็งแรงของโครงสราง 4.67 0.58 ดีมาก 
1.3 รูปทรงของเครื่องสวยงาม 5.00 0.00 ดีมาก 
1.4 จัดวางตําแหนงอุปกรณเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 
1.5 ความสูง ความกวาง ความยาวเหมาะสมกับ
หลักการยศาสตร 4.33 0.58 

 
ดี 

ผลเฉลี่ยการประเมิน 4.60 0.46 ดีมาก 
 
 จากตาราง 22 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร  ดานความ
เหมาะสมในดานโครงสราง อยูในระดับคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 (SD=0.46)   และวิเคราะหเปนราย
หัวขอพบวา    ความเหมาะสมของโครงสรางตามทฤษฎีกระบวนการชุบเคลือบผิวดวยไฟฟาดาน
โครงสรางอยูในระดับเกณฑ ดีมาก ( X =4.67,SD=0.58)   ความแข็งแรงของโครงสรางอยูในระดับ
เกณฑ  ดีมาก  ( X =4.67,SD=0.58)  รูปทรงของเครื่องสวยงามอยู ในระดับเกณฑ  ดีมาก 
( X =5.00,SD=0.00)    จั ด ว า งตํ า แหน ง อุ ปก รณ เ หม า ะ สมอยู ใ น ร ะ ดั บ เ กณฑ  ดี ม าก
( X =4.33,SD=0.58)  ความสูง  ความกวาง  ความยาวเหมาะสมกับหลักการยศาสตรอยูในระดับ
เกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58)   สรุปการออกแบบโครงสรางในทุกหัวขออยูในระดับเกณฑ ดีมาก  
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ตาราง 23  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเชี่ยวชาญในการประเมินการออกแบบของ 
     ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการย 
     ศาสตร ตัว C (แบบ ข)  ดานความเหมาะสมในดานการออกแบบในการใชงาน   (n=3) 
 
2. ความคิดเห็นดานการออกแบบในการใชงาน X  SD. ระดับการ

ประเมิน 
2.1 การออกแบบใหสะดวกในการใชงาน 4.67 0.58 ดีมาก 
2.2 การออกแบบใหสะดวกในการเคลื่อนยาย  และ
เหมาะสมกับพื้นที่ 

4.67 0.58 ดีมาก 

2.3 การออกแบบใหถอดประกอบไดงาย 5.00 0.00 ดีมาก 
2.4 การออกแบบระยะแผงควบคุมระบบเหมาะสมใน
การใชงาน 

4.33 0.58 ดี 

2.5 การออกแบบขนาดและรูปแบบเหมาะสมสําหรับ 
SME’s 

4.67 0.58 ดีมาก 

ผลเฉลี่ยการประเมิน 4.67 0.46 ดีมาก 
 

 จากตาราง 24 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร  ดานความ
เหมาะสมในดานการออกแบบในการใชงานในระดับคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 (SD=0.46)   และวิเคราะห
เปนรายหัวขอพบวา    การออกแบบใหสะดวกในการใชงานอยู ในระดับเกณฑ   ดีมาก 
( X =4.67,SD=0.58)   การออกแบบใหสะดวกในการเคลื่อนยาย  และเหมาะสมกับพ้ืนที่อยูในระดับ
เกณฑ ดีมาก ( X =4.67,SD=0.58)  การออกแบบใหถอดประกอบไดงายอยูในระดับเกณฑ ดีมาก 
( X =5.00,SD=0.00)  การออกแบบระยะแผงควบคุมระบบเหมาะสมในการใชงานอยูในระดับเกณฑ 
ดีมาก ( X =4.33,SD=0.58)  การออกแบบขนาดและรูปแบบเหมาะสมสําหรับ SME อยูในระดับ
เกณฑ ดีมาก ( X =4.67,SD=0.58)  สรุปการออกแบบดานการออกแบบในการใชงานในทุกหัวขอ
อยูในระดับเกณฑ ดีมาก   
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ตาราง 24  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเชี่ยวชาญในการประเมินการออกแบบของ     
     ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการย 
     ศาสตร ตัว C (แบบ ข)  ดานความเหมาะสมในดานความปลอดภัย (n=3) 

 
3. ความคิดเห็นการออกแบบ ความปลอดภัย X  SD. ระดับการ

ประเมิน 
3.1 ความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณ 4.00 0.00 ดี 
3.2 ระบบปองกันโดยการตัดไฟ 4.00 0.00 ดี 
3.3 การปองกันอันตรายจากการสัมผัสไฟฟา เชน ปุม  
ปลั๊ก  สายไฟฟา สวิทซ 

4.33 0.58 ดี 

3.4 ความปลอดภัยในขณะใชงาน 4.33 0.58 ดี 
3.5 ความปลอดภัยในการซอมบํารุง 4.33 0.58 ดี 
3.6 การถายและจัดเก็บสารเคมีมีความปลอดภัย 4.67 0.58 ดีมาก 

ผลเฉลี่ยการประเมิน 4.28 0.38 ดี 
 

 จากตาราง 24 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ดานความ
เหมาะสมในดานความปลอดภัยในระดับคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 (SD=0.38)   และวิเคราะหเปนราย
หัวขอพบวา    ความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.00,SD=0.00)   
ระบบปองกันโดยการตัดไฟอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.00,SD=0.00)  การปองกันอันตรายจากการ
สัมผัสไฟฟา เชน ปุม  ปลั๊ก  สายไฟฟา สวิทซอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58) ความ
ปลอดภัยในขณะใชงานอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58)  ความปลอดภัยในการซอมบํารุง
อยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58)  การถายและจัดเก็บสารเคมีมีความปลอดภัยอยูในระดับ
เกณฑ ดีมาก ( X =4.67,SD=0.58)  สรุปการออกแบบความปลอดภัยทุกหัวขออยูในระดับเกณฑ ดี  
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ตาราง 25 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเชี่ยวชาญในการประเมินการออกแบบของ 
     ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการย 
     ศาสตร ตัว C (แบบ ข)  ดานความเหมาะสมในดานการซอมบํารุง (n=3) 
 
4. ความคิดเห็นการออกแบบ การซอมบํารุง X  SD. ระดับการ

ประเมิน 
4.1 การใชวัสดุที่มีความแขง็แรงทนทาน 3.67 0.58 ดี 
4.2 ความสะดวกในการซอมบํารุง 4.33 0.58 ดี 
4.3 วัสดุอุปกรณที่ใชในการบํารุงรักษาทีช่ํารุด
สามารถซื้อไดงาย ราคาถูก 

4.33 0.58 ดี 

4.4 การตรวจสอบและบํารุงรักษาไดงาย 4.67 0.58 ดีมาก 
4.5 การทําความสะอาด ลางถังไดงาย 4.33 0.58 ดี 
4.6 การคัดแยกน้ํายาชุบและสารเคม ี 4.67 0.58 ดีมาก 

ผลเฉลี่ยการประเมิน 4.33 0.58 ดี 
 
 จากตาราง 25 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ดานความ
เหมาะสมในดานการซอมบํารุงในระดับคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 (SD=0.58)   และวิเคราะหเปนราย
หัวขอพบวา      การใชวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =3.67,SD=0.58)   
ความสะดวกในการซอมบํารุงอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58)  วัสดุอุปกรณที่ใชในการ
บํารุงรักษาที่ชํารุดสามารถซื้อไดงาย ราคาถูกอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58) การ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาไดงายอยูในระดับเกณฑ ดีมาก ( X =4.67,SD=0.58)  การทําความ
สะอาด ลางถังไดงายอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58)  การคัดแยกน้ํายาชุบและสารเคมี
อยูในระดับเกณฑ ดีมาก ( X =4.67,SD=0.58)  สรุปการออกแบบดานการซอมบํารุงทุกหัวขออยูใน
ระดับเกณฑ ดี  
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ตาราง  26  แสดงคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบนัยสําคัญของขอมูล โดย 
     ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  ประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับ 
     กระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร (แบบ ข) ในภาพรวม 
 

รายการประเมินการออกแบบ X  SD. t-test ระดับการ
ประเมิน 

1.ดานการออกแบบโครงสราง 4.00 0.23 0.000 ดี 

2.ดานการออกแบบการใชงาน 4.40 0.46 1.936 ดี 
3.ดานการออกแบบความปลอดภัย 4.17 0.19 2.191 ดี 

4. ดานการออกแบบการซอมบํารุง 4.17 0.48 0.867 ดี 

การประเมินโดยรวม 4.19 0.34 1.087 ดี 

   n=4   µ=4.00     α= 0.05   t-Distribution= 2.3534  

 
จากตาราง 26   แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  ประเมินการออกแบบของชดุชุบ

เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลอืบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร (แบบ 
ข)  ผลการประเมินโดยรวมในระดับคาเฉลี่ยเทากบั 4.19 (SD=0.34)   และวิเคราะหเปนรายหัวขอ
พบวา  ดานการออกแบบโครงสรางอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.00,SD=0.46,t=0.000,p<.05)   
ดานการออกแบบการใชงานอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.17,SD=0.19, t=2.191,p<.05)  ดานการ
ออกแบบความปลอดภัยอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.17,SD=0.48, t=0.867,p<.05) ดานการ
ออกแบบการซอมบํารุงอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.17,SD=0.48, t=0.867,p<.05)    แสดงใหเห็น
วา  ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบ
เคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร  จากการประเมินในภาพรวม อยูในระดับเกณฑ ดี 
( X =4.19,SD=0.34) คา t=1.087  สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติทิี่ .05 
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ตาราง 27 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเชี่ยวชาญในการประเมินการออกแบบของ 
     ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการย 
     ศาสตร  ตัว C (แบบ ค) ดานความเหมาะสมใน ดานโครงสราง (n=3) 

 
1.ความคิดเห็นดานการออกแบบโครงสราง X  SD. ระดับการ

ประเมิน 
1.1 ความเหมาะสมของโครงสรางตามทฤษฎี
กระบวนการชบุเคลือบผิวดวยไฟฟา 4.67 0.58 

 
ดีมาก 

1.2 ความแข็งแรงของโครงสราง 4.67 0.58 ดีมาก 
1.3 รูปทรงของเครื่องสวยงาม 5.00 0.00 ดีมาก 
1.4 จัดวางตําแหนงอุปกรณเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 
1.5 ความสูง ความกวาง ความยาวเหมาะสมกับ
หลักการยศาสตร 4.33 0.58 

 
ดี 

ผลเฉลี่ยการประเมิน 4.60 0.46 ดีมาก 
 
 จากตาราง 27 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร  ดานความ
เหมาะสมในดานโครงสราง อยูในระดับคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 (SD=0.46)   และวิเคราะหเปนราย
หัวขอพบวา    ความเหมาะสมของโครงสรางตามทฤษฎีกระบวนการชุบเคลือบผิวดวยไฟฟาดาน
โครงสรางอยูในระดับเกณฑ ดีมาก ( X =4.67,SD=0.58)   ความแข็งแรงของโครงสรางอยูในระดับ
เกณฑ  ดีมาก  ( X =4.67,SD=0.58)  รูปทรงของเครื่องสวยงามอยู ในระดับเกณฑ  ดีมาก 
( X =5.00,SD=0.00)    จั ด ว า งตํ า แหน ง อุ ปก รณ เ หม า ะ สมอยู ใ น ร ะ ดั บ เ กณฑ  ดี ม าก
( X =4.33,SD=0.58)  ความสูง  ความกวาง  ความยาวเหมาะสมกับหลักการยศาสตรอยูในระดับ
เกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58)   สรุปการออกแบบโครงสรางในทุกหัวขออยูในระดับเกณฑ ดีมาก  
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ตาราง 28 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเชี่ยวชาญในการประเมินการออกแบบของ 
     ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการย 
     ศาสตร  ตัว C (แบบ ค) ดานความเหมาะสมใน ดานการออกแบบในการใชงาน (n=3) 
 
2. ความคิดเห็นดานการออกแบบในการใชงาน X  SD. ระดับการ

ประเมิน 
2.1 การออกแบบใหสะดวกในการใชงาน 4.67 0.58 ดีมาก 
2.2 การออกแบบใหสะดวกในการเคลื่อนยาย  และ
เหมาะสมกับพื้นที่ 

4.67 0.58 ดีมาก 

2.3 การออกแบบใหถอดประกอบไดงาย 5.00 0.00 ดีมาก 
2.4 การออกแบบระยะแผงควบคุมระบบเหมาะสมใน
การใชงาน 

4.33 0.58 ดี 

2.5 การออกแบบขนาดและรูปแบบเหมาะสมสําหรับ 
SME’s 

4.67 0.58 ดีมาก 

ผลเฉลี่ยการประเมิน 4.67 0.46 ดีมาก 
 

 จากตาราง 28 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร  ดานความ
เหมาะสมในดานการออกแบบในการใชงานในระดับคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 (SD=0.46)   และวิเคราะห
เปนรายหัวขอพบวา    การออกแบบใหสะดวกในการใชงานอยู ในระดับเกณฑ  ดีมาก 
( X =4.67,SD=0.58)   การออกแบบใหสะดวกในการเคลื่อนยาย  และเหมาะสมกับพ้ืนที่อยูในระดับ
เกณฑ ดีมาก ( X =4.67,SD=0.58)  การออกแบบใหถอดประกอบไดงายอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =
5.00,SD=0.00)  การออกแบบระยะแผงควบคุมระบบเหมาะสมในการใชงานอยูในระดับเกณฑ ดี
มาก ( X =4.67,SD=0.58)  การออกแบบขนาดและรูปแบบเหมาะสมสําหรับ SME อยูในระดับ
เกณฑ ดีมาก ( X =4.67,SD=0.58)  สรุปการออกแบบดานการออกแบบในการใชงานในทุกหัวขอ
อยูในระดับเกณฑ ดีมาก   
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ตาราง 29 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเชี่ยวชาญในการประเมินการออกแบบของ     
     ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการย 
     ศาสตร ตัว C (แบบ ค)  ดานความเหมาะสมในดานความปลอดภัย  (n=3) 

 
3. ความคิดเห็นการออกแบบ ความปลอดภัย X  SD. ระดับการ

ประเมิน 
3.1 ความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณ 4.00 0.00 ดี 
3.2 ระบบปองกันโดยการตัดไฟ 4.00 0.00 ดี 
3.3 การปองกันอันตรายจากการสัมผัสไฟฟา เชน ปุม  
ปลั๊ก  สายไฟฟา สวิทซ 

4.33 0.58 ดี 

3.4 ความปลอดภัยในขณะใชงาน 4.33 0.58 ดี 
3.5 ความปลอดภัยในการซอมบํารุง 4.33 0.58 ดี 
3.6 การถายและจัดเก็บสารเคมีมีความปลอดภัย 4.67 0.58 ดีมาก 

ผลเฉลี่ยการประเมิน 4.28 0.38 ดี 
 

 จากตาราง 29 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ดานความ
เหมาะสมในดานความปลอดภัยในระดับคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 (SD=0.38)   และวิเคราะหเปนราย
หัวขอพบวา       ความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.00,SD=0.00)   
ระบบปองกันโดยการตัดไฟอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.00,SD=0.00)  การปองกันอันตรายจากการ
สัมผัสไฟฟา เชน ปุม  ปลั๊ก  สายไฟฟา สวิทซอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58) ความ
ปลอดภัยในขณะใชงานอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58)  ความปลอดภัยในการซอมบํารุง
อยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58)  การถายและจัดเก็บสารเคมีมีความปลอดภัยอยูในระดับ
เกณฑ ดีมาก ( X =4.67,SD=0.58)  สรุปการออกแบบความปลอดภัยทุกหัวขออยูในระดับเกณฑ ดี  
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ตาราง 30 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเชี่ยวชาญในการประเมินการออกแบบของ 
     ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการย 
     ศาสตร ตัว C (แบบ ค)  ดานความเหมาะสมในดานการซอมบํารุง(n=3) 
 
4. ความคิดเห็นการออกแบบ การซอมบํารุง X  SD. ระดับการ

ประเมิน 
4.1 การใชวัสดุที่มีความแขง็แรงทนทาน 3.67 0.58 ดี 
4.2 ความสะดวกในการซอมบํารุง 4.33 0.58 ดี 
4.3 วัสดุอุปกรณที่ใชในการบํารุงรักษาทีช่ํารุด
สามารถซื้อไดงาย ราคาถูก 

4.33 0.58 ดี 

4.4 การตรวจสอบและบํารุงรักษาไดงาย 4.67 0.58 ดีมาก 
4.5 การทําความสะอาด ลางถังไดงาย 4.33 0.58 ดี 
4.6 การคัดแยกน้ํายาชุบและสารเคม ี 4.67 0.58 ดีมาก 

ผลเฉลี่ยการประเมิน 4.33 0.58 ดี 
 
 จากตาราง 30 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ดานความ
เหมาะสมในดานการซอมบํารุงในระดับคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 (SD=0.58)   และวิเคราะหเปนราย
หัวขอพบวา      การใชวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =3.67,SD=0.58)   
ความสะดวกในการซอมบํารุงอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58)  วัสดุอุปกรณที่ใชในการ
บํารุงรักษาที่ชํารุดสามารถซื้อไดงาย ราคาถูกอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58) การ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาไดงายอยูในระดับเกณฑ ดีมาก ( X =4.67,SD=0.58)  การทําความ
สะอาด ลางถังไดงายอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58)  การคัดแยกน้ํายาชุบและสารเคมี
อยูในระดับเกณฑ ดีมาก ( X =4.67,SD=0.58)  สรุปการออกแบบดานการซอมบํารุงทุกหัวขออยูใน
ระดับเกณฑ ดี  
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ตาราง 31 แสดงคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบนัยสําคัญของขอมูล โดย 
     ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  ประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับ 
     กระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ตัว C (แบบ ค) ในภาพรวม 
 

รายการประเมินการออกแบบ (แบบ ค) X  SD. t-test ระดับการ
ประเมิน 

1.ดานการออกแบบโครงสราง 4.33 0.46 1.617 ดี 
2.ดานการออกแบบการใชงาน 4.60 0.46 2.901 ดีมาก 
3.ดานการออกแบบความปลอดภัย 4.28 0.38 1.767 ดี 
4.ดานการออกแบบการซอมบํารุง 4.33 0.58 1.414 ดี 

การประเมินโดยรวม 4.39 0.47 1.638 ดี 
   n=4   µ=4.00     α= 0.05   t-Distribution= 2.3534         
 

 จากตาราง 31 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  ประเมินการออกแบบของชุดชบุ
เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลอืบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร (แบบ 
ค)  ผลการประเมินโดยรวมในระดับคาเฉลี่ยเทากบั 4.39 (SD=0.47)   และวิเคราะหเปนรายหัวขอ
พบวา  ดานการออกแบบโครงสรางอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.46,t=1.617,p<.05)  ดาน
การออกแบบการใชงานอยูในระดับเกณฑ ดีมาก ( X =4.60,SD=0.46,t=2.901,p<.05) ดานการ
ออกแบบความปลอดภัยอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.28,SD=0.38,t=1.767,p<.05) ดานการ
ออกแบบการซอมบํารุงอยูในระดับเกณฑ ดี ( X =4.33,SD=0.58,t=1.414,p<.05) แสดงใหเห็นวา  
ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชบุ
เคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร  จากการประเมินในภาพรวม อยูในระดับเกณฑ ดี 
( X =4.39,SD=0.47) คา t=1.64 สอดคลองกับสมมุติฐานทีร่ะดับนัยสําคญัทางสถิตทิี่ .05 
 ผูวิจัยไดนําผลการประเมินการออกแบบและสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  
สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร (แบบ ค) ที่มีความเหมาะสมใน
ดานตางๆมาพัฒนาเปนเคร่ืองตนแบบในงานวิจัยนี้     ผลการประเมินการออกแบบและสรางชุดชุบ
เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ตัว 
C(แบบ ค) ตามคุณสมบัติ 4 ดาน  คือ 

- ดานโครงสราง   
- ดานการใชงาน   
- ดานความปลอดภัย  

         - ดานการบํารุงรักษา 
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ตอนที่ 2  ผลการประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางานของชุดชุบเคลือบ 
ผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร  ตัว 
C (แบบ ค) เปรียบเทียบกับแบบเสนตรงมาตรฐาน    โดยใชแบบประเมินทาทางของ
รางกาย-RULA   ซึ่งคาที่ตองการวัดโดยใหคะแนนมาตราสวนประเมิน 5 ระดับ   
 
ตาราง 32 ความสามารถในการลดความลาจากการทํางานของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา   
      สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม  แบบเสนตรงมาตรฐาน จํานวน10  คน 
 
ความสามารถในการลดความลาจากการทํางานของชุดชบุเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม  แบบ
เสนตรงมาตรฐาน 

X   ระดับการ
ประเมิน 

ขั้นตอนที ่1 การประเมินตําแหนงแขนสวนบน (upper arm) 3.00 ระดับ 2  
ขั้นตอนที ่2 การประเมินตําแหนงแขนสวนลาง (Lower arm หรือ 
forearm) 

1.00 ระดับ 1  

ขั้นตอนที ่3 การประเมิน ตาํแหนงมือ และขอมือ (Hand และ wrist) 2.00 ระดับ 1  
ขั้นตอนที ่ 4 การประเมินการบิดขอมือ (wrist twist) 1.00 ระดับ 1  
ขั้นตอนที ่ 5 สรุปผลจากขัน้ตอนที่ 1-4 โดยใชตาราง A 3.00 ระดับ 2  
ขั้นตอนที ่ 6 ประเมินระดับของการใชแรงจากกลามเน้ือในการทํางาน 0.00 ระดับ 0  
ขั้นตอนที ่ 7 ประเมินภาระงานที่ทํา 0.00 ระดับ 0  
ขั้นตอนที ่ 8 สรุปผลคะแนนการวิเคราะหของแขนและมือ(5+6+7) 3.00 ระดับ 2  
ขั้นตอนที ่9 การวิเคราะหทาทางของศีรษะและคอ 3.00 ระดับ 2  
ขั้นตอนที1่0 การวิเคราะหตําแหนงของลําตวั (trunk) 2.00 ระดับ 1  
ขั้นตอนที1่1 การประเมินทาทางของขาและเทา 1.00 ระดับ 1  
ขั้นตอนที1่2 สรุปผลทาทางการทํางานจากขั้นตอนที9่-11 โดยใชตาราง B 3.00 ระดับ 2  
ขั้นตอนที1่3 ประเมินระดับลักษณะการใชแรงจากกลามเน้ือ 1.00 ระดับ 1  
ขั้นตอนที1่4 ประเมินระดับภาระงาน จาก น้ําหนักของหรือแรงที่ใช 0.00 ระดับ 0  
ขั้นตอนที1่5 สรุปผลการวเิคราะห ศีรษะ คอ ลําตัว ขา และเทา 2.00 ระดับ 1  

การสรุปผลระดับคะแนนของ RULA ในตาราง C (8+15) 2.00 ระดับ 1  
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จากตาราง 32  แสดงใหเห็นวา  การสรุปผลระดับคะแนนของ RULA ในตาราง C (8+15)  
คาเฉลี่ยเทากับ  2.00   ผลการประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางานของชุดชุบ
เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาแบบเสนตรงมาตรฐาน  โดยใชแบบประเมินทาทางของรางกาย-RULA   
อยูที่ระดับ 1 คืองานนั้นยอมรับได แตอาจเปนมีปญหาทางการยศาสตรไดถามีการทํางานดังกลาว 
ซ้ําๆ ตอเน่ืองเปนเวลานานกวาเดิม   

ผลการสังเกตระบบคนกับเครื่องจักร 
1. เครื่องชุบแบบเสนตรงมาตรฐาน มีความยาวประมาณ 12  เมตร  ซึ่งผูปฏิบัติงานตอง

ขยับเทาสไลดจากซายมือไปทางดานขวามือ  ไปตั้งแตขั้นตอนแรกจนสิ้นสุดกระบวนการชุบขั้นตอน
สุดทาย  และวนกลับมาเริ่มตนที่ขั้นตอนแรก ทําใหระยะการชุบเพ่ิมเปน 2  เทา   

2. กระบวนการชุบในบางขั้นตอนควรรวมเปนขั้นตอนเดียว จะชวยลดเวลาตอรอบการชุบ
ลงได  โดยเฉพาะขั้นตอนลางน้ําไหลลน รวมกับขั้นตอนลางน้ํากลั่น 

3. ขั้นตอนชุบโรเดียมมีขนาดเล็ก เพียง 5 ลิตร 
4. พ้ืนที่ใชสอยตองมีความยาวและความกวางไมนอยกวา  5 x 15 เมตร  
 
ผูวิจัยไดนําผลการประเมินชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาแบบเสนตรงมาตรฐาน  ที่ไมมี

ความเหมาะสมในดานตางๆจากผลการสังเกตระบบคนกับเครื่องจักร  มาปรับปรุงและพัฒนาเปน
เครื่องตนแบบสําหรับทดลองในงานวิจัยนี้ 
 
ตาราง 33 ความสามารถในการลดความลาจากการทํางานของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา   
     สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ตัว C (แบบ ค) จํานวน10   
     คน 
 
ความสามารถในการลดความลาจากการทํางานของชุดชบุเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใช
หลักของการยศาสตร  แบบ C 

X   ระดับการ
ประเมิน 

ขั้นตอนที ่1 การประเมินตําแหนงแขนสวนบน (upper arm) 3.00 ระดับ 2  
ขั้นตอนที ่2 การประเมินตําแหนงแขนสวนลาง (Lower arm หรือ 
forearm) 

1.00 ระดับ 1  

ขั้นตอนที ่3 การประเมิน ตาํแหนงมือ และขอมือ (Hand และ wrist) 2.00 ระดับ 1  
ขั้นตอนที ่ 4 การประเมินการบิดขอมือ (wrist twist) 1.00 ระดับ 1  
ขั้นตอนที ่ 5 สรุปผลจากขัน้ตอนที่ 1-4 โดยใชตาราง A 3.00 ระดับ 2  
ขั้นตอนที ่ 6 ประเมินระดับของการใชแรงจากกลามเน้ือในการทํางาน 0.00 ระดับ 0  
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ตาราง 33 ความสามารถในการลดความลาจากการทํางานของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา   
     สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ตัว C (แบบ ค) จํานวน10   
     คน (ตอ) 
 
ความสามารถในการลดความลาจากการทํางานของชุดชบุเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใช
หลักของการยศาสตร  แบบ C 

X   ระดับการ
ประเมิน 

ขั้นตอนที ่ 7 ประเมินภาระงานที่ทํา 0.00 ระดับ 0  
ขั้นตอนที ่ 8 สรุปผลคะแนนการวิเคราะหของแขนและมือ(5+6+7) 3.00 ระดับ 2  
ขั้นตอนที ่9 การวิเคราะหทาทางของศีรษะและคอ 3.00 ระดับ 2  
ขั้นตอนที1่0 การวิเคราะหตําแหนงของลําตวั (trunk) 2.00 ระดับ 1  
ขั้นตอนที1่1 การประเมินทาทางของขาและเทา 1.00 ระดับ 1  
ขั้นตอนที1่2 สรุปผลทาทางการทํางานจากขั้นตอนที9่-11 โดยใชตาราง B 3.00 ระดับ 2  
ขั้นตอนที1่3 ประเมินระดับลักษณะการใชแรงจากกลามเน้ือ 1.00 ระดับ 1  
ขั้นตอนที1่4 ประเมินระดับภาระงาน จาก นํ้าหนักของหรือแรงที่ใช 0.00 ระดับ 0  
ขั้นตอนที1่5 สรุปผลการวเิคราะห ศีรษะ คอ ลําตัว ขา และเทา 2.00 ระดับ 1  

การสรุปผลระดับคะแนนของ RULA ในตาราง C (8+15) 2.00 ระดับ 1  

 
จากตาราง 33  แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการลดความลาจากการทํางานของชุดชุบ

เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ตัว C 
(แบบ ค) จํานวน 10  คน   สรุปผลระดับคะแนนของ RULA ในตาราง C (8+15)  คาเฉลี่ยเทากับ  
2.00  อยูที่ระดับ 1 เทียบเทากับแบบเสนตรงมาตรฐาน    

เม่ือวิเคราะหรายหัวขอ พบวา    
หัวขอขั้นตอนที่ 1 การประเมินตําแหนงแขนสวนบน (upper arm) คาเฉลี่ยเทากับ  3.00   

ผลการประเมนิความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน โดยใชแบบประเมินทาทางของ
รางกาย-RULA   อยูที่ระดับ 2 คือ งานนั้นควรไดรับการพิจารณา  การศึกษาละเอียดขึ้นและตดิตาม
วัดผลอยางตอเน่ือง การออกแบบงานใหมอาจมีความจําเปน    

หัวขอขั้นตอนที่ 2 การประเมินตําแหนงแขนสวนลาง (Lower arm หรือ forearm) คาเฉลี่ย
เทากับ  1.00   ผลการประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน โดยใชแบบประเมิน
ทาทางของรางกาย-RULA   อยูที่ระดับ 1 คืองานนั้นยอมรับได แตอาจเปนมีปญหาทางการย
ศาสตรไดถามีการทํางานดังกลาว ซ้ําๆ ตอเน่ืองเปนเวลานานกวาเดมิ     
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หัวขอขั้นตอนที่ 3 การประเมิน ตําแหนงมือ และขอมือ (Hand และ wrist)คาเฉลี่ยเทากับ  
2.00   ผลการประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน โดยใชแบบประเมินทาทาง
ของรางกาย-RULA   อยูที่ระดับ 1 คือ งานนั้นยอมรับได แตอาจเปนมีปญหาทางการยศาสตรไดถา
มีการทํางานดังกลาว ซ้ําๆ ตอเน่ืองเปนเวลานานกวาเดิม   

หัวขอขั้นตอนที่ 4 การประเมินการบิดขอมือ (wrist twist)คาเฉลี่ยเทากับ  2.00   ผลการ
ประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน โดยใชแบบประเมินทาทางของรางกาย-
RULA   อยูที่ระดับ 1 คือ งานนั้นยอมรับได แตอาจเปนมีปญหาทางการยศาสตรไดถามีการทํางาน
ดังกลาว ซ้ําๆ ตอเน่ืองเปนเวลานานกวาเดิม   

หัวขอขั้นตอนที่ 5 สรุปผลจากขั้นตอนที่ 1-4 โดยใชตาราง Aคาเฉลีย่เทากับ  3.00  ผล
การประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน โดยใชแบบประเมินทาทางของ
รางกาย-RULA   อยูที่ระดับ 2 คือ งานนั้นควรไดรับการพิจารณา การศึกษาละเอียดขึ้นและตดิตาม
วัดผลอยางตอเน่ือง การออกแบบงานใหมอาจมีความจําเปน    

หัวขอขั้นตอนที่ 6 ประเมินระดับของการใชแรงจากกลามเน้ือในการทํางานคาเฉลี่ยเทากับ  
0.00   ผลการประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน โดยใชแบบประเมินทาทาง
ของรางกาย-RULA   อยูที่ระดับ 0 คือ งานนั้นไมพบปญหาทางการยศาสตร  
 หัวขอขั้นตอนที่ 7 ประเมินภาระงานที่ทํา  คาเฉลี่ยเทากับ  0.00   ผลการประเมิน
ความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน โดยใชแบบประเมินทาทางของรางกาย-RULA   อยู
ที่ระดับ 0 คือ งานนั้นไมพบปญหาทางการยศาสตร 

หัวขอขั้นตอนที่ 8 สรุปผลคะแนนการวิเคราะหของแขนและมือ คาเฉลี่ยเทากบั  3.00   
ผลการประเมนิความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน โดยใชแบบประเมินทาทางของ
รางกาย-RULA   อยูที่ระดับ 2 คือ งานนั้นควรไดรับการพิจารณา การศึกษาละเอียดขึ้นและตดิตาม
วัดผลอยางตอเน่ือง การออกแบบงานใหมอาจมีความจําเปน    

หัวขอขั้นตอนที่ 9 การวิเคราะหทาทางของศีรษะและคอคาเฉลี่ยเทากับ  3.00   ผลการ
ประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน โดยใชแบบประเมินทาทางของรางกาย-
RULA   อยูที่ระดับ 2 คือ งานน้ันควรไดรับการพิจารณา การศึกษาละเอียดขึ้นและติดตามวัดผล
อยางตอเน่ือง การออกแบบงานใหมอาจมีความจําเปน    

หัวขอขั้นตอนที่ 10 การวิเคราะหตําแหนงของลําตวั (trunk)คาเฉลี่ยเทากับ  2.00   ผล
การประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน โดยใชแบบประเมินทาทางของ
รางกาย-RULA   อยูที่ระดับ 1 คือ งานนั้นยอมรับได แตอาจเปนมีปญหาทางการยศาสตรไดถามี
การทํางานดังกลาว ซ้ําๆ ตอเน่ืองเปนเวลานานกวาเดมิ   

หัวขอขั้นตอนที่ 11 การประเมินทาทางของขาและเทา คาเฉลี่ยเทากับ  1.00   ผลการ
ประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน โดยใชแบบประเมินทาทางของรางกาย-
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RULA   อยูที่ระดับ 1 คือ งานนั้นยอมรับได แตอาจเปนมีปญหาทางการยศาสตรไดถามีการทํางาน
ดังกลาว ซ้ําๆ ตอเน่ืองเปนเวลานานกวาเดิม   
 หัวขอขั้นตอนที่ 12 สรุปผลทาทางการทํางานจากขั้นตอนที่ 9-11 โดยใชตาราง B  
คาเฉลี่ยเทากับ  3.00   ผลการประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน โดยใชแบบ
ประเมินทาทางของรางกาย-RULA   อยูที่ระดับ 2 คือ งานน้ันควรไดรับการพิจารณา การศึกษา
ละเอียดขึ้นและติดตามวัดผลอยางตอเน่ือง การออกแบบงานใหมอาจมีความจําเปน    

หัวขอขั้นตอนที่ 13 ประเมินระดับลักษณะการใชแรงจากกลามเนื้อ คาเฉลี่ยเทากับ  1.00   
ผลการประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน โดยใชแบบประเมินทาทางของ
รางกาย-RULA   อยูที่ระดับ 1 คือ งานนั้นยอมรับได แตอาจเปนมีปญหาทางการยศาสตรไดถามี
การทํางานดังกลาว ซ้ําๆ ตอเน่ืองเปนเวลานานกวาเดิม   

หัวขอขั้นตอนที่ 14 ประเมินระดับภาระงาน จาก น้ําหนักของหรือแรงที่ใชคาเฉลี่ยเทากับ  
0.00   ผลการประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน โดยใชแบบประเมินทาทาง
ของรางกาย-RULA   อยูที่ระดับ 0 คือ งานนั้นไมพบปญหาทางการยศาสตร 

หัวขอขั้นตอนที่ 15 สรุปผลการวิเคราะห ศีรษะ คอ ลําตัว ขา และเทาคาเฉลี่ยเทากับ  
2.00   ผลการประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน   โดยใชแบบประเมินทาทาง
ของรางกาย-RULA   อยูที่ระดับ 1 คือ งานนั้นยอมรับได แตอาจเปนมีปญหาทางการยศาสตรไดถา
มีการทํางานดังกลาว ซ้ําๆ ตอเน่ืองเปนเวลานานกวาเดิม   

 
ผลการสังเกตระบบคนกับเครื่องจักร 
1.เครื่องชุบแบบ C  มีความยาวตามรัศมี ประมาณ 4  เมตร  ซึ่งผูปฏิบัติงานตองขยับเทา

สไลดจากซายมือไปทางดานขวามือ  ไปตั้งแตขั้นตอนแรกจนสิ้นสุดกระบวนการชุบขั้นตอนสุดทาย  
และย่ําเทาอยูกับที่ ไดการกระจัดเทากับศูนย  ไมตองเดินวนกลับ  ซึ่งเปนระยะทาง 2 เทา 

2.พ้ืนที่ใชสอยตองมีความยาวและความกวาง  อยางนอย  3 x 4 เมตร  
 
ผลการสัมภาษณผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคนกับเครื่องจักรจํานวน  10 คน 
1.สะดวกในการชุบ ดวยขั้นตอนที่สั้นลง และไมตองเดินวนกลับไปมาที่จุดเริ่มตน 
2.ไมรูสึกเมื่อย  อุปกรณใชงาย  จัดเก็บน้ํายาชุบไดงาย 
3.ไมตองเดิน ไมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ 
4.ลางถัง  เติมนํ้า  และปลอยนํ้าทิ้งไดงาย 
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ในการออกแบบชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา    
สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร 
 สําหรับขอมูลจากคําถามปลายเปด  เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน  แสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบและพฒันาชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการ
ชุบเคลือบโรเดียม  โดยใชหลักของการยศาสตร    ผูวิจัยไดรวบรวมขอเสนอแนะตางๆจาก
ผูเชี่ยวชาญ  มีดังนี้ 
 

 จากการนําแบบโครงสรางของชุดชุบเคลอืบผิวโลหะดวยไฟฟา โดยใชหลักการยศาสตร 
ตัว C แบบ (ก) แบบ (ข)   และแบบ (ค)      ไดประเมินกับชางชํานาญการ  พบวา   

1.การออกแบบโครงสรางแบบ (ก)    
  1.1 ราคาแพง 
  1.2 มีวัสดุอุปกรณที่ราคาสงู  
  1.3 มีโครงสรางที่ขึ้นรูปประกอบตองใชเครื่องมือชางที่หายาก   
   1.4 การติดตั้งระบบไฟฟาและระบบน้ําที่ระดับยาก    
    1.5 เคลื่อนยายไมสะดวก   
2.การออกแบบโครงสรางแบบ (ข)    
   2.1 ราคาคอนขางแพง  
   2.2 โครงสรางทึบไป  
   2.3 มีความยากในการขึ้นรูป 
   2.4 น้ําหนักอาจหนักเกินไป  เคลื่อนยายไมสะดวก   
3.การออกแบบโครงสรางแบบ (ค)     
   3.1 เพ่ิมขนาดถังชุบใหใหญกวานี้อีกได  เพ่ือเพ่ิมกําลังผลิตตอรอบ  
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับ

กระบวนการชบุเคลือบโรเดียม  โดยใชหลักของการยศาสตร   
1. ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิฮีตเตอรใหเปนมาตรฐาน 
2. ควรมรีะบบควบคุมเวลาชบุ 
3. ควรออกแบบจิ๊ก (jig) แขวนชิ้นงานใหเหมาะสม 
4. หากจะเพิ่มความแข็งแรงของชั้นวางหมอแปลงไฟควรเปนสแตนเลสทั้งหมด 
5. ควรปรบัเพ่ิมขั้วบวก(ตัวลอ)  เปน 2 ขั้ว  ชวยใหอัตราการเกาะติดดีขึน้  
6. ควรทําแทนยนืความหนาประมาณ 10 cm.กรณี พนักงานชุบมีความสูงไมเกิน 150cm. 
7.  ราคาเหมาะสม   ดวยขนาดโครงสรางเหมาะสม  ขนาดกะทัดรดั  ถอดประกอบไดงาย  

โครงสรางดูโปรงการขึ้นรูปงาย   ไมหนักเกินไป  อุปกรณและวสัดุสามารถหาไดงายในทองตลาด  
การติดตั้งสะดวก สามารถนาํไปสรางชุดชบุตนแบบตอยอดเพื่อทางธุรกิจได 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
 
             การวิจัยนี้มีวตัถปุระสงคเพ่ือการพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา   โดยการ
ออกแบบและสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม  โดยใช
หลักของการยศาสตร   เปนการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณทางดานการผลิต
เครื่องประดับและผูที่มีความสามารถดานวิศวกรรมเปนผูประเมิน  ทั้งน้ีไดดําเนินการ  โดยการ
ประเมินการออกแบบ  ดังนี้ 
 
สรุปผลการวเิคราะหขอมูล 

ผลการประเมนิการออกแบบของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา   ผูวิจัยไดนําผลการวิจัย
นําเสนอเปนรายหัวขอ เพ่ือใหสอดคลองกับสมมุติฐาน ดังนี้ 
                1. ผลประเมินการออกแบบของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการ
ชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ตัว C (แบบ ก)  ผลการประเมินโดยรวมในระดับ
คาเฉลี่ยเทากบั 4.05 และวเิคราะหเปนรายหัวขอพบวา  ดานการออกแบบโครงสรางมีคาเฉลีย่ 4.33  
ดานการออกแบบการใชงานมีคาเฉลี่ย 3.93  ดานการออกแบบความปลอดภัยมีคาเฉลี่ย 4.28  ดาน
การออกแบบการซอมบํารุงมีคาเฉลี่ย 3.67  แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของ
ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชบุเคลือบโรเดียมโดยใชหลกัของการยศาสตร  
จากการประเมินในภาพรวม อยูในระดับเกณฑ ดี  

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะการออกแบบโครงสรางแบบ (ก)   
   -ราคาแพง 
  - มีวัสดุอุปกรณที่ราคาสูง  
   - มีโครงสรางที่ขึ้นรูปประกอบตองใชเครือ่งมือชางที่หายาก   
   - การติดตั้งระบบไฟฟาและระบบน้ําที่ระดับยาก    
     - เคลื่อนยายไมสะดวก   
   2. ผลประเมินการออกแบบของชุดชบุเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการ

ชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ตัว C (แบบ ข)  ผลการประเมินโดยรวมในระดบั
คาเฉลี่ยเทากบั 4.19  และวิเคราะหเปนรายหัวขอพบวา  ดานการออกแบบโครงสรางมีคาเฉลีย่ 
4.00  ดานการออกแบบการใชงานมีคาเฉลี่ย 4.17  ดานการออกแบบความปลอดภัย มีคาเฉลีย่
4.17  ดานการออกแบบการซอมบํารุงมีคาเฉลี่ย 4.17 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญประเมินการ
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ออกแบบของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชบุเคลือบโรเดียมโดยใชหลกั
ของการยศาสตร  จากการประเมินในภาพรวม อยูในระดับเกณฑ ดี  

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะการออกแบบโครงสรางแบบ (ข)   
    - ราคาคอนขางแพง  
     - โครงสรางทึบไป  
     - มีความยากในการขึ้นรูป 
     - น้ําหนักอาจหนักเกินไป  เคลื่อนยายไมสะดวก  
   3.  ผลประเมินการออกแบบของชุดชบุเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการ

ชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ตัว C (แบบ ค)  ผลการประเมินโดยรวมในระดบั
คาเฉลี่ยเทากบั 4.39 และวเิคราะหเปนรายหัวขอพบวา  ดานการออกแบบโครงสรางมีคาเฉลีย่4.33 
ดานการออกแบบการใชงานมีคาเฉลี่ย 4.60  ดานการออกแบบความปลอดภัยมีคาเฉลี่ย 4.28  ดาน
การออกแบบการซอมบํารุงมีคาเฉลี่ย 4.33  แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบของ
ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชบุเคลือบโรเดียมโดยใชหลกัของการยศาสตร  
จากการประเมินในภาพรวม อยูในระดับเกณฑ ดี  

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะการออกแบบโครงสรางแบบ (ค)   
    - เพ่ิมขนาดถังชุบใหใหญกวานี้อีกได  เพ่ือเพ่ิมกําลังผลิตตอรอบ  
จากผลการประเมินผูวิจัยไดนําการออกแบบของชุดชบุเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับ

กระบวนการชบุเคลือบโรเดียมโดยใชหลกัของการยศาสตร (แบบ ค) นํามาสรางเครื่องตนแบบ 
เพราะมีคาเฉลี่ยทั้งหมดในภาพรวมสูงที่สุด  และผูเชยีวชาญเสนอแนะใหสรางแบที่มีตนทุนถกูที่สุด 

   4. ผลประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางานของชุดชุบเคลือบผิวโลหะ
ดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ตัว C (แบบ ค)   
โดยใชแบบประเมินทาทางของรางกาย-RULA   มีคาเฉลี่ย   2.00   ผลอยูที่ระดับ 1   คือ งานนั้น
ยอมรับได แตอาจเปนมีปญหาทางการยศาสตรไดถามีการทํางานดังกลาว ซ้ําๆ ตอเน่ืองเปน
เวลานานกวาเดิม  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นผลของการวิจัยไดอภิปรายผลของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวย
ไฟฟา   สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตรทั้ง 3 แบบ  การ
ออกแบบและสราง  อภิปรายผลการประเมินเปนคาเฉลีย่ในภาพรวม ดังนี้   
   1.1  ผลประเมินการออกแบบของชุดชบุเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการ
ชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ตัว C (แบบ ก)  ผลการประเมินโดยรวมในระดบั
คาเฉลี่ยเทากบั 4.05 จากการประเมินในภาพรวม อยูในระดับเกณฑ ดี คา t=0.255  สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05  และสรางตนแบบไดแตตนทุนสูง 
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   1.2  ผลประเมินการออกแบบของชุดชบุเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการ
ชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ตัว C (แบบ ข)  ผลการประเมินโดยรวมในระดบั
คาเฉลี่ยเทากบั 4.05 จากการประเมินในภาพรวม อยูในระดับเกณฑ ดี คา t=0.255  สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 และสรางตนแบบไดแตตนทุนสูง 
   1.3  ผลประเมินการออกแบบของชุดชบุเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการ
ชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ตัว C (แบบ ค)   จากการประเมินในภาพรวม อยูใน
ระดับเกณฑ ดี 4.39 คา t=1.638  สอดคลองกับสมมุตฐิานที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ .05  และ
สรางตนแบบไดมีตนทุนต่ําเหมาะสม  

     อภิปรายผลการออกแบบของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชุบ
เคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ตัว C (แบบ ค) ขนาดความกวาง 1.60 เมตร   ความ
ยาว 1.80 เมตร  ความสูง 1.40 เมตร  การออกแบบกระบวนการชุบดวยไฟฟา สําหรับกระบวนการ
ชุบเคลือบโรเดียม  ผูวิจัยไดออกแบบขั้นตอนการชุบจํานวน 9 ขั้นตอน ดังน้ี  1.ขั้นตอนลางดวย
ไฟฟา 2.ขั้นตอนลางน้ําไหลลน 3.ขั้นตอนกระตุนผิวดวยกรด  4.ขั้นตอนลางดวยนํ้ากลั่น 5.ขั้นตอน
น้ํายาชุบเงิน 6.ขั้นตอนลางเก็บกลับน้ํายาชุบเงิน 7.ขั้นตอนน้ํายาชุบโรเดียม  8.ขั้นตอนลางเก็บ
กลับน้ํายาชุบโรเดียม 9.ขั้นตอนลางน้ําไหลลนและน้ํารอน  เน่ืองจากการพัฒนาโครงสรางจากขอมูล
ที่ไดกลาวมาถึงความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  ประกอบดวย   ชุดถังบรรจุ
น้ํายาชุบขนาด 15 ลิตร   ชุดหมอแปลงจายไฟฟากระแสตรง 15V 0-30 A  ชุดควบคุมเวลา และชุด
ควบคุมอุณหภูมิ  หลังจากการสรางเครื่องตนแบบซ่ึงมีความสมบูรณของกระบวนการชุบตามทฤษฎี  
สามารถชุบไดจริง และสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรเพ็ญ  อนุรัตนานนท.(2550: บทคัดยอ)    
ไดทดลองและศึกษาเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาในการชุบทองบนเครื่องประดับ
แหวนทองเหลือง” เปนการทดลองโดยทําการทดลองบนแหวนทองเหลือง 4 แบบ  และใชความ
หนาแนนของกระแสไฟฟาในขั้นตอนการชุบทอง 5 คา คือ 1,2,3,4  และ 5 แอมแปร/ตาราง
เดซิเมตร  พบวา  ไดผลเหมือนกัน  คือ ที่ความหนาแนนของกระแสไฟฟา 1 แอมแปร/ตาราง
เซนติเมตร  มีประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาสูงที่สุด  ที่ 2,3,4  และ 5 แอมแปร/ตารางเดซิเมตร  มี
ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาลดลงตามลําดับ แสดงใหเห็นวา การใชคาความหนาแนนของ
กระแสไฟฟาต่ําจะใหประสิทธิภาพของกระแสไฟฟาสูงกวาการใชคาความหนาแนนของ
กระแสไฟฟาสูง และสอดคลองกับงานวิจัยของสมคิด ภิรมยภักดี.(2549: บทคัดยอ) ไดทดลองและ
พัฒนาเรื่อง “การพัฒนากระบวนการชุบสังกะสีแบบจุมรอน กรณีศึกษา บริษัท เอ้ือวิทยาเครื่อง
อุปกรณ จํากัด “หลังจากการพัฒนากระบวนการชุบสังกะสีไดคุณภาพชิ้นงานชุบสังกะสีแบบจุมรอน
ที่มีผิวเคลือบที่ไดความหนาสม่ําเสมอเปนไปตามเกณฑขอยอมรับ คือ ชิ้นงานที่มีความหนานอย
กวา 6.0 มม.ความหนาผิวเคลือบเทากับ 91+5 ไมครอน ไดคาดัชนี 0.56 สวนชิ้นงานที่มีความหนา
มากกวาหรือเทากับ 6.0 มม. ความหนาผิวเคลือบเทากับ 100+10 ไมครอน  คาดัชนี 0.40 ซึ่งไดคา
ดัชนีความสามารถของกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุมรอนที่สูงขึ้นกวากอนการพัฒนา  
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 2. จากสมมุติฐานที่ตั้งขึ้น  ผลของการวิจัยไดอภิปรายผลของการออกแบบชุดชบุเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา   สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตรตัว C (แบบ 
ค) อยูในระดับเกณฑ ดี  และเปนการประเมินการออกแบบ ทั้ง 4 ดาน คือ 

  2.1  ดานการออกแบบโครงสราง   พบวา  การออกแบบอยู ในระดับเกณฑ  ดี 
( X =4.33,SD=0.46,t=1.617,p<.05)  ทั้งนี้ เพราะความเหมาะสมของโครงสรางตามทฤษฎี
กระบวนการชุบเคลือบผิวดวยไฟฟาดานโครงสราง  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ไพรัช ยังวัฒนา 
และคณะ (2547: บทคัดยอ) ไดสรางและทดลองเรื่อง “ เครื่องชุบแข็งผิวโลหะดวยวิธีเหน่ียวนํา
สนามแมเหล็กไฟฟาแบบควบคุมความถี่ “  ไดนําเสนอแหลงจายกําลังความถี่สูงสําหรับการใหความ
รอนแบบเหนี่ยวนํา  อินเวอรเตอรแบบเต็มคลื่น    ซึ่งใชมอสเฟตกําลังเปนอุปกรณในการสวิตซใช
สรางแรงดันไฟฟาความถี่สูงที่จะจายใหกับโหลดเหนี่ยวนํา   อินเวอรเตอรนี้จะถูกความคุมแบบเปด
ดวยไอวี   Pulse  Width Modulation (PWM)  เบอร TL494 ผลลัพธของแรงดันและกระแสทางดาน
เอาทพุทจะตอเขากับวงจรภาระแบบอนุกรมรีโซแนนซ  ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชงานในการให
ความรอนไดหลายรูปแบบโดยขึ้นอยูกับงานการใชงาน และทํางานที่ความถี่ 50 kHz-200kHz โดยมี
พิกัดกําลังไฟฟาสูงสุด 1500 VA 

ความแข็งแรงของโครงสราง รูปทรงของเคร่ืองสวยงาม จัดวางตําแหนงอุปกรณเหมาะสม  
ความสูง  ความกวาง  ความยาวเหมาะสมกับหลักการยศาสตร  และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วรพจน เสรีรัส และ ชนกานต วุฒิวรคุปต.(2009:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การปรับปรุง
กระบวนการชุบเคลือบสังกะสีดวยไฟฟาบนที-นัต  โดยใชเทคนิควิศวกรรมคุณภาพ ดังน้ี
กระบวนการชุบเคลือบสังกะสีดวยไฟฟาเปนกระบวนการทางปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญตอการผลิตที-นัต
เปนอยางมาก  ปจจุบันนี้พบวาในกระบวนการชุบยังขาดการควบคุมที่ดีเนื่องจากยังไมมีการสราง
วิธีทํางานที่เปนมาตรฐาน   ซึ่งทําใหเกิดขอบกพรองของที-นัตเปนจํานวนมาก   โดยปญหา
ขอบกพรองที่เกิดขึ้น ไดแก  ชิ้นงานเปนรอย  เปนคราบมัว  ชุบติดไมทั่ว  ไหม  ลอกงาย เปนผื่น
เม็ดๆ  และเกลียวดํา   ซึ่งขอบกพรองที่เกิดขึ้นทําใหนํากลับไปซอมใหม  ทําใหเสียทรัพยากรโดย
ไมจําเปนเสียเวลา  วัตถุดิบและแรงงาน  จากปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัย จึงมุงเนนศึกษาวิเคราะห
ถึงสาเหตุของขอบกพรองที่เกิดขึ้นและปรับปรุงกระบวนการชุบสังกะสี  เพ่ือใหมีการควบคุมที่ดีและ
มีการทํางานที่เปนมาตรฐาน   โดยมีการศึกษาวิจัยที่โรงงานชุบสังกะสีแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม   
จากการศึกษาพบวาปญหาขอบกพรองที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากขาดการตรวจสอบในกระบวนการ
ผลิต  วิธีการปฏิบัติการไมเหมาะสม   ไมมีมาตรฐานในการทํางาน  เปนตน   จากนั้นผูวิจัยจึงทํา
การปรับปรุงโดยกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม   สรางระบบการทํางานใหมใหมีการควบคุม
การปฏิบัติงาน  โดยกําหนดเปนมาตรฐานการทํางาน  ในรูปแบบของเอกสารอยางชัดเจน  มีการ
จัดทําคูมือนํ้ายาชุบโลหะ   จัดทําใบตรวจสอบน้ํายา   จัดทําแผนการบํารุงรักษาตางๆ มาใชใน
โรงงาน  พบวากระบวนการชุบมีวิธีการทํางานที่เปนมาตรฐานขึ้นและมีควบคุมที่ดี ทําใหปญหา
ขอบกพรองที่เกิดขึ้นมีจํานวนลดลงจาก 8.96% เปน 3.19 % 
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       2.2 ดานการออกแบบการใชงาน พบวา การออกแบบอยูในระดับเกณฑ ดีมาก 
( X =4.60,SD=0.46,t=2.901,p<.05) ทั้งน้ีเพราะมีการออกแบบใหสะดวกในการใชงาน การ
ออกแบบใหสะดวกในการเคลื่อนยายและเหมาะสมกับพ้ืนที่ การออกแบบใหถอดประกอบไดงาย 
การออกแบบระยะแผงควบคุมระบบเหมาะสมในการใชงาน การออกแบบขนาดและรูปแบบ
เหมาะสมสําหรับ SMEและสอดคลองกับงานวิจัยของ พนม  เสือสืบพันธุ. (2545 : บทคัดยอ) ได
ออกแบบและสรางเร่ือง “ออกแบบและสรางเครื่องกําเนิดสัญญาณพัลสชุบเคลือบผิวกรอบขาไอซี “  
โดยออกแบบวงจรจายกําลังไฟฟากระแสตรงปรับคาไดตั้งแต 0-30 V  0-5 A แบบลิเนียร  พรอมทั้ง
วงจรกําเนิดความถี่ตั้งแต 1- 99  มิลลิวินาทีและวงจรขับกําลัง  โดยใหสัญญาณไฟตรงจากวงจรจาย
กําลังไฟฟาจายเขาวงจรกําเนิดและขับสัญญาณพัลส  โดยนําไปใชกับในการชุบกรอบขาไอซี โดย
การทดสอบประสิทธิภาพของรูปคลื่นที่ไดเม่ือจายภาระที่เปนถังชุบกับการจายภาระที่เปนตัว
ตานทาน  เพ่ือทดสอบสัญญาณพัลสที่ได  ตามทฤษฎีของ  Enrique Gutierrez Jr. 

ผลการทดสอบสรุปไดวา ออกแบบและสรางเครื่องกําเนิดสัญญาณพัลสชุบเคลือบผิวกรอบ
ขาไอซี มีรายละเอียด  ดังน้ี  

1. ชุดกําเนิดสัญญาณพัลส สามารถปรับคลื่นคาบเวลาของรูปคลื่นไดตั้งแต 1-99 มิลลิวินาที 
2. ชุดจายกําลังไฟฟากระแสตรง   สามารถจายกระแสไฟฟาไดตั้งแต 0-5 แอมป ปรับ

แรงดันไดตั้งแต 0-30 โวลท 
3. คากระเพื่อมของสัญญาณหรือคาสัญญาณรบกวนต่ํากวา 5 % ของคาปรับตั้งสัญญาณ

พัลสในภาระแบบตัวตานทนที่ปรับคากระแสขาออกที่ 5 แอมป แตสูงกวา 5 % เทากับ 6.25 %   
เม่ือปรับคากระแสดานออกที่ 3.5 แอมป และกรณีเม่ือจายเขาถังชุบโดยปรับคากระแสที่ 3.4 แอมป 
จะมีคาการกระเพื่อหรือคาสัญญาณรบกวนมากขึ้น 

4.คาการกระโดดของสัญญาณพัลสต่ํากวา 5 % ของคาปรับตั้งสัญญาณพัลสในภาระแบบ
ตัวตานทานและภาระที่ตอเขาชองชุบเคลือบผิวกรอบขาไอซี ทั้งการเปลี่ยนตําแหนงการวัดที่ขาออก
ของสัญญาณพัลสและที่วัดครอมที่หนาสัมผัสใกลชองที่น้ํายาที่เกิดปฏิกิริยาอิเลคโทรไลท 

5.คาเวลาในการตั้งตัวรูปคลื่นนอยกวา 1 ใน 10 ของความกวางพัลสทั้งภาระที่เปนตัว
ตานทานและชองใกลบริเวณการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยจะเห็นการหนวงของเวลาชัดเจนเม่ือวัดครอม
ชองใกลบริเวณการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

6.เครื่องกําเนิดสัญญาณพัลสมีเปอรเซ็นตการผิดพลาดจากการปรับคาเวลา On Time/Off 
Time ตอคาเวลาที่แสดงที่ออสซิลโลสโคป เทากับ 0.1 % 

       2.3 ดานการออกแบบความปลอดภัย พบวา การออกแบบอยูในระดับเกณฑ ดี 
( X =4.28,SD=0.38,t=1.767,p<.05) ทั้งน้ีเพราะมีความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณ ระบบ
ปองกันโดยการตัดไฟ การปองกันอันตรายจากการสัมผัสไฟฟา เชน ปุม  ปลั๊ก  สายไฟฟา สวิทซ 
ความปลอดภัยในขณะใชงาน ความปลอดภัยในการซอมบํารุง การถายและจัดเก็บสารเคมีมีความ
ปลอดภัย และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิรุตติ์ กิจพจนี, อํานวย จําปาทอง, จิระศักดิ์ จีนเสวก 
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(2548: บทคัดยอ) ปริญญานิพนธนี้  เปนการสรางเครื่องชุบโลหะดวยไฟฟา โดยใชหลักการสวิตช 
ดวยวงจรแปลงผันแบบฟูล - บริดจคอนเวอรเตอร โดยใชมอสเฟตกําลังเปนอุปกรณสวิตช และ
ประกอบดวยวงจรพัลสวิดมอดูเลชั่น ซึ่งจะทําหนาที่สรางสัญญาณควบคุมและสงไปที่ ชุดขับนําเกต
ของมอสเฟตกําลัง ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากเกิดกําลังงานสูญเสีย จากการสวิตชต่ําและไม
จําเปนตองใชวงจรสนับเบอร โดยเครื่องชุบโลหะดวยไฟฟานี้ สามารถใชงานในการชุบโลหะได
หลายชนิด โดยขึ้นอยูกับชนิดของน้ํายาและตัวลอที่จะนํามาชุบใหติดกับชิ้นงาน  

       2.4 ดานการออกแบบการซอมบํารุง พบวา การออกแบบอยูในระดับเกณฑ ดี 
( X =4.33,SD=0.58,t=1.414,p<.05) ทั้งนี้เพราะมีการใชวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน  สะดวกใน
การซอมบํารุง วัสดุอุปกรณที่ใชในการบํารุงรักษาที่ชํารุดสามารถซื้อไดงาย การตรวจสอบและ
บํารุงรักษาไดงาย การทําความสะอาด ลางถังไดงาย การคัดแยกน้ํายาชุบและสารเคมี และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ พงพันธุ ประสิทธิเมตต.(2547: บทคัดยอ)  ไดพัฒนาและสรางเรื่อง “การ
พัฒนาเครื่องมือทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนสําหรับระบบแจงเหตุเพลิงไหม “ โดยกําหนด
เกณฑในการพัฒนาเปนแบบเพิ่มขึ้นตอพิกัดเวลา  คืออุณหภูมิคงที่ 57 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิ
เพ่ิมขึ้น เกิน 7 องศาเซลเซียสตอนาที(วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย.2535 : 26)  การออกแบบ
สวนควบคุมความรอนผูวิจัยกําหนดระบบการปองการ 2 ลําดับ คือ ระดับที่ 1 ปองกันดานอุณหภูมิ
ใหอยูในชวง 57 องศาเซลเซียส  + 5 องศาเซลเซียสลําดับที่ 2 ปองกันโดยการหนวงเวลาไมใหเกิน 
1 นาที ผลการพัฒนาการทดสอบประสิทธิภาพและการประเมินทางดานกายภาพ  เครื่องมือทดสอบ
อุปกรณตรวจจับความรอนสําหรับระบบแจงเหตุเพลิงไหมมีดังน้ี  ผูวิจัยไดพัฒนา โดยสรางอุปกรณ
แหลงจายไฟฟากระแสตรงแรงดัน  12 โวลทดีซี 500  มิลลิแอมปและออกแบบเครื่องมือทดสอบ
ลักษณะเปนกานที่มีชุดใหความรอน  ขนาดกวาง 15 เซนติเมตร  อยูดานบนโดยกานมีความยาว 
1.20 เมตร  พรอมทั้งไดทดสอบประสิทธิภาพและประเมินทางดานกายภาพ  สรุปไดวาเครื่องมือ
ทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนสําหรับระบบแจงเหตุเพลิงไหมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
สามารถใชงานไดตามเกณฑที่ระยะที่ 5 เซนติเมตร   เครื่องมือทํางานที่เวลา 30 นาที  โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยอยูอยูที่ 58.78  องศาเซลเซียส 

 3. จากสมมุติฐานที่ตั้งขึ้น  ผลของการวิจัยไดอภิปรายผลของการออกแบบชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟา สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตรตัว C (แบบ 
ค) ผลการประเมินอยูที่ระดับ 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.00  (SD= 0.00 ) หมายความวา  ชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม  โดยใชหลักของการยศาสตร แบบ (ค) ที่
ไดออกแบบ มีระดับความลาอยูในระดับที่ยอมรับได แตทั้งน้ีอาจมีปญหาความลาไดถามีการทํางาน
ดังกลาว ซ้ําๆ ตอเนื่องเปนเวลานาน  สามารถลดระยะทางในการเดินและลดเวลาในการทํางาน 
สอดคลองทางทฤษฏีของการเคลื่อนไหวของรางกาย (สราวุธ  สุธรรมาสา,คณะ.2550) หมายถึง 
การออกแรงเคลื่อนที่ของบุคคล เพ่ือทํางานชิ้นหนึ่งชิ้นใดใหสําเร็จ ในระยะเวลาที่อาจจะกําหนดไว 
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การเคลื่อนไหวของรางกาย มีความสําคัญในการทํางาน เพราะถาตัว
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เคลื่อนไหวไดถูกทิศทางจะประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานและชวยตัดการเคลื่อนไหวที่ไรประโยชน
หรือไมมีประสิทธิภาพออกไป   สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา   บังเมฆ.(2547: บทคัดยอ)    
ไดศึกษาเรื่อง “เปรียบเทียบผลของการวิ่งบนพ้ืนเรียบและพื้นลาดชัน ที่มีตอความเมื่อยลาของ
กลามเน้ือขา ผลการวิจัยพบวา การเปลี่ยนแปลงของคาความเมื่อยลาของกลามเน้ือขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาและระดับความชันของการวิ่ง ดังนี้  

การวิ่งบนพื้นเรียบ  0 องศา  ความเมื่อยลาของกลามเน้ือขาสวนลางทั้ง 4 มัด  เกิดความ
เม่ือยลาขึ้นจากระยะเวลาที่ใชในการวิ่งเทานั้น 

การวิ่งบนพ้ืนลาดชัน  3 องศา  คาเฉลี่ยของความเมื่อยลาของกลามเน้ือขาสวนลางทั้ง 4 
มัด  เกิดความเมื่อยลาขึ้นจากระยะเวลาและจากมัดกลามเน้ือเอง 

ผลการระหวางการวิ่งบนพ้ืนเรียบ 0 องศา และการวิ่งบนพ้ืนลาดชัน  3 องศา   ทั้ง 30 นาที  
พบวา คาเฉลี่ยของความเมื่อยลาของกลามเนื้อนองสวนนอก   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในนาทีที่ 10 และ 13  คาเฉลี่ยของความเม่ือยลาของกลามเนื้อนองสวนใน  มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในนาที 17  คาเฉลี่ยของความเมื่อยลาของ
กลามเน้ือโซเลียส   ไมมีความแตกตาง   คาเฉลี่ยของความเมื่อยลาหนาแขง  มีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในนาทีที่ 26   และไดปรับปรุงอุปกรณควบคุมใหสะดวก  ทั้งน้ีชุด
ชุบสามารถเคลื่อนยายโดยงาย  ปรับระดับ  แยกสวนไดและมีขนาดพอเหมาะใชไดในพื้นที่จํากัดได  
ติดตั้งในพื้นที่อยางนอย 3x4 ตารางเมตร ชวยลดปญหาดานการยศาสตร  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  วิลาวัลย ชัยแกน และคณะ (2550: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  “ปจจัยดานการยศาสตรและ
อัตราความชุกของอาการปวดทางโครงรางและกลามเนื้อในคนงานโรงงานผลิตชิ้นสวนสารกึ่งตัวนํา
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  “ วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานการยศาสตรดานทาทางการ
ทํางานไมเหมาะสม  ทาทางการทํางานซ้ําซาก  และการยกของ  อัตราความชุกของอาการปวดทาง
โครงรางและกลามเน้ือ และความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตรและอัตราความชุกของ
อาการปวดทางโครงรางและกลามเนื้อ พบวา การสัมผัสปจจัยทางการยศาสตรดานทาทางการ
ทํางานไมเหมาะสมรวมทาทางการทํางานซ้ําซาก  และทาทางการทํางานไมเหมาะสมรวมการยก
ของ  มีความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตรและอัตราความชุกของอาการปวดทางโครงราง
และกลามเน้ือที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   และสอดคลองกับงานวิจัยของ วัฒนา เอียวสวัสดิ์.
(2541: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง คลื่นไฟฟากลามเนื้อและความเมื่อยลาของพนักงานจับเสน
ขนมจีนที่นั่งปฏิบัติงานบนเกาอี้เตี้ยและเกาอ้ีนั่งกึ่งยืนของพนักงานโรงงานขนมจีนรัตนพร  นิคม
ขนมจีนฉะเชิงเทรา  จํานวน 10 คน โดยใชเครื่องมือวัดคลื่นไฟฟาของกลามเน้ือหลัง  กลามเน้ือขา  
รวมกับใชแบบสอบถามความรูสึกเม่ือยลา   ขณะทํางานเกาอ้ีเตี้ยและเกาอ้ีนั่งกึ่ง  90  นาที นําผลที่
ไดมาเปรียบเทียบกัน  พบวากลามเนื้อหลังสวนลาง  ขณะที่นั่งทํางานบนเกาอ้ีนั่งกึ่งยืนมีความ
เม่ือยลาของกลามเนื้อนอยวาการนั่งทํางานบนเกาอ้ีเตี้ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตกลามเนื้อขา
ไมพบความแตกตางระหวางการนั่งทํางานบนเกาอ้ีเตี้ยและเกาอ้ีนั่งกึ่ง  อีกทั้งยังพบวา  คา
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คลื่นไฟฟากลามเนื้อที่วัดได สามารถใหรายละเอียดการทํางานของกลามเนื้อไดดีกวาใช
แบบสอบถามความรูสึกเมื่อยลาอีกดวย  
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
       ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  

สําหรับกระบวนการชุบเคลอืบโรเดียม  โดยใชหลักของการยศาสตร   
1. ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิฮีตเตอรใหเปนมาตรฐาน 

    2. ควรมีระบบควบคุมเวลาชบุ 
3. ควรออกแบบจิ๊ก (jig) แขวนชิ้นงานใหเหมาะสม 
4. ควรเพิ่มความแข็งแรงของชั้นวางหมอแปลงไฟควรเปนสแตนเลสทั้งหมด 
5. ควรปรับเพ่ิมขั้วบวก(ตัวลอ)  เปน 2 ขั้ว  ชวยใหอัตราการเกาะติดดขีึ้น  

           6. เพ่ิมขนาดถังชุบใหใหญกวานี้อีกได  เพ่ือเพ่ิมกําลังผลิตตอรอบ  
             7. ควรติดหลอดไฟสองสวางดานบนตัวเครื่อง จะไดทํางานไดอยางสมบูรณ 
  8. ควรมีกลองปดมอเตอร สําหรับปองกันสารเคมี 
            9. แปนควบคุมระบบไฟฟาสามารถเปลีย่นจากกลองไมเปนวัสดุ PP เหมือนถัง 
จะชวยเรื่องความทนทานและทนการกัดกรอนจากสารเคมี 
 

ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งตอไป 
      1.  การออกแบบจิ๊ก (jig) แขวนชิ้นงานและออกแบบขัว้บวก(ตวัลอ)   เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเคลือบเกาะผิว 
      2.  ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความเมื่อยลากับระดับความเคนหรือระหวางความ
เม่ือยลากับผลผลติจากการปฏิบัติงาน 
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แบบประเมิน 
การออกแบบชุดชุบเคลอืบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม 

โดยใชหลักของการยศาสตร 
 
 

 แบบประเมินชุดนี้  เปนการประเมินการออกแบบและการพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะ
ดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร และสํารวจความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสาํหรับกระบวนการ
ชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร 
 
 คําชี้แจง  แบบประเมินชุดนี้แบงออกเปน 4 ตอน 
ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย คาํถามจํานวน 4 ขอ 
ตอนที่ 2  แบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการออกแบบของชดุชุบเคลือบผิว
โลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร จํานวน 22 ขอ 
ประกอบดวย  คุณลักษณะสมบัติ 4 ดาน คือ 

2.1 ดานการออกแบบโครงสราง 
2.2 ดานการออกแบบในการใชงาน 
2.3 ดานการออกแบบความปลอดภัย 
2.4 ดานการออกแบบการบาํรุงรักษา 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 
 

วัตถุประสงคการประเมิน  
แบบประเมินชุดนี้สรางขึ้นเพ่ือเปนเครื่องมือในการวิจัยโครงงาน  โดยวัตถุประสงค เพ่ือ

ประเมินการออกแบบของชดุชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดย
ใชหลักของการยศาสตร  และสํารวจความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของชุดชุบ
เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสาํหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตรในการ
สรางความนาเชื่อถือ 

 
 
 

 



 
 4

ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 
 กรุณาทําเครื่องหมาย /  ลงในกรอบ        หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง และ /
หรือเติมคําหรือขอความ ลงในชองวางที่กาํหนดให  
 1.1  เพศ          ชาย           หญิง 
 1.2  อายุ  ......ป 
 1.3  ระดับการศึกษา 
       ต่ํากวาปริญญาตร ี
      ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 
               ปริญญาโทหรือเทียบเทา 
      อ่ืนๆ  โปรดระบุ .............................................................................. 
 1.4 ตําแหนงทางวิชาการ........................................................................................ 
 1.5 ตําแหนงบริหาร................................................................................................ 

1.6 ประสบการณทํางาน  .......................ป 
 

              
ตอนที่ 2  แบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบของชุดชุบเคลือบ
ผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร 
 
 ขอแนะนําในการตอบแบบประเมิน 
 3.1 แบบประเมินตอนที่2 นี้ มีทั้งหมด 22  ขอ 
 3.2 กรุณาทําเครื่องหมาย / (ถูก)  ลงในชองวางมาตราสวนประเมิน 5 ระดับ    ตามความ
คิดเห็นของทาน  เกี่ยวกับการออกแบบของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบ
เคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ  คือ 
  คะแนน ระดับ 5   หมายถึง  ผลการประเมินในระดับ ดีมาก 
  คะแนน ระดับ 4   หมายถึง ผลการประเมินในระดบั ด ี
  คะแนน ระดับ 3   หมายถึง ผลการประเมินในระดบั พอใช 
  คะแนน ระดับ 2   หมายถึง ผลการประเมินในระดบั ตองปรับปรุง 
         คะแนน ระดับ 1  หมายถึง  ผลการประเมินในระดบั ใชไมได 
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 แบบประเมินความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบของชุดชุบเคลือบ 
ผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชบุเคลือบโรเดียมโดยใชหลกัของการยศาสตร ตาม 
คุณลักษณะสมบัติ  4  ดาน คือ  

3.1 ดานการออกแบบโครงสราง 
3.2 ดานการออกแบบในการใชงาน 
3.3 ดานการออกแบบความปลอดภัย 
3.4 ดานการออกแบบการซอมบํารุง 
 
 

ระดับการประเมิน รายละเอียดการประเมิน 
ดีมาก
(5) 

ดี 
(4) 

พอใช
(3) 

ตอง
ปรับปรุง(2) 

ใชไมได
(1) 

1.ความคิดเห็นดานการออกแบบโครงสราง      
1.1 ความเหมาะสมของโครงสรางตาม
กระบวนการชบุเคลือบผิวดวยไฟฟา 

     

1.2 ความแข็งแรงของโครงสราง      
1.3 รูปทรงของเครื่องสวยงาม      
1.4 จัดวางตําแหนงอุปกรณเหมาะสม      
1.5 ความสูง ความกวาง ความยาวเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 

     

2. ความคิดเห็นดานการออกแบบในการใช
งาน 

     

2.1 การออกแบบใหสะดวกในการใชงาน      
2.2 การออกแบบใหสะดวกในการเคลื่อนยาย  
และเหมาะสมกับพื้นที ่

     

2.3 การออกแบบใหถอดประกอบไดงาย      
2.4 การออกแบบระยะแผงควบคุมระบบ
เหมาะสมในการใชงาน 

     

2.5 การออกแบบขนาดและรูปแบบเหมาะสม
สําหรับ SME 
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แบบประเมินความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 
สําหรับกระบวนการชุบเคลอืบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร(ตอ) 
 

ระดับการประเมิน รายละเอียดการประเมิน 
ดีมาก
(5) 

ดี 
(4) 

พอใช
(3) 

ตอง
ปรับปรุง(2) 

ใชไมได
(1) 

3. ความคิดเห็นดานการออกแบบความ
ปลอดภัย 

     

3.1 ความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณ      
3.2 ระบบปองกันโดยการตัดไฟ      
3.3 การปองกันอันตรายจากการสัมผัสไฟฟา 
เชน ปุม  ปลั๊ก  สายไฟฟา สวิทซ 

     

3.4 ความปลอดภัยในขณะใชงาน      
3.5 ความปลอดภัยในการซอมบํารุง      
3.6 การถายและจัดเก็บสารเคมีมีความปลอดภัย      
4. ความคิดเห็นดานการออกแบบการซอม
บํารุง 

     

4.1 ใชวัสดุทีมี่ความแข็งแรงทนทาน      
4.2 ความสะดวกในการซอมบํารุง      
4.3 วัสดุอุปกรณที่ใชในการบํารุงรักษาทีช่ํารุด
สามารถซื้อไดงาย ราคาถูก 

     

4.4 การตรวจสอบและบํารุงรักษาไดงาย      
4.5 การทําความสะอาด ลางถังไดงาย      
4.6 การคัดแยกน้ํายาชุบและสารเคม ี      
 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
 3.1 ดานการออกแบบโครงสราง
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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 3.2 ดานการออกแบบการใชงาน 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 3.3ดานการออกแบบความปลอดภัย 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 3.4 ดานการออกแบบการซอมบํารุง 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
 

                                                                           .................................... 
                                    (.........................................................) 

      ตําแหนง................................ 
     ประเมินเม่ือวนัที่........เดือน........... พ.ศ............ 
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แบบประเมนิทาทางของรางกาย-RULA 
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แบบประเมิน 
แบบประเมนิทาทางของรางกาย-RULA 

 
 

 แบบประเมินชุดนี้  เปนการประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน
ของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  สําหรับกระบวนการชบุเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการย
ศาสตร  ตวั C เปรียบเทียบกับแบบเสนตรงมาตรฐาน    โดยใชแบบประเมินทาทางของรางกาย-
RULA   ซึ่งคาที่ตองการวัดโดยใหคะแนนมาตราสวนประเมิน 5 ระดับ   
 
 คําชี้แจง  แบบประเมินชุดนี้แบงออกเปน 4 ตอน 
ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย คาํถามจํานวน 4 ขอ 
ตอนที่ 2  แบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการออกแบบของชดุชุบเคลือบผิว
โลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร โดยใชแบบ
ประเมินทาทางของรางกาย-RULA   จํานวน 16 ขอ  
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 
 

วัตถุประสงคการประเมิน  
แบบประเมินชุดนี้สรางขึ้นเพ่ือเปนเครื่องมือในการวิจัยโครงงาน  โดยวัตถุประสงค เพ่ือ

ประเมินการออกแบบของชดุชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดย
ใชหลักของการยศาสตร  และสํารวจความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของชุดชุบ
เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสาํหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตรในการ
สรางความนาเชื่อถือ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 
 กรุณาทําเครื่องหมาย /  ลงในกรอบ        หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง และ /
หรือเติมคําหรือขอความ ลงในชองวางที่กาํหนดให  
 1.1  เพศ          ชาย           หญิง 
 1.2  อายุ  ......ป 
 1.3  ระดับการศึกษา 
       ต่ํากวาปริญญาตร ี
      ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 
               ปริญญาโทหรือเทียบเทา 
      อ่ืนๆ  โปรดระบุ .............................................................................. 
 1.4 ตําแหนงทางวิชาการ........................................................................................ 
 1.5 ตําแหนงบริหาร................................................................................................ 

1.6 ประสบการณทํางาน  .......................ป 
 

 ตอนที่ 2  แบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัการออกแบบของชุดชบุ
เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการย
ศาสตร 
 
 ขอแนะนําในการตอบแบบประเมิน 
 2.1  แบบประเมินตอนที่2 นี้ มีทั้งหมด 16 ขอ 
 2.2 กรุณาทําเติมเลขคะแนนลงในชองวางมาตราสวนประเมิน 5 ระดบั    ตามความ
คิดเห็นของทาน  เกี่ยวกบัการออกแบบของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบ
เคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ  คือ 

ระดับ 0 : คะแนนอยูที่ 0 คือ งานนั้นไมพบปญหาทางการยศาสตร 
ระดับ 1 : คะแนนอยูที่ 1-2 งานนั้นยอมรับได แตอาจเปนมีปญหาทางการยศาสตรไดถามี

การทํางานดังกลาว ซ้ําๆ ตอเน่ืองเปนเวลานานกวาเดิม 
ระดับ 2 : คะแนนอยูที่ 3-4 งานนั้นควรไดรับการพิจารณา การศึกษาละเอียดขึ้นและ

ติดตามวัดผลอยางตอเน่ือง การออกแบบงานใหมอาจมีความจําเปน 
ระดับ 3 : คะแนนอยูที่ 5-6 งานนั้นเริ่มเปนปญหา ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมและรีบ

ดําเนินการปรับปรุงลักษณะงานดังกลาว 
            ระดับ 4 : คะแนนตั้งแต 7 ขึ้นไปงานนั้นมีปญหาดานการยศาสตรที่ตองไดรับการปรับปรุง
โดยทันที 
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แบบประเมนิทาทางของรางกาย-RULA 
ข้ันตอนที่ 1 การประเมินตําแหนงแขนสวนบน (upper arm) 
1.1 ระดับของแขน การยกทีสู่งขึ้น ระดับคะแนนที่ใหมากขึ้น คะแนนอยูระหวาง 1-4 
1.2 ถามีการยกของไหล ใหบวกคะแนนเพิ่มอีก +1 
1.3 ถามีการกางแขน ใหบวกคะแนนเพิ่มอีก +1 
1.4 ถาแขนมีที่รองรับหรือวางพาดอยู ใหลบคะแนน -1 
1.5 คะแนนสูงสุดของขั้นตอนนี้จะมีคาไมเกิน 6 คะแนน 
1.6 ใหแยกการประเมินแขนซายและขวา 

คะแนนประเมินตอนที่ 1 รวม.......................คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนที่ 2 การประเมินตําแหนงแขนสวนลาง (Lower arm หรือ forearm) 
2.1 ระดับของแขนสวนลางควรอยูในแนวระดับขณะทํางาน หรืออยูในชวงประมาณ 60-100องศาวัด
จากแนวดิ่ง ถามุมของแขนสวนลางอยูนอกชวงดังกลาว ใหคะแนนตามรูปที่ 2 และ 3 จากซาย 
2.2 ถามีการทํางานไขวแขนเลยแกนกลางลําตัว ใหบวกคะแนนเพิม่อีก +1 
2.3 ถามีการทํางานในลักษณะกางแขนออกไปดานขางลําตัว ใหบวกคะแนนเพิม่อีก +1 
2.4 คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีคาไมเกิน 4 คะแนน 
2.5 ใหแยกประเมินระหวางแขนซายและขวา 

คะแนนประเมินตอนที่ 2 รวม.......................คะแนน 
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ข้ันตอนที่ 3 การประเมิน ตําแหนงมือ และขอมือ (Hand และ wrist) 
3.1 ขณะทํางานขอมือไมควรอยูในลักษณะตรง ไมบิดงอ ดังแสดงในรูปที ่1 จากซายถาขอมือมีการ
บิดงอจะใหคะแนนตามรูปที ่2 (flexion) และ 3 (extension) จากซาย 
3.2 ถามีการทํางานที่เกิดการเบี่ยงขอมือออก (deviation) ดังแสดงในรูปที ่4 จากซายใหบวก
คะแนนเพิ่มอีก +1 
3.3 คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีคาไมเกิน 4 คะแนน 
3.4 ใหแยกประเมินระหวางแขนซายและขวา 

คะแนนประเมินตอนที่ 3 รวม.......................คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนที่  4 การประเมินการบิดขอมือ (wrist twist) 
4.1 ขณะทํางานขอมือไมควรหมุน ถามีการหมุนขอมือใหคะแนนเปน 1 
4.2 ถามีการทํางานที่หมุนขอมือมากเกือบสุด ใหคะแนนเปน 2 
4.3 คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีคาไมเกิน 2 คะแนน 
4.4 ใหแยกประเมินระหวางแขนซายและขวา 

 คะแนนประเมินตอนที่ 4 รวม.......................คะแนน 
 
ข้ันตอนที่  5 สรุปผลจากขั้นตอนที่ 1-4 โดยใชตาราง A 
นําขอมูลจากขั้นตอนที ่1-4 ซึ่งเปนผลจากการวิเคราะหทาทางของแขนและมือในขณะทํางานมาเปด
คาคะแนนรวมในตาราง A 

สรุปคะแนนประเมิน ข้ันตอนที่ 1-4 รวม.......................คะแนน 
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ข้ันตอนที่  6 ประเมินระดับของการใชแรงจากกลามเนื้อในการทํางาน 
6.1 ถาการทํางานดังกลาวมีลักษณะการใชแรงจากกลามเน้ือแบบสถติ เชน มีการใชแรงโดยเกร็ง
กลามเน้ือตอเน่ืองนานกวา 1 นาที ใหใสคะแนนเปน 1 
6.2 ถาการทํางานเปนแบบซ้ําๆ โดยมีการเคลื่อนไหวกลับไปกลับมาเกินกวา 4 ครัง้ตอนาทีหรือ
มากกวา ใหบวกคะแนนเพิม่อีก 
6.3 คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีคาไมเกิน 2 คะแนน 

คะแนนประเมินตอนที่ 6 รวม.......................คะแนน 
 

ข้ันตอนที่  7 ประเมินภาระงานที่ทํา 
7.1 ภาระงานที่ทําไดแก แรงที่ใช หรือ น้ําหนักที่ถือ ถานอยกวา 2 กิโลกรัม ใหคะแนนเปน 0 
7.2 ถาภาระงานอยูระหวาง 2-10 กก. ถือหรือใชแรงนานๆ ครั้ง ใหคะแนนเปน 1 
7.3 ถาภาระงานอยูระหวาง 2-10 กก. ถือหรือใชแรงตลอดเวลาหรือซํ้าไปมาใหคะแนนเปน 2 
7.4 ถาภาระงานมากกวา 10 กก. ถือหรือใชแรงแบบสถติ หรือเคลื่อนที่ซ้ําไปมาบอยๆหรือ มีการใช
แรงทํางานดังกวาอยางรวมเร็ว ใหคะแนนเปน 3 

คะแนนประเมินตอนที่ 7 รวม.......................คะแนน 
 
ข้ันตอนที่  8 สรุปผลคะแนนการวิเคราะหของแขนและมือ 
รวมผลคะแนนจากขั้นตอนที่ 5 – 7 ไวในขั้นตอนนี้     เพ่ือใชเปดตาราง C    ในการประเมินผล
รวมกับรางกายสวนที่เหลือ    

คะแนนประเมินตอนที่ 8  รวมคะแนนตอนที่5+6+7  รวม.......................คะแนน 

Table A : Arm & Wrist Analysis Scores 
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ข้ันตอนที่ 9 การวิเคราะหทาทางของศีรษะและคอ 
9.1 ถามุมกมอยูระหวาง 0-10 องศา ใหคะแนนเปน 1 
9.2 ถามุมกมอยูระหวาง 10-20 องศา ใหคะแนนเปน 2 
9.3 ถามุมกมมากกวา 20 องศา ขึ้นไป ใหคะแนนเปน 3 
9.4 ถามีการเงยศีรษะ ใหคะแนนเปน 4 
9.5 ถามีการหมุน (twist) ศีรษะ ดวย ใหคะแนนเพิ่มอีก +1 
9.6 ถามีการเอียงศีรษะไปดานขาง ใหคะแนนเพิ่มอีก +1 
9.7 คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้จะมีคาไมเกิน 6 คะแนน 

คะแนนประเมินตอนที่ 9 รวม.......................คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนที่10 การวิเคราะหตําแหนงของลําตวั (trunk) 
10.1 ลําตัวควรอยูในลักษณะที่ตั้งตรงเมื่อยืน หรือ ในกรณีการนั่งมีพนักพิงรองรับอยางดีที่มุมเอียง
ไมเกิน -20 องศา ใหคะนนเปน 1 
10.2 ลําตัวโนมไปดานหนาระหวาง 1-20 องศา ใหคะแนนเปน 2 
10.3 ลําตัวโนมไปดานหนาระหวาง 21-60 องศา ใหคะแนนเปน 3 
10.4 ลําตัวโนมไปดานหนาระหวางมากกวา 60 องศา ใหคะแนนเปน 4 
10.5 ลําตัวมีการหมุน ใหคะแนนเพิ่มอีก +1 
10.6 ลําตัวมีการเอียงไปดานขาง ใหคะแนนเพิ่มอีก +1 
10.7 คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีคาไมเกิน 6 คะแนน 

คะแนนประเมินตอนที่ 10 รวม.......................คะแนน 
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ข้ันตอนที่11 การประเมินทาทางของขาและเทา 
11.1 ขาอยูในลักษณะสมดลุซายขวา โดยเทาสามารถวางบนพื้นที่มีการรองรับดี ใหคะแนนเปน 1 
11.2 ถาไมสมดุลหรือพ้ืนรองรับเทาไมดี ใหคะแนนเปน 2 
11.3 คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้ไมเกิน 2 คะแนน 

คะแนนประเมินตอนที่ 11 รวม.......................คะแนน  
 
ข้ันตอนที่12 สรุปผลทาทางการทํางานจากขั้นตอนที่ 9-11 โดยใชตาราง B 

ตาราง B เปนการสรุปผลทาทางของศีรษะลําตวั ขาและเทา โดยใชขอมูลที่ไดจากขั้นตอน
ที่ 9 10 และ 11 มาเปดตาราง B 

คะแนนประเมินตอนที่ 12 รวมคะแนนตอนที่9+10+11 รวม.......................คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Table B: Neck, Trunk & Leg Analysis Scores 
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ข้ันตอนที่13 ประเมินระดับลักษณะการใชแรงจากกลามเน้ือ 
13.1 เปนการประเมินลักษณะการใชแรงจากกลามเน้ือวาเปนไปในลกัษณะใด แบบสถติหรือ แบบ
พลวตัิดวยความถี่มากนอยขนาดไหน 
13.2 ถามีการใชแรงจากกลามเน้ือในแบบสถิตเปนเวลานาน หรือ การทํางานแบบใชแรงซ้ําๆ ไปมา 
ดวยความถี ่4 ครั้งตอนาทีหรือสูงกวา ใหคะแนนเพิ่มอีก +1 

คะแนนประเมินตอนที่ 13 รวม.......................คะแนน 
 
ข้ันตอนที่14 ประเมินระดับภาระงาน จาก นํ้าหนักของหรือแรงทีใ่ช 
14.1 ใหพิจารณาน้ําหนักของที่ยกหรือแรงที่ใชในการทํางาน เชน แรงผลัก แรงกดแรงดึง เปนตน 
วามีคามากนอยเพียงใด 
14.2 ถาภาระงานที่ใชมีคานอยกวา 2 กก. ทําเปนนานๆ ครั้ง ใหคะแนนเปน 0 
14.3 ถาภาระงานที่ใชมีคาระหวาง 2-10 กก. ทําเปนครั้งคราว ใหคะแนนเปน 1 
14.4 ถาภาระงานที่ใชมีคาระหวาง 2-10 กก. ออกแรงแบบสถติหรือเกิดซ้ําไปมา ใหคะแนนเปน 2 
14.5 ถาภาระงานที่ใชมีคามากกวา 10 กก. ออกแรงแบบสถติ หรือเกิดซ้ําไปมาบอยๆหรือมีการ
ออกแรงอยางรวดเร็ว ใหคะแนนเปน 3 

คะแนนประเมินตอนที่ 14 รวม.......................คะแนน 
 
ข้ันตอนที่15 สรุปผลการวเิคราะห ศีรษะ คอ ลําตัว ขา และเทา 

เปนผลรวมคะแนนจากขั้นตอนที่ 12 ซึ่งไดจากการเปดตาราง B รวมกับคะแนนในขั้นตอน
ที่ 13 และ 14 ซึ่งเปนลักษณะการใชงานกลามเน้ือและภาระงานที่ตองทํา คะแนนรวมที่ไดใสไวใน
ขั้นตอนนี ้เพ่ือนําไปเปดตารางสรุปผลของ RULA ในตาราง C 

คะแนนประเมินตอนที่ 15  รวมคะแนนตอนที่12+13+14 รวม.......................คะแนน 
 
ข้ันตอนที่16 หรือข้ันสุดทาย คือการสรุปผลระดับคะแนนของ RULA ในตาราง C 
16.1 นําคาที่ไดในขั้นตอนที ่8 และ คะแนนที่ไดในขั้นตอนที่ 15 ไปใชในการเปด ตาราง C 
16.2 โดยคะแนนในขั้นตอนที่ 8 ใชเลือกตาํแหนงของแถว         สวนคะแนนในขัน้ตอนที1่5 ใช
เลือกตําแหนงของคอลัมน ชองที่ตัดกันระหวางคะแนนทั้งสอง ในตาราง C เปนระดับคะแนนสุดทาย
ของRULA 
16.3 คะแนน RULA จะมีคาอยูระหงาง 1-7 คะแนนที่สงูกวาหมายถึงความเสี่ยงตอปญหาทางดาน
การยศาสตรมีสูงดวย 

สรุปผลระดบัคะแนนของ RULA ในตาราง C   ระดับ……………………….. 
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การสรุปผลการวิเคราะหงานโดยใช RULA แบง ออกเปน 5 ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
                                                          
ผูเชี่ยวชาญ 
 

                                                                           .................................... 
                                    (.........................................................) 

      ตําแหนง................................ 
     ประเมินเม่ือวนัที่........เดือน........... พ.ศ............ 
 
เอกสารอางอิงที่มา : McAtamney, L and Corlett, E.N. (1993) RULA: a survey method for  
investigation of  work-related upper limb disorders, Applied Ergonomics, 24(2) 91-99 
อางอิงจาก : Professor Alan Hedge, Cornell University (2001) 
 

 Table C : Final Scores 

                                              

                                   

คะแนน
สรุป
จาก

ขั้นตอน
ที่ 8 

คะแนนสรุปจากขั้นตอนที ่15 
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ภาคผนวก   ง 
คูมือการใชงานชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลอืบโรเดียม 

โดยใชหลักของการยศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 19

คูมือ 
การใชงานชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 
สําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม 

โดยใชหลักของการยศาสตร 
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แสดงขั้นตอนการดําเนินประกอบและใชงานชุดชบุเคลือบผวิโลหะดวยไฟฟาสําหรับ
กระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ดังน้ี 
 
1.ขั้นตอนการประกอบโครงสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบ
โรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร 
 1.1  โครงสรางชั้นสวนบนและสวนลาง   ใชสําหรับวางถังชุบและสารเคมีตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2   ขั้นตอนประกอบติดตัง้ สวนถังชุบกบัตวัโครงสราง 
1.2.1   การประกอบติดตั้ง ถงัชุบกบัอุปกรณมอเตอรสําหรับโยกชิ้นงาน 
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1.2.2   การประกอบติดตั้งระบบไฟฟา  ปลั๊กไฟ  สวิทซไฟ  เบรกเกอร ของถัง
ลางดวยไฟฟา   ถังชุบเงิน ถังชุบโรเดียม   ถังน้ําอุนในทุกขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3   การประกอบติดตั้ง ระบบน้ําไหลเขาและไหลออก    และระบบน้ําไหลลน 

เขากับ   ถังชบุเงิน  ถังนํ้าไหล  ถังน้ํากรดออน  ถังน้ําอุน ในทุกขั้นตอน 
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1.2.4   การประกอบติดตั้ง ถงัลางดวยไฟฟา   ถังชุบเงิน และชุบโรเดียม กับ
เครื่องแปลงกระแสไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.5   การประกอบติดตั้งฮีตเตอร  ของถงัลางดวยไฟฟา   ถังชุบเงิน ถังชุบ
โรเดียม   ถังนํ้าอุนในทุกขัน้ตอน 
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2.ขั้นตอนการใชงานชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสาํหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใช
หลักของการยศาสตร 
 2.1 ขั้นตอนการใชงานชุดชบุเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลอืบ
โรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตรในขัน้ตอนนี้จะเปนการลางสิ่งปนเปอนที่เหลอือยูที่ผิวเพียง
เล็กนอย  ที่สาํคัญคือทําใหผิวมีสมบัตทิี่สามารถเปยกน้าํไดดี  และผิวมีสภาพที่เหมาะสําหรับการชุบ
ที่ปราศจากฟลมของออกไซดตางๆ 
  2.2  การลางดวยไฟฟา(Electro Cleaning)  ขั้นตอนนี้เปนการลางสิ่งสกปรกที่ติด
คางมาเพียงเล็กนอยจากขั้นตอนการลางดวยคลื่นอัลตราโซนิค   และที่สําคัญคือขั้นตอนนี้เปนการ
ทําใหผิวมีคุณสมบัติเปยกน้ําไดดี    เหมาะกับการชุบ  ขั้นตอนเร่ิมจากการลางดวยไฟฟา  ลางน้ํา
ใหสะอาด  ทําการกระตุนผิวดวยกรดเจือจาง   ลางดวยนํ้าและลางอีกครั้งดวยนํ้ากลั่นกอนทําการ
ชุบเคลือบผิว     การลางดวยไฟฟาเปนขั้นตอนที่สําคัญในการเตรียมผิวโลหะ  กอนกระบวนการชุบ
เคลือบ  การลางแบบน้ีเปนกระบวนการทางไฟฟา  โดยการใชไฟฟากระแสตรงและน้ํายาที่มีสูตร
เฉพาะโดยทั่วไปน้ํายาจะมีสภาพเปนดางแก  และสารละลายมีการนําไฟฟาที่ดี  ในการลางชิ้นงาน
อาจตอขั้วบวก(แอโนด) หรือขั้วลบ (แคโทด)  หรือขั้วสลับไปมาขึ้นอยูกับการประยุกตใชงาน 
  ปฏิกิริยาอิเลคโทรไลซิสในกระบวนการลางไฟฟา  เม่ือจายไฟฟากระแสตรงไป
ยังนํ้ายาไฟฟาทําใหเกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมี     สารเคมีจําพวกดางทําหนาที่เพ่ิมการนําไฟฟาให
น้ํายา  ที่ขั้วบวกเกิดกาซออกซิเจนและที่ขั้วลบเกิดกาซไฮโดรเจน  ปริมาณกาซไฮโดรเจนตอกาซ
ออกซิเจนเปนสัดสวน 2 : 1 
   ที่ขั้วบวก  :  4(OH)-                          2H2O   +  O2    + 4e- 

   ที่ขั้วลบ    :  4H2O + 4e-                         4(OH)- +  2H2 
 2.3 การลางดวยน้ําระบบไหลลน (Water Overflow Cleaning) เพ่ือนํ้าจะไดชะลางเอา
สิ่งสกปรกที่ลอยอยูออกไป และน้ําที่ปลอยเขามาควรทําใหเกิดการหมุนเวียน เพ่ือใหน้ําที่ดีผลักดัน
น้ําที่สกปรกออกไป น้ําที่ใชในขั้นตอนนี้อาจเปนนํ้าประปาหรือนํ้าที่กําจัดความกระดางก็ได 
 2.4 กระตุนผิวดวยกรด (Acid Activation) เพ่ือเปนการสะเทินผิวของโลหะหลังจาก 
การฉีดพนดวยดาง การแช หรือการลางดวยไฟฟา เปนการสะเทินดางสวนเกินดวยกรดรวมถึงรวม
กําจัดออกไซดที่ไมตองการและกระตุนผิวใหพรอมรับการชุบเคลือบ ลางกระตุนผิวดวยกรด 
 อาจแบงตาม  ประเภทกรดไดดังนี้ 
  -กรดอินทรีย (Organic Acid) เชน กรดมะนาว (Citric Acid) 
  -กรดแร (Mineral Acid) เชน กรดกํามะถัน (Sulfuric Acid) 
  -เกลือของกรด (Acid Salts) เชน เกลือซัลเฟต เกลือฟลูออไรด เปนตน 
 ขั้นตอนนี้นิยมใชกรมกํามะถันที่มี  ความเขมขน  50 ml/l    ซึ่งกรดกํามะถันเจือจางนี้
จะทําการสะเทินความเปนดางที่ผิวของชิ้นงานและยังขจัดเอาฟลมออกไซดออกจากผิวโลหะอีกดวย  
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แตในกรณีที่ตองกระตุนผิวโลหะที่กัดกรอนไดงายหรือตองการการกระตุนผิวเปนพิเศษ  เชน โลหะ
สังกะสี   หรือทองเหลือง  อาจใชเกลือของกรดแทนไดเชนกัน 
 
ตาราง 1  แสดงขั้นตอน  กระบวนการ  และสภาวะการทํางานในการลางดวยไฟฟา 
 
ขั้นตอน กระบวนการ สภาวะการทํางาน 

1 ลางผิวดวยไฟฟา ความเขมขนของน้ํ ายาล าง  10 -100 ml/l 
อุณหภูมิ  60-700C   เวลา 1-2 นาที 

2 ลางน้ํา น้ําควรมีการไหลลนออก (Overflow) 

3 กระตุนดวยกรดเจือจาง กรดกํามะถันเขมขน  50 ml/l อุณหภูมิหอง  
เวลา 0.5-1นาที 

4 ลางน้ํา น้ําควรมีการไหลลนออก (Overflow) 

 
 2.5 ขั้นตอนการชุบเคลือบผิว 
  การชุบเคลือบผิวในแตละประเภทอาจมีสภาวะการใชงานที่แตกตางกันไป  จึง
ควรทําการศึกษาคูมือการใชอยางละเอียด 
 
ตาราง  2 แสดงขั้นตอน  กระบวนการ  และสภาวะการทํางานในการชุบเคลือบผิว 
 
ขั้นตอน กระบวนการ สภาวะการทํางาน 
1 การชุบเคลือบผิว ตามคูมือการทํางานของน้ํายาชุบ 
2 ลางน้ํา  เก็บกลับ - 
 
 2.6 ขั้นตอนการลางหลังชุบเคลือบผิว 
  จะตองม่ันใจในขั้นตอนนี้สามารถลางเคมีตางๆที่ติดอยูที่ผิวของชิ้นงาน  
เน่ืองจากกระบวนการตางๆ  กอนหนานี้ใหหมดไปได   เพ่ือเปนการกัดกรอนของสารเคมีที่ตกคาง
อยูที่ผิว 
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ตาราง 3  แสดงขั้นตอน  กระบวนการ  และสภาวะการทํางานในการลางหลังชุบเคลือบผิว  
 
ขั้นตอน กระบวนการ สภาวะการทํางาน 
1 ลางน้ํา น้ําควรมีการไหลลนออก (Overflow) 
2 ลางน้ําไหลลนและลางน้ํากลั่นรอน อุณหภูมิ 60-900C     เวลา 1-10นาที 
 
                 2.7 ขั้นตอนการชุบเงิน-โรเดียมโดยสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

1. 
ลางดวย
ไฟฟา 

4. 
ลางดวย
น้ํากล่ัน 

3. 
กระตุนผิว
ดวยกรด 

2. 
ลางน้ํา
ไหลลน 

6. 
ลางเก็บ
กลับน้ํายา 

5. 
น้ํายาเงิน 

9. 
ลางน้ํา
ไหลลน 

8. 
ลางเก็บ
กลับน้ํายา 

7. 
น้ํายา
โรเดียม 
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3.ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับน้ํายาชุบชนิดตางๆ   
 3.1การชุบเคลือบผิวดวยโลหะเงิน 
           น้ํายาชุบเงินที่ใชเพ่ือความสวยงามที่นิยมใชในปจจุบันจะมีององคประกอบที่มี
ไซยาไนดเปนสวนผสม ซึ่งมีองคประกอบทางเคมี  ดังนี้ 
  โปแทซเซียมซิลเวอรไซยาไนด 54.0% 74 กรัมตอลิตร หรือ 
  โปแทซเซียมซิลเวอรไซยาไนด 80.5% 50 กรัมตอลิตร   
 
  โปแทซเซยีมไซยาไนด  130 กรัมตอลิตร   
  โปแทซเซียมคารบอเนต  40 กรัมตอลิตร   
  น้ํายาเงา    ตามคูมือกําหนด 
             สภาวะการทํางาน 
           3.1.1 น้ํายาชุบเงินแบบที่มียาเงาเปนโลหะ 

อุณหภูมิ    15-30 องศาเซลเซียส 
    คา พีเอช (PH)       มากกวา 12 
   ความหนาแนนของกระแส    0.5-2.0 แอมแปร/ตารางเดซิเมตร 
   ความเร็วในการชุบ   0.65 ไมครอน/นาที 
  อัตราการเกาะติด    67  มิลลิกรัม/แอมแปร-นาที 

              แอโนด   เงินบริสุทธิ์ (99.99%) 
 

      3.1.2 น้ํายาชุบเงินแบบที่มียาเงาเปนสารอินทรีย 
  อุณหภูมิ    20-45 องศาเซลเซียส 
  คา พีเอช (PH)       ไมจําเปนตองควบคุม 
  ความหนาแนนของกระแส    0.5-5.0 แอมแปร/ตารางเดซิเมตร 
  ความเร็วในการชุบ   0.64 ไมครอน/นาที 
  อัตราการเกาะติด    67  มิลลิกรัม/แอมแปร-นาที 
    แอโนด   เงินบริสุทธิ์ (99.99%) 
 

สมบัติของผิวชุบ 
  ชนิดของผิวชุบ     เงินบริสุทธิ์ (99.99%) 
  สีของผิวชุบ  ขาวเปนประกาย 
  ความหนาแนนของผิวชุบ 10.5 กรัม/ลิตร 
  ความหนาสูงสุด   มากกวา  100  ไมครอน 
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  ความแข็ง   80-110 HV 
  แรงเคลื่อนไฟฟา                4-6 โวลต 
  เวลา 30 วินาที  ถึง 1 นาที 
 
  3.2. การชุบเคลือบผิวดวยโลหะโรเดียม 
 น้ํายาชุบโรเดียมที่นํามาใชงาน เพ่ือความสวยงามนั้นนิยมใชทีมีความเขมขนของโรเดียม  

2 กรัมตอลิตร   น้ํายาชุบโรเดียมสามารถแบงตามชนิดของสารประกอบโรเดียมในน้ํายาชุบได 2 
ชนิด  คือ โรเดียมซัลเฟตและโรเดียมฟอสเฟต  ซึ่งโรเดียมทั้งสองชนิดมีสมบัติหลายประการที่
แตกตางกัน   ดังนี้ 

  3.2.1 น้ํายาชุบโรเดียมซัลเฟต 
คาความขาว L*= 88.0-89.5 
ความหนาสูงสุด  0.3 ไมครอน 
ความสามารถการเขาซอก  70% throwing power 
อัตราการเคลือบปดผิวชา  ประมาณ  200 วินาที 
อัตราเร็วของการเคลือบผิวประมาณ 0.03 ไมครอนตอนาที 

   สภาวะการทํางาน 
  อุณหภูมิ    20-40 องศาเซลเซียส 
  คา พีเอช (PH)       นอยกวา 1(ไมจําเปนตองควบคุม) 
  ความหนาแนนของกระแส    0.5-2.0 แอมแปร/ตารางเดซิเมตร 
  ความเร็วในการชุบ   0.025ไมครอน/นาทีที่1แอมแปร/ตารางเดซิเมตร 
  อัตราการเกาะติด    3.2  มิลลิกรัม/แอมแปร-นาที 
  แรงเคลื่อนไฟฟา                2-3 โวลต 
  เวลา 1นาที  ถึง 1.5 นาที 
 

  3.2.2  น้ํายาชุบโรเดียมฟอสเฟต 
  คาความขาว L*= 89.5-90.0 
  ความหนาสูงสุด  0.5 ไมครอน 
  ความสามารถการเขาซอก  77% throwing power 
  อัตราการเคลือบปดผิวดี  ประมาณ  90 วินาที 
  อัตราเร็วของการเคลือบผิวประมาณ 0.06 ไมครอนตอนาที 
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              สภาวะการทํางาน 
  อุณหภูมิ    RT-65 องศาเซลเซียส 
  คา พีเอช (PH)       นอยกวา 1(ไมจําเปนตองควบคุม) 
  ความหนาแนนของกระแส    0.5-10.0 แอมแปร/ตารางเดซิเมตร 
  ความเร็วในการชุบ   0.06ไมครอน/นาทีที่1แอมแปร/ตารางเดซิเมตร  
  อัตราการเกาะติด    7.5  มิลลิกรัม/แอมแปร-นาที 

สมบัติของผิวชุบ 
  ชนิดของผิวชุบ     โรเดียมบริสุทธิ์ 
  สีของผิวชุบ  ขาวเปนประกาย 
  ความหนาแนนของผวิชุบ 12 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร 
  ความหนาสูงสุด   0.3-0.5  ไมครอน 
  ความแข็ง   800-900 HV 
 
  3.3. วิธีการคํานวณการชุบเคลือบผิวดวยโลหะโรเดียม 
 

Rhodium plating             
              
Bath characteristics(คุณสมบัติของนํ้ายาชุบ)         
Rhodium Content :     2 g/l  (1-3 g/l)         
Temperature:   25-40 'c         
pH-value:   <1         
Deposition Speed: approx 0.06 micron/min at 1 A/dm2  
Deposition Speed: approx 0.1 micron/  1.7 min at (at 40'c)  
Deposition Speed: approx 7.5mg/min at 1 A/dm2  
              
Operating Condition(สภาวะการใชชบุเคลือบผวิชิ้นงาน) 

sample test  
1.Seuface Area: 4.00 2 8.00 cm2 0.080 dm2 

2.Weight before plate:   2.1346 g     

3.Weight after plate:   2.1304 g 0.0042 g 
4.Time plating:     75 s 1.25 min 
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5.coating thickness in micron: Weight after plate  - Weight before plate  
    Surface in cm2  X 1.2      

              
  = 0.0044/8.00*1.2         
              
  = 0.00066         
  = 0.066 µm       
              
              
              

6.Plating Cost in 
baht : Precious metals price in Baht/gram  X  Deposition Rate in gram  
 
6.1 price baht / gram 8000 ฿/g       
6.2Plating Cost in baht: 34 ฿       
6.2Plating Cost in baht: flash RHO  0.5 minute         

    13.6 ฿       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
cm. 

 

2 
cm.  
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ภาคผนวก   จ 

ภาพแสดงการดําเนินการวิจัย 
ชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม 

โดยใชหลักของการยศาสตร 
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แสดงขั้นตอนการดําเนินการออกแบบและชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับ
กระบวนการชุบเคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร ดังน้ี 
1.  การออกแบบทางวิศวกรรมของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลอืบ
โรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร  โดยภาพรวม 
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 34
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2.ขั้นตอนการประกอบโครงสรางชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบเคลือบ
โรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร 
 2.1  โครงสรางชั้นสวนบนและสวนลาง   ใชสําหรับวางถังชุบและสารเคมีตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2   ขั้นตอนประกอบติดตัง้ สวนถังชุบกบัตวัโครงสราง 
2.2.1   การประกอบติดตั้ง ถงัชุบกับอุปกรณมอเตอรสําหรับโยกชิ้นงาน 
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2.2.2   การประกอบติดตั้งระบบไฟฟา  ปลั๊กไฟ  สวิทซไฟ  เบรกเกอร ของถัง
ลางดวยไฟฟา   ถังชุบเงิน ถังชุบโรเดียม   ถังน้ําอุนในทุกขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3   การประกอบติดตั้ง ระบบน้ําไหลเขาและไหลออก    และระบบน้ําไหลลน 

เขากับ   ถังชบุเงิน  ถังนํ้าไหล  ถังน้ํากรดออน  ถังน้ําอุน ในทุกขั้นตอน 
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2.2.4   การประกอบติดตั้ง ถงัลางดวยไฟฟา   ถังชุบเงิน และชุบโรเดียม กับ
เครื่องแปลงกระแสไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.5   การประกอบติดตั้งฮีตเตอร  ของถงัลางดวยไฟฟา   ถังชุบเงิน     
ถังชุบโรเดียม   ถังน้ําอุนในทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 41

3.ขั้นตอนทดลองและประเมินสมรรถนะของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบ
เคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตร 
                       3.1 ขั้นตอนทดลองชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชุบ
เคลือบโรเดียมโดยใชหลักของการยศาสตรโดยพนักงาน บริษัท รีกลั  จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.คุณศุภวัฒน    มัคเจริญ   

สวนสูง  158 เซ็นติเมตร ความสูงถึงขอศอก  108  เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.คุณอุทัย  ศรแกว   

สวนสูง   163    เซนติเมตร    ความสูงถึงขอศอก  110  เซนติเมตร 
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 3.คุณสุภชัย     จันทิมา   สวนสูง   173  เซนติเมตร 

สวนสูง    173     เซนติเมตร    ความสูงถึงขอศอก  114  เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.คุณมนพ    บัวแดง   สวนสูง   164  เซนติเมตร 

สวนสูง    164     เซนติเมตร    ความสูงถึงขอศอก  104  เซนติเมตร 
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                       3.2 ขั้นตอนชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชบุเคลือบโรเดียม
โดยใชหลักของการยศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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  3.3 ขั้นตอนประเมินสมรรถนะชุดชุบเคลอืบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับ
กระบวนการชบุเคลือบโรเดียมโดยใชหลกัของการยศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  ประเมินการออกแบบและประเมินสมรรถนะ 
1.คุณสิทธิพันธ กล่ําประชา         ผูจัดการฝายประกันคุณภาพ  ประสบการณทํางาน  12   ป 
2.คุณไพรัช     เจียมประเสริฐ     รองผูจัดการฝายซอมบํารุง  ประสบการณทํางาน  15   ป 
3.คุณนิรัน     เลิศสวัสดิ์วัฒนา   ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ประสบการณทํางาน 14  ป 
 
4.ขั้นตอนประเมินสมรรถนะทางกาพของชุดชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟาสําหรับกระบวนการชบุ
เคลือบโรเดียม   โดยใชหลักของการยศาสตร  ประกอบดวย  คุณลกัษณะสมบตัิ 4 ดาน คือ 

4.1 ดานโครงสราง 
4.2 ดานดานการออกแบบในการใชงาน 
4.3 ดานความปลอดภัย 
4.4 ดานการบํารุงรักษา 
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4.1 ขั้นตอนการประเมินความสามารถในการลดความลาจากการทํางาน โดยใชแบบ
ประเมินทาทางของรางกาย-RULA    ซึ่งคาที่ตองการวัดโดยใหคะแนนมาตราสวนประเมิน 4 ระดับ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูทดลอง 1 .  สวนสูง  158 เซ็นติเมตร ความสูงถึงขอศอก  108  เซนติเมตร 

 
ผูทดลอง 1 .  สวนสูง  179  เซนติเมตร    ความสูงถึงขอศอก  114 เซนติเมตร 

 
ผูทดลอง 2 .  สวนสูง  166   เซนติเมตร    ความสูงถงึขอศอก  110  เซนติเมตร 
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ผูทดลอง 1 .  สวนสูง  162   เซนติเมตร    ความสูงถงึขอศอก  110  เซนติเมตร 

 
ผูทดลอง 1 .  สวนสูง  162   เซนติเมตร    ความสูงถงึขอศอก  110  เซนติเมตร 

 
ผูทดลอง 2 .  สวนสูง  163   เซนติเมตร    ความสูงถงึขอศอก  110  เซนติเมตร 
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ผูทดลอง 2 .  สวนสูง  163   เซนติเมตร    ความสูงถงึขอศอก  110  เซนติเมตร 

ผูทดลอง 3.  สวนสูง  166   เซนติเมตร    ความสูงถึงขอศอก  112  เซนติเมตร 

ผูทดลอง 3.  สวนสูง  166   เซนติเมตร    ความสูงถึงขอศอก  112  เซนติเมตร 
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ผูทดลอง 4 .  สวนสูง  172   เซนติเมตร    ความสูงถงึขอศอก  114  เซนติเมตร 

ผูทดลอง 4.  สวนสูง  172   เซนติเมตร    ความสูงถึงขอศอก  114  เซนติเมตร 

ผูทดลอง 5.  สวนสูง  162   เซนติเมตร    ความสูงถึงขอศอก  107  เซนติเมตร 
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ผูทดลอง 5 .  สวนสูง  162   เซนติเมตร    ความสูงถงึขอศอก  107  เซนติเมตร 

ผูทดลอง 6.  สวนสูง  159   เซนติเมตร    ความสูงถึงขอศอก  108  เซนติเมตร 

ผูทดลอง 6.  สวนสูง  159   เซนติเมตร    ความสูงถึงขอศอก  108 เซนติเมตร 
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ผูทดลอง 7 .  สวนสูง  152   เซนติเมตร    ความสูงถงึขอศอก  99  เซนติเมตร 

ผูทดลอง 7.  สวนสูง  152   เซนติเมตร    ความสูงถึงขอศอก  99  เซนติเมตร 

 
ผูทดลอง 8.  สวนสูง  165   เซนติเมตร    ความสูงถึงขอศอก  105  เซนติเมตร 
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ผูทดลอง 8 .  สวนสูง  165   เซนติเมตร    ความสูงถงึขอศอก  105  เซนติเมตร 

 
ผูทดลอง 9.  สวนสูง  182   เซนติเมตร    ความสูงถึงขอศอก  115  เซนติเมตร 

ผูทดลอง 9.  สวนสูง  182   เซนติเมตร    ความสูงถึงขอศอก  115  เซนติเมตร 
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ผูทดลอง 10.  สวนสูง  180   เซนติเมตร    ความสูงถงึขอศอก  114  เซนติเมตร 

 

ผูทดลอง 10 . สวนสูง  180   เซนติเมตร    ความสูงถงึขอศอก  114  เซนติเมตร 
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ภาคผนวก   ฉ 
หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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