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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนการประยุกตใชหลักการการยศาสตรมาทําการออกแบบอุปกรณดามจับโครงเลื่อยดานหนาของเลื่อยมือ 

รุน SANDVIK  225  –  PLUS ซึ่งจากการใชเลื่อยมือรุนดังกลาวของนักศึกษาที่ลงปฏิบัติงานในโรงประลองของภาควิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี พบวา การใชเลื่อยมือในสวนของการจับโครงเลื่อยดานหนา 
กอใหเกิดความไมสบายในขณะปฏิบัติงาน เชน การจับไมถนัดมือ ลื่น และเจ็บโคนนิ้วกอย เปนตน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได 
ทําการออกแบบอุปกรณดามจับโครงเลื่อยดานหนาเพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นโดยทําการออกแบบใหสอดคลองตามหลักการ 
การยศาสตร หลังจากนั้นนําไปทดลองใชโดยทําการเปรียบเทียบระหวางโครงเลื่อยแบบไมมีอุปกรณดามจับ กับ โครงเลื่อย 
แบบมีอุปกรณดามจับ ผลจากแบบสอบถามจากนักศึกษาจํานวน 30 คน พบวา เกิดความรูสึกสบายในขณะทํางานและสงผล 
ใหการทํางานเร็วขึ้น 
คําสําคัญ: ออกแบบ, อุปกรณดามจับ, เลื่อยมือ, การยศาสตร 

ABSTRACT 
This study applied the ergonomic principles in designing the front handle of the hacksaw, SANDVIK 225 – 

PLUS Model.  Examining the hacksaw usage conditions in a students’ workshop at Department of Production 
Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi revealed several inconveniences, such as the 
clumsy and slippery handle, and the force pressed on the little finger.  Therefore, the front handle of the hacksaw 
was designed  in accordance with  the ergonomics principles  in order to  solve  those inconveniences.  Both  the 
original  hacksaw  and  the  one  with  the  front  handle  were  then  tried  out  and  evaluated  by  30  students  who 
completed the questionnaires.  The results showed that the hacksaw with the front handle provides a firm grasp, 
and reduces finger injury and sawing time. 

Keywords: Design, Handle, Hacksaw, Ergonomics 

1. ที่มาและความสําคัญของงานวิจัย 
ในปจจุบันนี้งานอุตสาหกรรมตางๆ ไดมีการออกแบบ 

เครื่องมือที่ชวยอํานวยความสะดวกใหการทํางานใหมี 
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยสวนใหญมักจะพิจารณา 
คํานึงถึงเหตุผลจากตนทุนเพียงอยางเดียวโดยมักจะไม 
พิจารณาถึงผลกระทบจากการใชงาน นั่นก็คือ การทํางานที่ 
อาจต่ํากวาประสิทธิภาพที่ควรจะเปนเนื่องจากอุปกรณที่ใช 
ไมเหมาะสมกับสรีระทางรางกายซึ่งกอใหเกิดความเมื่อยลา 
หรือมีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บอันเนื่องจากความไมถนัด 
ในการใชงาน หรือการการปฏิบัติงานนั้นสงผลตอสุขภาพ 

ของพนักงาน (Occupational Health) 
การยศาสตร (Ergonomics) เปนศาสตรชนิดหนึ่งซึ่งมี 

สวนชวยในการออกแบบเครื่องมือ หรืออุปกรณในการจับ 
ยึด เพื่อความมีประสิทธิภาพในการทํางาน คือ ทําไดนาน 
แมนยํา รวดเร็ว ออกแรงนอยที่สุดแตไดงานออกมามาก 
ที่สุด และที่สําคัญคือกลามเนื้อสวนตางๆ ที่มีการออกแรง 
จะตองไมเกิดอาการลา หรือลาเพียงเล็กนอย 

ในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย- 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดมีการเรียนการสอนวิชา 
ปฏิบัติพื้นฐานสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร และคณะ



วิศวกรรมศาสตร พบวา เลื่อยมือ (Hacksaw) รุน SANDVIK 
225 – PLUS ดังรูปที่ 1 เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งในการปฏิบัติ 
งานของนักศึกษา และในการใชเครื่องมือชนิดนี้จําเปนที่ 
จะตองใชมือในการควบคุมการทํางานจากการสอบถาม 
เบื้องตน พบวามักจะมีปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจับไมวาจะ 
เปนความรูสึกเจ็บจากการที่นิ้วมือถูกกด และความไมถนัด 
ในการจับยึด อีกทั้งยังทําใหเกิดความลาในขณะทํางาน 
ดังนั้น จึงไดมีการศึกษาหาวิธีการเพื่อที่จะลดปญหาในการ 
ทํางานกับเครื่องมือชนิดนี้ โดยใชแนวทางของเออรโกโน- 

มิกสคิดออกแบบอุปกรณที่ จะใชงานรวมกับเลื่อยมือ 
เพื่อที่จะทําใหสามารถจับโครงเลื่อยไดกระชับมือมากยิ่งข้ึน 
ชวยลดอาการเจ็บโคนนิ้วกอย และชวยลดความรูสึกเมื่อยที่ 
บริเวณฝามือ ผลจากการวิจัยนี้สามารถนําไปเปนตนแบบ 
สําหรับการวิจัยและพัฒนาตอไป เพื่อที่จะสามารถนําไป 
ประยุกตใชกับงานอุตสาหกรรมตางๆที่มีพนักงานปฏิบัติ 
งานเกี่ยวของกับการใชอุปกรณเลื่อยมือชนิดนี้อีกดวย  โดย 
คาดหวังวาจะสามารถลดปญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการ 
ทํางานของพนักงานได (Occupational Health) 

รูปที่ 1 เลื่อยมือ (Hack Saw) รุน SANDVIK 225 – PLUS 

2. การเกบ็ขอมลูเบื้องตน 
การเก็บขอมูลเบื้องตนเปนการทดลอง เพื่อศึกษาถึง 

ปญหาที่เกิดขึ้น จากการใชเลื่อยมือรุน SANDVIK  225  – 
PLUS  โดยจะทําการทดลองภายในโรงประลองฝมือของ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภายใตขอบเขตสภาวะการ 
ทํางานที่เหมือนกัน กลาวคือ ลักษณะการจับโครงเลื่อย 
จะตองจับใหถูกวิธีในลักษณะเดียวกัน (จุลศิริ  ศรีงามผอง, 
2528) แสดงดังรูปที่ 2 เวลาที่ใชในการเลื่อยเทากัน คือ 5 
นาที ใชใบเลื่อยชนิดเดียวกันที่ยังไมไดผานการใชงาน 

โครงเลื่อยมือจะตองใชอันเดียวกัน ชนิดของเหล็กและ 
ขนาดเทากัน สภาพแวดลอมในการเลื่อยที่จะเหมือนกัน 
โดยจะเก็บขอมูลภายในวันเดียวกัน ขอมูลไดจากนักศึกษา 
จํานวน 15 คน เปน ชาย 12 คน และ หญิง 3 คน (ถนัดขวา 
ทุกคน) 

พบวา ผูทําการทดลองเกิดความรูสึกจับไมถนัดมือ 
มากที่สุด คือ 73% รองลงมา คือ เกิดความรูสึกเจ็บนิ้วกอย 
66% และเกิดความรูสึกเมื่อยมือ 40% ตามลําดับ (นักศึกษา 
1 คน สามารถเกิดความรูสึกไดหลายดาน) 

รูปที่ 2 ลักษณะการจับเลื่อยที่ถูกวิธี (สําหรับผูถนัดมือขวา)



3. ผลการดําเนินงาน 
จากการเก็บขอมูลเบื้องตน พบวา ปญหาของการจับไม 

ถนัดมือมีมากที่สุด เม่ือนํามาวิเคราะหตามหลักการการย- 
ศาสตร พบวาอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากดามจับโครงเลื่อย 

ดานหนา มีพื้นที่หนาตัดที่เล็กเกินไป และในสวนของ 
รูปรางผิวสัมผัสก็มีลักษณะที่กอใหเกิดการกดทับ ซึ่งมี 
รูปรางหนาตัดเปนสี่เหลี่ยมผืนผา สามารถแสดงดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3 ลักษณะดามจับดานหนาที่มีขนาดเล็กเกินไป 

สวนปญหาที่พบรองลงมา คือ อาการเจ็บนิ้วกอย ก็อาจ 
เนื่องมาจากลักษณะของโครงเลื่อยนั้นมีเกลียวเหลี่ยมที่ใช 
ยึดใบเลื่อยใหติดกับโครงเลื่อยทางดานลาง ซึ่งในการเลื่อย 

จะเกิดการเสียดสีทําใหนิ้วกอยที่อยูลางสุดเสียดสีกับ 
เกลียวเหลี่ยมจึงกอใหเกิดการเจ็บนิ้วกอย  สามารถแสดง 
ไดดังรูปท่ี 4 

รูปที่ 4 เกลียวเหลี่ยมที่ใชยึดใบเลื่อย 

สวนอาการเม่ือยมือ ก็อาจเกิดจากการที่ดามจับดานหนาไม 
มีมุมเอียง ซึ่งเม่ือทําการจับจะทําใหขอมือไมเหยียดตรง 

เปนแนวเดียวกับแขน ดังรูปที่ 5 จึงทําใหเกิดความเม่ือยลา 
ไดอยางรวดเร็วเมื่อมีการเคลื่อนไหวซ้ําไปซ้ํามา



รูปที่ 5 บริเวณที่กอใหเกิดปญหาในการใชเลื่อยมือ 

3.1 การออกแบบรูปทรงและขนาดของดามจับ 
ในการออกแบบดามจับใหมีขนาดที่เหมาะสมกับมือ 

ผูใชนั้นตองเลือกใชรูปทรงของดามจับใหเหมาะสมที่จะ 
ไมใหเกิดแรงกดทับที่จุดใดจุดหนึ่งที่มือ  จากหลักการ 
การยศาสตร (David J. Oborne, 1989) จึงควรออกแบบดาม 
จับที่เปนแบบทอกลม เพื่อหลีกเลี่ยงสวนที่เปนเหลี่ยมหรือ 
มุมที่อาจจะกอใหเกิดการกดทับท่ีมือ นอกจากนี้ทอกลมจะ 
ชวยในการกระจายแรงกดไมใหกดทับที่สวนใดสวนหนึ่ง 
ซึ่งในการออกแบบใหมีลักษณะเปนวงกลมนั้น จะตอง 
คํานึงถึงขนาดเสนผาศูนยกลางของดามจับที่เหมาะสมกับ 

มือของผูใชงานดวย  จากขอมูลในงานวิจัยของ  (Eastman 
Kodak Company, 1983) ไดแนะนําใหใชขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 3 – 5 นิ้ว และขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีเหมาะสมที่สุด 
จะตองใชขนาดเทากับ 4 นิ้ว สําหรับชาวตะวันตกซึ่งจะมี 
สรีระรางกายที่มีขนาดใหญกวาสรีระคนไทย ดังนั้น จึง 
เลือกใชขนาดเสนผาศูนยกลางของดามจับที่มีขนาดลดลง 
มาจากขนาดท่ีแนะนํา เพื่อความเหมาะสมกับขนาดมือของ 
คนไทย และเพื่อใหอุปกรณมีความหนาและแข็งแรงเพียง 
พอที่จะใช เกลียวยึดติดกับโครงเลื่อยได จึงใช เสนผา 
ศูนยกลางของดามขนาดเทากับ 3.5 นิ้ว ดังรูปที่ 6 

รูปที่ 6 รูปทรงที่ไดหลังจากการออกแบบ 

เกลียวเหลี่ยม 

บริเวณที่เกิดการกดทับ 

ดามจับดานหนา 
ไมมีมุมเอียง



3.2 การออกแบบรองนิ้วบนดามจับ 
จากการเลือกใชลักษณะของดามจับที่เปนทอวงกลม 

นั้น อาจสงผลใหเกิดปญหาการลื่นในขณะจับได ในงาน 
วิจัยจึงทําการออกแบบดามจับใหมีลักษณะเปนรองนิ้วมือ 
โดยแบงเปนสองสวนดวยกัน คือ สวนของรองนิ้วทั้ง 4 นิ้ว 
(นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วกอย) และในสวนของนิ้วหัว 
แมมือ 

ในสวนของการออกแบบรองนิ้วทั้ง 4 นิ้ว จะอางอิง 
ขอมูลขนาดความกวางของมือผูใชท่ีเปนขอมูลของการวิจัย 
หาสัดสวนมาตรฐานของคนไทย (กิตติ  อินทรานนท และ 
คณะ, 2532)โดยไดทําการวิเคราะหทางสถิติแลววา ขนาด 
นิ้วมือของผูทดลองนําไปใชทั้ง 30 คนนั้นมีความแตกตาง 
ไปจากขนาดมือที่เปนมาตรฐานของคนไทย อยางไมมี 
นัยสําคัญ จากนั้นจึงทําการหาขนาดของนิ้วมือ คือ ทําการ 
วัดขนาดนิ้วมือของผูทดลองทั้งหมด 30 คน ซึ่งตําแหนง 
ของการวัดคือโคนนิ้วมือของนิ้วทั้ง 5 นิ้วแลวนั้นจึงนําผลที่ 
ไดไปทําการวิเคราะหความเปนปกติของขอมูล เพื่อที่จะนํา 

คาเฉลี่ยของนิ้วมือแตละนิ้วเพื่อไปใชในการออกแบบใน 
สวนของรองนิ้วมือ 

3.3 การออกแบบรองนิ้วหัวแมมือ 
ในการออกแบบรองนิ้วหัวแมมือนั้น จากหลักการ 

การยศาสตรที่ออสวน (2541) กลาววา ควรใหอุปกรณเอียง 
ดีกวาใหมือเอียง ฉะนั้น จากลักษณะการวางของนิ้วหัว 
แมมือนั้นจะวางในลักษณะเอียง จึงทําการออกแบบรอง 
นิ้วหัวแมมือใหเอียงทํามุมกับแนวของโครงเลื่อยประมาณ 
30  องศา เพื่อใหนิ้ วหัวแมมือนั้น เหยียดตรงเปนแนว 
เดียวกับแขน ทําใหชวยลดความไมสบายในขณะทําการ 
เลื่อย และในสวนของขนาดรองนิ้วและสวนที่เปนสันสูง 
ขึ้นมา ก็เพื่อจะออกแบบใหรองรับแรงกดของนิ้วหัวแมมือ 
และยังชวยในการควบคุมโครงเลื่อยไดอีกดวย 

จากหลักการการยศาสตรทั้งหมดที่ไดกลาวมา จึง 
สามารถออกแบบอุปกรณดามจับโครงเลื่อยดานหนา 
ดังรูปที่ 7 

รูปที่ 7 อุปกรณดามจับที่ไดออกแบบเสร็จสมบูรณแลว 

3.4 วัสดุที่ใชในการทําดามจับ 
วัสดุที่ควรใชในการสรางอุปกรณดามจับโครงเลื่อย 

ดานหนา ควรจะมีน้ําหนักเบา มีความเหนียว และไมมีผิว 
ขรุขระ เชน อะลูมิเนียม พลาสติก ยาง เทปลอน ไม เปนตน 
เพื่อความม่ันคงในการจับ ในงานวิจัยนี้ไดสรางตนแบบ 
โดยใชวัสดุไม เนื่องจากราคาถูก มีความรวดเร็วในการ 
สรางเพราะสามารถขึ้นรูปไดงาย และผิวไมลื่น สําหรับงาน 
อุตสาหกรรมวัสดุที่แนะนําในการเลือกใช คือ เทปลอน 
(Teplon) (William  F. Smith,1996)  ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดี คือ 
ถาผลิตปริมาณมากตนทุนตอช้ินจะถูก หาซื้อไดงาย  มี 

น้ําหนักเบา สามารถตานทานตอการกัดกรอน ตานทานการ 
ตอการเกิดการแตกหักเนื่องจากความเครียด  สามารถ 
ตานทานตอการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีสงผลใหอายุการใช 
งานนาน นอกจากนี้ยังสามารถใชกระบวนการขึ้นรูปได 
หลายวิธี เชน การฉีด การอัดขึ้นรูป เปนตน 

4. ผลการดําเนินงาน 
จากการสรางอุปกรณดามจับโครงเลื่อยดานหนา ได 

นํามาทดลองกับนักศึกษาจํานวน 30 คน และวัดผลจากการ 
ใชความรูสึกไมสบายของผูทดลอง  ในการประเมินคา



ความรูสึกไมสบายที่เกิดขึ้นในตําแหนงตางๆ ของมือ เปน 
7 ระดับคะแนน คือ จาก 0 – 6 (0 = รูสึกสบาย 6 = รูสึกไม 
สบายมาก)  ดังรูปที่ 9 แสดงใหเห็นวา การใชโครงเลื่อยทั้ง 
สองแบบนั้นมีคาระดับคะแนนความ รูสึกที่แตกตางกันอยาง 
เห็นไดชัด ซึ่งในการใชโครงเลื่อยแบบเดิมนั้นจะมีคาของ 
ระดับคะแนนความรูสึกไมสบายที่มีคาสูงกวาการใชโครง 
เลื่อยที่ปรับปรุงแลว ซึ่งก็หมายความวา การใชโครงเลื่อย 
แบบที่มีการปรับปรุงแลวนั้น ผูทดลองที่ผานการทดลอง 

ใช มีความรูสึกสบายมากกวาการใชโครงเลื่อยแบบเดิม 
นอกจากนี้  ยังไดทําการจับเวลาในการทดลองเลื่อย 

โดยใชโครงเลื่อยแบบเดิม(ไมมีอุปกรณดามจับ)และโครง 
เลื่อยแบบปรับปรุง(มีอุปกรณดามจับ) พบวาผูทดลองสวน 
ใหญที่ใชโครงเลื่อยแบบปรับปรุงนั้นใชเวลาในการเลื่อย 
นอยกวาการเลื่อยโดยใชโครงเลื่อยแบบเดิม ซึ่งไดคาเฉลี่ย 
การใชเวลาในการเลื่อยโดยใชโครงเลื่อยแบบเดิมและโครง 
เลื่อยแบบปรับปรุงเปน 3.7 และ 3 นาที ดังรูปที่ 10 
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รูปที่ 9  ผลการเปรียบเทียบความรูสึกไมสบายที่เกิดขึ้นในตําแหนงตางๆ ของมือของโครงเลื่อยแบบเดิม 
และแบบปรับปรุง (0 = รูสึกสบาย 6 = รูสึกไมสบายมาก) 

รูปที่ 10 รูปกราฟเวลาในการทดลองเลื่อยโดยใชโครงเลื่อยทั้งสองแบบ 
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5. สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 
ในการทําการปรับปรุงโครงเลื่อยจากแบบที่ใชอยูใน 

ปจจุบันโดยสรางอุปกรณดามจับโครงเลื่อยดานหนา สงผล 
ใหผูใชงานหรือผูใชโครงเลื่อยมีความสบายในการทํางาน 
มากขึ้นทําใหสามารถทําการเลื่อยติดตอกันเปนเวลานาน 
ขึ้นโดยรูสึกเม่ือยลาในสวนของมือลดลง  จึงสงผลใหลด 
เวลาการทํางานนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพได ในการใชตอง 
ใชใหถูกวิธีตามมาตรฐานการจับดวย 

อยางไรก็ตาม ในงานวิจัยนี้เปนเพียงการศึกษาเบื้อง 
ตน เพื่อนําไปสูการออกแบบอุปกรณดามจับโครงเลื่อย 
เทานั้น สําหรับการนําไปใชในสภาพการทํางานจริงในโรง 
งานอุตสาหกรรมที่มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับอุปกรณ 
นี้  ควรทําการวิจัยและพัฒนาอุปกรณนี้เพิ่มเติมเพื่อให 
เหมาะสมกับสภาพการทํางานจริง รวมทั้งตองคํานึงถึงตน 
ทุนในการผลิตอุปกรณชนิดนี้ดวย 
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