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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหา
การอพยพแรงงานจากชนบทสู่เมือง อันส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาด
แคลนแรงงานวัยหนุ่มในภาคเกษตรกรรม ปัญหาการขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเกิด
ปัญหาในครอบครัว จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา ได้ก าหนด
ทิศทางของ การพัฒนาประเทศ โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ต่อมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ก าหนดแนวทางการพัฒนา “คน” ให้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่เน้นการ
เตรียมพร้อมของ “คน” ไทยเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศจะต้องเผชิญใน
อนาคตได้มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีการสร้างอาชีพในชุมชน และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่เน้น “ภูมิคุ้มกัน” เหมือนคนที่ปลอดโรค “กินดีอยู่ดี” และมี “คุณภาพชีวิต” ที่
ดีขึ้นกว่าเดิม โดยด าเนินกิจกรรม ส่งเสริมการแร่งพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การสืบ
ทอดอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท่องถิ่น และการผลิตในรูปของงานศิลปหัตถกรรม รวมถึงอุตสาหกรรม
ครัวเรือน เป็นการเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว และแก้ปัญหาการอพยพละทิ้งถ่ินฐานอย่างยั่งยืน  
  จากการที่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดประเภทโรงงานออกเป็น 3 จ าพวก 
จ าพวกที่หนึ่ง นั้นเป็นโรงงานที่ที่ใช้คนงานไม่เกิน 20 คน เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงงม้า จ าพวกที่สอง 
เป็นโรงงานที่ที่ใช้คนงานไม่เกิน 50 คน เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงงม้า และจ าพวกที่สามเป็นโรงงานที่
ที่ใช้คนงานตั้งแต่ 50 คน เครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงงม้าขึ้นไป ซึ่งโรงงานที่อยู่ในจ าพวกแรกจะเป็น
อุตสาหกรรมขนาดเล็กรวมถึงอุตสาหกรรมในครัวเรือน งานหัตถกรรม โรงงานจ าพวกที่สองจะเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และจ าพวกที่สามจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าเป็น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่นั้นหน่วยงานราชการอย่างกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
ก็จะเข้ามาดูแล ควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะโรงงานจ าพวกที่สาม กรมโรงงานจะเข้ามา
ควบคุมดูแลตั้งแต่การขออนุญาตตั้ง การก่อสร้าง การจัดวางเครื่องจักร การทดลองเดินเครื่องจักร 
การเดินการผลิตจริง ตลอดจนถึงการจัดการโรงงาน ก าจัดสิ่งปฏิกูล ของเสียต่างๆในโรงงาน อีกทั้งมี
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึง
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ก ากับดูแลด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ดังนั้นโรงงานที่เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ จึงมี
ระบบการจัดการในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน ขนาดที่เรียกว่าไวใจได้ แต่ในทาง
กลับกันส าหรับโรงงานขนาดเล็กรวมถึงอุตสาหกรรมครัวเรือนและงานหัตถกรรม ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2553 ไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องขออนุญาตใดๆ ในขั้นตอนดังกล่าว ดังนั้นจึงเกิดปัญหาด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้นกับคนงาน ไม่ว่าจะสภาพการท างานที่ไม่เหมาะสม แสงสว่างน้อย
หรือมากเกินไป การถ่ายเทอากาศที่ไม่เพียงพอ พ้ืนที่การท างานแคบเกินไป หรือมีการใช้สารเคมี
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อันตรายโดยปราศจากการควบคุม หรือใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เมื่อท างานไปนานก็จะประสบกับ
ปัญหาด้านสุขภาพในที่สุด อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมครัวเรือน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ในงานที่ท า ขาดความช านาญ ประสบการณ์ ไม่มีคู่มือ
การปฏิบัติงาน หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมถึงขาดมาตรการในการป้องกับและควบคุม 
 จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก มีศักยภาพสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม การเดินทางไปมาที่สะดวกสบาย ใกล้กรุงเทพ  และจังหวัดอ่ืนในแถบภูมิภาค 
ความหลากหลายด้านอาชีพ เป็นแหล่งผลิตอาหารด้านเกษตรและอาหารทะเลที่มีความอุดมบูรณ์ มี
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยอย่างสวยงามในดินแดนแถบนี้ พร้อมด้วย มีแหล่ง
โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันมีค่ามากมาย   จากศักยภาพดังกล่าว 
จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามจุดแข็งของจังหวัด โดยก าหนดไว้ใน  
แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2553 - 2556  การพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม 
อุตสาหกรรม อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขนานใหญ่ กล่าวคือ มีการอพยพของ
ประชาชนเข้าสู่ย่านการท่องเที่ยวเพ่ือท างาน มีการส่งเสริมอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาที่ท าสืบทอดกันมา
อย่างจริงจัง แต่ยังขาดจิตส านักเรื่องอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างเพียงพอ จึงท าให้ผู้
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมครัวเรือน ได้รับการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน สุดท้ายก็จะส่งผล
กระทบต่ออาชีพ เศรษฐกิจของครอบครัว ต าบล อ าเภอ และจังหวัดสมุทรสงครามในที่สุด  
  ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของผู้ประกอบ
อาชีพ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงรูปแบบการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในงานหัตถกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือจะได้วิเคราะห์รูปแบบ และน ารูปแบบการ
เรียนรู้ และการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสมไปใช้กับผู้ที่ประกอบ
อาชีพจริง ซึ่งอาจจะสามารถน ารูปแบบการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพในงานหัตถกรรมไปใช้ ในลักษณะงานที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ ผู้วิจัยจึงต้องท าการศึกษารูปแบบการเรียนรู้การแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในงานหัตถกรรมในจังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี ้
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
   1.2.1 เพ่ือศึกษาสถานภาพการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยจากงานหัตถกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม 

1.2.2 เพ่ือก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยจากงานหัตถกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม  

1.2.3 เพ่ือประเมินสถานภาพการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยจากงานหัตถกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
  1.3.1 ขอบเขตในเชิงพ้ืนที่ จะเน้นไปที่งานหัตถกรรม จากการใช้เครื่องมือทางด้านอาชีวอนา
มัยโดย การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment ) ในการคัดเลือกกลุ่มงานหัตถกรรมที่มีความเสียง
สูง กลุ่มงานหัตถกรรมดังกล่าว 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านทรงไทยจ าลอง และเรือ
จ าลอง  
 1.3.2 ขอบเขตในเชิงเนื้อหา  จะเน้นศึกษารูปแบบการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาทางด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยจากงานหัตถกรรมตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

   1.3.2.1 ปัญหาสุขภาพการท างาน ได้แก่ อากาศเจ็บป่วย ความไม่สบายตัว จากการ
ประกอบงานหัตถกรรมของกลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านทรงไทยจ าลองและเรือจ าลอง จากตัวช่างฝีมือเอง 
เพ่ือนร่วมงาน และข้อมูลจากสถานให้บริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่ที่ช่างฝีมืออาศัยอยู่ 

 1.3.2.2 สถานภาพการเรียนรู้ในปัญหาและการแก้ไขปัญหา เป็นการประชุมกลุ่มผู้
ประกอบงานหัตถกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านทรงไทยจ าลองและเรือจ าลอง เพ่ือรับทราบปัญหา และ
การแก้ไขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน  

 1.3.2.3 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากการศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหา จะได้
รูปแบบการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ตรง และเหมาะสมกับ
งานหัตถกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านทรงไทยจ าลองและเรือจ าลอง 
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1.4. กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุน า 

ความไม่รู/้ยึดถือความสะดวก สภาพร่างกายและจิตใจของคนงานไม่เหมาะสม 

การปฏิบัติงานท่ีไม่ปลอดภัย สภาพงานท่ีไม่ปลอดภัย 

โรคจากการท างาน / อุบัติเหตุ เสียหาย/บาดเจ็บ/พิการ/ตาย 

 
กระบวนการการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัยจากการท างานในงานหัตถกรรม 

 
รูปแบบการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยจากการท างานในงานหัตถกรรม 

 จังหวัดสมุทรสงคราม 
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1.5 นิยำมศัพท ์
1.5.1 หัตถกรรม (Handicraft) คือ งานช่างที่ท าด้วยมือหรืออุปกรณ์ง่าย ๆ อาศัยทักษะและ

เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก โดยทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและศาสนา 
สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 1.5.2 ความเจ็บป่วยจากการท างาน หมายถึง ความเจ็บป่วยที่ได้พิจารณาว่า มีสาเหตุจาก
กิจกรรม การท างาน หรือสิ่งแวดล้อมของที่ท างาน 
  1.5.3 การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยหรือ Job Safety Analysis (JSA) หมายถึง 
เทคนิควิธีการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานท า งานอย่างปลอดภัยที่สุด โดยการวิเคราะห์ถึงอันตรายที่แฝงอยู่ใน
ขั้นตอนการท า งาน และพัฒนาวิธีการป้องกัน แก้ปัญหาอันตรายนั้น 
  1.5.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)  หมายถึง  กระบวนการ การประมาณ
ระดับความเสี่ยง และการตัดสิน ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
  1.5.5 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง  ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตราย และผลจาอันตราย
นั้น (อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์) 
  1.5.6 การชี้บ่งอันตราย  (Hazard Identification) หมายถึง กระบวนการ ในการรับรู้ถึง
อันตรายที่มีอยู่ และการก าหนดลักษณะของอันตราย 
  1.5.7 อันตราย (Hazard)  หมายถึง แหล่งหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ
ความเจ็บป่วย ความเสียหายของทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้รวมกัน 
   1.5.8 อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีผลให้เกิดการ
เสียชีวิต ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความสูญเสียอื่น ๆ 
    
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.6.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      1.6.1.1 ทราบถึงสถานภาพการการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยจากงานหัตถกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่อาจจะประยุกต์ใช้กับทฤษฎีการเรียนรู้
และเครื่องมือที่ศึกษาวิจัย 

      1.6.1.2 ได้รูปแบบการเรียนรู้เพ่ือการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่เหมาะสมกับงานหัตถกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม 

      1.6.1.3 ผลลัพธ์จากการใช้รูปแบบการเรียนรู้ ท าให้ผู้ประกอบอาชีพงานหัตถกรรมใน
จังหวัดสมุทรสงคราม มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีขึ้น  

      1.6.1.4 สามารถน ารูปแบบการเรียนรู้ เพ่ือการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพงานหัตถกรรมไปใช้ ในลักษณะงานที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ 
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 1.6.2 หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
      1.6.2.1 ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม ใช้ฐานข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการ

วางแผนและพัฒนางานสาธารณสุข ในการก าหนดนโยบายท้องถิ่น และการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งการจัดท ากรอบนโยบายการพัฒนาชนบทด้าน
สาธารณสุข ในระดับต่างๆ เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาสาธารณสุขให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนพัฒนาการสาธารณสุขของชาติ  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน  
       1.6.2.2 ส านักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ใช้ฐานข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการวิเคราะห์เสนอแนะนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไข  ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดรวมทั้งประสานงาน 
และด าเนินการจัดท างบประมาณ แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในการเฝ้าระวัง ติดตามประเมินผล การเจ็บป่วยจากการท างาน 
                  1.6.2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกระบวนการในการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นลงการปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 
และเป็นการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ได้ประสบการณ์ตรง และมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย 
 
1.7 แผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำย 
 1.7.1 น าผลส าเร็จจากการวิจัยถ่ายทอดกับกลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์บ้านทรงไทยจ าลองและ
เรือจ าลอง ถ่ายทอดความรู้โดยการเป็นพ่ีเลี้ยงคอยแนะน าการท างานที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย   
 1.7.2 น าผลส าเร็จจากการวิจัยถ่ายทอดกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  
 1.7.3 น าผลส าเร็จจากการวิจัยถ่ายทอดกับประชาชนทั่วไป ในการเสนอผลงานวิชาการของ
หน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 1.7.4 น าผลส าเร็จจากการวิจัยถ่ายทอดกับประชาชนทั่วไป  ในการเขียนบทความทาง
วิชาการในวารสารประจ าปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวารสารอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม 
 1.7.5 น าผลส าเร็จจากการวิจัย บูรณาการการเรียนการสอนโดยการถ่ายทอดกับนักศึกษา                  
ในการเรียน วิชาหลักความปลอดภัยในการท างาน ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
  ในการศึกษาและวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยจากการท างานในงานหัตถกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทบทวนวรรณกรรม ในเรื่องบ้านทรงไทยจ าลอง เรือจ าลอง การประเมิน
ความเสี่ยง การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย จิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
2.1 บ้านทรงไทยจ าลอง 
  จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองโบราณ จึงมีบ้านทรงไทยแบบดั่งเดิมเป็นจ านวนมาก แต่นับวัน
จะเสื่อมโทรมลง และอาจจะถูกลืมไปในที่สุด บ้านทรงไทยจ าลองชาวสมุทรสงครามประกอบด้วย 
กลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยบางคนที กลุ่มบางช้าง กลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยอัมพวา และกลุ่มสตรี
และเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว ได้จัดโครงการอนุรักษ์ การท่องเที่ยวหมู่บ้านทรงไทย
ไว้ในรูปแบบของโฮมสเตย์ และการสร้างแบบจ าลองบ้านทรงไทย เพ่ือไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว และ
เป็นของที่ระลึก ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับบ้านทรงไทยของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยเน้นว่าจะต้องสร้าง โดยการศึกษาและน ามาจ าลองให้เหมือนของจริงและของเดิมทุกอย่าง เพ่ือ
เป็นเอกลักษณ์ของบ้านทรงไทยโบราณในจังหวัดสมุทรสงคราม  
 
  2.1.1 การประดิษฐ์บ้านทรงไทยจ าลอง ก่อนอ่ืนต้องหาวัสดุเศษไม้สัก ซึ่งหาซื้อได้จาก
โรงเลื่อยไม้ และที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ก็มีดังนี้ เลื่อย คัตเตอร์ กระจกหรือแผ่นยางรองตัด 
กาวร้อน กาวลาเท็กซ์ ฟุตเหล็ก กระดาษแข็ง กระดาษแบบ กระดาษทราบเบอร์ 400 ดินสอ น า
มันแล็กเกอร์  เครื่องมือไฟฟ้า เช่น สว่านเจาะ เครื่องปัด เครื่องเจียร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่น ามาใช้
ประดับบ้านทรงไทยให้สวยและดูงามตาขึ้น 
  วิธีการท าเริ่มต้นต้องไปศึกษาไปดูงานบ้านทรงไทยของจริง แล้วกลับมาเขียนแบบลงใน
กระดาษก่อน จากนั้นน าแบบลงติดกับไม้สัก แกะแบบ ลวดลายต่างๆ ตามแบบที่วาดไว้ ใส่
รายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนต่างๆ ของบ้านทรงไทย เช่น คิ้ว เส้นแบ่งฝาบ้าน ลวดลายต่างๆ ตีน
ช้างหรือตีนม่าน ลายหย่องหรือลายเชิดหน้าอยู่บริเวณขอบหน้าต่าง จั่วบ้านจะมีช่องสี่เหลี่ยมแบบ
โบราณ เรียกว่าพระเจ้า 5 พระองค์ หรือพรม 3 ชั้น พรม 4 ชั้น ซึ่งเชื่อถือกันว่า จะท าให้ผู้ที่อยู่อาศัย
มีความร่มเย็นเป็นสุข หลังคาประกอบด้วยปั้นลม หางปั้นลม ซึ่งเชื่อถือว่ามีไว้ป้องกันเหตุร้ายต่างๆ 
  หลังจากนั้นน าส่วนต่างๆ ของบ้านมาประกอบเป็นตัวเรือน ใส่พ้ืนติดตั้งเสา ในการติดตั้งเสา 
จะต้องตั้งอยู่ในลักษณะเสารุ่ม ที่ปลายบนจะสอบเข้าหากัน ทั้งนี้เพ่ือความมั่นคงแข็งแรง ติดตั้งฝาบาน
ประตูหน้าต่างและบันไดบ้าน เก็บงานเล็กงานน้อยให้สมบูรณ์แบบ จากนั้นใช้กระดาษทรายขัดถู การ
ใช้กระดาษทรายขัดถ ูจะท าก่อนที่จะประกอบเป็นตัวบ้านก็ได้ จะท าได้ง่ายกว่าการประกอบส าเร็จรูป
แล้ว หลังจากนั้นก็ลงน้ ามันแล็กเกอร์ 2 ครั้งด้วยกัน เพ่ือความสวยงามและจะติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

http://www.ssru.ac.th



8 
 

และเครื่องเสียงขนาดจิ๋วก็ได้ แล้วแต่ความต้องการ แต่เอกลักษณ์ของบ้านทรงไทยจะต้องสามารถถอด
หลังคา ข้างฝา และเปิดปิดประตูหน้าต่างบ้านได้ หรือที่เรียกกันว่าแบบน็อกดาวน์  
  2.1.1.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ 
   1) ไม้ / ไม้อัด 
  2) กาวตราช้าง / กาวยาง  
  3) มีดคัทเตอร์ขนาดใหญ่ / ขนาดเล็ก  
  4) คีมปากแหลม  
  5) เลื้อยฉลุ  
  6) สว่านไฟฟ้าและดอกสว่านขนาดต่างๆ  
  7) เครื่องขัดกระดาษทราย พร้อมกระดาษทรายความละเอียดต่างๆ 
  8) ไม้บรรทัดเหล็ก  
  9) กรรไกรชนิดต่างๆ 
  10) สกรูเกลียว / ตะปูขนาดต่างๆ  
  11) แลคเกอร์สเปรย์  
  12) ไขควงสี่แฉก  
 2.1.1.2 การประดิษฐ์ 
  1) การเตรียมวัสดุ ให้เลือกน าไม้ที่มีความหนาตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไปมาตัดให้ได้ 
เนื้อไม้มีหน้ากว้างประมาณ 2 นิ้ว หนาประมาณครึ่งเซ็นติเมตรเสร็จแล้วน ามาขัดให้เรียบ  แล้วท า
ส่วนประกอบที่เป็นรอด , ตง , เส ,พึง ,ขอบเชิงชาย , ปั้นลม เป็นต้น ส่วนเสาให้เหลาให้กลมให้มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 ม.ม. ส่วน ตง, รอด , เส , พึง นั้นจะมีขนาดใกล้เคียงกันคือกว้าง
ประมาณ 3 ม.ม. หนาประมาณ 0.5 ม.ม 
  2) วิธีท าฝาบ้านทรงไทย (เฟ้ียม) หลังจากเมื่อได้ไม้ที่ปรับแต่งตามที่ต้องการ
แล้วให้น าเอาไม้แผ่นหน้ากว้าง 2 นิ้วมาทาบแบบและใช้ดินสอขีดตามแบบซึ่งมีแบบของผาทั้งสี่ด้าน 
จั่วสองด้าน เสร็จแล้วน ามาตัดด้วยเลื้อยฉลุ ตรวจสอบดูขนาดของชิ้นงานว่ามีขนาดเท่ากับต้นแบบ
หรือไม่ถ้าไม่เท่าก็ให้ปรับแต่งแก้ไข เมื่อได้ขนาดเท่าตามที่ต้องการแล้วให้น ามาวางลายหรือประกอบ
ลายตามลักษณะของฝาในแต่ละด้าน (ฝาเฟี้ยมลายลูกฝัก) จนครบหมดทั้งสี่ด้านด้วยกาวตราช้าง แล้ว
จึงน ามาขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าและขัดให้เนื้อไม้ด้านที่ไม่มีลายให้บาง
เหมือนกันทุกชิ้น จากนั้นจึงประกอบชนขอบฝาให้ฝาด้านข้างที่มีลักษณะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 
ส่วนของห้องที่มีหน้าต่างสองบาน กับส่วนของระเบียงที่มีหน้าต่างเพียงหนึ่งบาน ให้น าขอบส่วนของที่
เป็นห้องมาประกอบชนกับขอบฝาที่เป็นส่วนของฝาด้านหลังส่วนของด้านหลังจะเป็นส่วนประกอบที่มี
ห้องแบ่งเป็นสามห้องมีหน้าต่างห้องละหนึ่งบานเมื่อต่อฝาด้านข้างทั้งสองข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
กับฝาหลัง  
  เสร็จแล้วก็น าฝาด้านหน้าซึ่งมีขนาดเท่ากับฝาด้านหลังมีลักษณะแบ่งเป็นสาม
ห้องเหมือนกันแต่มีประตูหนึ่งประตู ให้ทากาวที่ขอบด้านปลายของทั้งสองด้านจึงน าเอาไปประกอบใน
ส่วนระหว่างที่เป็นส่วนแบ่งระหว่างห้องกับระเบียงของฝาด้านข้าง ให้เหมือนกันทั้งสองฝาเสร็จแล้วให้
พักชิ้นงานทิ้งไว้ให้กาวแห้ง  
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   ขั้นตอนต่อไปก็น าไม้ไผ่แผ่นบางมาตัดให้มีความยาวประมาณ 1.5 ม.ม.กว้าง
ประมาณ 4 ม.ม.เพ่ือท าหน้าต่าง และให้ใช้วิธีเดียวกันกับการท าประตูซึ้งประตูจะมีความยาวประมาณ 
1.8 ม.ม.เมื่อได้ครบแล้วก็น ามาประกอบติดกับช้องของประตูและหน้าต่างจนครบ  
   ขั้นตอนต่อไปคือการท าจั่วก็ให้น าไม้ไผ่หน้าสองมาท าการทาบแบบและท า
เช่นเดียวกันกับขั้นตอนของฝาบ้าน  
   ขั้นตอนการท าเสาเรือนและเสารั้ว เสาเรือนใหญ่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ
ส่วนที่อยู่ในตัวเรือนด้านในมีอยู่ 8 เสาและเสาของระเบียงมี 4 เสา (เป็นเรือนไทยสามห้อง) ทั้งหมดมี
สิบสองเสา ส่วนที่สองคือเสารั้วมี่ทั้งหมดสิบสี่เสา ส่วนที่สามคือเสาตอหม้อมีสี่ต้น ให้น าเสาที่เหลา
เสร็จแล้วมาตัด เสาเรือนใหญ่จะมีความยาวประมาณ 5.8 ซ.ม.ทั้งหมด 8 ต้นที่อยู่ในตัวเรือนส่วนเสา
ระเบียงมี่ความยาวประมาณ 4.7 ซ.ม.จ านวน 4 ต้น เสารั้วทั้งสิบสี่ต้นจะยาวเท่ากันหมดคือ 5 ซ.ม. 
โดยเสารั้วจะมีลักษณะพิเศษคือจะมีหัวขุนอยู่ตรงปลายเสาส่วนเสาตอหม้อจะมีขนาดสั้นเพียง  2.1 ซ.
ม.เท่านั้น เสารั้วแถวหน้าและแถวสองเป็นเสาตอหม้อนั้นจะอยู่ในบริเวณของชาน  
   เมื่อได้ส่วนประกอบหลักแล้วก็มาถึงขั้นตอนการท าบล็อก ส าหรับตั้งระยะการ
ประกอบเสาต่างๆ โดยน าไม้อัดมาตัดให้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 35 ซ.ม.
จ านวนสองแผ่นเท่าๆกัน และน าไม้ระแนง (ไม้สัก) ขนาดความหนา 1.5 ซ.ม. เป็นลักษณะสี่เหลี่ยม
เท่ากันน ามาตัดให้มีความยาว 35 ซ.ม. สองกันและ 19 ซ.ม. สองอันเสร็จแล้วน าไม้มาวางบนกระดาน
ไม้อัดที่ตัดไว้ให้เสมอขอบกระดานใช้ตะปูควงไขอัดไม้กระดานกับระแนง  ให้ติดกันทั้งสี่ด้านแล้วน า
แผ่นกระดานอีกแผ่นมาปิดทับบนกรอบระแนงให้ใส่ตะปูควงเช่นกัน เมื่อได้ บล็อก แล้วน าบล็อกมามา
ก าหนดระยะเสาต่างๆด้วยดินสอจนครบจึงน าไปเจาะรูด้วยสว่าน 3 ม.ม.โดยเจาะเฉพาะกระดานแผ่น
บนเท่านั้น  
   3) การประกอบ น าเสาเรือนมาใส่ลงในรูของบล็อกตามต าแหน่งแล้วใส่รอด
ยึดโดยเริ่มจากแถวของรั้ว หน้าบ้านก่อนจัดเสาของรั้วให้ตั้งตรงวางระยะให้เสมอกันด้วยการทากาวยึด
ในแต่ระเสา ในแถวที่สองจะมี เสารั้วอยู่ที่ปลายรอดทั้งสองด้านเท่านั้นส่วนตรงกลางจะเป็นเสา ตอ
หม้อ จ านวนสี่เสาให้ท าการยึดเสาเช่น เดียวกันกับเสารั้ว แถวสามจะเป็นเสารั้วทั้งสองด้านเช่นกัน
ส่วนตรงกลางจะเป็นเสาระเบียงสี่ต้นก็ท าการยึด ติดด้วยเช่นกัน แถวสี่และแถวห้าให้ตัดรอดสันเท่ากับ
ระยะเสารั้วกับเสาเรือนสองเสาเท่าให้ประกอบเช่น เดียวกันทั้งสองด้าน รอดที่น ามาประกอบติดในชั้น
แรกนี้จะวางเสมอกับพ้ืนกระดานเป็นแถวตามเรือน ขั้นตอนต่อไปน าไม้ตงมาวางทับบนรอด แล้ว
ประกอบส่วนอื่นๆ จนครบ แล้วน าไปเคลือบด้วยแลคเกอร์  
  2.1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ออก
อนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.79/2546 ให้กับ สิ่งปลูกสร้างทรงไทยจ าลอง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะสิ่งปลูกสร้างทรงไทยจ าลองท่ีเป็นเรือนไทยจ าลองและศาลาไทย
จ าลองที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้ไม้ กระดาษ หรือดิน เป็นวัสดุหลัก ไม่รวมถึงเรือนไทยจ าลองและศาลา
ไทยจ าลอง ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือใช้เป็นศาลพระภูมิ 
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2.2 เรือจ าลอง 
  สายน้ าจากแม่น้ าและล าคลองนั้นมีความผูกพันกับมนุษย์ที่มีถิ่นฐานอยู่ริมน้ ามาแต่ครั้งอดีต 
ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตให้เจริญเติบโต สายน้ านี้มีความเกี่ยวพันต่อวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ผู้คนมาอย่างยาวนาน เรือก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของชาวบ้านที่มีบ้านเรือน
อยู่ริมน้ าหลายยุคหลายสมัยด้วยเช่นกัน ประโยชน์ใช้สอยของเรือมีตั้งแต่ใช้เดินทางไปมาหาสู่กัน ขน
ถ่ายสินค้า หรือจะใช้ในการท าประมงเพ่ือหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องส าหรับคนในครอบครัวตน  

เมื่อความเจริญและเทคโนโลยีเข้ามาสู่ชุมชน การด ารงชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป การเดินทางโดย
เรือลดลง เรือบางประเภทก็หายไปจากวิถีชีวิต และเมื่อเวลาผ่านพ้นไปเรื่องเล่า (เรือ) ในอดีตก็จะ
เลือนหายไปในที่สุด กลุ่มงานหัตถกรรมผลิตเรือจ าลอง ได้แก่ กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมง
บางจะเกร็ง-บางแก้ว  กลุ่มเรือจ าลอง  กลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยอัมพวา เห็นว่า เมื่อวันและเวลา
ผ่านไป ความผูกพันของคนและเรือนั้นก็ห่างกันไปทุกที เพ่ือเป็นการด ารงวิถีชีวิต สืบทอดวัฒนธรรม
ดั้งเดิม และร่วมอนุรักษ์เรือไทยให้คงไว้ จึงชักชวนให้ชาวประมงและลูกหลานที่ว่างเว้นจากงานประจ า
มาฝึกท าเรือจิ๋วกัน แล้วจึงค่อยพัฒนามาเป็นเรือหลากหลายชนิด เช่น เรือแดง เรือโป๊ะ เรือโยงโป๊ะ 
เรือเอ้ียมจุ๊น เรือฉลอม เป็นต้น  

ที่บ้านปากมาบ นอกจากจะมีเรือจิ๋ว 30 กว่าชนิดให้เลือกจับจ่ายเป็นของที่ระลึกแล้ว ยังมี
ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนที่จัดเก็บเรือจิ๋วแบบต่าง ๆ พร้อมป้ายบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของเรือแต่
ละล าเพ่ือเป็นความรู้ให้แก่ผู้เข้าชม ได้แก่ เรือแดง เรือแท็กซี่ และเรือโยง คือเรือข้ามฟากแม่น้ า หรือ
ใช้ลากจูงเรือชนิดอื่น ๆ เป็นสัญลักษณ์ของผู้น า นิยมให้เป็นของขวัญผู้ใหญ่เพ่ือแสดงความยินดีในการ
เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง เรือส าปั้น หรือเรือสามปั้น เป็นเรือต่อที่ได้แบบอย่างมาจากเมืองจีน ค าว่าสาม
ปั้นแปลว่าไม้กระดาน 3 แผ่น แต่คนไทยน ามาปรับปรุงต่อด้วยไม้กระดาน 5 แผ่น ใช้ขนพืชผลตาม
แม่น้ าล าคลองต่าง ๆ และยังมีเรือส าปั้นที่ติดประทุนเพ่ิมเข้าไปเพ่ือใช้กันแดด นิยมใช้ในหมู่ผู้มีอันจะ
กินและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เรือโป๊ะ ใช้ท าประมงจับปลา โดยเฉพาะปลาทูแม่กลองซึ่งเป็นสินค้าขึ้น
ชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังมีเรือโยงโป๊ะที่ใช้ลากจูงเรือโป๊ะอีกทีหนึ่ง 

 
  2.2.1 การประดิษฐ์เรือจ ารอง 
  2.2.1.1 วัสดุ / อุปกรณ ์   

  1) ไม้ / ไม้อัด 
  2) กาวตราช้าง / กาวยาง  
 3) มีดคัทเตอร์ขนาดใหญ่ / ขนาดเล็ก  
  4) คีมปากแหลม  
  5) เลื้อยฉลุ  
  6) สว่านไฟฟ้าและดอกสว่านขนาดต่างๆ  
  7) เครื่องขัดกระดาษทราย พร้อมกระดาษทรายความละเอียดต่างๆ 
  8) ไม้บรรทัดเหล็ก  
  9) กรรไกรชนิดต่างๆ 
  10) สกูเกลียว / ตะปูขนาดต่างๆ  
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  11) แลคเกอร์สเปรย์  
 12) ไขควงสี่แฉก  

  2.2.1.2  ส่วนประกอบหลักท่ีส าคัญของเรือจ าลอง 
   1) กระดูกงู 
   2) โขนเรือ (หัวเรือ , ท้ายเรือ) 
   3) กงเรือ 

2.2.1.3 ขั้นตอนการประดิษฐ์ 
ขั้นตอนที่ 1  วิธีการ “ ตั้งโขนหัวเรือและโขนท้ายเรือ ” การตั้งหรือการวางต าแหน่ง

โขนหัวเรือและโขนท้ายเรือนั้นมีความส าคัญมาก เป็นขั้นตอนแรกของการเริ่มต่อเรือจ าลอง (เรือ
ฉลอม)  เพราะนักต่อเรือต้องท าการวางต าแหน่งโขนหัวเรือและโขนท้ายเรือ  ในองศาที่ถูกต้องตาม
มาตราส่วน หากตั้งโขนผิดองศาที่ก าหนดไว้ จะส่งผลให้รูปทรงของเรือออกมาไม่สง่างามและผิด
สัดส่วน  องศาที่ถูกต้องของโขนหัวเรือและท้ายเรือคือ “ หลัง 105 องศา หน้า 110 องศา ”  

ขั้นตอนที่ 2  วิธีการ “ ตั้งกงเรือ ”  เป็นขั้นตอนต่อมาจากการตั้งโขนหัวเรือและโขน
ท้ายเรือ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผู้ต่อเรือจะต้องตัง้กงเรือให้ได้ในระยะที่ก าหนด  ซึ่งกงเรือจะต้องตั้งฉาก 
ทั้งในแนวดิ่งและในแนวนอน ซึ่งเป็นการรักษาสมดุลของเรือ  การตั้งกงเรือที่ไม่มีความสมดุล อาจ
ส่งผลให้เรือเอียงไปทางซ้ายหรือทางขวามากจนเกินไปได้   

ขั้นตอนที่ 3  วิธีการ ” ปูเนื้อเรือ ” ขั้นตอนนี้จัดได้ว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญ
เช่นกัน เพราะเราจะเริ่มเห็นความสวยงามของตัวเรือ เนื้อเรือ รวมถึงลวดลายบนไม้มากขึ้น  ฉะนั้นใน
ขั้นตอนนี้ผู้ต่อเรือจึงต้องอาศัยความปราณีต  และมีสมาธิอย่างมาก  ตั้งแต่ข้ันตอนการเลือกสีไม้ , ลาย
ไม้ให้มีความคล้ายคลึงกันทั้งสองด้าน  การปูเนื้อเรือนี้จุดที่มีความยากที่สุด  อยู่ที่เนื้อเรือแผ่นที่ 1-
3  หากปูได้ดี กรีดไม้ให้เข้ากันได้สนิทดี  ในเนื้อเรือแผ่นต่อ ๆ ไปก็ดูจะง่ายขึ้นตามล าดับ  

ขั้นตอนที่ 4  วิธีการ “ ปรับกงเรือ ” หรือการเสริมกงเรือ  ขั้นตอนนี้เรียกได้ว่าเป็น
การปรับพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการปูพ้ืนดาดฟ้าเรือก็ว่าได้  เพราะหากระดับของกงยังไม่ได้สัดส่วนที่สมดุล
กันแล้ว การปูพ้ืนดาดฟ้าเรือ ก็ไม่สามารถท าได้เช่นกัน 

ขั้นตอนที่  5  วิธีการ “ ตอกลูกประสัก ”  อีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งมีความส าคัญ และดู
จะต้องอาศัยความละเมียดละมัยค่อนข้างสูง เพราะนักต่อเรือต้องใช้เพียงสว่านมือเจาะเข้าไประหว่าง
เนื้อเรือให้ถึงกงเรือทุกกง  และใช้แก่นไม้ขนาดเล็กตอกลงไปประมาณความลึกของการเจาะอยู่ที่
ประมาณ 2 มิลลิเมตร เท่านั้น  ลูกประสัก ทั้งหมดของเรือฉลอมอยู่ที่ 216 ลูก นักต่อเรือต้องมีความ
พยายามเป็นอย่างมาก 

ขั้นตอนที่  6  วิธีการ “ ปูดาดฟ้าเรือ ”  ลักษณะวิธีคล้ายการปูเนื้อเรือ แต่การปู
ดาดฟ้าเรือจะท าการปูจาก จุดกึ่งกลางล าเรือเป็นแผ่นที่ 1 และเริ่มขยายออกด้านข้าง ๆ ละ 1 ( ซ้าย 
1 แผ่น ขวา 1 แผ่น ) แผ่นจนเต็ม  เมื่อสุดขอบด้านข้างแผ่นสุดท้ายหากมีเนื้อไม้เกินออกมา เราต้อง
ใช้คัตเตอร์ค่อย ๆ กรีดออกให้เรียบ  เทคนิคอยู่ที่การเลือกสีและลายของไม้สักทอง ให้คล้ายคลึงกันจะ
ท าให้ดูสวยงามยิ่งข้ึน 

ขั้นตอนที่  7  วิธีการ “ เจาะฝาระวางเรือ ” ( ส าหรับเรือจริงใช้ส าหรับเป็นที่เก็บ
อวน , ปลา , น้ าแข็งและของอ่ืน ๆ )  ฝาระวางเรือฉลอมจะมีอยู่ 3 ช่อง  เทคนิคอยู่ที่การกรีดเจาะไม้ 
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หากนักต่อเรือสามารถใช้ไม้ส่วนที่กรีดหรือเจาะออกมาแล้ว และน ามาประกอบกันเป็นฝาระวางได้เลย 
จะท าให้ลายไม้ในส่วนของดาดฟ้าเรือ และฝาระวางเป็นลวดลายและสีของไม้ที่ต่อเนื่อง และเป็นชิ้น
เดียวกันจะท าให้ดูสวยงามมาก  

ขั้นตอนที่  8  การท าโขนนอก       โขนนอกนั้นถือเป็นอีกส่วนหนึ่งของเรือฉลอมที่
ส าคัญมาก คือส่วนที่เรือฉลอกเรียกว่า “ เรือหัวดาบ ท้ายดาบ ”  โขนจึงมีความแหลมคมเหมือน
ดาบ  ซึ่งในความเป็นจริง โขนนอกใช้เป็นตัวเล็งทิศทางการเดินเรือ ใช้ฝ่าเกรียวคลื่น  การตั้งโขน
ส าหรับเรือฉลอมจ าลองนั้นต้องตั้งตามองศาของเรือที่ประกอบเนื้อเรือแล้ว   ความสูงต่ าของโขน
นอกนั้นให้ท าตามความต้องการของเจ้าของเรือ  แต่ในเรือจริงผู้ที่ท าโขนนอกได้สูงใหญ่  จะถือว่าผู้นั้น
มีอันจะกินหรือค่อนข้างมีฐานะมาก  ความยากของการท าโขนนอกอยู่ที่การเหลาโขนให้แหลมคม โดย
การใช้ไม้ที่มีความหนาถึง 14 มล. ให้มีความคมเท่ากับปลายมีด ผู้ท าจึงต้องมีความพยายามสูง 

ขั้นตอนที่  9  การติดตั้งกราบอ่อน  จะท าการติดตั้งเมื่อท าการตั้งโขนนอกเรียบร้อย
แล้ว  การตั้งกราบอ่อนนั้นจะท าการตั้งบนกระดานเนื้อเรือแผ่นที่  12 หัวท้ายชิดโขนนอก  หรือใคร
ต้องการตั้งกราบอ่อน 2-3 ชั้นก็ท าได้เช่นกัน  

ขั้นตอนที่  10  การติดตั้งราโท  ราโทท าหน้าที่เปรียบได้เหมือนส่วนกันกระทบ
ด้านข้างเรือ หรือกันกระทบเมื่อเทียบเรือ  โดยการติดตั้งในเรือฉลอมจ าลองนั้น จะติดตั้งราโทระหว่าง
กราบอ่อนที่ต่อเสริมขึ้นมาจากเนื้อเรือแผ่นที่ 12 และ กระดานเนื้อเรือแผ่นที่ 12  นั่นหมายถึง ราโท
จะอยู่ระหว่างครึ่งบนของกระดานเนื้อเรือแผ่นที่ 12 และ ครึ่งแผ่นล่างของกราบอ่อนที่ติดตั้งต่อจาก
เนื้อเรือแผ่นที่ 12 นั่นเอง 
  2.2.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ออก
อนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 80/2546 ให้กับเรือจ าลอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้
ครอบคลุมเฉพาะเรือจ าลองที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ เรือจ าลอง หมายถึง เรือขนาดเล็กที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยเลียนแบบเรือประเภทต่างๆ 
เช่น เรือส าเภา เรือฉลอม เรือกอและ เรือส าปั้นจ้าง โดยใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ไม้อัด 
อาจประกอบด้วยวัสดุอื่น เช่น ผ้า กระดาษ อาจแต่งสี และเคลือบเงาด้วยก็ได้ ใช้เป็นของตกแต่ง ของ
ที่ระลึก 
 
2.3 การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนท่ีระบุล าดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมของงานที่ครอบคลุมสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร และขั้นตอนการท างาน ที่อาจ
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่ง
ต่าง ๆ รวมกัน ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงหลักการ และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย รวมทั้งอธิบายถึงความจ าเป็นที่ต้องประเมินความเสี่ยงการประมาณระดับความเสี่ยง
โดยค านึงถึง  ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดอันตราย เพ่ือน ามาพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ หรือยอมรับไม่ได้ และการวางแผนควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 
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  2.3.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้ทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน ที่มีอยู่ทั้งหมดในบริษัท และจะได้ร่วมกันหามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่  ก่อนที่
จะเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย 

2.3.1.1 ค าจ ากัดความ 
   1) การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)  หมายถึง  กระบวนการ 

การประมาณระดับความเสี่ยง และการตัดสิน ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
    2) ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง  ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตราย และผล
จาอันตรายนั้น (อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์) 
    3) การชี้บ่งอันตราย  (Hazard Identification) หมายถึง กระบวนการ ใน
การรับรู้ถึงอันตรายที่มีอยู่ และการก าหนดลักษณะของอันตราย 
    4) อันตราย (Hazard)  หมายถึง แหล่งหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย ความเสียหายของทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้รวมกัน 
    5) อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า ซึ่งมี
ผลให้เกิดการเสียชีวิต ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความสูญเสียอื่น ๆ 
    6) ความเจ็บป่วยจากการท างาน หมายถึง ความเจ็บป่วยที่ได้พิจารณาว่า มี
สาเหตุจากกิจกรรม การท างาน หรือสิ่งแวดล้อมของที่ท างาน 

2.3.1.2 การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนพื้นฐาน คือ 
1) การชี้บ่งอันตราย 
2) ประมาณค่าความเสี่ยงของอันตรายแต่ละอย่าง ความเป็นไปได้ และ

ความรุนแรงของความเสียหาย 
    3) ตัดสินว่าความเสี่ยงใดที่ยอมรับได้ การประเมินที่ด าเนินไปโดยปราศจาก
การวางแผนที่ดี หรือประเมินด้วยความเชื่อว่าเป็นเรื่องยุ่งยากจะท าให้เสียเวลา และไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงอะไรได้ องค์กรไม่ควรยึดติดอยู่กับการประเมินในรายละเอียดมากเกินไป ท าให้ไม่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการ การประเมินความเสี่ยงจะให้ได้มาซึ่งแผนงาน เพ่ือเป็นแนวทางที่จะ
น าไปใช้เป็นมาตรฐานควบคุม 

  ผู้ประเมินความเสี่ยงที่ยังขาดประสบการณ์อาจขาดความรอบคอบ  ปกติ
บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับงานมากเกินไปอาจจะมองข้ามอันตราย หรือตัดสินว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่ส าคัญ 
เพราะเข้าใจว่า ไม่มีใครเคยได้รับอันตราย ควรจะให้ทุกคนประเมินความเสี่ยงด้วยมุมมองใหม่  ๆ และ
โดยการใช้ค าถาม 
    การประเมินความเสี่ยงควรด าเนินการโดยบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ 
ซึ่งมีความรอบรู้ในกิจกรรมการด าเนินงานโดยเฉพาะมีการอบรมให้ความรู้ในการประเมินความเสี่ยง
ด้วย 
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2.3.1.3 กระบวนการประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนพ้ืนฐานของการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรควรจะด าเนินตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    1) จ าแนกประเภทของกิจกรรมของงาน ให้เขียนชนิดของกิจกรรมที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ และให้เขียนขั้นตอนปฏิบัติงาน ของแต่ละกิจกรรม โดยให้ครอบคลุม สถานที่ท างาน 
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ ์บุคลากร รวมทั้งท าการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว  

  2) ชี้บ่งอันตราย ชี้บ่งอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง แต่ละกิจกรรมของงาน 
พิจารณาว่าใครจะได้รับอันตรายและจะได้รับอันตรายอย่างไร  (ระดับความรุนแรง) นอกจากนั้น
พิจารณาถึงการเกิดในอดีตที่ผ่านมา (โอกาสเกิด) 

  3) ก าหนดความเสี่ยง ประมาณความเสี่ยงจากอันตรายแต่ละอย่าง  โดย
สมมุติว่ามีการควบคุมตามแผน หรือตามข้ันตอนการท างานที่มีอยู่ ผู้ประเมินควรพิจารณาประสิทธิผล
ของการควบคุม และผลที่เกิดจากความล้มเหลวของการควบคุม ((โอกาสเกิด) x (ระดับความรุนแรง)) 

  4) ตัดสินว่าความเสี่ยงยอมรับได้หรือไม่  ตัดสินว่า แผนหรือการระวัง
ป้องกันด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีอยู่  (ถ้ามี) เพียงพอที่จะจัดการอันตรายให้อยู่ภายใต้
การควบคุมและเป็นไปได้ตามข้อก าหนดตามกฎหมายหรือไม่ 

  5) เตรียมแนวปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง (ถ้าจ าเป็น) หากพบว่า ขั้นตอน
ปฏิบัติข้อใดมีความหละหลวม ไม่ถูกต้อง และต้องการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือลดระดับหรืออันตราความ
เสี่ยงลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เตรียมแผนงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ที่พบในการประเมิน หรือที่
ควรเอาใจใส่ องค์กรควรแน่ใจว่าการควบคุมท่ีจัดท าใหม่และที่มีอยู่มีการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิผล 

  6) ทบทวนความเพียงพอของแผนปฏิบัติการ ประเมินความเสี่ยงใหม่ด้วย
วิธีการควบคุมท่ีได้มีการปรับปรุง และตรวจสอบว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
 ตัวอย่าง ในอดีตปีที่ผ่านมา พบว่า โรงงานแห่งหนึ่งเคยเกิดอัคคีภัย ในปีแรกของการเปิดท าการ ผล
การเกิดอัคคีภัยในครั้งนี้กระทบต่อบุคคลโดยมีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์  มี
ผลกระทบต่อชุมชนรอบๆ และต้องใช้เวลาในการแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถ
ควบคุมหรือแก้ไขได้ และทรัพย์สินเสียหายมากต้องหยุดการด าเนินการทั้งหมด  
  
 ตารางที ่2.1 แสดงระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ 
 

ระดับโอกาส รายละเอียด 
1 มีโอกาสในการเกิดยาก เช่น ไม่เคยเกิดเลยในช่วงเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
2 มีโอกาสเกิดน้อย เช่น ความถี่ในการเกิดข้ึน 1 ครั้งในช่วง 5-10 ปี 
3 มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เช่น ความถี่ในการเกิดข้ึน 1 ครั้งในช่วง 1-5 ปี 
4 มีโอกาสในการเกิดสูง เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี  
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ตารางที ่2.2  แสดงผลกระทบต่อบุคคล 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล 
2 ปานกลาง มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ 
3 สูง มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่รุนแรง  
4 สูงมาก ทุพลภาพหรือเสียชีวิต 

 
ตารางที ่2.3 แสดงผลกระทบต่อชุมชน 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน หรือมีผลกระทบ

เล็กน้อย  
2 ปานกลาง มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน  และแก้ไขได้ ใน

ระยะเวลาสั้น  
3 สูง มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และต้องใช้เวลาในการ

แก้ไข  
4 สูงมาก มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริ เวณกว้างหรือ

หน่วยงานของรัฐต้องเข้าด าเนินการแก้ไข  
 
ตารางที ่2.4 แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมหรือ

แก้ไขได้  
2 ปานกลาง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลาง สามารถแก้ไขได้ใน

ระยะสั้น  
3 สูง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง  ต้องใช้เวลาในการ

แก้ไข  
4 สูงมาก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากร

และเวลานานในการแก้ไข  
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ตารางที ่2.5  แสดงผลกระทบต่อทรัพย์สิน 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย ทรัพย์สินเสียหายน้อยมากหรือไม่เสียหายเลย 
2 ปานกลาง ทรัพย์สินเสียหายปานกลางและสามารถด าเนินการผลิต

ต่อไปได ้ 
3 สูง ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตในบางส่วน 
4 สูงมาก ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตทั้งหมด 

 
 ตารางที ่2.6 แสดงถึงระดับความเสี่ยง 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 1-2 ความเสี่ยงน้อย 
2 3-6 ความเสี่ยงยอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการ 
3 8-9 ความเสี่ยงสูง ต้องมีการด าเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง 
4 12-16 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหยุดด าเนินการและ

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือลดความเสี่ยงทันที 
 

วิธีประเมิน  
โรงงานแห่งหนึ่งเคยเกิดอัคคีภัย ในปีแรก ระดับโอกาส = 3 
กระทบต่อบุคคลโดยมีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ ระดับ = 2 
ผลกระทบต่อชุมชนรอบๆ และต้องใช้เวลาในการแก้ไข ระดับ = 3 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมหรือแก้ไขได้ ระดับ = 1 
ทรัพย์สินเสียหายมากต้องหยุดการด าเนินการทั้งหมด ระดับ = 4 

ระดับความเสี่ยง = (โอกาสเกิด) x (ระดับความรุนแรง) 
 

  ผลกระทบต่อบุคคล    = (3 x 2) ความเสี่ยงระดับ 6 
  ผลกระทบต่อชุมชน = (3 x 3) ความเสี่ยงระดับ 9 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม = (3 x 1) ความเสี่ยงระดับ 3 
ผลกระทบต่อทรัพย์สิน = (3 x 4) ความเสี่ยงระดับ 12 

 
 เมื่อได้ระดับความเสี่ยงแล้ว จึงเตรียมแนวปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพ่ือลด
ความเสี่ยงลงมาให้อยู่มนระดับที่ยอมรับได้ 
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2.4 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
  การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยหรือ Job Safety Analysis (JSA) เป็นเทคนิควิธีการที่
จะให้ผู้ปฏิบัติงานท า งานอย่างปลอดภัยที่สุด โดยการวิเคราะห์ถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในขั้นตอนการท า 
งาน และพัฒนาวิธีการป้องกัน แก้ปัญหาอันตรายนั้น 
 
  2.4.1 JSA มีวิธีการท าอย่างไร บันได 4 ขั้น ของการท า JSA 
   2.4.1.1 เลือกงานที่จะท า การวิเคราะห์ (Select) 

2.4.1.2 แตกงานที่จะวิเคราะห์เป็นล า ดับขั้นตอน (Step) 
2.4.1.3 ค้นหาอันตรายที่แฝงอยู่ในแต่ละข้ันตอน (Identify) 
2.4.1.4 พัฒนาเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา(Develop) 

  2.4.2 วิธีการเลือกงานที่จะวิเคราะห์ การเลือกงานที่จะวิเคราะห์มีหลักเกณฑ์ โดยการจัด
อันดับความส าคัญของงาน โดยเลือกงานที่มีลักษณะต่อไปนี้ 
   2.4.2.1 งานที่มีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุสูง (สังเกตจากสถิติบันทึกรายงานการ
บาดเจ็บดูจากอัตราความถี่การบาดเจ็บ) 
   2.4.2.2 งานที่ศักยภาพในการท า ให้เกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรง(การบาดเจ็บขั้นร้ายแรง 
พิการ ทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิต ดูจากอัตรารุนแรงการบาดเจ็บประกอบ) 
   2.4.2.3งานใหม่หรืองานที่มีการเปลี่ยนแปลง (มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
กระบวนการผลิตอุปกรณ์ เครื่องจักร เป็นต้น) 
  2.4.3 วิธีการแตกงานที่จะวิเคราะห์ตามล าดับขั้นตอนข้อควรพิจารณาในการแตกงาน 
   2.4.3.1 ไม่ควรแตกงานเป็นขั้นตอนจนละเอียดเกินไปจนไม่สามารถแยกแยะ
อันตรายที่อาจเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนได้ 
   2.4.3.2 ไม่ควรแตกงานเป็นขั้นตอนจนน้อยเกินไปเพราะจะท า ให้ขั้นตอนส าคัญบาง
ขั้นตอนถูกมองข้ามไป ท า ให้สามารถท า การวิเคราะห์อันตรายที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอนได้อย่าง
สมบูรณ์ปกติการแตกงานควรแตกได้ประมาณ 7-10 ขั้นตอน 
   2.4.3.3 การแตกงานควรใช้ค า เริ่มต้นด้วยค ากริยา 
  2.4.4 เทคนิคการแตกงาน (ส าหรับหัวหน้างานซึ่งรับผิดชอบก ากับดูแลการวิเคราะห์งาน) 

2.4.4.1 การเลือกพนักงานที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1) มีประสบการณ์ 
 2) มีความสามารถ 
 3) ให้ความร่วมมือเต็มที่ 
 4) มีความเต็มใจและจริงใจ 

    2.4.4.2 อธิบายถึงวัตถุประสงค์และวิธีการท า JSA ให้พนักงานทราบและเข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
   2.4.4.3 สังเกตการณ์การท า งานของพนักงาน และพยายามแตกงานเป็นล า ดับ
ขั้นตอน (ขณะสังเกตการณ์นั้น แนะน า ให้พนักงานท า งานตามปกติ ให้ความจริงต่อพนักงานว่าไม่
ได้มาดูว่าพนักงานท า อะไรผิดพลาดบ้างแต่ว่ามา ศึกษา สังเกตงานที่พนักงานปฏิบัติอยู่) 
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   2.4.4.4 บันทึกงานแต่ละขั้นตอนลงแบบวิเคราะห์ (ให้สังเกตขณะวิเคราะห์ว่า 
พนักงานท าอะไร ไม่ใช่สังเกตว่า พนักงานท า อย่างไร) 
   2.4.4.5 ตรวจสอบความถูกต้องโดยการสอบถามจากพนักงานว่า ล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานถูกต้องหรือไม่ 

 
2.5 จิตวิทยาการเรียนรู้ 
  การเรียนรู้  เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญและจ าเป็นในการด ารงชีวิต สิ่งมีชีวิตไม่ว่ามนุษย์
หรือสัตว์เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนตาย  ส าหรับมนุษย์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาให้มนุษย์
แตกต่างไปจากสัตว์โลกอ่ืน ๆ    ดังพระราชนิพนธ์บทความของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ  ที่ว่า  
"สิ่งที่ท าให้คนเราแตกต่างจากสัตว์อ่ืน ๆ ก็เพราะว่า   คนย่อมมีปัญญา  ที่จะนึกคิดและปฏิบัติสิ่งดีมี
ประโยชน์และถูกต้องได้ .  "  การเรียนรู้ช่วยให้มนุษย์รู้จักวิธีด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข  ปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมและสภาพการต่างๆ  ได้    ความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์จะมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จและความพึงพอใจในชีวิตของมนุษย์ด้วย 
 
  2.5.1 ความหมายของการเรียนรู้ 

คิมเบิล  (   Kimble ,  1964   )  "การเรียนรู้   เป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวรใน
พฤติกรรม  อันเป็นผลมาจากการฝึกท่ีได้รับการเสริมแรง" 

ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์  (Hilgard & Bower, 1981)  "การเรียนรู้ เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  อันเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก   ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ  ฤทธิ์ของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกริยา
สะท้อนตามธรรมชาติของมนุษย์  " 

คอนบาค  (  Cronbach  )  "การเรียนรู้  เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง อันเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลประสบมา " 

พจนานุกรมของเวบสเตอร์  (Webster 's  Third  New International 
Dictionary) "การเรียนรู้ คือ  กระบวนการเพ่ิมพูนและปรุงแต่งระบบความรู้   ทักษะ นิสัย หรือการ
แสดงออกต่างๆ อันมีผลมาจากสิ่งกระตุ้นอินทรีย์โดยผ่านประสบการณ์ การปฏิบัติ หรือการฝึกฝน" 

   ประดินันท์  อุปรมัย (2540, ชุดวิชาพ้ืนฐานการศึกษา(มนุษย์กับการเรียนรู้) “ การ
เรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์   โดยการ
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเหตุท าให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม”  ประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหมายถึงทั้งประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม 

ประสบการณ์ทางตรง คือ ประสบการณ์ที่บุคคลได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง  เช่น 
เด็กเล็กๆ ที่ยังไม่เคยรู้จักหรือเรียนรู้ค าว่า “ร้อน” เวลาที่คลานเข้าไปใกล้กาน้ าร้อน แล้วผู้ใหญ่บอกว่า
ร้อน และห้ามคลานเข้าไปหา  เด็กย่อมไม่เข้าใจและคงคลานเข้าไปหาอยู่อีก จนกว่าจะได้ใช้มือหรือ
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปสัมผัสกาน้ าร้อน จึงจะรู้ว่ากาน้ าที่ว่าร้อนนั้นเป็นอย่างไร  ต่อไป 
เมื่อเขาเห็นกาน้ าอีกแล้วผู้ใหญ่บอกว่ากาน้ านั้นร้อนเขาจะไม่คลานเข้าไปจับกาน้ านั้น  เพราะเกิดการ
เรียนรู้ค าว่าร้อนที่ผู้ใหญ่บอกแล้ว  เช่นนี้กล่าวได้ว่า ประสบการณ์ตรงมีผลท าให้เกิดการเรียนรู้เพราะ
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มีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เผชิญกับสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม  ในการมีประสบการณ์ตรง
บางอย่างอาจท าให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่ไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ ได้แก่ พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤทธิ์ยา หรือสิ่งเสพติดบางอย่าง พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความ
เจ็บป่วยทางกายหรือทางใจ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเหนื่อยล้าของร่างกาย และ
พฤติกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาสะท้อนต่างๆ 

ประสบการณ์ทางอ้อม คือ ประสบการณ์ที่ผู้เรียนมิได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง
โดยตรง  แต่อาจได้รับประสบการณ์ทางอ้อมจาก  การอบรมสั่งสอนหรือการบอกเล่า การอ่านหนังสือ
ต่างๆ และการรับรู้จากสื่อมวลชนต่างๆ  

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของนักการศึกษาซึ่งก าหนดโดย บลูม และ

คณะ  (Bloom and Others ) มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน 3  ด้าน    ดังนี้ 
ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  คือ ผลของการเรียนรู้ที่เป็นความสามารถทาง

สมอง ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความจ า ความเข้าใจ  การน าไปใช้  การวิเคราะห์  การ
สังเคราะห์และประเมินผล 

ด้านเจตพิสัย (Affective Domain )  คือ ผลของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงด้าน
ความรู้สึก  ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความรู้สึก ความสนใจ  ทัศนคต ิการประเมินค่าและค่านิยม 

ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  คือ ผลของการเรียนรู้ที่ เป็น
ความสามารถด้านการปฏิบัติ ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท การเคลื่อนไหว  การกระท า  การ
ปฏิบัติงาน การมีทักษะและความช านาญ 
  2.5.2 องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้ ดอลลาร์ด และมิลเลอร์  (Dallard and Miller) 
เสนอว่าการเรียนรู้ มีองค์ประกอบส าคัญ ๔  ประการ คือ 
   2.5.2.1 แรงขับ (Drive) เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล    เป็นความพร้อม
ที่จะเรียนรู้ของบุคคลทั้งสมอง ระบบประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ  แรงขับและความพร้อมเหล่านี้จะ
ก่อให้เกิดปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมที่จะชักน าไปสู่การเรียนรู้ต่อไป 
   2.5.2.2 สิ่งเร้า (Stimulus) เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ   ซึ่งเป็น
ตัวการที่ท าให้บุคคลมีปฏิกิริยา  หรือพฤติกรรมตอบสนองออกมา ในสภาพการเรียนการสอน สิ่งเร้า
จะหมายถึงคร ู กิจกรรมการสอน  และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ที่ครูน ามาใช้ 
   2.5.2.3 การตอบสนอง (Response) เป็นปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมา
เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทั้งส่วนที่สังเกตเห็นได้และส่วนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้    เช่น 
การเคลื่อนไหว ท่าทาง  ค าพูด การคิด  การรับรู้  ความสนใจ และความรู้สึก  เป็นต้น 
  2.5.2.4 การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการให้สิ่งที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอันมีผลใน
การเพ่ิมพลังให้เกิดการเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองเพ่ิมขึ้น การเสริมแรงมีทั้งทางบวก
และทางลบ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลเป็นอันมาก 
  2.5.3 ธรรมชาติของการเรียนรู้ การเรียนรู้มีลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้ 
  2.5.3.1  การเรียนรู้เป็นกระบวนการ  การเกิดการเรียนรู้ของบุคคลจะมีกระบวนการ
ของการเรียนรู้จากการไม่รู้ไปสู่การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ มีสิ่งเร้ามากระตุ้นบุคคล บุคคลสัมผัสสิ่งเร้า
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ด้วยประสาททั้ง 5 บุคคลแปลความหมายหรือรับรู้สิ่งเร้า บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อสิ่งเร้าตามที่รับรู้ และบุคคลประเมินผลที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า  
 การเรียนรู้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุ้นบุคคล  ระบบประสาทจะ
ตื่นตัวเกิดการรับสัมผัส (Sensation) ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕  แล้วส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพ่ือ
แปลความหมายโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นการรับรู้  (Perception)ใหม่  อาจสอดคล้องหรือ
แตกต่างไปจากประสบการณ์เดิม แล้วสรุปผลของการรับรู้นั้น  เป็นความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด 
(Concept) และมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้า  ตามที่รับรู้ซึ่งท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแสดงว่า  เกิดการเรียนรู้แล้ว 
  2.5.3.2 การเรียนรู้ไม่ใช่วุฒิภาวะแต่การเรียนรู้อาศัยวุฒิภาวะ  วุฒิภาวะ คือ ระดับ
ความเจริญเติบโตสูงสุดของพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาของบุคคลแต่ละ
วัยที่เป็นไปตามธรรมชาติ  แม้ว่าการเรียนรู้จะไม่ใช่วุฒิภาวะแต่การเรียนรู้ต้องอาศัยวุฒิภาวะด้วย  
เพราะการที่บุคคลจะมีความสามารถในการรับรู้หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับว่าบุคคลนั้นมีวุฒิภาวะเพียงพอหรือไม ่
  2.5.3.3 การเรียนรู้เกิดได้ง่าย ถ้าสิ่งที่เรียนเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน การเรียนสิ่ง
ที่มีความหมายต่อผู้เรียน คือ การเรียนในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการจะเรียนหรือสนใจจะเรียน เหมาะกับวัย
และวุฒิภาวะของผู้เรียนและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน  การเรียนในสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียนย่อมท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนในสิ่งที่ผู้เรียนไม่ต้องการหรือไม่สนใจ  
  2.5.3.4 การเรียนรู้แตกต่างกันตามตัวบุคคลและวิธีการในการเรียน ในการเรียนรู้สิ่ง
เดียวกัน บุคคลต่างกันอาจเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันเพราะบุคคลอาจมีความพร้อมต่างกัน  มีความสามารถ
ในการเรียนต่างกัน  มีอารมณ์และความสนใจที่จะเรียนต่างกันและมีความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเรียนต่างกัน ในการเรียนรู้สิ่งเดียวกัน  ถ้าใช้วิธีเรียนต่างกัน ผลของการเรียนรู้
อาจมากน้อยต่างกันได้  และวิธีที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้มากส าหรับบุคคลหนึ่งอาจไม่ใช่วิธีเรียนที่ท า
ให้อีกบุคคลหนึ่งเกิดการเรียนรู้ได้มากเท่ากับบุคคลนั้นก็ได้  การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ 2 
ลักษณะ คือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer) และการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ 
(Negative Transfer)   
   1) การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer) คือ การถ่ายโยงการเรียนรู้
ชนิดที่ผลของการเรียนรู้งานหนึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อีกงานหนึ่งได้เร็วขึ้น  ง่ายขึ้น หรือดีขึ้น   
การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก มักเกิดจาก 
  (1) เมื่องานหนึ่ง มีความคล้ายคลึงกับอีกงานหนึ่ง  และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้งาน
แรกอย่างแจ่มแจ้งแล้ว 
  (2) เมื่อผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานหนึ่งกับอีกงานหนึ่ง 
  (3) เมื่อผู้ เรียนมีความตั้งใจที่จะน าผลการเรียนรู้จากงานหนึ่งไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับการเรียนรู้อีกงานหนึ่ง  และสามารถจ าวิธีเรียนหรือผลของการเรียนรู้งานแรกได้อย่าง
แม่นย า 
  (4) เมื่อผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  โดยชอบที่จะน าความรู้ต่างๆ ที่
เคยเรียนรู้มาก่อนมาลองคิดทดลองจนเกิดความรู้ใหม่ๆ  
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   2) การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer)  คือการถ่ายโยงการเรียนรู้
ชนิดที่ผลการเรียนรู้งานหนึ่งไปขัดขวางท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อีกงานหนึ่งได้ช้าลง   หรือยากขึ้น
และไม่ได้ดีเท่าท่ีควร  การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ อาจเกิดข้ึนได ้2 แบบ คือ 

 (1) แบบตามรบกวน (Proactive Inhibition)  ผลของการเรียนรู้งานแรกไป
ขัดขวางการเรียนรู้งานที่ 2 

 (2) แบบย้อนรบกวน (Retroactive Inhibition)  ผลการเรียนรู้งานที่ ๒ ท าให้
การเรียนรู้งานแรกน้อยลง 

  การเกิดการเรียนรู้ทางลบมักเกิดจากเมื่องาน 2 อย่างคล้ายกันมาก แต่ผู้เรียนยังไม่
เกิดการเรียนรู้งานใดงานหนึ่งอย่างแท้จริงก่อนที่จะเรียนอีกงานหนึ่ง   ท าให้การเรียนงาน 2 อย่างใน
เวลาใกล้เคียงกันเกิดความสับสน เมื่อผู้เรียนต้องเรียนรู้งานหลายๆ อย่างในเวลาติดต่อกัน  ผลของ
การเรียนรู้งานหนึ่งอาจไปท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสนในการเรียนรู้อีกงานหนึ่งได้ 
  2.5.4 การน าความรู้ไปใช้ 
  2.5.4.1 ก่อนที่จะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ใหม่  ต้องแน่ใจว่า ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ใหม่มาแล้ว 
  2.5.4.2 พยายามสอนหรือบอกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง 
  2.5.4.3 ไม่ลงโทษผู้ที่เรียนเร็วหรือช้ากว่าคนอ่ืนๆ และไม่มุ่งหวังว่าผู้เรียนทุกคนจะต้อง
เกิดการเรียนรู้ที่เท่ากันในเวลาเท่ากัน 
  2.5.4.4 ถ้าสอนบทเรียนที่คล้ายกัน ต้องแน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจบทเรียนแรกได้ดีแล้วจึงจะ
สอนบทเรียนต่อไป 
  2.5.4.5 พยายามชี้แนะให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของบทเรียนที่มีความสัมพันธ์กัน
ลักษณะส าคัญที่แสดงให้เห็นว่ามีการเรียนรู้เกิดขึ้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย  3  ประการ  คือ 
  1) มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างคงทนถาวร 
  2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะต้องเป็นผลมาจากประสบการณ์ หรือการฝึก 
การปฏิบัติซ้ าๆ  เท่านั้น 
  3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวจะมีการเพ่ิมพูนในด้านความรู้   ความ
เข้าใจ  ความรู้สึกและความสามารถทางทักษะทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 
2.6 ทฤษฎีการเรียนรู้   (Theory of Learning) 
  ทฤษฎีการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนมาก  เพราะจะเป็นแนวทางในการ
ก าหนดปรัชญาการศึกษาและการจัดประสบการณ์  เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้เป็นสิ่งที่อธิบายถึง
กระบวนการ     วิธีการและเงื่อนไขที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้และตรวจสอบว่าพฤติกรรมของมนุษย์  มี
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร  
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  2.6.1 John  B.  Watson นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน (1878 -  1958) ได้ท าการทดลองการ
วางเงื่อนไขทางอารมณ์กับเด็กชายอายุประมาณ 11 เดือน โดยใช้หลักการเดียวกับ Pavlov หลังการ
ทดลองเขาสรุปหลักเกณฑ์การเรียนรู้ได้ ดังนี้ 
  การแผ่ขยายพฤติกรรม (Generalization) มีการแผ่ขยายการตอบสนองที่วางเงื่อนไขต่อสิ่ง
เร้าที่คล้ายคลึงกับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข 
  การลดภาวะ   หรือการดับสูญการตอบสนอง (Extinction) ท าได้ยากต้องให้สิ่งเร้าใหม่  
(UCS ) ที่มีผลตรงข้ามกับสิ่งเร้าเดิม จึงจะได้ผลซึ่งเรียกว่า  Counter  - Conditioning 
  2.6.2 Joseph Wolpe นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน (1958) ได้น าหลักการ Counter-  
Conditioning  ของ  Watson  ไปทดลองใช้บ าบัดความกลัว  (Phobia)  ร่วมกับการใช้เทคนิคผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ (Muscle Relaxation) เรียกวิธีการนี้ว่า Desensitization 
 2.6.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้น ของกาเย่ (Gagne) ประกอบด้วย  
  2.6.3.1 การจูงใจ (Motivation Phase) การคาดหวังของผู้เรียนเป็นแรงจูงใจในการ
เรียนรู้  
  2.6.3.2 การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Apprehending Phase) ผู้เรียนจะรับรู้สิ่งที่
สอดคล้องกับความตั้งใจ 
  2.6.3.3 การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เป็นความจ า ( Acquisition Phase) เพ่ือให้เกิด
ความจ าระยะสั้นและระยะยาว 
  2.6.3.4 ความสามารถในการจ า (Retention Phase)  
  2.6.3.5 ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว (Recall Phase ) 
  2.6.3.6 การน าไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว (Generalization Phase) 
  2.6.3.7 การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้ ( Performance Phase) 
  2.6.3..8 การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน ( Feedback Phase) ผู้เรียนได้
รับทราบผลเร็วจะท าให้มีผลดีและประสิทธิภาพสูง 
  2.6.4 ทฤษฎีการวางเขื่อนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์  (Skinner's Operant 
Conditioning Theory)  B.F. Skinner (1904 - 1990) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  ได้ท าการทดลอง
ด้านจิตวิทยาการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเรียนรู้ที่มีการตอบสนองแบบแสดงการกระท า  
(Operant Behavior)  สกินเนอร์ได้แบ่ง    พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตไว้ 2  แบบ  คือ 
   2.6.4.1 Respondent Behavior พฤติกรรมหรือการตอบสนองที่เกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติ   หรือเป็นปฏิกิริยาสะท้อน  (Reflex)  ซึ่งสิ่งมีชีวิตไม่สามารถควบคุมตัวเองได้  เช่น การ
กระพริบตา น้ าลายไหล หรือการเกิดอารมณ์     ความรู้สึกต่างๆ 
   2.6.4.2 Operant Behavior พฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ก าหนด  หรือเลือก
ที่จะแสดงออกมา   ส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในชีวิตประจ าวัน  เช่น  กิน  นอน  
พูด  เดิน  ท างาน   ขับรถ  ฯลฯ. 
  การเรียนรู้ตามแนวคิดของสกินเนอร์   เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง
เช่นเดียวกัน แต่สกินเนอร์ให้ความส าคัญต่อการตอบสนองมากกว่าสิ่งเร้า    จึงมีคนเรียกว่าเป็นทฤษฎี
การวางเงื่อนไขแบบ  Type R นอกจากนี้สกินเนอร์ให้ความส าคัญต่อการเสริมแรง (Reinforcement) 
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ว่ามีผลท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวร  ยิ่งขึ้นด้วย สกินเนอร์ได้สรุปไว้ว่า อัตราการเกิดพฤติกรรม
หรือการตอบสนองขึ้นอยู่กับผลของการกระท า   คือ การเสริมแรง  หรือการลงโทษ ทั้งทางบวกและ
ทางลบ 

 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  สุสัณหา ยิ้มแย้ม และคณะ (2547) ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของตนเองของ
แรงงานนอกระบบงานไม้แกะสลัก ระยะที่ 1 (สภาพการท างานและสุขภาพ) เพ่ือศึกษาสภาพการ
ท างาน ปัญหาศักยภาพในการดูแลตนเอง และเสนอแนะแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงาน
แกะสลักไม้ ในต าบลขุนดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการรวบรวมข้อมูลหลายวิธีได้แก่ การ
ทบทวนวรรณกรรม การสนทนาแบบไม่มีโครงสร้าง การสังเกตข้ันตอนการท างาน และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน กับแรงงาน 202 คน การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่มกับผู้ประกอบการ ผู้น า
ชุมชน เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และอาสาสมัคร 69 คน ตลอดจนการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ยืนยันข้อมูลที่ได้มาอย่างถูกต้อง 
  ผลการวิจัย พบว่า แรงงานชายส่วนใหญ่จะท างานในขั้นตอนการแกะสลักหรือท าหุ่นไม้ 
ขณะที่แรงงานหญิงส่วนใหญ่จะท างานในขั้นตอนการตกแต่ง และการประกอบชิ้นงาน โดยทั่วไป
แรงงานส่วนใหญ่ ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยง และปัญหาสุขภาพจากการท างาน โดยเฉพาะการอยู่ใน
ท่าทางที่ไม่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง การสัมผัสกับฝุ่นละอองและสารเคมี รวมถึงอุบัติเหตุจากการใช้
เครื่องจักร การเจ็บป่วยที่พบมากที่สุด คือ อาการปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว รองลงมาได้แก่ หอบ 
หืด และระบบทางเดินหายใจ อ่ืนๆ ได้แก่ โรคกระเพาะ ปัญหาเกี่ยวกับตา และสายตา ผิวหนังและ
อุบัติเหตุ การดูแลตนเองนั้นหากเจ็บป่วยไม่มากก็จะดูแลตนเอง หาเจ็บป่วยมากก็จะไปรับการรักษาที่
สถานีอนามัย โดยส่วนใหญ่จะพึงพอใจกับการให้บริการ โดยสองในสามใช้สิทธิประกันสุขภาพ 

 
  อุไรวรรณ อินทร์ม่วง และคณะ (2548) โครงการ บทบาท หน้าที่ และรูปแบบการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ค้นหาปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกันในกลุ่มแรงงานนอกระบบ และ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน และ
พัฒนาบทบาทหน้าที่ของ อบต. ในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน
นอกระบบ ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่นร่วมในพ้ืนที่ อบต. ขนาดเล็ก 2 แห่ง คือ อบต.บ้าน
เม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดของแก่น และอบต.สระโพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
โดยการส ารวจข้อมูลเบื้อต้นของแรงงานนอกระบบ ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาการประกอบอาชีพ และ
ปัญหาการคุ้มครองดูแลสุขภาพของแรงงานนอกระบบในชุมชน 
  ผลการวิจัย พบว่า จากการวิจัยท าให้ อบต.มีข้อมูลแรงงานนอกระบบในชุมชน และน าไป
ประกอบในการจัดท าแผน โครงการในแผนพัฒนาสามปี นักวิจัยในพ้ืนที่และกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ได้เรีนยรู้กระบวนการการวิเคราะห์ปัญหาสภาพการท างาน ปัญหาสุขภาพจากการท างาน และ
แนวทางแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนของ อบต. เพ่ือให้ อบต.พัฒนาบทบาท
หน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดูแลคุ้มครองสุขภาพ โดย อบต.ได้จัดตั้งศูนย์
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ประสานงานแรงงานนอกระบบ ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพ และการพัฒนา
สภาพการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ 

 
  กาญจนา นาถะพินธุ และคณะฯ (2543) การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานอุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตันออก
เฉียงเหนือ เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยใน
อุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยท าการศึกษา 3 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มอาชีพทอ
ผ้าไหม กลุ่มอาชีพท าเครื่องปั้นดินเผา และกลุ่มอาชีพบัดกรีฝาโอ่ง 
  ผลการวิจัย พบว่า ในขั้นตอนการมองสภาพปัญหาร่วมกันทางด้านสุขภาพอนามัยจากการ
ท างานนั้น จ าท าให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ถึงปัญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดจากการ
ท างานที่ได้ปฏิบัติอยู่นั้น ทั้งที่ตนเคยได้รับ และจากประสบการณ์คนอ่ืน ท าให้เกิดการตระหนักและ
รับทราบสภาพปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้จากการท างาน เป็นการมองและรับทราบปัญหาร่วมกัน 

 
  วันเพ็ญ พัชรตระกูล และคณะ (2548) การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสุขภาพสายตาในกลุ่ม
ลูกจ้างที่ใช้สายตาท างานระยะใกล้ของสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือหาแนวทางการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยอาศัยความร่วมมือของสถานประกอบการ เพ่ือความเป็น
รูปธรรมในการเฝ้าระวังสุขภาพสายตา การด าเนินการ 2 ขั้นตอน 1) ศึกษาสถานการณ์สุขภาพสายตา
และปัจจัยที่มีผลต่อความล้าของสายตา 2) ทดลองการใช้ร่างแนวทางในการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพ 
  ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุน้อยกว่า 25 ปี ใช้ตาเปล่าและใช้
กล้องก าลังขยาย 3-10 เท่าในการมองชิ้นงาน สมรรถภาพสายตาไม่เหมาะสมกับลักษณะงานถึงร้อย
ละ 52.1 และจากการตรวจวัดแสงบริเวณหน้างาน พบว่าร้อยละ 48.3 ต่ ากว่ามาตรฐาน 
 
  อรัญ ขวัญปาน (2554) การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการป้องกันอันตรายจากการท างาน
ในงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยท าการศึกษาใน 2 กลุ่มอาชีพคือ กลุ่มอาชีพหัตถกรรม
กะลามะพร้าว และกลุ่มอาชีพหัตถกรรมเบญจรงค์ โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพและอันตรายจากการประกอบอาชีพ การส ารวจสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ท างานของกลุ่มอาชีพ และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใน
กลุ่มอาชีพที่ศึกษา โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมในการท างาน การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก และการใช้เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้รูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย เพ่ือให้ได้แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขสภาพปัญหาหรือ
อันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพ จากนั้นติดตามผลการเรียนรู้ และประเมินผลการด าเนินการ
เพ่ือหาส่วนที่ต้องปรับปรุง เพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกลุ่ม 
  ผลการศึกษา พบว่า ในขั้นตอนการมองสภาพปัญหาร่วมกันทางด้านสุขภาพอนามัยจากการ
ท างานนั้น จะท าให้ผู้ประกอบอาชีพเกิดการเรียนรู้ถึงปัญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่เกิด
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จากการปฏิบัติงานอยู่นั้น ทั้งท่ีตนเคยได้รับ และจากประสบการณ์ของผู้อ่ืน ซึ่งท าให้เกิดการตระหนัก
และรับทราบปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้จากการท างาน เป็นการมองและรับทราบปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะช่วย
ให้การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยสามารถท าได้ง่ายขึ้นในระดับที่ผู้ประกอบอาชีพสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย ซึ่งจะน าไปสู่การคิดหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขอันตราย หรือปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น
ได้ เนื่องจากในการประกอบอาชีพหัตถกรรมมีความแตกต่างของสถานที่ท างานอย่างหลากหลาย 
ลักษณะการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานก็ต่างกัน ซึ่งเป็นข้อเฉพาะของสถานที่ท างานแต่ละแห่ง 
แต่จะมีส่วนคล้ายคลึงกันก็คือ วิธีการท างาน ท่าทางในการท างาน และเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน ซึ่ง
จะมีการปฏิบัติตามๆ กันมา ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานจึงเป็นข้อจ ากัดมากใน
ระยะเวลาอันสั้น   
  นอกจากนี้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพมีความต้องการได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากหน่วยงานของรัฐ ใน
ความรู้เรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปแล้ว 2 ด้าน คือ ความรู้ด้านการยศาสตร์ และการจัดสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่เหมาะสม ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้การป้องกันอันตรายนี้  สามารถน าไปใช้ในการด าเนินการ
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และป้องกันอันตรายในการประกอบอาชีพหัตถกรรมในกลุ่มอ่ืนๆ ได้ 
   

อรัญ ขวัญปาน และคณะ (2555) ศึดษาความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบ ารุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และหามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ของช่างซ่อมบ ารุง โดยท าการศึกษาใน 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายงานช่างไม้ ฝ่ายงานช่างประปา ฝ่ายช่างไฟฟ้า 
ฝ่ายงานสวน และฝ่ายงานสุขาภิบาล แล้วท าการประเมินความเสี่ยงเพ่ือเลือกกลุ่มประชากร หลังจาก
การประเมินความเสี่ยงแล้วได้กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า และฝ่ายงาน
สวน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 21 คน โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบอาชีพ การเจ็บป่วย
และอันตรายจากการประกอบอาชีพ การส ารวจสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ท างานของกลุ่มตัวอย่าง และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่ม
อาชีพที่ศึกษา โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมในการท างาน การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และการใช้เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มตัวอย่าง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้รูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เพ่ือให้ได้แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขสภาพปัญหาหรืออันตราย
ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ จากนั้นติดตามผลการเรียนรู้ และประเมินผลการด าเนินการเพ่ือหาส่วน
ที่ต้องปรับปรุง เพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกลุ่ม 
  ผลการศึกษา พบว่า ช่างซ่อมบ ารุงมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่  จึงปฏิบัติงาน
ด้วยความเคยชินหรือตามประสบการณ์ ในบางครั้งจะชอบการท างานที่ท้าทายและมีความเสี่ยง 
แทนที่จะใช้เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สาเหตุเพราะพนักงาน
ล้วนแต่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน จึงไม่ให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยในการท างานเท่าท่ีควร โดย
คิดว่าระวังตัวเป็นอย่างดีแล้ว และพนักงานจะปฏิบัติงานในท่าทางเดิมๆ เป็นระยะเวลานาน อีกทั้ง
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม จึงมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างาน เช่น ปวดต้นคอ 
ปวดหลัง ปวดเอว ปวดแขน ปวดขาและเข่า เกิดปัญหากับสุขภาพตา คือ อาการปวดตา เคืองตา ตา
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พร่า และแสบตา และเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานขึ้นเป็นประจ าทุกสัปดาห์  เช่น 
โดนของมีคมบาด โดนกระแทก การหกล้ม การตกจากที่สูง เป็นต้น   
  จากการวิจัยยังพบอีกว่า สาเหตุที่ส าคัญของปัญหาความปลอดภัยของช่างซ่อมบ ารุง คือ การ
ที่นายจ้างให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยในการท างานไม่มากเท่าที่ควร ไม่มีการบริหารจัดการ
เรื่องความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม ไม่มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่มีการจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เพียงพอ และเหมาะสมกับงาน  
 
  จันทร์เพ็ญ  โฮมหุ้มแก้ว และคณะ (2549) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มประชากรตัวอย่างที่
ศึกษาคือ พนักงานฝ่ายปฏิบัติงานจ านวน 125 คน   
  ผลการศึกษา พบว่า  พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับปานกลางเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ
ในการท างาน และพนักงานมีทัศนคติในการปฏิบัติตนและมีความคิดเห็นว่าสภาพแวดล้อมในการ
ท างานอยู่ในระดับดีมาก  ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการใช้  Chi – square test ทดสอบหา
ความสัมพันธ์พบว่าความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือนไม่มีความสัมพันธ์
กันกับการปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุในการท างานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05   
 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายพนักงานส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท างานปานกลาง โดยเฉพาะการท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนตัวเป็นสิ่งที่ต้องท าเป็น
ประจ าและยังมีพนักงานบางส่วนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในการท างานที่ผิดที่อาจเป็น
อันตรายต่อการประสบอุบัติเหตุในการท างาน ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน  
พนักงานส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในการท างานดีมาก โดยการตรวจสอบ
เครื่องมือเครื่องจักรอยู่เสมอท าให้สามารถลดอุบัติเหตุในการท างานลงได้  พนักงานส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับการท างานอย่างถูกต้องช่วยป้องกันอุบัติเหตุในการท างานของพนักงานได้ 
 การปฏิบัติตน เพ่ือป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุในการท างาน พนักงานส่วนใหญ่มีการปฏิบัติ
ตนในการป้องกันอุบัติเหตุดีมาก โดยการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรก่อนลงมือ
ท างานและปฏิบัติตามค าแนะน าของหัวหน้าในเรื่องความปลอดภัยในการท างานอย่างเคร่งคัด แสดง
ให้เห็นว่าพนักงานมีพฤติกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุที่ถูกต้อง  
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

   การด าเนินการวิจัยนี้เป็นการด าเนินการวิจัยในรูปแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการท างาน เพ่ือ
แก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยจากการท างานในงานหัตถกรรม โดยที่อาศัยการสังเกต
วิธีการท างาน การตรวจวัดทางกายภาพทางด้านอาชีวนามัย สภาพแวดล้อมในการท างาน และใช้แบบ
สัมภาษณ์ประกอบ แล้วน ามาวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (JSA) จากการปฏิบัติงาน และน าผลการ
วิเคราะห์ที่ได้นั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการปรับปรุงหลังจากการใช้จริง โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร 
    3.1.1.1 ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นกลุ่มคนที่
ประกอบอาชีพในกลุ่มงานหัตถกรรม 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยบางคนที กลุ่มบาง
ช้าง กลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยอัมพวา กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว  และ
กลุ่มเรือจ าลอง  จึงท าการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพ่ือเลือกกลุ่มประชากรเฉพาะ
ลักษณะงานที่มีความเสี่ยง ระดับ 3-4 หลังจากการประเมินความเสี่ยง ได้กลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว  ความเสี่ยงระดับ 3   
   กลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยอัมพวา    ความเสี่ยงระดับ 3 
 3.1.1.2 ประชากร (ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม) คือ สภาพแวดล้อมในการท างานที่อาจส่งผล
ให้เกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุ ได้แก่ สภาพแวดล้อมแสง เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง และก๊าซ 
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มประชากรหัตถกรรม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสุ่มจากจ านวน
ประชากรทั้งหมดด้วยวิธีการสุ่มด้วยวิธีอาศัยตามความสะดวก ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าโดยวิธี
ของ R.V. Krejcie and D.W. Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจาก กลุ่มหัตถกรรมกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์
ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว จ านวน 20 คน และกลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยอัมพวา จ านวน 20 คน รวม
ประชากรที่ศึกษาทั้งหมดจ านวน 40 คน โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบล ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชน
จังหวัดสมุทรสงคราม 
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3.2 สร้างเคร่ืองมือที่ใช้การด าเนินงานวิจัย 
 3.2.1  เครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง และรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
  3.2.1.1 แบบประเมินแบ่งออกเป็น 4 ตอนใหญ่ๆดังนี้ 
  1)  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  2)  ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
  3)  ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน 
  4)  ข้อมูลอาการป่วยที่เกิดจากการท างาน 
  3.2.1.2 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง เครื่อง
ตรวจวัดความดังของเสียง เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในอากาศ และเครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของ
ก๊าซในอากาศ  
 3.2.2  วิธีการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อรวบรวมข้อมูลวิจัย การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการดังนี้ 

  3.2.2.1 ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัยเป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎี 
แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบุคคล 

   3.2.2.2 ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

   3.2.2.3 น าข้อมลูที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ 
    3.2.2.4 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
   3.2.2.5 จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด 

 
3.3 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 3.3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่มตัวอย่างในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3.2  ศึกษาข้อมูลปัญหาสุขภาพจากแหล่งให้บริการสุขภาพในชุมชน และศึกษาเกี่ยวกับปัญหา
การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง ท าการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มอาชีพที่ศึกษา  ในการสังเกต
แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured observation) ใช้การพรรณนา (Descriptive) ในการท าการสังเกต 
เลือกการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เพ่ือให้ได้
รายละเอียดมากที่สุด  โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual depth interview) เพ่ือ
ซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ ถามเจาะลึกล้วงค าตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งต้อง
ถามถึงเหตุผลของค าตอบนั้นด้วย  
 3.3.3 การตรวจวัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ในเรื่องที่ได้รับการ
ประเมินขั้นต้นว่าเป็นอุบัติการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบทางร่างกาย หรืออาจจะท าให้เกิดอันตรายขึ้นได้ใน
อนาคต 
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 3.3.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่ได้จากการตรวจวัดทางกายภาพ โดยท าเท่าที่จ าเป็น 
โดยการปรับแก้ ดัดแปลง เพ่ิม หรือเปลี่ยนใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และค านึงถึงปัจจัยเรื่อง
ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ข้ึน 
 3.3.4 สร้างความสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพกลุ่มผลิตภัณฑ์ ท าความเข้าใจในเรื่อง
ปัญหาทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการประกอบอาชีพ 
   3.3.5 การด าเนินการโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ตามทฤษฎีของทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้น ของกาเย่ ( Gagne ) ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
      3.3.5.1 การจูงใจ ( Motivation Phase) การคาดหวังของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเป็นแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ 
      3.3.5.2 การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Apprehending Phase) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพจะ
รับรู้สิ่งที่สอดคล้องกับความตั้งใจ 
      3.3.5.3 การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เป็นความจ า ( Acquisition Phase) เพ่ือให้เกิดความจ า
ระยะสั้นและระยะยาว 
      3.3.5.4 ความสามารถในการจ า (Retention Phase) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพจะจดจ าในบาง
เรื่องท่ีปฏิบัติง่าย ใช้ค าง่ายๆ ในการสอน 
      3.3.5.5 ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว (Recall Phase ) กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพจะจ าได้เมื่อต้องปฏิบัติซ้ าในลักษณะเดิมหรือคล้ายคลึงกัน 
      3.3.5.6 การน าไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว (Generalization Phase) กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพจะรู้จักคิด และประยุกต์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีอยู่แทนที่ต้องซื้อในบางอย่าง 
      3.3.5.7 การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้ ( Performance Phase) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพจะ
แสดงความสามารถที่ได้เรียนรู้ตามธรรมชาติเพ่ือแสดงออกต่อผู้สอนและผู้ประกอบอาชีพด้วยกันเอง 
      3.3.5.8 การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน ( Feedback Phase) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ได้รับทราบผลเร็วจะท าให้มีผลดีและประสิทธิภาพสูง 
      ในการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับกลุ่มชุมชนจะใช้เทคนิควิธีการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย 
(Job Safety Analysis: JSA) เพ่ือให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพได้มีส่วนร่วมในการค้าหาปัญหา ตลอดจน
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้งานเป็นเสมือนครูสอนโดยที่ผู้วิจัยและคณะเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษา 
 3.3.6 การน าไปใช้ เป็นการน ารูปแบบการเรียนรู้ การแก้ปัญหาทางด้านความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วย (JSA) ไปใช้จริงกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจจะมีข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุง 
เพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกลุ่มตัวอย่าง  
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  3.4.1 เก็บข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มหัตถกรรมกลุ่มสตรีและเยาวชน
สหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว และกลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยอัมพวา โดยแบบสัมภาษณ์ 

3.4.2 เก็บข้อมูลปัญหาสุขภาพจากแหล่งให้บริการสุขภาพในชุมชนเชิงคุณภาพ โดยแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพใน
กลุ่มอาชีพที่ศึกษา  ในการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured observation) ใช้การพรรณนา 
(Descriptive) ในการท าการสังเกต เลือกการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เพ่ือให้ได้รายละเอียดมากที่สุด  โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล 
(Individual depth interview) จ านวน 20 คน 

3.4.3 การเก็บข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในตัวอย่างกลุ่ม
หัตถกรรมกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว และกลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทย  
อัมพวา โดยการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (JSA) และตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

 3.4.3.1 แยกกิจกรรมย่อยของการท าผลิตภัณฑ์กลุ่มหัตถกรรมกลุ่มสตรีและเยาวชน
สหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว และกลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยอัมพวาที่จะวิเคราะห์ ออกเป็น
ขั้นตอนย่อยๆ  

 3.4.3.2 ศึกษากิจกรรมย่อยแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด เขียนกิจกรรมย่อยออกเป็นงาน
ใหม่แต่ละงาน โดยระบุวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักรหรืออ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์งานโดยละเอียด 

 3.4.3.3 ค้นหาและระบุถึงอันตรายที่อาจน าไปสู่อุบัติเหตุ ที่มีสาเหตุมาจาก คน วัสดุ 
เครื่องจักร สภาพแวดล้อมและวิธีการท างาน โดยท าร่วมกับกิจกรรมการตรวจวัดหาวิเคราะห์เบื้องต้นแล้ว
พบว่าอาจมีปัญหามาจากสภาพแวดล้อม ณ ขณะนั้น 

 1) ตรวจวัดปริมาณความเข้มแสงในขณะปฏิบัติงาน 
 2) ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
  3) ตรวจวัดปริมาณปริมาณสารเคมีในอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
  4) ตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม 
  3.4.3.4 วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการใหม่เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจาก คน 

วัสดุ เครื่องจักร สภาพแวดล้อมและวิธีการท างาน  
  3.4.3.5 ก าหนดขั้นตอนมาตรฐานการท างานที่ปลอดภัย (Standard Safety Operation 

Procedure) ในทุกๆ กิจกรรมย่อย 
 3.4.3.6 ถ่านทอดความรู้ของขั้นตอนมาตรฐานการท างานที่ปลอดภัยให้กับกลุ่มตัวอย่าง

และประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว 
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3.5 การวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข 
  เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจึงต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนจากหลายด้าน โดยการ
น าเอาการประเมินจากข้อมูลภาคสนาม ไม่ว่าจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ข้อมูลที่ได้จากการท า
แบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและตรวจวัดทางกายภาพทางด้านอาชีวอนามัย
มาผนวกกันจึงสามารถท่ีจะได้พบกับปัญหาในระหว่างขั้นตอนการท างานหรือสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน
ที่ส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ตัวผู้ปฏิบัติงาน จึงน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นถึงรูปแบบที่เหมาะสม 
จึงจะสามารถก าหนดแนวทางการแก้ไขหรือบรรเทาการเกิดอันตรายให้น้อยลงหรือ ปรับสิ่งแวดล้อมให้
ส่งผลเสียต่อผู้ปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด  
 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยแบบสัมภาษณ์มาสรุปในรูปแบบของตาราง 
ใช้สถิติเป็นค่าร้อยละ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลการวิจัยแล้วอธิบายเป็นความเรียงตามล าดับความส าคัญ
ก่อนหลัง 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  หลังจากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การส ารวจตรวจวัด
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานการสังเกตการณ์  และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพหัตถกรรม เมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบอาชีพของกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะ
เรื่องของลักษณะของงาน ระดับพื้นฐานความรู้ สภาพส่ิงแวดล้อมของการท างาน และสภาพปัญหา
ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการท างาน ซึ่งหลังจากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อท าความเข้าใจใน
บริบทของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตในการประกอบอาชีพแล้ว ได้มีการเตรียมชุมชน และนัดหมายผู้
ประกอบอาชีพเพื่อก าหนดวันเวลา และเข้าร่วมการประชุมที่ได้จัดขึ้น โดยได้มีการด าเนินการในกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพแต่ละกลุ่มอาชีพครบทั้ง 2 กลุ่มอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประการแรกก็เพื่อให้
ผู้ประกอบอาชีพได้ตะหนักในสภาพปัญหาปัจจุบันทางด้านสุขภาพ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ที่
เกิดจาการประกอบอาชีพหัตถกรรมหรืองานนอกระบบในปัจจุบัน ประการที่สองเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพ
สามารถวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) ตามขั้นตอนในการท างาน (การผลิต
ต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จส้ินขบวนการท าผลิตภัณฑ์) โดยการวิเคราะห์ตัวปัญหาสุขภาพหรืออันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการท างาน พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา รวมทั้งมาตรการในการแก้ไข
และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน และประการสุดท้ายก็เพื่อหาความต้องการและแนวคิด
ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการและการใช้รูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยแบบมีส่วน
ร่วมในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษา 
  4.1.1 เพศและอายุ 
 ประชาชนที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
20 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 85 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 15 ส่วนจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน ที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมเรือจ าลอง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
เช่นเดียวกับหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง  คิดเป็นร้อยละ 80 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 20 (ตารางที่ 
4.1) 
  เมื่อแบ่งตามกลุ่มอายุแล้ว ประชาชนที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง  ส่วนใหญ่จะ
มีอายุอยู่ในช่วง 40-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 55 ที่เหลือจะกระจายตามช่วงอายุต่างๆ ส่วนหัตถกรรมเรือ
จ าลอง พบว่าส่วนใหญ่จะมีอายุในช่วง 45-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาจะมีอายุช่วง 35-39 ปี และ 
54 ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 25 ที่เหลือจะกระจายตามช่วงอายุต่างๆ (ตารางที่ 4.2) 
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ตารางที่ 4.1 แสดงถึงเพศของผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมที่ศึกษา 
 

เพศ 
กลุ่มอาชีพ (100%) 

รวม (100%) 
หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง หัตถกรรมเรือจ าลอง 

ชาย 17(85) 16(80) 33(82.50) 
หญิง 3(15) 4(20) 7(17.50) 
รวม 20(100) 20(100) 40(100) 

 
ตารางที่ 4.2 แสดงถึงอายุของผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมที่ศึกษา 
 

อายุ 
กลุ่มอาชีพ (100%) 

รวม (100%) 
หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง หัตถกรรมเรือจ าลอง 

15-19 - - - 
20-24 - - - 
25-29 - 3(15) 3(7.50) 
30-34 - 1(5) 1(2.50) 
35-39 2(10) 5(25) 7(17.50) 
40-44 11(55) - 11(27.50) 
45-49 2(10) 6(30) 8(20) 
50-54 3(15) - 3(7.50) 

54 ปีขึ้นไป 2(10) 5(25) 7(17.50) 
รวม 20(100) 20(100) 40(100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssru.ac.th



34 

 

  4.1.2 สถานภาพการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
  ประชาชนที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง และหัตถกรรมเรือจ าลองส่วนใหญ่จะมี
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 55, 35 ตามล าดับ (ตามตารางที่ 4.3) 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงสถานภาพการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
กลุ่มอาชีพ (100%) 

รวม (100%) 
หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง หัตถกรรมเรือจ าลอง 

ไม่ได้เรียน 2(10) - 2(5) 
ประถมศึกษา 2(10) 2(10) 4(10) 
มัธยมศึกษา - - - 
อาชีวศึกษา 11(55) 7(35) 18(45) 
ปริญญาตรี 1(5) - 1(2.50) 

สูงกว่าปริญญาตรี - - - 
รวม 20(100) 20(100) 40(100) 

 
4.2 ปัญหาสุขภาพจากการท างาน 
 4.2.1การเจ็บป่วยหรือโรคจากการท างาน  
 อาการเจ็บป่วยหรือโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพหัตถกรรมทั้งสองอาชีพที่ศึกษาน้ี พบว่าใน
หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง ผู้ประกอบอาชีพน้ีทุกคนมีปัญหาที่เจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่มีโรคที่เกิดจากการท างาน 2 อาการ คิดเป็นร้อยละ 65 ส่วนหัตถกรรมเรือจ าลอง 
ส่วนใหญ่มีปัญหาที่เจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 85 โดยส่วนใหญ่มีโรค
ที่เกิดจากการท างาน 2 อาการ คิดเป็นร้อยละ 45 (ตาราง ที่ 4.4-4.5)  
  ผู้ประกอบอาชีพทั้งสองมีอาการเจ็บป่วยอยู่ในปัจจุบันโดยมีอาการต่างๆ คือ ปวดต้นคอ ปวดไหล่ 
ปวดหลัง ปวดแขน ปวดเอว ปวดเข่า ปวดขา ปวดเมื่อยทั้งตัว แสบตา ปวดตา ตาพร่า คันที่ผิวหนัง เจ็บ
แสบจมูก ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ในหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง  มีอาการเจ็บป่วยที่พบมากที่สุดคือ 
อาการปวดหลัง คิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนใหญ่อาการอยู่ในขั้นไม่รุนแรง คิดเป็นร้อยละ 55 อาการอยู่ในขั้น
รุนแรงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 25 และอาการอยู่ในขั้นรุนแรงมาก คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเกิดอาการ
แล้วหยุดพักแล้วส่วนใหญ่จะหายไปเอง คิดเป็นร้อยละ 55 หยุดพักแล้วไม่หาย คิดเป็นร้อยละ 35 
นอกจากน้ันยังพบว่าอาการเจ็บป่วยที่พบรองลงมาคือ อาการปวดตา และปวดเอว คิดเป็นร้อยละ 55, 50 
ตามล าดับ (ตารางที่ 4.6) ส่วนในหัตถกรรมเรือจ าลอง มีอาการเจ็บป่วยที่พบมากที่สุดคือ อาการปวดเอว 
คิดเป็นร้อยละ 85 ส่วนใหญ่อาการอยู่ในขั้นรุนแรงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 อาการอยู่ในขั้นไม่รุนแรง 
คิดเป็นร้อยละ 35 และอาการอยู่ในขั้นรุนแรงมาก คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเกิดอาการแล้วหยุดพักแล้วส่วน

http://www.ssru.ac.th



35 

 

ใหญ่จะหายไปเอง คิดเป็นร้อยละ 50 หยุดพักแล้วไม่หาย คิดเป็นร้อยละ 20 และยังผู้มีอาการตลอดเวลา
คิดเป็นร้อยละ 15 นอกจากน้ันยังพบว่าอาการเจ็บป่วยที่พบรองลงมาคือ อาการปวดไหล่ ตาพร่า และ
ปวดต้นคอ คิดเป็นร้อยละ 75, 75, 65 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.7) 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงถึงการเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการท างานของผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรม 

 
อาการเจ็บป่วยจากการ

ท างาน 
กลุ่มอาชีพ (100%) 

รวม (100%) 
หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง หัตถกรรมเรือจ าลอง 

เคย    
1 อาการ 5(25) 7(35) 12(30) 
2 อาการ 13(65) 9(45) 22(55) 
3 อาการ 2(10) 3(15) 5(12.50) 
4 อาการ - 1(5) 1(2.50) 
ไม่เคย - - - 
รวม 20(100) 20(100) 40(100) 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงถึงการเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการท างานที่ปัจจุบันยังคงมีอาการอยู่ของผู้
ประกอบอาชีพหัตถกรรม 

 
ปัจจุบันยังมีอาการ

ผิดปกติหรือเจ็บป่วย
จากการท างาน 

กลุ่มอาชีพ (100%) 
รวม (100%) 

หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง หตัถกรรมเรือจ าลอง 

ยังมีอยู่ 20(100) 17(85) 37(92.50) 
ไม่มี - 3(15) 3(7.50) 
รวม 20(100) 20(100) 40(100) 
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ตารางที่ 4.6 แสดงถึงประเภทของการเจ็บป่วยจากการท างาน ความถี่ท่ีเกิดและระดับความรุนแรงของผู้
ประกอบอาชีพหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง 
 

อาการ 
มีอาการ 
(100%) 

ความถ่ีในการเกิด (100%) ระดับความรุนแรง (100%) 
มีอาการ

หยุดพักจะ
หาย 

มีอาการ
เมื่อพักยังมี

อาการ 

มีอาการ
ตลอดเวลา 

ไม่รุนแรง รุนแรงปาน
กลาง 

รุนแรงมาก 

ปวดต้นคอ 2(10) 1(5) 1(5) - 2(10)  - - 
ปวดไหล่ 7(35) 5(25) 2(10) - 6(30) 1(5) - 
ปวดหลัง 18(90) 11(55) 7(35) - 11(55) 5(25) 2(10) 
ปวดแขน 5(25) 5(25) - - 5(25) - - 
 ปวดเอว 10(50) 7(35) 3(15) - 9(45) 1(5) - 
ปวดเข่า 1(5) 1(5) - - 1(5) - - 
 ปวดขา 4(20) 4(20) - - 4(20) - - 
ปวดเมื่อย
ทั้งตัว 

7(35) 1(5) 5(25) 1(5) 6(30) 1(5) - 

แสบตา 7(35) 2(10) 5(25) - 2(10) 5(25) - 
ปวดตา 11(55) 5(25) 4(20) 2(10) 7(35) 3(15) 1(5) 
ตาพร่า 3(15) 3(15) - - 3(15) - - 
คันที่ผิวหนัง 1(5) - 1(5) - - 1(5) - 
 เจ็บแสบจมูก 7(35) 7(35) - - 7(35) - - 
ปวดศีรษะ 9(45) 9(45) - - 9(45) - - 
อ่อนเพลีย 3(15) 3(15) - - 3(15) - - 
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ตารางที่ 4.7 แสดงถึงประเภทของการเจ็บป่วยจากการท างาน ความถี่ท่ีเกิดและระดับความรุนแรงของผู้
ประกอบอาชีพหัตถกรรมเรือจ าลอง 
 

อาการ 
มีอาการ 
(100%) 

ความถ่ีในการเกิด (100%) ระดับความรุนแรง (100%) 
มีอาการ

หยุดพักจะ
หาย 

มีอาการ
เมื่อพักยังมี

อาการ 

มีอาการ
ตลอดเวลา 

ไม่รุนแรง รุนแรงปาน
กลาง 

รุนแรงมาก 

ปวดต้นคอ 13(65) 7(35) 6(30) - 7(35) 6(30) - 
ปวดไหล่ 15(75)  12(60) 2(10) 1(5) 9(45) 3(15) 3(15) 
ปวดหลัง 8(40) 2(10) 5(25) 1(5) 5(25) 3(15) - 
ปวดแขน 10(50) 10(50) - - 10(50) - - 
ปวดเอว 17(85) 10(50) 4(20) 3(15) 7(35) 8(40) 2(10) 
ปวดเข่า 2(10) 2(10) - - 2(10) - - 
ปวดขา 5(25) 4(20) 1(5) - 5(25) - - 
ปวดเมื่อย
ทั้งตัว 

4(20) 2(10) 2(10) - 3(15) 1(5) - 

แสบตา 5(25) 2(10) 3(15) - 2(10) 3(15) - 
ปวดตา 5(25) 5(25) - - 4(20) 1(5) - 
ตาพร่า 15(75) 15(75) - - 15(75) - - 
คันที่ผิวหนัง 4(20) - - 4(20) 4(20) - - 
เจ็บแสบจมูก 2(10) 2(10) - - 2(10) - - 
ปวดศีรษะ 3(15) 3(15) - - 3(15) - - 
อ่อนเพลีย 8(40) 8(40) - - 8(40) - - 
 
 4.2.2 การบาดเจ็บจากการท างาน  
  การบาดเจ็บจากการท างานที่เกิดจากการประกอบอาชีพหัตถกรรมทั้งสองอาชีพที่ศึกษาน้ี พบว่า
ในหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง ส่วนใหญ่เคยบาดเจ็บจากการท างาน คิดเป็นร้อยละ 75 ส่วนหัตถกรรม
เรือจ าลอง ส่วนใหญเ่คยบาดเจ็บจากการท างาน คิดเป็นร้อยละ 55 (ตารางที่ 4.8)  
  ผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง เคยมีการบาดเจ็บจากการท างาน คือ หกล้ม วัตถุ
กระเด็นเข้าตา โดนของมีคมบาด ไฟดูด สารเคมีกระเด็นใส่ และถูกกระแทกจากของแข็ง โดยที่การ
บาดเจ็บจากการท างานที่พบมากที่สุด คือ วัตถุกระเด็นเข้าตา คิดเป็นร้อยละ 85 ความถี่ในการเกิดคือเกิด
ประจ าทุกสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 75 ส่วนใหญ่อาการอยู่ในขั้นไม่รุนแรง มีเพียงร้อยละ 5 เท่าน้ันที่รุนแรง
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มาก นอกจากน้ันยังพบว่าการบาดเจ็บจากการท างานที่พบรองลงมา คือ โดนของมีคมบาด และถูก
กระแทกจากของแข็ง คิดเป็นร้อยละ 55, 45 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.9) 
  ผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมเรือจ าลอง เคยมีการบาดเจ็บจากการท างาน คือ วัตถุกระเด็นเข้าตา 

โดนของมีคมบาด ไฟดูด สารเคมีกระเด็นใส่ และถูกกระแทกจากของแข็ง โดยที่การบาดเจ็บจากการ
ท างานที่พบมากที่สุด คือ วัตถุกระเด็นเข้าตา และสารเคมีกระเด็นใส่ คิดเป็นร้อยละ 45 วัตถุกระเด็นเข้า
ตาน้ัน ส่วนใหญ่ความถี่ในการเกิด คือ เกิดประจ าทุกสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนใหญ่อาการอยู่ในขั้น
ไม่รุนแรง คิดเป็นร้อยละ 25 อาการอยู่ในขั้นรุนแรงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10 และอาการอยู่ในขั้น
รุนแรงมาก คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนสารเคมีกระเด็นใส่ ส่วนใหญ่ความถี่ในการเกิด คือ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่อาการอยู่ในขั้นไม่รุนแรง คิดเป็นร้อยละ 40 และอาการอยู่ในขั้นรุนแรงมาก 
คิดเป็นร้อยละ 5 นอกจากน้ันยังพบว่าการบาดเจ็บจากการท างานที่พบรองลงมา คือ โดนของมีคมบาด 
และถูกกระแทกจากของแข็ง คิดเป็นร้อยละ 30, 20 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.10) 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงข้อมูลการบาดเจ็บจากการท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
 

การบาดเจ็บจากการ
ท างาน 

กลุ่มอาชีพ (100%) 
รวม (100%) 

หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง หัตถกรรมเรือจ าลอง 
เคย 15(75) 11(55) 26(65) 

ไม่เคย 5(25) 9(45) 14(35) 
รวม 20(100) 20(100) 40(100) 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลการบาดเจ็บจากการท างานของกลุ่มตัวอย่างหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง 
 

อาการ 
มีอาการ 
(100%) 

ความถ่ีในการเกิด (100%) ระดับความรุนแรง (100%) 
ประจ าทุก
สัปดาห์ 

ประจ าทุก
เดือน 

นานๆ ครั้ง ไม่รุนแรง รุนแรงปาน
กลาง 

รุนแรงมาก 

หกล้ม 3(15) - - 3(15) 2(10) - - 
วัตถุกระเด็น
เข้าตา 

17(85) 15(75) - 2(10) 16(80) - 1(5) 

โดนของมีคม
บาด 

11(55) - - 11(55) 6(30) 5(25) - 

ไฟดูด 3(15) - - 3(15) 3(15) - - 
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ตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลการบาดเจ็บจากการท างานของกลุ่มตัวอย่างหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง (ต่อ) 
 

อาการ 
มีอาการ 
(100%) 

ความถ่ีในการเกิด (100%) ระดับความรุนแรง (100%) 
ประจ าทุก
สัปดาห์ 

ประจ าทุก
เดือน 

นานๆ ครั้ง ไม่รุนแรง รุนแรงปาน
กลาง 

รุนแรงมาก 

สารเคมี
กระเด็นใส่ 

5(25) - 3(15) 2(10) 5(25) - - 

ถูกกระแทก
จากของแข็ง 

9(45) 6(30) 2(10) 1(5) 7(35) 1(5) 1(5) 

อ่ืนๆ - - - - - - - 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงข้อมูลการบาดเจ็บจากการท างานของกลุ่มตัวอย่างหัตถกรรมเรือจ าลอง 
 

อาการ 
มีอาการ 
(100%) 

ความถ่ีในการเกิด (100%) ระดับความรุนแรง (100%) 
ประจ าทุก
สัปดาห์ 

ประจ าทุก
เดือน 

นานๆ ครั้ง ไม่รุนแรง รุนแรงปาน
กลาง 

รุนแรงมาก 

หกล้ม - - - - - - - 
วัตถุกระเด็น
เข้าตา 

9(45) 7(35) - 2(10) 5(25) 2(10) 2(10) 

โดนของมีคม
บาด 

6(30) - - 6(30) 6(30) - - 

ไฟดูด 2(10) - - 2(10) 2(10) - - 
สารเคมี
กระเด็นใส่ 

9(45) 3(15) 1(5) 5(25) 8(40) - 1(5) 

ถูกกระแทก
จากของแข็ง 

4(20) - - 4(20) 3(15) 1(5) - 

อ่ืนๆ - - - - - - - 
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4.3 การตรวจวัดและประเมินด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานจะท าโดยการประเมินระดับอันตรายขั้นต้นว่าอยู่ใน
ระดับที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แล้วจึงท าการตรวจวัด ซึ่งท าการตรวจวัดในด้านแสงสว่าง เสียง ความ
ร้อน โดยในบางงานจะท าร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน ส่วนบางงานก็แยกพื้นที่กันท างานการได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยข้างต้นจึงต่างกัน ดังน้ี 
  4.3.1 ระดับแสงสว่างในการท างาน พบว่า มีปัญหาเรื่องแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมของทั้งสองอาชีพ
หัตถกรรม โดยตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ก าหนด
มาตรฐานแสงสว่างของงานหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง และหัตถกรรมเรือจ าลอง ก าหนดไว้ที่ 300 
ลักซ์ งานหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลองตรวจวัดได้ 277-310 ลักซ์ มีเพียงงานเตรียมวัสดุ และงาน
ประกอบเท่านั้นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 308, 310 ลักซ์ ตามล าดับ หัตถกรรมเรือจ าลอง 
ตรวจวัดได้ 256-310 ลักซ์ มีเพียงงานเตรียมวัสดุ งานออกแบบ และงานเคลือบ/งานสี เท่านั้นที่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 310, 301, 300 ลักซ์ ตามล าดับ (ตารางที่ 4.11) 
 4.3.2 ระดับเสียงในการท างาน พบว่า มีปัญหาเรื่องเสียงที่ไม่เหมาะสมของอาชีพหัตถกรรมบ้าน
ทรงไทยจ าลอง และหัตถกรรมเรือจ าลอง  ในส่วนงานที่ต้องมีการตัดด้วยเล่ือยไฟฟ้า การเจาะด้วยสว่าน
ไฟฟ้า  การขัดผิวด้วยเครื่องขัดไฟฟ้า โดยตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. 2549 ก าหนดมาตรฐานเสียงของการท างานในแปดช่ัวโมงต่อวันก าหนดไว้ที่ 90 เดซิเบลเอ 
หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลองตรวจวัดได้ 78-92 เดซิเบลเอ ซึ่งพบระดับเสียงเกินมาตรฐานในงานตัดตาม
แบบ และงานขัด ตรวจวัดได้ 92,91 เดซิเบลเอ ตามล าดับ หัตถกรรมเรือจ าลอง ตรวจวัดได้ 80-91 เดซิ
เบลเอ ซึ่งพบระดับเสียงเกินมาตรฐานในงานตัดตามแบบ ตรวจวัดได้ 91 เดซิเบลเอ (ตารางที่ 4.12) 

 4.3.3 ระดับความร้อนในการท างาน พบว่า ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนของทั้งสองอาชีพหัตถกรรม 
โดยตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ก าหนดมาตรฐาน
ความร้อนของงานเบาไว้ที่ 34 องศาเซลเซียส งานปานกลางไว้ที่ 32 องศาเซลเซียส และงานหนักไว้ที่ 30 
องศาเซลเซียส ซึงลักษณะงานของหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง  หัตถกรรมเรือจ าลอง เป็นงานปานกลาง
และระดับความร้อนในการท างานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง  ตรวจวัดได้ 
28-31 องศาเซลเซียส  และหัตถกรรมเรือจ าลอง ตรวจวัดได้ 27-31 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 4.13) 
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ตารางที่ 4.11 แสดงผลการตรวจวัดแสงสว่างที่ใช้ในการท างานของผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรม 
 

พ้ืนทีต่รวจวัดขณะ
ปฏิบัติงาน 

ค่าการตรวจวัด (ลักซ)์ มาตรฐาน 
(ลักซ์) หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง   หัตถกรรมเรือจ าลอง 

งานเตรียมวัสดุ 308  ลักซ ์ 310  ลักซ์ 300 ลักซ์ 
งานออกแบบ 280  ลักซ์ 301  ลักซ์ 300 ลักซ์ 
งานตัดตามแบบ 295 ลักซ์ 276 ลักซ์ 300 ลักซ์ 
งานประกอบ 310 ลักซ์ 284 ลักซ์ 300 ลักซ์ 
งานเก็บรายละเอียดขั้น 1 295 ลักซ์ 256 ลักซ์ 300 ลักซ์ 
งานเก็บรายละเอียดขั้น 2 295 ลักซ์ - 300 ลักซ์ 
งานขัด 277 ลักซ์ 295 ลักซ์ 300 ลักซ์ 
งานเคลือบ/งานสี 289 ลักซ์ 300 ลักซ์ 300 ลักซ์ 
 
หมายเหตุ อ้างอิงมาตรฐานค่าการตรวจแสงจากมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานของแสงสว่าง ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับภาวะแวดล้อม หมวด 2 (แสงสว่าง) 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงผลการตรวจวัดเสียงในการท างานของผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรม 
 

พ้ืนที่ตรวจวัดขณะ
ปฏิบัติงาน 

ค่าการตรวจวัด (dBA) มาตรฐาน 
(dBA) หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง   หัตถกรรมเรือจ าลอง 

งานเตรียมวัสดุ 82 dBA 81 dBA 90 dBA 
งานออกแบบ 78 dBA 80 dBA 90 dBA 

งานตัดตามแบบ 92 dBA 91 dBA 90 dBA 

งานประกอบ 78 dBA 81 dBA 90 dBA 

งานเก็บรายละเอียดขั้น 1 79 dBA 85 dBA 90 dBA 

งานเก็บรายละเอียดขั้น 2 78 dBA - 90 dBA 

งานขัด 91 dBA 88 dBA 90 dBA 

งานเคลือบ/งานสี 79 dBA 87 dBA 90 dBA 

 
หมายเหตุ อ้างอิงมาตรฐานค่าการตรวจแสงจากมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานของแสงสว่าง ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับภาวะแวดล้อม หมวด 2 (เสียง) 
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ตารางที่ 4.13 แสดงผลการตรวจวัดแสงสว่างที่ใช้ในการท างานของผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรม 
 

พ้ืนที่ตรวจวัดขณะ
ปฏิบัติงาน 

ค่าการตรวจวัด (    C) 
มาตรฐาน (    C) 

หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง   หัตถกรรมเรือจ าลอง 
งานเตรียมวัสดุ 30   C 31   C 32   C 

งานออกแบบ 27   C 28   C 32   C 

งานตัดตามแบบ 31   C 30   C 32   C 

งานประกอบ 29   C 31   C 32   C 

งานเก็บรายละเอียดขั้น 1 28   C 27   C 32   C 

งานเก็บรายละเอียดขั้น 2 29   C - 32   C 

งานขัด 31   C 30   C 32   C 

งานเคลือบ/งานสี 31   C 31   C 32   C 

 
หมายเหตุ อ้างอิงมาตรฐานค่าการตรวจแสงจากมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานของแสงสว่าง ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับภาวะแวดล้อม หมวด 1 (ความร้อน) 
 
4.3 การมองสภาพปัญหาร่วมกัน 
  ขั้นตอนของการให้ผู้ประกอบอาชีพมองสภาพปัญหาร่วมกัน ในขั้นตอนน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการให้ผู้ประกอบอาชีพมีความสามารถในการค้นหาปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่
เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพหัตถกรรมที่แต่ละคนท าอยู่ และเพื่อรับให้รับทราบถึงปัญหาสุขภาพอนามัย
จากการท างานทั้งที่ตัวเองได้รับและที่เกิดในบุคคลอื่นด้วย โดยผู้ประกอบอาชีพได้มาร่วมกันคิด รับรู้และ
บอกเล่าประสบการณ์ในด้านปัญหาสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการท างาน 
  ในการด าเนินการขั้นตอนน้ี จะเริ่มจากการท าความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่เข้าร่วม
ประชุมถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพทั้งหลายมีความสุขภาพที่ดีปราศจากโรคหรือ
อันตรายจากการท างาน จากน้ันได้แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ตามความเหมาะสมของจ านวนคนที่
เข้าร่วมประชุม โดยให้มีจ านวนกลุ่มย่อยประมาณ 5-7 คน โดยจะมีวิทยากรหรือผู้ด าเนินการกลุ่มประจ า
ในแต่ละกลุ่มย่อย จากน้ันวิทยากรประจ ากลุ่มย่อยจะแจกกระดาษให้สมาชิกในกลุ่ม และท าความเข้าใจใน
รายละเอียดที่จะต้องท า โดยการมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มวาดภาพสภาพปัญหาปัจจุบัน
ทางด้านสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการท างานหัตถกรรมที่ท าอยู่ลงในกระดาษเปล่าที่แจกให้ โดยให้เวลา
ประมาณ 30 นาที ในกรณีที่บางคนวาดภาพไม่เป็น ก็จะให้ใช้การเขียนบรรยายสภาพปัญหาทางด้าน
สุขภาพอนามัยที่เกิดจากการท างานที่เป็นอยู่แทนได้ เมื่อทุกคนวาดภาพสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเสร็จพร้อม
กันหมดแล้ว น ากระดาษที่วาดภาพของแต่ละคนมาติดที่กระดานบอร์ดหน้ากลุ่มเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพ
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ของตนเองและของเพื่อนๆ ในกลุ่ม จากน้ันจะให้สมาชิกกลุ่มย่อยแต่ละคนออกมาหน้ากลุ่มทีละคนเพื่อให้
ค าอธิบายความหมายภาพที่ตนเองวาด โดยใช้เวลาคนละประมาณ 5 นาที เมื่อด าเนินการเสร็จขั้นตอนน้ี
ครบทุกคนแล้ว วิทยากรกลุ่มก็จะหาตัวแทนในกลุ่มเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้น าของกลุ่มย่อยและมอบหมาย
หน้าที่ให้เป็นผู้น าภาพเหล่าน้ีมารวมและสรุปถึงสภาพปัญหาของกลุ่ม โดยสรุปเขียนลงในกระดาษแผ่น
ใหญ่ที่ติดอยู่บนบอร์ดเพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนได้เห็นและช่วยกันบอก อธิบาย ร่วมอภิปรายและให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานที่ชัดเจนขึ้นและตรงกับสภาพความ
เป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น (ใช้เวลาประมาณ 60 นาท)ี เมือ่ได้ภาพของสภาพปัญหารวมของกลุ่มย่อยแล้ว 
ตัวแทนกลุ่มย่อยจะเป็นผู้น าภาพปัญหาน้ันกลับมาน าเสนอในประชุมทั้งหมดอีกครั้งหน่ึง เป็นอันเสร็จผล
การประชุมของกลุ่มย่อยในขั้นแรก 
  หลังจากน้ันให้สมาชิกแต่ละกลุ่มย่อยกลับเข้าที่ประชุมรวมของกลุ่มใหญ่ทั้งหมด เพื่อสู่ขั้นตอน
การสรุปภาพของสภาพรวมของปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ โดย
การให้ตัวแทนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้าที่ประชุม พร้อมทั้งน ากระดาษที่สรุปภาพรวมของกลุ่ม
ออกมา เพื่อท าหน้าที่ ในการน าเสนอสรุปภาพของสภาพปัญหาของกลุ่มของตน พร้อมทั้งอธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบ ซึ่งสามารถให้สมาชิกในกลุ่มย่อยได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้กรณีที่ตัวแทน
อธิบายไม่ครบหรือมีความชัดเจนไม่พอ โดยใช้เวลาในการน าเสนอสภาพปัญหาของกลุ่มกลุ่มละ 10 นาที 
เมื่อตัวแทนกลุ่มได้มีการน าเสนอสภาพปัญหาของกลุ่มย่อยจนครบหมดทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้ว และน าภาพ
ปัญหาของแต่ละกลุ่มมาติดไว้ด้านหน้าของห้องเพื่อให้เข้ารวมประชุมทุกคนได้เห็นและรับทราบภาพของ
ปัญหาของกลุ่มอ่ืนด้วย จากน้ันวิทยากรจะขออาสาสมัครตัวแทนของกลุ่ม 1 คน ออกมาท าหน้าที่ในการ
น าวาดภาพปัญหารวมของกลุ่มใหญ่ โดยดูจากภาพสภาพปัญหาที่ได้ของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มที่ได้น าเสนอ
ไปแล้วเพื่อรวมเป็นภาพใหญ่รวมของปัญหาทั้งหมด ซึ่งจะท าให้ได้ภาพรวมทั้งหมดของสภาพปัญหา
สุขภาพอนามัยที่เกิดจากการประกอบอาชีพของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ โดยให้สมาชิกทั้งหมดในที่ประชุมได้
มีส่วนร่วมในการให้รายละเอียดข้อมูล ร่วมอภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ภาพของสภาพ
ปัญหาที่ผู้ประกอบอาชีพมีส่วนร่วมในการคิดและค้นหาปัญหา ซึ่งก็จะเสร็จส้ินในขบวนการมองสภาพ
ปัญหาร่วมกัน ในการน้ีวิทยากรจะท าหน้าที่ในการช่วยให้ค าอธิบายเพื่อให้สมาชิกที่ประชุมเข้าใจใน
ขบวนการข้ันตอนรายละเอียดที่ท า 
 
4.4 การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (Job Safety Analysis) 
  ในการด าเนินการขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) จะเป็น
ขั้นตอนที่ต่อจากข้ันตอนการมองสภาพปัญหาร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรม
สามารถวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ตามขั้นตอนต่างๆ ในการท างานต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จส้ิน
ขบวนการท าผลิตภัณฑ์ โดยการให้ผู้ประกอบอาชีพมาร่วมกันวิเคราะห์ตัวปัญหาสุขภาพหรืออันตรายที่
อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการท างาน พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อให้ทราบที่มาของการ
เกิดปัญหา รวมทั้งหามาตรการในการแก้ไข และป้องกันปัญหาหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน 

http://www.ssru.ac.th



44 

 

  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) มี 3 ขั้นตอนคือเลือกงานที่จะ
น ามาวิเคราะห์ จากน้ันด าเนินการวิเคราะห์ตามข้ันตอน 
  4.4.1 แบ่งงานที่น ามาวิเคราะห์ออกเป็นขั้นตอนต่างๆ 
  4.4.2 ค้นหาอันตรายหรือแนวโน้มที่จะเกิดอันตราย 
  4.4.2.1 ตามลักษณะการท างานที่ก่อให้เกิดอันตราย 
 4.4.2.2 ตามลักษณะของส่ิงแวดล้อมของงานที่ก่อให้เกิดอันตราย 

4.4.3 ก าหนดมาตรการหรือวิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขสภาพอันตรายในแต่ละขั้นตอน การ
ด าเนินการในขั้นตอนน้ีจะเริ่มจากการท างานความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่เข้าร่วมประชุมถึง
วัตถุประสงค์ของการท าขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย วิธีการวิเคราะห์ จากน้ันแบ่งกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ตามความเหมาะสมของจ านวนคนที่เข้าร่วมประชุม โดยให้มี
จ านวนสมาชิกกลุ่มย่อยละประมาณ 5 คน ซึ่งถ้ามีกลุ่มอาชีพที่มีการท างานหลายประเภท ก็จะด าเนินการ
แบ่งกลุ่มตามประเภทของงานที่ท า แล้วจัดกลุ่มย่อยให้มีจ านวนคนที่เหมาะสม จากน้ันแยกผู้เข้าร่วม
ประชุมเข้าตามกลุ่มย่อยที่แบ่งไว้ โดยจะมีวิทยากรหรือผู้อ านวยการกลุ่มประจ าในแต่ละกลุ่มย่อย และจะ
มีกระดาษอยู่บอร์ดให้ไว้แต่ละกลุ่ม เมื่อแต่ละกลุ่มย่อยพร้อมแล้ววิทยากรกลุ่มย่อยจะช้ีแจงและท าความ
เข้าใจในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพซ้ าอีกครั้งหน่ึง ในเรื่องวิธีการขั้นตอนของการท างานการวิเคราะห์งานเพื่อ
ความปลอดภัย โดยจะเริ่มจากการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ของการท างานต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จส้ิน
ขบวนการท าผลิตภัณฑ์ จากน้ันให้วิเคราะห์ในแต่ละประเด็นที่ก าหนดไว้ คือ ประเด็นเรื่องอันตรายหรือ
ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการท างาน ประเด็นสาเหตุของการเกิดปัญหาหรืออันตราย และประเด็น
สุดท้าย คือ มาตรการในการป้องกันอันตรายหรือการแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาว่าในแต่ละขั้นตอนของ
การท างานน้ันสามารถก่อให้เกิดอันตรายหรือท าให้มีปัญหาสุขภาพจากการท างานอะไรบ้าง ให้ช่วยกัน
คิดถึงมาตรการด าเนินการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาน้ันๆ ในขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความ
ปลอดภัยน้ี จะเขียนเป็นตารางไว้ในกระดาษแผ่นใหญ่ที่ติดอยู่บนบอร์ดหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มโดยแบ่งตาม
หัวข้อที่ต้องการให้วิเคราะห์ดังน้ี 

 
ตารางที่ 4.14 แสดงหัวข้อการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 

 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน อุปกรณ์ที่ใช้ อันตรายที่อาจเกดิขึ้น แนวทางแก้ไขเบื้องต้น 

1. ………….. ………….. ………….. ………….. 
2. ………….. ………….. ………….. ………….. 
3. ………….. ………….. ………….. ………….. 
4. ………….. ………….. ………….. ………….. 
5. ………….. ………….. ………….. ………….. 
6. ………….. ………….. ………….. ………….. 
7. ………….. ………….. ………….. ………….. 
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ตารางที่ 4.15 แสดงปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการท างาน   
 
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน อุปกรณ์ที่ใช้ ปัญหาทีอ่าจเกิดขึ้น แนวทางแก้ไขเบื้องต้น 

1. ………….. ………….. ………….. ………….. 
2. ………….. ………….. ………….. ………….. 
3. ………….. ………….. ………….. ………….. 
4. ………….. ………….. ………….. ………….. 
5. ………….. ………….. ………….. ………….. 
6. ………….. ………….. ………….. ………….. 
7. ………….. ………….. ………….. ………….. 

 
 ในการด าเนินการขั้นตอนน้ีจะให้ตัวแทนของกลุ่มย่อยเป็นผู้ท าหน้าที่ในการเป็นผู้น ากลุ่มในการ
วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย โดยจะให้เวลาส าหรับกลุ่มย่อยประมาณ 2 ช่ัวโมง เมื่อได้ผลสรุปของ
กลุ่มย่อยในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแล้ว จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละกลุ่มย่อยช่วยกันคิด
กิจกรรมที่จะกระท าที่ด าเนินการแล้วสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยจากการท างานที่เกิดขึ้นได้ จึง
เสร็จส้ินการด าเนินของกลุ่มย่อย  
  จากน้ันจะเป็นการประชุมรวมกลุ่มใหญ่ โดยให้ตัวแทนของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผล
การประชุมของกลุ่ม จากน้ันจะเป็นการสรุปผลของการวิเคราะห์งานในภาพรวมของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ทั้งหมด และช่วยกันวิเคราะห์ว่าในปัญหาสุขภาพอนามัยจากการท างานที่เกิดขึ้นและในแนวทางมาตรการ
ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องมีการด าเนินการกิจกรรมอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์ และ
สามารถช่วยให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยน้ันบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ  
  เมื่อก าหนดกิจกรรมที่เป็นความต้องการจากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแล้ว จะหาอาสาสมั คร
คณะท างานเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้น ากลุ่มที่ทุกคนในกลุ่มให้ความเช่ือถือและ
ยอมรับ  จะเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในบางเรื่องที่ชาวบ้านเองสามารถท่ีจะด าเนินการด้วยตนเองได้ 
  ส าหรับกิจกรรมในเรื่องใดที่ชาวบ้านไม่สามารถด าเนินการได้เองน้ัน ทางผู้วิจัยจะวิเคราะห์ว่ามีใน
อะไรบ้าง และจะต้องด าเนินการอย่างไร เพื่อให้ในกิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งในการ
วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) น้ัน ทั้งหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง และ
หัตถกรรมเรือจ าลองจะด าเนินการจัดกิจกรรมกลุ่มในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน   
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 4.4.4 วิเคราะห์งานกลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง จากตัวแทนกลุ่มการเรียนรู้ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและปัญหาด้านต่างๆ 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงการศึกษาถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น แนวทางแก้ไขเบื้องต้น 
1. การเตรียมวัสดุตัดไม้
ที่มีความหนาต้ังแต่ 1 
น้ิว กว้างประมาณ 2 
น้ิว 

- เล่ือยมือ 
- เล่ือยวงเดือน 
- กบไสไม้ 

- เล่ือยตัดโดนมือ 
- เศษไม่กระเด็นเข้าตา 
- เศษเส้ียนต ามือ 
- หายใจเอาฝุ่นจากขี้เล่ือย  
- หายใจเอาฝุ่นจากขี้กบไส 
- เศษไมต้กใส่เท้า 
- ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย 

-ระมัดระวังขณะท างาน
และปฏิบัติงานบนพื้นที่
เรียบและมั่นคง 
- ใส่แวนตานิรภัย 
- ใส่ถุงมือป้องกัน 
- ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น
ละออง 
- ใส่รองเท้านิรภัย 

2. งานออกแบบ เช่น 
จั่ว ผา รอด ตง เส พึง 
ขอบเชิงชาย ปั้นลม เสา 

- โต๊ะเขียนแบบ 
- อุปกรณ์เครื่อง
เขียน 
- ภาพถ่าย 
- ภาพวาด 

- ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย 
 

- ปรับเปล่ียนลักษณะ
การน่ังทุกๆ 1-2 ช่ัวโมง 
- ละสายตาจากงาน 
มองในมุมไกลที่รู้สึก
สบายตาทุกๆ 1-2 ชม. 
- เพิ่มแสงสว่างให้
เพียงพออย่างน้อย 300 
ลักซ์ 

3. งานตัดตามแบบ - เล่ือยมือ 
- มีดคัตเตอร์ 
- เล่ือยฉลุ 
- เครื่องเจียระไน 
- เครื่องขัดกระดาษ
ทราย 
 

- เล่ือยตัดโดนมือ 
- มีดคัตเตอร์ตัดโดนมือ 
- เศษไม่กระเด็นเข้าตา 
- เศษเส้ียนต ามือ 
- หายใจเอาฝุ่นจากเครื่อง
เจียระไน 
- หายใจเอาฝุ่นจากเครื่อง
ขัดกระดาษทราย 
- เศษไม้ตกใส่เท้า 
- ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย 

-ระมัดระวังขณะท างาน
และปฏิบัติงานบนพื้นที่
เรียบและมั่นคง 
- ใส่แวนตานิรภัย 
- ใส่ถุงมือป้องกัน 
- ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น
ละออง 
- ใส่รองเท้านิรภัย 
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ตารางที่ 4.16 แสดงการศึกษาถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการท างาน (ต่อ) 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น แนวทางแก้ไขเบื้องต้น 
4. งานประกอบ จั่ว ผา 
รอด ตง เส พึง ขอบเชิง
ชาย ปั้นลม เสา 

- มีดคัตเตอร์ 
- สว่านไฟฟ้า 
- ไขควง 
- สกรูเกลียวปล่อย 
- ตะปู 
- ค้อน 
- คีมปากแหลม 
- กาวลาเท็กซ์ 
- เครื่องทากาวร้อน 

- ตัดโดนมือ 
- เจาะโดนมือ 
- ตอกโดนมือ 
- หายใจเอากล่ินกาว  
- มือฟอง 
- เครื่องมือตกใส่เท้า 
- ไฟดูด 
- ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย 

-ระมัดระวังขณะท างาน
และปฏิบัติงานบนพื้นที่
เรียบและมั่นคง 
- ใส่แวนตานิรภัย 
- ใส่ถุงมือป้องกัน 
- ใส่หน้ากากป้องกัน
กล่ิน 
- ใส่รองเท้านิรภัย 
- ตรวจเช็คทางไฟฟ้า
ก่อนใช้เครื่องมือ 

5. งานเก็บรายละเอียด
ขั้น 1 

- มีดคัตเตอร์ 
- ไขควง 
- ค้อน 
- คีมปากแหลม 
- กาวลาเท็กซ์ 
- เครื่องทากาวร้อน 

- ตัดโดนมือ 
- ไขพลาดโดนมือ 
- ตอกโดนมือ 
- หายใจเอากล่ินกาว  
- มือฟอง 
- เครื่องมือตกใส่เท้า 
- ไฟดูด 
- ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย 

-ระมัดระวังขณะท างาน
และปฏิบัติงานบนพื้นที่
เรียบและมั่นคง 
- ใส่แวนตานิรภัย 
- ใส่ถุงมือป้องกัน 
- ใส่หน้ากากป้องกัน 
- ใส่รองเท้านิรภัย 
- ตรวจเช็คทางไฟฟ้า
ก่อนใช้เครื่องมือ 

6. งานเก็บรายละเอียด
ขั้น 2 

- มีดคัตเตอร์ 
- ไขควง 
- ค้อน 
- คีมปากแหลม 
- กาวลาเท็กซ์ 
- เครื่องทากาวร้อน 

- ตัดโดนมือ 
- ไขพลาดโดนมือ 
- ตอกโดนมือ 
- หายใจเอากล่ินกาว  
- มือฟอง 
- เครื่องมือตกใส่เท้า 
- ไฟดูด 
- ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย 

-ระมัดระวังขณะท างาน
และปฏิบัติงานบนพื้นที่
เรียบและมั่นคง 
- ใส่แวนตานิรภัย 
- ใส่ถุงมือป้องกัน 
- ใส่หน้ากากป้องกัน 
- ใส่รองเท้านิรภัย 
- ตรวจเช็คทางไฟฟ้า
ก่อนใช้เครื่องมือ 
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ตารางที่ 4.16 แสดงการศึกษาถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการท างาน (ต่อ) 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น แนวทางแก้ไขเบื้องต้น 
7. งานขัด - เครื่องขัดกระดาษ

ทราย 
- กระดาษทราย 
- ตะไบ 
- คีมปากแหลม 
- กาวลาเท็กซ์ 
- เครื่องทากาวร้อน 

- หายใจเอาฝุ่นจากเครื่อง
ขัดกระดาษทราย 
- หายใจเอากล่ินกาว  
- มือฟอง 
- เครื่องมือตกใส่เท้า 
- ไฟดูด 
- ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย 

-ระมัดระวังขณะท างาน
และปฏิบัติงานบนพื้นที่
เรียบและมั่นคง 
- ใส่แวนตานิรภัย 
- ใส่ถุงมือป้องกัน 
- ใส่หน้ากากป้องกัน 
- ใส่รองเท้านิรภัย 
- ตรวจเช็คทางไฟฟ้า
ก่อนใช้เครื่องมือ 

8. งานเคลือบ/งานสี - สีทา 
- สีเคลือบเงา 
- น้ ายาผสมสี 
- น้ ายาล้างสี 

- สูดดมกล่ินสี และน้ ายา
ต่างๆ  
- น้ ายากัดมือ 
- สี /น้ ายากระเด็นเข้าตา 
 

-ระมัดระวังขณะท างาน
และปฏิบัติงานบนพื้นที่ 
- ใส่แวนตานิรภัย 
- ใส่ถุงมือป้องกัน 
- ใส่หน้ากากป้องกัน 

 
  4.4.4.1 สรุปการมองปัญหาสุขภาพจากการท างานกลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง จากกลุ่ม
ย่อย หลังจากที่กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์งานถึงสภาพปัญหา ผลต่อสุขภาพอนามัย และ
แนวทางแก้ไขแล้ว ได้มีการสรุปภาพของสภาพปัญหาร่วมกันในในกลุ่มใหญ่ ซึ่งได้ภาพรวมของสภาพ
ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการท างานของกลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง ซึ่งชาวบ้านได้
ร่วมกันสรุปผลได้ดังน้ี 

1) เล่ือยตัดโดนมือ  
2) เศษไม่กระเด็นเข้าตา 
3) เศษเส้ียนต ามือ 
4) หายใจเอาฝุ่นจากขี้เล่ือย  
5) หายใจเอาฝุ่นจากขี้กบไส 
6) เศษไม้ตกใส่เท้า 
7) ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
8) มีดคัตเตอร์ตัดโดนมือ 
9) หายใจเอาฝุ่นจากเครื่องเจียระไน 
10) หายใจเอาฝุ่นจากเครื่องขัดกระดาษทราย 
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11) เจาะโดนมือ 
12) ตอกโดนมือ 
13) หายใจเอากล่ินกาว  
14) มือฟอง 
15) เครื่องมือตกใส่เท้า 
16) ไฟดูด 
17) สูดดมกล่ินสี และน้ ายาต่างๆ  
18) น้ ายากัดมือ 
19) สี /น้ ายากระเด็นเข้าตา 

 
  4.4.4.2 สรุปการมองปัญหาสุขภาพจากการท างานกลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลองจากกลุ่ม
ใหญ่ หลังจากได้มีการน าเสนอการรายงานของกลุ่มย่อยแล้ว ได้มีการสรุปภาพของสภาพปัญหาร่วมกันใน
กลุ่มใหญ่ ซึ่งได้ภาพรวมของสภาพปัญหาด้านสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการท างานของกลุ่มหัตถกรรมบ้าน
ทรงไทยจ าลอง ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลได้ดังน้ี 

1) ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดเอว ปวดขา ปวดหลัง ปวดแขน 
ปวดไหล่ ข้อมือ น้ิว เน่ืองจากการที่น่ังท างานในท่าที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน การยก
ของหนักในท่าที่ไม่ถูกต้อง  

2) น่ังเพ่งสายตานานๆ เวลาการประกอบงาน การเก็บรายละเอียด ต้องใช้สายตาจ้อง
มองช้ินงานท าให้ตาพร่ามัว ปวดตา 

3) การออกแบบงาน การประกอบงาน การเก็บรายละเอียด ในพื้นที่แสงสว่างน้อย ท า
ให้สายตาเสีย ปวดตา 

4) การท างานขัด การตัด การไสกบ ในพื้นที่ที่มีลมพัด ท าให้เกิดการฟุ้งกระจากของ
เศษวัสดุ เข้าสู่ดวงตา เข้าจมูก 

5) การจัดช้ินงานไม่มั่นคง การใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุของการถูกบาด ถูก
เจาะ ของหล่นทับเท้า 

6) เวลาทาสี เคลือบผิว ล้างสี ท าให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจเข้าสู่
ร่างกาย หรือสัมผัสโดยตรงท าให้กัดมือ 

7) การใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ช ารุด จะท าให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติเหตุ เช่น ไฟดูด 
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 4.4.5 วิเคราะห์งานกลุ่มหัตถกรรมเรือจ าลอง ตัวแทนกลุ่มการเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ปัญหาด้านต่างๆ 
   
ตารางที่ 4.17 แสดงการศึกษาถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น แนวทางแก้ไขเบื้องต้น 
1. การเตรียมวัสดุ           
(ตัดไม)้ 

- มีดคัตเตอร์ 
- เล่ือยฉลุ 
- เล่ือยมือ 
- กบไสไม้ 

- เล่ือยตัดโดนมือ 
- เศษไม่กระเด็นเข้าตา 
- เศษเส้ียนต ามือ 
- หายใจเอาฝุ่นจากขี้เล่ือย  
- หายใจเอาฝุ่นจากขี้กบไส 
- ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย 

- จับงานในท่าทีถ่นัด
และจับให้แน่น 
-ระมัดระวังขณะท างาน
และปฏิบัติงานบนพื้นที่
เรียบและมั่นคง 
- ใส่แวนตานิรภัย 
- ใส่ถุงมือป้องกัน 
- ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น 

2. งานออกแบบ เช่น 
กระดูกงู โขนเรือ กงเรือ 

- โต๊ะเขียนแบบ 
- อุปกรณ์เครื่อง
เขียน 
- ภาพวาด 

- ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย 
 

- ปรับเปล่ียนลักษณะ
การน่ังทุกๆ 1-2 ช่ัวโมง 
- ละสายตาจากงาน 
มองในมุมไกลที่รู้สึก
สบายตาทุกๆ 1-2 
ช่ัวโมง 
- เพิ่มแสงสว่างให้
เพียงพออย่างน้อย 300 
ลักซ์ 

3. งานตัดตามแบบ - เล่ือยมือ 
- เล่ือยฉลุ 
- มีดคัตเตอร์ 
- เครื่องเจียระไน 
- เครื่องขัดกระดาษ
ทราย 
 

- เล่ือยตัดโดนมือ 
- มีดคัตเตอร์ตัดโดนมือ 
- เศษไม่กระเด็นเข้าตา 
- เศษเส้ียนต ามือ 
- หายใจเอาฝุ่นจากเครื่อง
เจียระไน 
- หายใจเอาฝุ่นจากเครื่อง
ขัดกระดาษทราย 
- ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย 

- จับงานในท่าที่ถนัด
และจับให้แน่น 
-ระมัดระวังขณะท างาน
และปฏิบัติงานบนพื้นที่
เรียบและมั่นคง 
- ใส่แวนตานิรภัย 
- ใส่ถุงมือป้องกัน 
- ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น 
- ปรับเปล่ียนลักษณะ
การน่ังทุกๆ 1-2 ช่ัวโมง 
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ตารางที่ 4.17 แสดงการศึกษาถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการท างาน (ต่อ) 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น แนวทางแก้ไขเบื้องต้น 
4. งานประกอบ 
กระดูกงู โขนเรือ กงเรือ 
พ้ืนเรือ ราโท 

- มีดคัตเตอร์ 
- สว่านไฟฟ้า 
- ไขควง 
- สกรูเกลียวปล่อย 
- ตะปู 
- ค้อน 
- คีมปากแหลม 
- กาวลาเท็กซ์ 
- เครื่องทากาวร้อน 

- ตัดโดนมือ 
- เจาะโดนมือ 
- ตอกโดนมือ 
- หายใจเอากล่ินกาว  
- มือฟอง 
- เครื่องมือตกใส่เท้า 
- ไฟดูด 
- ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย 

- จับงานในท่าที่ถนัด
และจับให้แน่น ควร
เปล่ียนทาเมื่อปวดเมื่อย 
-ระมัดระวังขณะท างาน 
- ใส่แวนตานิรภัย 
- ใส่ถุงมือป้องกัน 
- ใส่หน้ากากป้องกัน 
- ใส่รองเท้านิรภัย 
- ตรวจเช็คทางไฟฟ้า
ก่อนใช้เครื่องมือ 

5. งานขัด - เครื่องขัดกระดาษ
ทราย 
- กระดาษทราย 
- ตะไบ 

- หายใจเอาฝุ่นจากเครื่อง
ขัดกระดาษทราย 
- ไฟดูด 
- ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย 

- จับงานในท่าที่ถนัด
และจับให้แน่น ควร
เปล่ียนทาเมื่อปวดเมื่อย 
-ระมัดระวังขณะท างาน
และปฏิบัติงานบนพื้นที่
เรียบและมั่นคง 
- ใส่หน้ากากป้องกัน 
- ตรวจเช็คทางไฟฟ้า
ก่อนใช้เครื่องมือ 

6. งานเคลือบเงา - แลคเกอร์ 
- น้ ายาล้างแลค
เกอร์ 

- สูดดมกล่ินแลคเกอร์ 
- แลคเกอร์กระเด็นเข้าตา 
- น้ ายาล้างโดนผิวหนัง 
 

-ระมัดระวังขณะท างาน
และปฏิบัติงานบนพื้นที่ 
- ใส่แวนตานิรภัย 
- ใส่ถุงมือป้องกัน 
- ใส่หน้ากากป้องกัน 
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  4.4.5.1 สรุปการมองปัญหาสุขภาพจากการท างานกลุ่มหัตถกรรมเรือจ าลอง จากกลุ่มย่อย 
หลังจากที่กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์งานถึงสภาพปัญหา ผลต่อสุขภาพอนามัย และแนวทาง
แก้ไขแล้ว ได้มีการสรุปภาพของสภาพปัญหาร่วมกันในในกลุ่มใหญ่ ซึ่งได้ภาพรวมของสภาพปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยที่เกิดจากการท างานของกลุ่มหัตถกรรมเรือจ าลอง ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันสรุปผลได้ดังน้ี 

1) เล่ือยตัดโดนมือ  
2) เศษไม่กระเด็นเข้าตา 
3) เศษเส้ียนต ามือ 
4) หายใจเอาฝุ่นจากขี้เล่ือย  
5) หายใจเอาฝุ่นจากขี้กบไส 
6) เศษไม้ตกใส่เท้า 
7) ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
8) มีดคัตเตอร์ตัดโดนมือ 
9) หายใจเอาฝุ่นจากเครื่องเจียระไน 
10) หายใจเอาฝุ่นจากเครื่องขัดกระดาษทราย 
11) เจาะโดนมือ 
12) หายใจเอากล่ินกาว  
13) มือฟอง 
14) ไฟดูด 
15) สูดดมกล่ินสี และน้ ายาต่างๆ  
16) น้ ายากัดมือ 
17) สี /น้ ายากระเด็นเข้าตา 

  4.4.5.2 สรุปการมองปัญหาสุขภาพจากการท างานกลุ่มหัตถกรรมเรือจ าลอง จากกลุ่มใหญ่ 
หลังจากได้มีการน าเสนอการรายงานของกลุ่มย่อยแล้ว ได้มีการสรุปภาพของสภาพปัญหาร่วมกันในกลุ่ม
ใหญ่ ซึ่งได้ภาพรวมของสภาพปัญหาด้านสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการท างานของกลุ่มหัตถกรรมเรือ
จ าลอง ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลได้ดังน้ี  

1) ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดเอว ปวดขา ปวดหลัง ปวดแขน 
ปวดไหล่ ข้อมือ น้ิว เน่ืองจากการที่น่ังท างานในท่าที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน การยก
ของหนักในท่าที่ไม่ถูกต้อง  

2) น่ังเพ่งสายตานานๆ เวลาการประกอบงาน การเก็บรายละเอียด ต้องใช้สายตาจ้อง
มองช้ินงานท าให้ตาพร่ามัว ปวดตา 

3) การออกแบบงาน การประกอบงาน การเก็บรายละเอียด ในพื้นที่แสงสว่างน้อย ท า
ให้สายตาเสีย ปวดตา 
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4) การท างานขัด การตัด การไสกบ ในพื้นที่ที่มีลมพัด ท าให้เกิดการฟุ้งกระจากของ
เศษวัสดุ เข้าสู่ดวงตา เข้าจมูก 

5) การจัดช้ินงานไม่มั่นคง การใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุของการถูกบาด ถูก
เจาะ ของหล่นทับเท้า 

6) งานเคลือบเงา ท าให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจเข้าสู่ร่างกาย หรือสัมผัส
โดยตรงท าให้กัดมือ 

7) การใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ช ารุด จะท าให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติเหตุ เช่น ไฟดูด 
8) การท างานด้วยความประมาทและไม่ใช่เครื่องป้องกันอันตราย เป็นสาเหตุของการ

บาดเจ็บ และอาการเจ็บป่วยจากการท างาน 
 
4.5 การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย 
 หลังจากที่ได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งในกลุ่มย่อย
และการน าเสนอผลประชุมในกลุ่มใหญ่ โดยในการวิเคราะห์งานเพื่อมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นน้ัน ยังมีการมองภาพได้ไม่กว้าง ซึ่งต้องมีการให้ค าแนะน าเทคนิควิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น ส าหรับแนวทางในการปรับปรุงสภาพการท างานมีดังน้ี 
   4.5.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (SSOP) หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง 
  1) งานเตรียมวัสดุ 
   ขั้นตอนที่ 1 เตรียมพื้นที่ควรใช้พื้นที่มีเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเศษ
วัสดุสู่บุคคลอ่ืนๆ ในพื้นที่ท างานอ่ืนๆ และเตรียมอุปกรณ ์เครื่องมือต่างๆ และตรวจเช็คให้พร้อมใช้  
   ขั้นตอนที่ 2 ตรวจเช็คสภาพของสายไฟส าหรับต่อกับเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
    ขั้นตอนที่ 3 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น แว่นตา
นิรภัย หน้ากาก ถุงมือป้องกันการบาด รองเท้านิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา ระบบ
การหายใจ มือ และเทา้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
      ขั้นตอนที่ 4 กรณีต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้า ต้องเสียบปล๊ักให้แน่นและต้องต่อสายดิน การ
ปฏิบัติงานต้องมีสติ จับช้ินงานในท่าที่ถนัดและแน่นพอที่จะไม่หลุดมือ หากเริ่มรู้สึกเมื่อยล้าควรหยุดพัก
ก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงานต่อไม่ควรผืนปฏิบัติงานต่อเพราะอาจท าให้เกิดอันตรายได้ 
   ขั้นตอนที่ 5 ขณะก าลังปฏิบัติงานต้องหมั่นสังเกตอยู่ตลอดเวลา ถึงความผิดปกติของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ หากผิดสังเกตต้องหยุดเครื่องทันที แล้วท าการตรวจสอบและแก้ไข 
   ขั้นตอนที่ 6 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาดบริเวณที่
ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมตรวจเช็คให้เรียบร้อย ก่อนเก็บเครื่องมือ  
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   2) งานออกแบบ 
   ขั้นตอนที่ 1 เตรียมโต๊ะงานให้พร้อม ปรับระดับให้พอดีกับตัวทั้งมุมโต๊ะและเก้าอ้ี แล้ว
เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน 
    ขั้นตอนที่ 2 ปรับระยะของโคมไฟให้เหมาะสมกับต าแหน่งที่สายตาสัมผัสวัตถุ ให้มีความ
สว่างมากพอที่สายตามองแล้วไม่ต้องเพ่งมองถึงจะมองเห็นภาพได้อย่างสมบูรณ์ก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
   ขั้นตอนที่ 3 เมื่อปฏิบัติงานไปได้ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ให้ละสายตาจากมองระยะใกล้ให้
เปล่ียนเป็นมองในระยะไกลๆ หรือวัตถุที่ เย็นตา สบายตา ประมาณ 5-10 นาที หรือหากมีอาการปวด
เมื่อย หรือล้าก็ให้เปลี่ยนท่าน่ัง หรือหยุดพักก่อนเมื่อผ่อนคลายถึงกลับมาท างานใหม่ 
   ขั้นตอนที่ 4 เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ให้จัดเก็บโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ 
ตลอดจนปิด-เก็บโคมไฟให้เรียบร้อย 
   3) งานตัดตามแบบ 
   ขั้นตอนที่ 1 ควรใช้เดียวงานเตรียมวัสดุ เพราะใช้เครื่องมือด้วยกัน และเพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของเศษวัสดุสู่บุคคลอ่ืนๆ ในพื้นที่ท างานอ่ืนๆ และเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ และ
ตรวจเช็คให้พร้อมใช้  
   ขั้นตอนที่ 2 ตรวจเช็คสภาพของสายไฟส าหรับต่อกับเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
    ขั้นตอนที่ 3 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น แว่นตา
นิรภัย หน้ากาก ถุงมือป้องกันการบาด รองเท้านิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา ระบบ
การหายใจ มือ และเท้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
      ขั้นตอนที่ 4 กรณีต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้า ต้องเสียบปล๊ักให้แน่นและต้องต่อสายดิน การ
ปฏิบัติงานต้องมีสติ จับช้ินงานในท่าที่ถนัดและแน่นพอที่จะไม่หลุดมือ หากเริ่มรู้สึกเมื่อยล้าควรหยุดพัก
ก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงานต่อไม่ควรผืนปฏิบัติงานต่อเพราะอาจท าให้เกิดอันตรายได้ 
   ขั้นตอนที่ 5 ขณะก าลังปฏิบัติงานต้องหมั่นสังเกตอยู่ตลอดเวลา ถึงความผิดปกติของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ หากผิดสังเกตต้องหยุดเครื่องทันที แล้วท าการตรวจสอบและแก้ไข 
  ขั้นตอนที่ 6 ขณะก าลังปฏิบัติงานหากมีอาการปวดเมื่อย หรือล้าก็ให้เปล่ียนอาริยาบถ 
หรือหยุดพักก่อนเมื่อผ่อนคลายถึงกลับมาท างานใหม่ เพราะหาฝืนท าต่ออาจจะเกิดอันตรายจากเครื่องมือ
ไฟฟ้าได้ 
   ขั้นตอนที่ 7 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาดบริเวณที่
ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมตรวจเช็คให้เรียบร้อย ก่อนเก็บเครื่องมือ  
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   4) งานประกอบ  
   ขั้นตอนที่ 1 เตรียมโต๊ะงานที่ความสูงเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน เปิดไฟให้แสงสว่าง
เพียงพอต่อการมองเห็นอย่างสมบูรณ์ เตรียมส่วนประกอบของบ้านทรงไทยให้พร้อม รวมถึงอุปกรณ์ และ
เครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ 
   ขั้นตอนที่ 2 ตรวจเช็คสภาพของสายไฟส าหรับต่อกับเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
    ขั้นตอนที่ 3 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น แว่นตา
นิรภัย หน้ากาก ถุงมือป้องกันการบาด รองเท้านิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา ระบบ
การหายใจ มือ และเท้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
      ขั้นตอนที่ 4 กรณีต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้า ต้องเสียบปล๊ักให้แน่นและต้องต่อสายดิน การ
ปฏิบัติงานต้องมีสติ จับช้ินงานในท่าที่ถนัดและแน่นพอที่จะไม่หลุดมือ หากเริ่มรู้สึกเมื่อยล้าควรหยุดพัก
ก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงานต่อไม่ควรผืนปฏิบัติงานต่อเพราะอาจท าให้เกิดอันตรายได้ 
   ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ต้องหมั่นสังเกตอยู่ตลอดเวลา ถึงความ
ผิดปกติของเครื่องมือ อุปกรณ์ หากผิดสังเกตต้องหยุดเครื่องทันที แล้วท าการตรวจสอบและแก้ไข 
  ขั้นตอนที่ 6 ขณะก าลังปฏิบัติงานหากมีอาการปวดเมื่อย หรือล้าก็ให้เปล่ียนอาริยาบถ 
หรือหยุดพักก่อนเมื่อผ่อนคลายถึงกลับมาท างานใหม่ เพราะหาฝืนท าต่ออาจจะเกิดอันตรายจากเครื่องมือ
ไฟฟ้าได้ 
   ขั้นตอนที่ 7 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาดบริเวณที่
ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมตรวจเช็คให้เรียบร้อย ก่อนเก็บเครื่องมือ  
   5) งานเก็บรายละเอียดขั้น 1 
  ขั้นตอนที่ 1 เตรียมช้ินงานให้พร้อม รวมถึงอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข หรือซ่อมแซมช้ินงาน 
   ขั้นตอนที่ 2 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น แว่นตา
นิรภัย หน้ากาก ถุงมือป้องกันการบาด รองเท้านิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา ระบบ
การหายใจ มือ และเท้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
   ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ในขั้นตอนน้ีต้องใช้ความละเอียดมาก ต้อง
เพ่งมองช้ินงานเพื่อค้นหาจุดที่เป็นต าหนิ อาจเกิดปัญหาเรื่องสายตา จึงต้องก าหนดเวลาหยุดพัก แล้วส่ง
ต่อยัง งานเก็บรายละเอียด 2 
  6) งานเก็บรายละเอียดขั้น 2 เป็นการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนงานขัด จึงมักจะใช้เวลา
เพียงนิด ต้องท าด้วยความรวดเร็ว จึงอาจจะเกิดการบาดเจ็บ ที่ต้องมีการจับพลิกด้วยความรวดเร็ว เกิด
การบาดเจ็บที่ข้อมือ น้ิว มือได้ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวัง 
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   7) งานขัด 
  ขั้นตอนที่ 1 เตรียมช้ินงานให้พร้อม รวมถึงอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องขัด 
กระดาษทราย ตะไบ คีม และกาว เป็นต้น 
   ขั้นตอนที่ 2 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น แว่นตา
นิรภัย หน้ากาก ถุงมือป้องกันการบาด รองเท้านิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา ระบบ
การหายใจ มือ และเท้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
      ขั้นตอนที่ 3 กรณีต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้า ต้องเสียบปล๊ักให้แน่นและต้องต่อสายดิน การ
ปฏิบัติงานต้องมีสติ จับช้ินงานในท่าที่ถนัดและแน่นพอที่จะไม่หลุดมือ หากเริ่มรู้สึกเมื่อยล้าควรหยุดพัก
ก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงานต่อไม่ควรผืนปฏิบัติงานต่อเพราะอาจท าให้เกิดอันตรายได้ 
   ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ต้องหมั่นสังเกตอยู่ตลอดเวลา ถึงความ
ผิดปกติของเครื่องมือ อุปกรณ์ หากผิดสังเกตต้องหยุดเครื่องทันที แล้วท าการตรวจสอบและแก้ไข 
  ขั้นตอนที่ 5 ขณะก าลังปฏิบัติงานหากมีอาการปวดเมื่อย หรือล้าก็ให้เปล่ียนอาริยาบถ 
หรือหยุดพักก่อนเมื่อผ่อนคลายถึงกลับมาท างานใหม่ เพราะหาฝืนท าต่ออาจจะเกิดอันตรายจากเครื่องมือ
ไฟฟ้าได้ 
   ขั้นตอนที่ 6 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาดบริเวณที่
ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมตรวจเช็คให้เรียบร้อย ก่อนเก็บเครื่องมือ  
   8) งานเคลือบ/งานสี 
  ขั้นตอนที่ 1 เตรียมพื้นที่ ควรเป็นพื้นที่โล่งให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเตรียมช้ินงาน
รวมถึงสีส าหรับเคลือบ ที่ต้องใช้ให้พร้อม 
   ขั้นตอนที่ 2 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น แว่นตา
นิรภัย หน้ากาก ถุงมือป้องกันการบาด รองเท้านิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา ระบบ
การหายใจ มือ และเท้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
   ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ไม่สัมผัส และไม่สูดดม กับน้ ายาเคลือบ เพื่อ
การรับรู้กล่ิน เพราะจะท าให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย  
  ขั้นตอนที่ 5 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาดบริเวณที่
ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ แล้วทิ้งภาชนะที่เปื้อนสารเคมีแยกจากขยะทั่วไป  

4.5.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (SSOP) หัตถกรรมเรือจ าลอง 
  1) งานเตรียมวัสดุ 
   ขั้นตอนที่ 1 เตรียมพื้นที่ควรใช้พื้นที่มีเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเศษ
วัสดุสู่บุคคลอ่ืนๆ ในพื้นที่ท างานอ่ืนๆ และเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ และตรวจเช็คให้พร้อมใช้  
   ขั้นตอนที่ 2 ตรวจเช็คสภาพของสายไฟส าหรับต่อกับเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

http://www.ssru.ac.th



57 

 

    ขั้นตอนที่ 3 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น แว่นตา
นิรภัย หน้ากาก ถุงมือป้องกันการบาด รองเท้านิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา ระบบ
การหายใจ มือ และเท้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
      ขั้นตอนที่ 4 กรณีต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้า ต้องเสียบปล๊ักให้แน่นและต้องต่อสายดิน การ
ปฏิบัติงานต้องมีสติ จับช้ินงานในท่าที่ถนัดและแน่นพอที่จะไม่หลุดมือ หากเริ่มรู้สึกเมื่อยล้าควรหยุดพัก
ก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงานต่อไม่ควรผืนปฏิบัติงานต่อเพราะอาจท าให้เกิดอันตรายได้ 
   ขั้นตอนที่ 5 ขณะก าลังปฏิบัติงานต้องหมั่นสังเกตอยู่ตลอดเวลา ถึงความผิดปกติของ
เครือ่งมือ อุปกรณ์ หากผิดสังเกตต้องหยุดเครื่องทันที แล้วท าการตรวจสอบและแก้ไข 
   ขั้นตอนที่ 6 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาดบริเวณที่
ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมตรวจเช็คให้เรียบร้อย ก่อนเก็บเครื่องมือ  
   2) งานออกแบบ 
   ขั้นตอนที่ 1 เตรียมโต๊ะงานให้พร้อม ปรับระดับให้พอดีกับตัวทั้งมุมโต๊ะและเก้าอ้ี แล้ว
เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน 
    ขั้นตอนที่ 2 ปรับระยะของโคมไฟให้เหมาะสมกับต าแหน่งที่สายตาสัมผัสวัตถุ ให้มีความ
สว่างมากพอที่สายตามองแล้วไม่ต้องเพ่งมองถึงจะมองเห็นภาพได้อย่างสมบูรณ์ก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
   ขั้นตอนที่ 3 เมื่อปฏิบัติงานไปได้ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ให้ละสายตาจากมองระยะใกล้ให้
เปล่ียนเป็นมองในระยะไกลๆ หรือวัตถุที่เย็นตา สบายตา ประมาณ 5-10 นาที หรือหากมีอาการปวด
เมื่อย หรือล้าก็ให้เปลี่ยนท่าน่ัง หรือหยุดพักก่อนเมื่อผ่อนคลายถึงกลับมาท างานใหม ่
   ขั้นตอนที่ 4 เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ให้จัดเก็บโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ 
ตลอดจนปิด-เก็บโคมไฟให้เรียบร้อย 
   3) งานตัดตามแบบ 
   ขั้นตอนที่ 1 ควรใช้เดียวงานเตรียมวัสดุ เพราะใช้เครื่องมือด้วยกัน และเพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของเศษวัสดุสู่บุคคลอ่ืนๆ ในพื้นที่ท างานอ่ืนๆ และเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ และ
ตรวจเช็คให้พร้อมใช้  
   ขั้นตอนที่ 2 ตรวจเช็คสภาพของสายไฟส าหรับต่อกับเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
    ขั้นตอนที่ 3 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น แว่นตา
นิรภัย หน้ากาก ถุงมือป้องกันการบาด รองเท้านิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา ระบบ
การหายใจ มือ และเท้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
      ขั้นตอนที่ 4 กรณีต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้า ต้องเสียบปล๊ักให้แน่นและต้องต่อสายดิน การ
ปฏิบัติงานต้องมีสติ จับช้ินงานในท่าที่ถนัดและแน่นพอที่จะไม่หลุดมือ หากเริ่มรู้สึกเมื่อยล้าควรหยุดพัก
ก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงานต่อไม่ควรผืนปฏิบัติงานต่อเพราะอาจท าให้เกิดอันตรายได้ 
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   ขั้นตอนที่ 5 ขณะก าลังปฏิบัติงานต้องหมั่นสังเกตอยู่ตลอดเวลา ถึงความผิดปกติของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ หากผิดสังเกตต้องหยุดเครื่องทันที แล้วท าการตรวจสอบและแก้ไข 
  ขั้นตอนที่ 6 ขณะก าลังปฏิบัติงานหากมีอาการปวดเมื่อย หรือล้าก็ให้เปล่ียนอาริยาบถ 
หรือหยุดพักก่อนเมื่อผ่อนคลายถึงกลับมาท างานใหม่ เพราะหาฝืนท าต่ออาจจะเกิดอันตรายจากเครื่องมือ
ไฟฟ้าได้ 
   ขั้นตอนที่ 7 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาดบริเวณที่
ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมตรวจเช็คให้เรียบร้อย ก่อนเก็บเครื่องมือ  
  4) งานประกอบ  
   ขั้นตอนที่ 1 เตรียมโต๊ะงานที่ความสูงเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน เปิดไฟให้แสงสว่าง
เพียงพอต่อการมองเห็นอย่างสมบูรณ์ เตรียมส่วนประกอบของเรือให้พร้อม รวมถึงอุปกรณ์ และเครื่องมือ
ต่างๆ ที่ต้องใช้ 
   ขั้นตอนที่ 2 ตรวจเช็คสภาพของสายไฟส าหรับต่อกับเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
    ขั้นตอนที่ 3 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น แว่นตา
นิรภัย หน้ากาก ถุงมือป้องกันการบาด รองเท้านิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา ระบบ
การหายใจ มือ และเท้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
      ขั้นตอนที่ 4 กรณีต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้า ต้องเสียบปล๊ักให้แน่นและต้องต่อสายดิน การ
ปฏิบัติงานต้องมีสติ จับช้ินงานในท่าที่ถนัดและแน่นพอที่จะไม่หลุดมือ หากเริ่มรู้สึกเมื่อยล้าควรหยุดพัก
ก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงานต่อไม่ควรผืนปฏิบัติงานต่อเพราะอาจท าให้เกิดอันตรายได้ 
   ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ต้องหมั่นสังเกตอยู่ตลอดเวลา ถึงความ
ผิดปกติของเครื่องมือ อุปกรณ์ หากผิดสังเกตต้องหยุดเครื่องทันที แล้วท าการตรวจสอบและแก้ไข 
  ขั้นตอนที่ 6 ขณะก าลังปฏิบัติงานหากมีอาการปวดเมื่อย เน่ืองจากในขั้นตอนน้ีเป็นการ
ตรวจสอบไปด้วย จึงมักจะใช้เวลานาน จึงต้องเพิ่มความระมัดระวัง หรือล้าก็ให้เปล่ียนอาริยาบถ หรือหยุด
พักก่อนเมื่อผ่อนคลายถึงกลับมาท างานใหม่ เพราะหาฝืนท าต่ออาจจะเกิดอันตรายจากเครื่องมือไฟฟ้าได้  
   ขั้นตอนที่ 7 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาดบริเวณที่
ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมตรวจเช็คให้เรียบร้อย ก่อนเก็บเครื่องมือ  
   5) งานขัด 
  ขั้นตอนที่ 1 เตรียมช้ินงานให้พร้อม รวมถึงอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องขัด 
กระดาษทราย ตะไบ คีม และกาว เป็นต้น 
   ขั้นตอนที่ 2 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น แว่นตา
นิรภัย หน้ากาก ถุงมือป้องกันการบาด รองเท้านิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา ระบบ
การหายใจ มือ และเท้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
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      ขั้นตอนที่ 3 กรณีต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้า ต้องเสียบปล๊ักให้แน่นและต้องต่อสายดิน การ
ปฏิบัติงานต้องมีสติ จับช้ินงานในท่าที่ถนัดและแน่นพอที่จะไม่หลุดมือ หากเริ่มรู้สึกเมื่อยล้าควรหยุดพัก
ก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงานต่อไม่ควรผืนปฏิบัติงานต่อเพราะอาจท าให้เกิดอันตรายได้ 
   ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ต้องหมั่นสังเกตอยู่ตลอดเวลา ถึงความ
ผิดปกติของเครื่องมือ อุปกรณ์ หากผิดสังเกตต้องหยุดเครื่องทันที แล้วท าการตรวจสอบและแก้ไข 
  ขั้นตอนที่ 5 ขณะก าลังปฏิบัติงานหากมีอาการปวดเมื่อย หรือล้าก็ให้เปล่ียนอาริยาบถ 
หรือหยุดพักก่อนเมื่อผ่อนคลายถึงกลับมาท างานใหม่ เพราะหาฝืนท าต่ออาจจะเกิดอันตรายจากเครื่องมือ
ไฟฟ้าได้ 
   ขั้นตอนที่ 6 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาดบริเวณที่
ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมตรวจเช็คให้เรียบร้อย ก่อนเก็บเครื่องมือ  
   6) งานเคลือบเงา 
  ขั้นตอนที่ 1 เตรียมพื้นที่ ควรเป็นพื้นที่โล่งให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเตรียมช้ินงาน
รวมถึงสีส าหรับเคลือบ ที่ต้องใช้ให้พร้อม 
   ขั้นตอนที่ 2 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น แว่นตา
นิรภัย หน้ากาก ถุงมือป้องกันการบาด รองเท้านิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา ระบบ
การหายใจ มือ และเท้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
   ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ไม่สัมผัส และไม่สูดดม กับน้ ายาเคลือบ เพื่อ
การรับรู้กล่ิน เพราะจะท าให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย  
  ขั้นตอนที่ 5 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาดบริเวณที่
ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ แล้วทิ้งภาชนะที่เปื้อนสารเคมีแยกจากขยะทั่วไป  
 
4.6 การประเมินสถานภาพการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยจากงานหัตถกรรม 
 4.6.1 การปรับปรุงสภาพการท างาน จากการติดตามผลการเปล่ียนแปลง พบว่าผู้ประกอบอาชีพ
หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง และหัตถกรรมเรือจ าลอง ได้มีการจัดสภาพการท างานให้ดีขึ้น ทั้งด้านพื้นที่
จัดเตรียมวัสดุน้ัน ได้มีการแบ่งบริเวณ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพคนอ่ืนๆ มีการ
อบรมให้ความรู้ แก่ลูกจ้าง ให้การสนับสนุน ในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น แว่นนิรภัย หน้ากาก
ป้องกันฝุ่นละออง ถุงมือ รองเท้านิรภัย มีการปรับปรุงโต๊ะงานให้เหมาะสมกับงานที่ท า และเหมาะสมกับ
สรรีะของผู้ทีท่ างานในหน้าทีน้ั่นๆ มีการระบายอากาศเพิ่มเติมในส่วนของงานเคลือบ งานสี 
 นอกจากน้ัน ได้มีการให้ความรู้ แก่ลูกจ้างในการปรับท่าทางการท างานให้เหมาะสม เพื่อลด
อันตรายจากการบาดเจ็บของกล้ามเน้ือ ลดอาการเจ็บป่วยจากอาการปวดเมือ่ยตามรา่งกาย  
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  4.6.2 การติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในการท างาน หลังจากการให้ความรู้ใน
กิจกรรมกลุ่มอยู่ในระดับดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังน้ี 
   4.6.2.1 ระดับแสงสว่างในการท างาน พบว่า ไม่มีปัญหาเรื่องแสงสว่างทั้งสองอาชีพ
หัตถกรรม ก าหนดมาตรฐานแสงสว่างของงานหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง และหัตถกรรมเรือจ าลอง 
ก าหนดไว้ที่ 300 ลักซ์ งานหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลองตรวจวัดได้ 320-410 ลักซ์ หัตถกรรมเรือจ าลอง 
ตรวจวัดได้ 351-415 ลักซ์ (ตารางที่ 4.18) 
  4.6.2.2 ระดับเสียงในการท างาน พบว่า ปัญหาเรื่องเสียงที่ไม่เหมาะสมของอาชีพ
หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง  และหัตถกรรมเรือจ าลอง  น้ัน ไม่สามารถแก้ไขให้ลดลงได้เน่ืองจากเสียง
ดังกล่าวเกิดจากเครื่องมือไฟฟ้า ที่สัมผัสกับผิวของวัสดุ จึงแก้ไขที่ตัวบุคคลแทนโดยการสวมปล๊ักอุดหูซึ่ง
สามารถลดระดับความดังของเสียงลงได้ ประมาณ 10-15 เดซิเบลเอ 
  
ตารางที่ 4.18 แสดงผลการตรวจวัดแสงสว่างที่ใช้ในการท างานของผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรม 
 

พ้ืนที่ตรวจวัดขณะ
ปฏิบัติงาน 

ค่าการตรวจวัด (ลักซ)์ มาตรฐาน 
(ลักซ์) หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง   หัตถกรรมเรือจ าลอง 

งานเตรียมวัสดุ 310  ลักซ ์ 355  ลักซ์ 300 ลักซ์ 
งานออกแบบ 410  ลักซ์ 401  ลักซ์ 300 ลักซ์ 
งานตัดตามแบบ 320 ลักซ์ 407 ลักซ์ 300 ลักซ์ 
งานประกอบ 375 ลักซ ์ 351 ลักซ์ 300 ลักซ์ 
งานเก็บรายละเอียดขั้น 1 384 ลักซ์ - 300 ลักซ์ 
งานเก็บรายละเอียดขั้น 2 318 ลักซ์ - 300 ลักซ์ 
งานขัด 406 ลักซ์ 394 ลักซ์ 300 ลักซ์ 
งานเคลือบ/งานสี 380 ลักซ์ 415 ลักซ์ 300 ลักซ์ 
 
หมายเหตุ อ้างอิงมาตรฐานค่าการตรวจแสงจากมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานของแสงสว่าง ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับภาวะแวดล้อม หมวด 2 (แสงสว่าง) 
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สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  ผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมเกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ประกอบอาชีพ โดยร่วมกันมองสภาพปัญหาจากการประกอบอาชีพ การร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา 
และค้นหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (JSA) จากนั้นได้มีการก าหนดกิจกรรมที่สามารถน าไป
ปฏิบัติเพื่อน าไปสู่รูปแบบการป้องกันอันตรายจากงานหัตถกรรม ส าหรับการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพ
นั้น จะให้ความรู้ในเรื่องอันตรายจากการท างานในประเด็นที่เป็นปัญหาจริง ได้แก่ อันตรายจากเครื่องจักร 
เครื่องมือกลต่างๆ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในการท างาน เรื่องอันตรายจากสารเคมีสารระเหย การ
เข้าสู่ร่างกายของสารเคมี ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตราย และผู้ประกอบอาชีพมีความต้องทราบถึง
วิธีการในการป้องกันอันตรายจากการท างาน โดยเนื้อหาแท้จริงคือการป้องกันการเจ็บป่วย การปวด
กล้ามเนื้อตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยที่เคยเป็นหรือก าลังเป็น มากกว่าอันตรายจาก
สารเคมีที่เห็นผลไม่ชัดเจน และหลังจากนั้นนักวิจัยได้เข้าไปประเมินผลการด าเนินงานในการปรับปรุงการ
แก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพเป็นระยะๆ โดยศึกษาข้อมูลเชิง
คุณภาพที่ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พูดคุยซักถามเชิงลึก จากบันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การท างาน และจากการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างานซึ่งได้ข้อมูลดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ผลการด าเนินงานกลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง 
 กลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง ส่วนใหญ่จะมีการท างานลักษณะที่รวมกลุ่มกันท าในบ้านของ
ผู้น ากลุ่ม แต่มีงานบางอย่างที่ต่างคนต่างท ากันมาเองจากที่บ้าน แล้วส่งมาท าต่อที่กลุ่ม ในการประชุม
ร่วมกันเพ่ือค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น มีกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมประชุม
ครบตามจ านวนท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และครอบคลุมลักษณะงานและทราบถึงปัญหาทั้งหมด 
  จากการค้นหาปัญหาร่วมกันของกลุ่มนั้น โดยทั่วไปจะมีปัญหาจากท่าทางในการท างานที่ไม่
เหมาะสม การท างานที่มีการใช้กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะที่มีการท างานติดต่อกันเป็นเวลานาน 
จนเกิดอาการเจ็บป่วยด้วยอาการปวดต้นคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดแขน ปวดเอว ปวดเข่า ปวดขา ปวด
เมื่อยทั้งตัว แสบตา ปวดตา ตาพร่า คันที่ผิวหนัง เจ็บแสบจมูก ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย โดยเฉพาะอาการ
ปวดหลัง อาการปวดตา และปวดเอว จะมีความถี่ในการเกิดมากกว่าอาการอ่ืนๆ ตามล าดับ นอกจากนี้ยัง
พบอีกว่าผู้ประกอบอาชีพมากกว่าครึ่ง เคยประสบอุบัติเหตุจนเกิดการบาดเจ็บกับตัวเอง คือ หกล้ม  วัตถุ
กระเด็นเข้าตา โดนของมีคมบาด ไฟดูด สารเคมีกระเด็นใส่ และถูกกระแทกจากของแข็ง โดยเฉพาะการ
บาดเจ็บในลักษณะวัตถุกระเด็นเข้าตานั้นเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ส่วนการบาดเจ็บจากโดนของมีคม
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บาด และถูกกระแทกจากของแข็ง มีความถี่ในการเกิดประจ าทุกเดือน โดยที่อาการเจ็บป่วยของร่างกาย
และการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดนั้นส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นที่ไม่รุนแรง  นอกจากนี้ยังมีปัญหา
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยพ้ืนที่การท างานส่วนใหญ่แสงสว่างไม่เพียงพอ และในบางกิจกรรม
การท างานมีเสียงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
 วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มนั้น เห็นว่างานประเภทนี้มีการ
แบ่งแยกหน้าที่กันท า ในสถานที่ท างานเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ปัญหาที่เกิดมีลักษณะที่ไม่ต่างกัน การ
ปรับปรุงสถานที่ท างานจึงสามารถท าได้ง่าย และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ส่วนงานที่น ากลับไปท าที่บ้านเห็น
ว่าควรมีการให้ความรู้เพ่ิมเติมในลักษณะงานที่แตกต่างกันจากงานที่ท าในกลุ่ม  ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
กลุ่มล้วนเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไข้ได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่อาจจะท าได้ยากแต่สามารถท าได้ 
โดยต้องใช้ระยะเวลา และกลุ่มผู้วิจัยจะต้องคอยติดตามอย่างต่อเนื่องจนพฤติกรรมดังกล่าวได้รับการ
เปลี่ยนแปลง จะเห็นว่าปัญหาที่พบเกือบทั้งหมดจะเป็นปัญหาการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาการปวดตาม
อวัยวะของร่างกายที่มีการท างานติดต่อกันนานๆ แนวทางแก้ไขนั้นผู้ประกอบอาชีพจะต้องได้รับความรู้
โดยการอบรมในเรื่องท่าทางการท างานที่เหมาะสมในหน้างานจริงๆ การปรับปรุงช่วงพักระหว่างงาน และ
การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายจะสามารถป้องกันอันตรายจากการเจ็บป่วย ปวดเมื่อยจากการ
ท างานได้ 
  ส่วนด้านสภาพการท างานที่เป็นปัญหาอยู่นั้น 1. แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ ควรมีการปรับปรุงให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน อาจจะด าเนินการได้ คือ การติดตั้งหลอดไฟเพ่ิมเติม การเพ่ิมก าลังของหลอดไฟ 
หรือการต่อก้านโคมของหลอดไฟให้ต่ าลงมาใกล้กับบริเวณที่ปฏิบัติงาน แต่การด าเนินการต่างๆ ตามที่
กล่าวมานั้นอาจจะเกิดปัญหาเรื่องความร้อนตามมาจึงต้องค านึงถึงเรื่องนี้ด้วย 2. เสียงดังเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ในกิจกรรมงานตัดตามแบบ และงานขัด ด้วยเสียงที่ดังนั้นมาจากการที่เครื่องจักร สัมผัสกับวัสดุ
จงึไม่สามารถลดเสียงให้ต่ าลงได้และเสียงเกินมาตรฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นในการแก้ปัญหาควรมี
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรทุกครั้งหลังการใช้งาน ควรแยกกิจกรรมดังกล่าวออกจากกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือ
ป้องกันผลกระทบกับบุคคลในกิจกรรมอ่ืนๆ และควรให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมที่มีเสียงดังนี้สวมใส่
อุปกรณ์อุดหูหรือคลอบหู นอกจากนั้นควรใช้เวลาในกจิกรรมนี้ไม่ควรเกิน 6 ชม. ติดต่อกัน 
  5.1.2 ผลการด าเนินงานกลุ่มหัตถกรรมเรือจ าลอง 
  กลุ่มหัตถกรรมเรือจ าลอง จะมีการท างานลักษณะที่รวมกลุ่มกันท าในบ้านของผู้น ากลุ่ม ในการ
ประชุมร่วมกันเพ่ือค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น มีกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม
ประชุมครบตามจ านวนท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และครอบคลุมลักษณะงานและทราบถึงปัญหา
ทั้งหมด 
  จากการค้นหาปัญหาร่วมกันของกลุ่มนั้น โดยทั่วไปจะมีปัญหาจากท่าทางในการท างานที่ไม่
เหมาะสม การท างานที่มีการใช้กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะที่มีการท างานติดต่อกันเป็นเวลานาน 
จนเกิดอาการเจ็บป่วยด้วยอาการปวดต้นคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดแขน ปวดเอว ปวดเข่า ปวดขา ปวด
เมื่อยทั้งตัว แสบตา ปวดตา ตาพร่า คันที่ผิวหนัง เจ็บแสบจมูก ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย โดยเฉพาะอาการ
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อาการปวดเอว อาการปวดไหล่ ตาพร่า และปวดต้นคอ จะมีความถี่ในการเกิดมากกว่าอาการอ่ืนๆ 
ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผู้ประกอบอาชีพมากกว่าครึ่ง เคยประสบอุบัติเหตุจนเกิดการบาดเจ็บกับ
ตัวเอง คือ กระเด็นเข้าตา โดนของมีคมบาด ไฟดูด สารเคมีกระเด็นใส่ และถูกกระแทกจากของแข็ง 
โดยเฉพาะการบาดเจ็บในลักษณะวัตถุกระเด็นเข้าตาและสารเคมีกระเด็นนั้น เกิดขึ้นเป็นประจ าทุก
สัปดาห์ โดยที่อาการเจ็บป่วยของร่างกายและการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดนั้นอยู่ในขั้นที่ไม่
รุนแรงถึงรุนแรงมาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยพื้นที่การท างานส่วนใหญ่
แสงสว่างไม่เพียงพอ และในบางกิจกรรมการท างานมีเสียงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
 วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มนั้น เห็นว่างานประเภทนี้มีการ
แบ่งแยกหน้าที่กันท า ในสถานที่ท างานเดียวกันท าให้ปัญหาที่เกิดมีลักษณะที่ไม่ต่างกัน การปรับปรุง
สถานที่ท างานจึงสามารถท าได้ง่าย และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มล้วนเป็น
ปัญหาที่สามารถแก้ไข้ได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจจะท าได้ยากแต่สามารถท าได้  โดยต้องใช้
ระยะเวลาและกลุ่มผู้วิจัยจะต้องคอยติดตามอย่างต่อเนื่อง  จนพฤติกรรมดังกล่าวได้รับการเปลี่ยนแปลง 
จะเห็นว่าปัญหาที่พบเกือบทั้งหมดจะเป็นปัญหาการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาการปวดตามอวัยวะของร่างกาย
ที่มีการท างานติดต่อกันนานๆ แนวทางแก้ไขนั้นผู้ประกอบอาชีพจะต้องได้รับความรู้โดยการอบรมในเรื่อง
ท่าทางการท างานที่เหมาะสมในหน้างานจริงๆ การปรับปรุงช่วงพักระหว่างงาน และการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการออกก าลังกายจะสามารถป้องกันอันตรายจากการเจ็บป่วย ปวดเมื่อยจากการท างานได้ 
  ส่วนด้านสภาพการท างานที่เป็นปัญหาอยู่นั้นมีปัญหาลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มอาชีพ
หัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการท างานของงานหัตถกรรม
เรือจ าลองจึงสามารถน าเอาวิธีการแก้ปัญหาจากงานหัตถกรรมบ้านทรงไทยมาใช้แก้ปัญหาในลักษณะ
เดียวกันได้เช่นกัน   
 
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย  
 
  การเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพงาน
หัตถกรรมทั้ง 2 กลุ่มหัตถกรรม หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการมองสภาพปัญหาจากการประกอบอาชีพ
ร่วมกัน การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย และการหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ที่เกิดขึ้นจากการท างานโดยที่เข้าไปติดตาม สังเกตการณ์ และการพูดคุยอย่างเจาะลึกในปัญหา รวมทั้ง
การให้ข้อเสนอแนะในบางเรื่องเพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้น 
พบว่าผู้ประกอบอาชีพแต่ละกลุ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยจาก
การท างานในทางท่ีดีขึ้น ดังนี้ 
  5.2.1 กลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง ผู้ที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมส่วนใหญ่จะเป็นชาย
มากกว่าผู้หญิง โดยเป็นเพราะผู้ชายส่วนใหญ่มักเป็นหัวหน้าครอบครัว ได้มีการฝึกฝนงานช่างฝีมือประเภท
ต่างๆ ไว้เพ่ือให้สามารถท างานได้หลากหลายจึงมีความสามารถในงานหัตถกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี แต่
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เนื่องจากท่าทางในการท างานที่ไม่เหมาะสม การท างานมีการใช้กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่ง  โดยเฉพาะที่มี
การท างานติดต่อกันเป็นเวลานาน และด้วยที่ผู้ประกอบอาชีพที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายส่วนใหญ่มี
อายุมาก (40 ปีขึ้นไป) จึงท าให้เกิดอาการได้มากกว่าคนอายุน้อยๆ จึงเกิดอาการเจ็บป่วยด้วยอาการปวด
ต้นคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดแขน ปวดเอว ปวดเข่า ปวดขา ปวดเมื่อยทั้งตัว แสบตา ปวดตา ตาพร่า 
คันที่ผิวหนัง เจ็บแสบจมูก ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย โดยเฉพาะอาการปวดหลัง อาการปวดตา และปวดเอว 

ที่มีความถี่ในการเกิดมากกว่าอาการอ่ืนๆ เนื่องจากการนั่งท างานตามความสะดวกส่วนใหญ่จะนั่งกับพ้ืน 
เมื่อนั่งนานๆ หลังก็จะงอ ในบางครั้งงานที่เร่งรีบจึงไม่ได้มีโอกาสขยับตัวได้มากพอ และจะต้องเพ่งสายตา
กับการประกอบชิ้นงาน การขัด การเก็บรายละเอียด การตรวจสอบคุณภาพงาน ในสภาพแวดล้อมแสงที่
ความสว่างไม่เพียงพอ จึงเป็นต้นเหตุของอาการปวดหลัง อาการปวดตา และปวดเอว  

  นอกจากนี้ลักษณะกิจกรรมต่างๆ ของงานนั้น มีเศษไม้ เศษผงกระเด็น มีการวางวัตถุดิบ และ
ผลิตภัณฑ์เกะกะ มีกลิ่นของสารระเหย กลิ่นสี การใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สายไฟไม่มีปลั๊ก (เวลาใช้จะใช้สาย
ทองแดงสอดเข้าเต้ารับ) หรือไม่มีการต่อสายดิน เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุของการเกิดการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุของผู้ประกอบอาชีพมากกว่าครึ่ง คือ หกล้ม วัตถุกระเด็นเข้าตา โดนของมีคมบาด ไฟดูด สารเคมี
กระเด็นใส่ และถูกกระแทกจากของแข็ง โดยเฉพาะการบาดเจ็บในลักษณะวัตถุกระเด็นเข้าตานั้นเกิดขึ้น
เป็นประจ าทุกสัปดาห์นั้นเป็นเพราะการปฏิบัติงานด้วยความเคยชิน ประมาท ซึ่งจะพบได้ในกิจกรรมการ
เตรียมวัตถุดิบ และการตัดตามแบบเพราะจะมีการตัดด้วยเลื่อยไฟฟ้า หรือเลื่อยวงเดือน และกิจกรรมการ
ขัดท่ีต้องใช้เครื่องขัดไฟฟ้า ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเพ่ิมความระมัดระวัง และสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ส่วนการบาดเจ็บจากโดนของมีคมบาด และถูกกระแทกจากของแข็ง ที่มี
ความถี่ในการเกิดประจ าทุกเดือน เป็นเพราะการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้เครื่องมือมีคม ใช้ด้วย
ความรวดเร็ว ใช้แรงในการกดสูงจึงระวังไม่ทัน หรือเกิดจากการตกหล่นของวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การท างาน กิจกรรมเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเพ่ิมความระมัดระวัง และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่
ปฏิบัติงานเช่นกัน ซึ่งอุปกรณ์ในการป้องกันการบาดเจ็บที่ต้องใช้ในงานหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง 
ได้แก่ แว่นตานิรภัย แว่นขยาย ถุงมือ หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และรองเท้านิรภัย เป็นต้น และจาก
ปัญหาและสาเหตุดังกล่าว เมื่อได้น าผลการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย  มาสร้างเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และให้ผู้ประกอบอาชีพได้เรียนรู้สู่การปฏิบัติ
แล้วนั้นจึงสามารถน าเสนอผลของการเรียนรู้ได้ดังนี้ 
 5.2.1.1 ด้านขั้นตอนการท างาน  

  1) งานเตรียมวัสดุและงานตัดตามแบบ เจ้าของกิจการได้ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ของกิจกรรมอย่างเป็นสัดส่วน เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของเศษวัสดุ และผู้ปฏิบัติงานได้จัดเตรียม
อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ และตรวจเช็คให้ปลอดภัยจนพร้อมใช้งาน ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
พบว่า บางอย่างได้มีการซื้อมาใช้งาน คือ แว่นตานิรภัย ปลั๊กอุดหู และถุงมือ ส่วนหน้ากากป้องกันฝุ่นแต่
ละคนจะประยุกต์ใช้ผ้าที่น ามาจากบ้านใช้แทน ในขณะปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานมีการพัก โดยการออกมา
บริหารไหล่ เอว ขาในระหว่างการท างาน เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
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เรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติงานได้ควรท าความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อม
ตรวจเช็คจนเรียบร้อย ก่อนเก็บเครื่องมือ  
 2) งานออกแบบ เจ้าของกิจการไม่สามารถเตรียมโต๊ะงานใหม่ให้เหมาะสมกับงาน
ออกแบบได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง จึงประยุกต์โต๊ะเก่าที่เคยใช้ให้ได้ระดับที่เหมาะสมแทน โดยใช้เบาะรอง
นั่งเสริมให้ได้ระดับของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งปรุงปรุงเรื่องแสงสว่างให้เหมาะสม เมื่อผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
ได้ประมาณ 2 ชั่วโมง มีการพักโดยการออกมาบริหารไหล่ เอว ขา คอ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ก็จัดเก็บ
โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ อย่างเรียบร้อย 
 3) งานประกอบ เจ้าของกิจการไม่สามารถเตรียมโต๊ะงานเหมาะสมกับงาน
ประกอบได้ จึงประยุกต์โต๊ะเก่าท่ีเคยใช้ให้ได้ระดับที่เหมาะสมแทน โดยใช้เบาะรองนั่งเสริมให้ได้ระดับของ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งปรุงปรุงเรื่องแสงสว่างให้เหมาะสม ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย พบว่า มีการ
ใช้ แว่นตานิรภัย แว่นขยาย ถุงมือ ส่วนหน้ากากป้องกันฝุ่น ในขณะปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานมีการพัก โดย
การออกมาบริหารไหล่ เอว ขาในระหว่างการท างาน เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า และหลังจากปฏิบัติงาน
เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติงานได้ควรท าความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อม
ตรวจเช็คจนเรียบร้อย ก่อนเก็บเครื่องมือ  
 4) งานเก็บรายละเอียด ผู้ประกอบการจะลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนลงโดย
การรวมงานเก็บรายละเอียดขั้น 1 และงานเก็บรายละเอียดขั้น 2 ไว้ด้วยกันเพราะงานหัตถกรรมนั้นใน
ระหว่างท าจะมีการตรวจสอบความเรียบร้อย ความสวยงามอยู่ทุกขั้นตอนอยู่แล้วจึงไม่มีความจ าเป็นต้อง
เก็บรายละเอียดหลายครั้ง ก่อนผู้ปฏิบัติงานเตรียมชิ้นงานไว้พร้อม รวมถึงอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่
ต้องใช้ในการปรับปรุง แก้ไข หรือซ่อมแซมชิ้นงาน ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย พบว่า มีการใช้ 
แว่นตานิรภัย ถุงมือ ส่วนหน้ากากป้องกันฝุ่น ในขณะปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานมีการพัก โดยการออกมา
บริหารไหล่ เอว ขาในระหว่างการท างาน เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
เรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติงานได้ควรท าความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อม
ตรวจเช็คจนเรียบร้อย ก่อนเก็บเครื่องมือ  
 5) งานขัด เจ้าของกิจการได้ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานของกิจกรรมอย่างเป็นสัดส่วน 
เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของเศษวัสดุ และผู้ปฏิบัติงานได้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ และ
ตรวจเช็คให้ปลอดภัยจนพร้อมใช้งาน ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย พบว่า มีการใช้ แว่นตานิรภัย 
ถุงมือ ส่วนหน้ากากป้องกันฝุ่น ในขณะปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานมีการพัก โดยการออกมาบริหารไหล่ เอว 
ขาในระหว่างการท างาน เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้ปฏิบัติงานได้ควรท าความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมตรวจเช็คจน
เรียบร้อย ก่อนเก็บเครื่องมือ 
 6) งานเคลือบ/งานสี เจ้าของกิจการได้ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานของกิจกรรมอย่าง
เป็นสัดส่วน โดยใช้พื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ผู้ปฏิบัติงานได้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 
ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย พบว่า มีการใช้ แว่นตานิรภัย ถุงมือ ส่วนหน้ากากป้องกันกลิ่น 
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ในขณะปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานมีการพัก โดยการออกมาบริหารไหล่ เอว ขาในระหว่างการท างาน เพ่ือผ่อน
คลายความเมื่อยล้า และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติงานได้ควรท าความสะอาดบริเวณ
ที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งแยกท้ิงภาชนะบรรจุจากขยะท่ัวไปก่อนเก็บเครื่องมือ 
 5.2.1.2 ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านสภาพการท างานที่เป็นปัญหา
อยู่ในเกณฑ์เป็นอันตราย หรือส่งผลกระทบในทางลบกับสุขภาพนั้น ได้มีการด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ประกอบอาชีพ คือ 
   1) กรณีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ ได้มีการปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย
การติดตั้งหลอดไฟเพ่ิมเติมในบางจุด (ใช้โคมไฟชนิดปรับระดับ ต าแหน่ง และเคลื่อนย้ายได้) การเพ่ิมก าลัง
ของหลอดไฟในบางจุด ซึ่งมาตรฐานแสงสว่างของงานหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลองก าหนดไว้ที่ 300 ลักซ์ 
งานหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลองตรวจวัดได้ 320-410 ลักซ์ แสงสว่างจึงเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึง
สามารถช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วยจากปัญหาทางสายตาในอนาคต (ปัญหาสายตาที่มีสาเหตุมาจากการ
เพ่งสายตามองวัตถุเป็นเวลานาน) นอกจากนี้ยังจะป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 
ได้อีกด้วย 
 2) กรณเีสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในกิจกรรมงานตัดตามแบบ และงานขัด ด้วย
เสียงที่ดังนั้นมาจากการที่เครื่องจักร สัมผัสกับวัสดุจึงเป็นเรื่องยากที่จะลดเสียงให้ต่ าลงได้ และเสียงเกิน
มาตรฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นในการแก้ปัญหาได้มีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรทุกครั้งหลังการใช้งาน 
ก็สามารถลดเสียงลงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงแยกกิจกรรมดังกล่าวออกจากกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบกับบุคคลในกิจกรรมอ่ืนๆ และให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมที่มีเสียงดังนี้สวมใส่อุปกรณ์อุดหู ซึ่ง
อุปกรณ์นี้สามารถลดเสียงได้ 10-15 เดซิเบล ท าให้ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอ่ืนๆ นอกจากนั้นผู้
ประกอบอาชีพได้ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับเสียงดังลงเหลือเพียงไม่เกิน 6 ชม. ต่อครั้งเท่านั้น 
 5.2.2 กลุ่มหัตถกรรมเรือจ าลอง ผู้ที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมส่วนใหญ่จะเป็นชายมากกว่าผู้หญิง
เช่นเดียวกับกลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลอง โดยเป็นเพราะผู้ชายส่วนใหญ่มักเป็นหัวหน้าครอบครัว ได้
มีการฝึกฝนงานช่างฝีมือประเภทต่างๆ ไว้เพ่ือให้สามารถท างานได้หลากหลายจึงมีความสามารถในงาน
หัตถกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากท่าทางในการท างานที่ไม่เหมาะสม การท างานมีการใช้
กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะที่มีการท างานติดต่อกันเป็นเวลานาน และด้วยที่ผู้ประกอบอาชีพที่มี
อาการปวดเมื่อยตามร่างกายส่วนใหญ่มีอายุมากเช่นกัน โดยอายุกระจายตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป จึงท าให้เกิด
อาการได้มากกว่าคนอายุน้อยๆ จึงเกิดอาการเจ็บป่วยด้วยอาการปวดต้นคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดแขน 
ปวดเอว ปวดเข่า ปวดขา ปวดเมื่อยทั้งตัว แสบตา ปวดตา ตาพร่า คันที่ผิวหนัง เจ็บแสบจมูก ปวดศีรษะ 
อ่อนเพลีย โดยเฉพาะอาการปวดเอว อาการปวดไหล่ ตาพร่า และปวดต้นคอ ที่มีความถี่ในการเกิด
มากกว่าอาการอ่ืนๆ เนื่องจากการนั่งท างานตามความสะดวกส่วนใหญ่จะนั่งกับพ้ืน เมื่อนั่งนานๆ หลังก็จะ
งอ ในบางครั้งงานที่เร่งรีบจึงไม่ได้มีโอกาสขยับตัวได้มากพอ และจะต้องเพ่งสายตากับการประกอบชิ้นงาน 
ที่บางชิ้นนั้นมีขนาดเล็กมาก การเก็บรายละเอียด การตรวจสอบคุณภาพงาน ยิ่งในสภาพแวดล้อมแสงที่
ความสว่างไม่เพียงพอ จึงเป็นต้นเหตุของอาการปวดเอว อาการปวดไหล่ ตาพร่า และปวดต้นคอ ดังกล่าว 
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  นอกจากนี้ลักษณะกิจกรรมต่างๆ ของงานนั้น มีเศษไม้ เศษผงกระเด็น มีการวางวัตถุดิบ และ
ผลิตภัณฑ์เกะกะ มีกลิ่นของสารระเหย กลิ่นสี การใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สายไฟไม่มีปลั๊ก (เวลาใช้จะใช้สาย
ทองแดงสอดเข้าเต้ารับ) หรือไม่มีการต่อสายดิน เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุของการเกิดการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุของผู้ประกอบอาชีพมากกว่าครึ่ง คือ วัตถุกระเด็นเข้าตา โดนของมีคมบาด ไฟดูด สารเคมี
กระเด็นใส่ และถูกกระแทกจากของแข็ง โดยเฉพาะการบาดเจ็บในลักษณะวัตถุกระเด็นเข้าตา และ
สารเคมีกระเด็นใส่นั้นเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกสัปดาห์นั้นเป็นเพราะการปฏิบัติงานด้วยความเคยชิน ประมาท 
ซึ่งจะพบได้ในกิจกรรมการเตรียมวัตถุดิบ การตัดตามแบบ และการเคลือบเงา เพราะจะมีการตัดด้วยเลื่อย
ไฟฟ้า หรือเลื่อยวงเดือน การขัดที่ต้องใช้เครื่องขัดไฟฟ้า และการเคลือบเงาที่ต้องใช้น้ ายาเคลือบ และ
น้ ายาล้างท าความสะอาด ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเพ่ิมความระมัดระวัง และสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ส่วนการบาดเจ็บจากโดนของมีคมบาด และถูกกระแทกจากของแข็ง ที่มี
ความถี่ในการเกิดประจ าทุกเดือน เป็นเพราะการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้เครื่องมือมีคม ใช้ด้วย
ความรวดเร็ว ใช้แรงในการกดสูงจึงระวังไม่ทัน หรือเกิดจากการตกหล่นของวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การท างาน กิจกรรมเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเพ่ิมความระมัดระวัง และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่
ปฏิบัติงานเช่นกัน ซึ่งอุปกรณ์ในการป้องกันการบาดเจ็บที่ต้องใช้ในงานหัตถกรรมเรือจ าลอง ได้แก่ แว่นตา
นิรภัย แว่นขยาย ถุงมือ หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และรองเท้านิรภัย เป็นต้น และจากปัญหาและสาเหตุ
ดังกล่าว เมื่อได้น าผลการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย มาสร้างเป็นรูปแบบการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหา
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และให้ผู้ประกอบอาชีพได้เรียนรู้สู่การปฏิบัติแล้วนั้นจึงสามารถ
น าเสนอผลของการเรียนรู้ได้ดังนี้ 
  5.2.2.1 ด้านขั้นตอนการท างาน  

  1) งานเตรียมวัสดุและงานตัดตามแบบ เจ้าของกิจการได้ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ของกิจกรรมอย่างเป็นสัดส่วน เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของเศษวัสดุ และผู้ปฏิบัติงานได้จัดเตรียม
อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ และตรวจเช็คให้ปลอดภัยจนพร้อมใช้งาน ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
พบว่า บางอย่างได้มีการซื้อมาใช้งาน คือ แว่นตานิรภัย ปลั๊กอุดหู และถุงมือ ส่วนหน้ากากป้องกันฝุ่น 
ในขณะปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานมีการพัก ก็ออกมาสูบบุหรี่บ้าง ออกมาบริหารไหล่ เอว ขา คอบ้างใน
ระหว่างการท างาน เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยล้า และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติงานได้
ควรท าความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมตรวจเช็คจนเรียบร้อย ก่อนเก็บ
เครื่องมือ  
 2) งานออกแบบ เจ้าของกิจการไม่สามารถเตรียมโต๊ะงานใหม่ให้เหมาะสมกับงาน
ออกแบบไดเ้นื่องจากค่าใช้จ่ายสูง จึงประยุกต์โต๊ะเก่าที่เคยใช้ให้ได้ระดับที่เหมาะสมแทน โดยใช้เบาะรอง
นั่งเสริมให้ได้ระดับของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งปรุงปรุงเรื่องแสงสว่างให้เหมาะสม เมื่อผู้ปฏิบัติงานรู้สึก
เมื่อยล้า ก็ออกมาสูบบุหรี่บ้าง ออกมาบริหารไหล่ เอว ขา คอบ้าง เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วก็จัดเก็บโต๊ะ 
เก้าอ้ี อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ อย่างเรียบร้อย  
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 3) งานประกอบ เจ้าของกิจการได้จัดเตรียมโต๊ะงานเดิมไว้เหมาะสมกับ
ผู้ปฏิบัติงานประกอบแล้ว ที่ปรุงปรุงเพ่ิมเติมคือเรื่องแสงสว่างที่เหมาะสม ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกัน
อันตราย พบว่า มีการใช้ แว่นตานิรภัย แว่นขยาย ถุงมือ ส่วนหน้ากากป้องกันฝุ่น ในขณะปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานมีการพัก โดยการออกมาสูบบุหรี่บ้างอะไรบ้าง ออกมาบริหารไหล่ เอว ขา คอบ้างในระหว่าง
การท างาน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติงานได้ควรท า
ความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมตรวจเช็คจนเรียบร้อย ก่อนเก็บเครื่องมือ  
 4) งานขัด เจ้าของกิจการได้ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานของกิจกรรมอย่างเป็นสัดส่วน 
เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของเศษวัสดุ และผู้ปฏิบัติงานได้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ และ
ตรวจเช็คให้ปลอดภัยจนพร้อมใช้งาน ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย พบว่า มีการใช้แว่นตานิรภัย ถุง
มือ ส่วนหน้ากากป้องกันฝุ่น ในขณะปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานมีการพัก โดยการออกมาสูบบุหรี่บ้างอะไรบ้าง 
ออกมาบริหารไหล่ เอว ขา คอบ้างในระหว่างการท างาน เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า และหลังจาก
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติงานได้ควรท าความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์
ต่างๆ พร้อมตรวจเช็คจนเรียบร้อย ก่อนเก็บเครื่องมือ 
 5) งานเคลือบเงา เจ้าของกิจการได้ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานของกิจกรรมอย่างเป็น
สัดส่วน โดยใช้พ้ืนที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ผู้ปฏิบัติงานได้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ใน
ส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย พบว่า มีการใช้ แว่นตานิรภัย ถุงมือ ส่วนหน้ากากป้องกันกลิ่น ในขณะ
ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานมีการพัก โดยการออกมาสูบบุหรี่บ้างอะไรบ้าง ออกมาบริหารไหล่ เอว ขา คอบ้าง
ในระหว่างการท างาน เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติงาน
ได้ควรท าความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งแยกทิ้งภาชนะบรรจุจากขยะ
ทั่วไปก่อนเก็บเครื่องมือ 
  5.2.2.2 ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านสภาพการท างานที่เป็นปัญหา
อยู่ในเกณฑ์เป็นอันตราย หรือส่งผลกระทบในทางลบกับสุขภาพนั้น ได้มีการด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ประกอบอาชีพ คือ 
   1) กรณีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ ได้มีการปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย
การติดตั้งหลอดไฟเพ่ิมเติมในบางจุด (ใช้โคมไฟชนิดปรับระดับ ต าแหน่ง และเคลื่อนย้ายได้) การเพ่ิมก าลัง
ของหลอดไฟในบางจุด ซึ่งมาตรฐานแสงสว่างของงานหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลองก าหนดไว้ที่ 300 ลักซ์ 
งานหัตถกรรมบ้านทรงไทยจ าลองตรวจวัดได้ 351-415 ลักซ์ แสงสว่างจึงเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึง
สามารถช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วยจากปัญหาทางสายตาในอนาคต (ปัญหาสายตาที่มีสาเหตุมาจากการ
เพ่งสายตามองวัตถุเป็นเวลานาน) นอกจากนี้ยังจะป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 
ได้อีกด้วย 
 2) กรณเีสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในกิจกรรมงานตัดตามแบบ ด้วยเสียงที่ดังนั้น
มาจากการที่เครื่องจักร สัมผัสกับวัสดุจึงเป็นเรื่องยากท่ีจะลดเสียงให้ต่ าลงได้ และเสียงเกินมาตรฐานเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นในการแก้ปัญหาได้มีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรทุกครั้งหลังการใช้งาน ก็สามารถลด
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เสียงลงได้เพียงเล็กน้อยยังเกินกว่าระดับมาตรฐาน และด้วยพ้ืนที่การท างานมีก าจัดไม่สามารถแก้ไขโดย
การแยกพ้ืนที่การท างานได้ จึงใช้การป้องกันที่ตัวบุคคลแทนโดยการใช้ปลั๊กอุดหูกับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
ป้องกันผลกระทบกับบุคคลในกิจกรรมอ่ืนๆ ในขณะที่มีการใช้เครื่องมือตัด ใส ก็จะส่งสัญญาณให้
ผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมอ่ืนๆ ได้ใส่ปลั๊กอุดหูด้วยเช่นกัน ซึ่งปลั๊กอดหูนี้สามารถลดเสียงได้ 10-15 เดซิเบล 
ท าให้ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งจะใช้เวลาในการตัดการใสเพียงเวลาสั้นๆ ประมาณ 1-2 
ชั่วโมงเท่านั้น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 
 5.3.1 เวลาที่ใช้ในการอบรมขั้นตอนต่างๆ การท าให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น 
จ าเป็นต้องเลือกในประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท าและเป็นส่วนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่ผู้ประกอบ
อาชีพเกิดกาตระหนัก และจะต้องใช้ระยะเวลาไม่มาก ในกลุ่มอาชีพที่มีรายได้จากการท างานมากอัตรา
การเกิดอันตรายมีมากเช่นกัน ผู้ประกอบอาชีพจะไม่อยากหยุดงานโดยไม่จ าเป็น ส าหรับกลุ่มอาชีพที่มี
งานไม่สม่ าเสมอและมีรายได้จากการท างานไม่มากซึ่งอัตราการเกิดอันตรายมีน้อยกว่า อาจจะเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ มากกว่า 
 5.3.2 อัตราการเปลี่ยนงาน ผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมนั้น โดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
บางครั้งหยุดงานหลายสัปดาห์แล้วจึงกลับมาท าใหม่ หรือหยุดยาวในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ท าสวน 
เทศกาลงานบุญ สงกรานต์ ปีใหม่ แต่ช่วงที่กลับเข้ามาท าใหม่หากมีงานมากก็จะรับงานไว้มากแล้วก็เร่งท า
ทั้งวันทั้งคืน ดังนั้นอันตรายก็จะมีสภาพหรือรูปแบบที่ไม่แน่นอน รวมทั้งคนที่มีการท างานไม่สม่ าเสมอก็จะ
มองไม่ค่อยเห็นความส าคัญของอันตรายและการป้องกันอันตรายจากการท างาน อีกทั้งการติดตาม
ผลกระทบจากการท างานก็ท าได้ยากด้วย 
 5.3.3 ผลกระทบจากการท างานต่อสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากงานหัตถกรรมที่ประกอบกัน
เป็นการท ากันที่บ้านพักอาศัย ซึ่งจะมีเด็กหรือสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึง
บ้านเรือนของเพ่ือนบ้านที่มักปลูกใกล้กัน มักพบปัญหาเกี่ยวกับการที่บุตรหลานของผู้ประกอบอาชีพเข้ า
มาเล่นในบริเวณท่ีผู้ประกอบอาชีพท างาน ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากสารระเหยต่างๆ ที่ใช้เป็นส่วนผสมใน
กิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการท างาน นอกจากนั้นยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็กจ านวนมาก ตลอดจนการที่
บุตรหลานที่เข้าไปหยิบจับสิ่งของมีคม เครื่องมือไฟฟ้าถูกไฟดูด การถูกทับด้วยของที่ตกจากที่สูง จนเกิด
อุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง จึงควรให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวด้วยเป็นส าคัญ 
 5.3.4 การสร้างหลักประกันสุขภาพ ในการดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรม เมื่อเกิด
การเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ จากการท างาน ก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้หายเองก่อน 
เมื่อมีอาการรุนแรงขึ้นก็จะรักษาด้วยตนเองโดยการไปซื้อยาจากร้านขายยาโดยเภสัชกรรม และเมื่ออาการ
เริ่มแย่ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติถึงตัดสินใจไปหาบุคลากรทางการแพทย์ โดยให้เหตุผลที่ว่าไป
พบแพทย์แล้วจะเสียเวลาท างาน ต้องใช้เวลาทั้งวันต้องรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายภายในบ้านขาด ในการ
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รักษาตนเองก่อนพบแพทย์ค่าใช้จ่ายในการรักษาการเจ็บป่วยนั้นจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง หรือฝ่าย
ผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดหรือบางส่วน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรสร้างหลักประกันสุขภาพ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยอาจซื้อบัตรประกันสุขภาพหรือบัตรประกันภัยแบบกลุ่ม ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายต่อหัวไม่
สูงแต่สามารถคุ้มครองเรื่องการรักษาสุขภาพจากการเจ็บป่วยหรือการรักษาพยาบาลในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได้อย่างคุ้มค่า 
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โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยจากการท างาน 
      ในงานหัตถกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
กลุ่ม............................................. 
ชื่อ................................................ นามสกุล..................................................................... ................................. 
ที่อยู่...................................................................................... ............................................................................ 
................................................................................................. ...................................................................... ... 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. อายุ...........ป ี
2. ระดับการศึกษา............................................................................ 
3. สถานภาพ 
 (........)  โสด 
 (........)  แต่งงาน 
 (........)  แต่งงานแล้วมีบุตรจ านวน...........คน 
 (........)  อ่ืนๆ ระบุ............................................. 
5. จ านวนสมาชิกในครอบครัว.........................................คน 
 ชาย..................คน          หญิง....................คน 
6. ท่านประกอบอาชีพนี้มาเป็นเวลา................................................ 
7. ท่านเรียนรู้วิธีการท างานนี้อย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................................  
8. ท่านเคยประกอบอาชีพมาก่อนหรือไม่
........................................................................................................ .................................................................. 
9. รายได้จากการประกอบอาชีพของท่านต่อเดือนประมาณเท่าไหร่
............................................................................................................................. ............................................. 
10.ท่านมีแนวโน้มจะเปลี่ยนอาชีพไปท าอาชีพอ่ืนหรือไม่เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................... 
11.ใน 1 สัปดาห์ท่านท างานทั้งหมดก่ีวัน วันละกี่ชั่วโมง 
.................................................................................................................... ...................................................... 
12.ท่านเริ่มท างานตั้งแต่เวลา.....................น. ถึง ....................น. 
13.ปริมาณชิ้นงานที่ท่านสามารถท าได้ในเวลา 1 วัน .................................. ชิ้น 
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ตอนที่ 2  สถานที่ในการปฏิบัติงานและปัญหาในกาปฏิบัติงาน 
 
14.   ท่านคิดว่าสถานที่ท างานของท่านมีความปลอดภัยหรือไม่ 
 (........) ปลอดภัย  (ข้ามไปถามข้อ  16 ) 
 (........) ไม่ปลอดภัย 
15.   สถานที่ท างานของท่านไม่ปลอดภัยอย่างไร 

15.1   แสงสว่างในการท างานเพียงพอหรือไม่อย่างไร 
............................................................................................................................. ........................................ 
15.2  ท่านคิดว่าอากาศในสถานที่ท างานมีการถ่ายเทได้ดีหรือไม่อย่างไร 
..................................................................................................................................................... ................ 
15.3  ท่านคิดว่าในสถานที่ท างานมีเสียงรบกวนมากน้อยเพียงใด 
......................................................... ............................................................................................................  

16.  สถานที่ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกหรือไม่อย่างไร 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................  
17.  ท่านมีความพึงพอใจในสถานที่ท างานมากน้อยเพียงใด 
....................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ............................................18
18.  ความคล่องตัวในการท างาน
................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ............................................................................... 
19.  ความถนัดในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
20.  ความช านาญการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานของท่านมีมากเพียงใด 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................. .........................................................................................  
21.  อุบัติเหตุที่เกดจากการท างานเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด 
.................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
22.  อาการการบาดเจ็บจากการท างานมากน้อยเพียงใด 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................... ....................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
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ตอนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน 
 
23. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของทานมีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. . 
 
24.ท่านเคยประสบอุบัติเหตุเหล่านี้จากการท างานหรือไม่ 
 
ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ                                       ระดับความรุนแรง 
0 = ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุเลย                                       1 =  ไม่รุนแรง 
1 = เป็นประจ าทุกสัปดาห์                                          2 = รุนแรงปานกลาง 
2 = เป็นประจ าทุกเดือน                                            3 = รุนแรงมาก 
3 = นานๆครั้ง 
 
25. หลังจากเกิดอุบัติเหตุท่านมีวิธีการรักษาอย่างไร 
พบแพทย์ (  )      รักษาเองโดย..................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
26. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
............................................................................................................................. ......................................... 
................................................................. .....................................................................................................  
27. หลังจากการเกิดอุบัติเหตุท่านมีวิธีการเช่นไรในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ 
............................................................................ ..................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
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ตอนที่ 4 อาการเจ็บป่วยและโรคที่เกิดจากการท างาน 
 
28. ท่านเคยมีอาการเจ็บป่วยเหล่านี้จากการท างานหรือไม่ 
 
ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ                                        ระดับความรุนแรง 
0 = ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุเลย                                         1 =  ไม่รุนแรง 
1 = เป็นประจ าทุกสัปดาห์                                            2 = รุนแรงปานกลาง 
2 = เป็นประจ าทุกเดือน                                               3 = รุนแรงมาก 
3 = นานๆครั้ง 
 
29. หลังจากเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วท่านมีวิธีการรักษาอย่างไร 
พบแพทย์ (  )      รักษาเองโดย...........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
30. ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่ 
มี (  ) ระบุ ......................      ไม่มี (  )  (ข้ามไปตอบข้อ 32 ) 
31. การท างานมีผลต่ออาการป่วยที่เป็นโรคของท่านหรือไม่ 
ไม่มีผล (  )      มีผล (  ) คือ............................................................................................................................. .. 
......................................................................................................................................................... ................ 
32. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
................................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
33. หลังจากเกิดอาการป่วยจากการท างานท่านมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. .................................................................... 
34. หากมีแนวทางในการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างานท่านคิดว่า
ท่านจะปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไร 
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
35. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากมีการท าแนวทางในการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอัน
เนื่องมาจากการท างาน 
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................... ........ 
 

สัมภาษณ์ โดย ...................................... 
วันที่สัมภาษณ์ ...................................... 

เวลาที่ท าการสัมภาษณ์ ...................................... 
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ตารางส าหรับกรองข้อมูลในข้อ 24 ของแบบสัมภาษณ์  

                           ความถีใ่นการเกิด                                                                     ระดับความรุนแรง 

                            0   =   ไม่เคยได้รับบาดเจ็บเลย                                                  1  =   ไม่รุนแรง 

                            1   =   ประจ าทุกสัปดาห์                                                           2  =   รุนแรงปานกลาง 

                            2   =   ประจ าทุกเดือน                                                              3  =  รุนแรงมาก 

                            3   =   นานๆครั้ง    

 

 

สาเหตุการ
เกิดอุบัตเิหต ุ

 

ความถีใ่นการเกิด 
 

ระดับความรุนแรง 
 

สาเหตใุนการเกิด 
การปฏิบัติในการแก้ไข 

ปัญหา 

การปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บ 

0 1 2 3 1 2 3    

หกล้ม           

วัตถกุระเด็น
เข้าตา 

          

โดนของมีคม
บาด 

          

ถูกไฟฟ้าดดู           

ถูกสารเคมี
กระเด็นหรือ

หกรด 

          

ถูกกระแทก
จากของแขง็ 

          

อื่นๆ ระบุ…           
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ตารางส าหรับกรองข้อมูลในข้อ 28 ของแบบสัมภาษณ์  

               ความถีใ่นการเกดิ                                                                                  ระดับความรุนแรง 

                 0   =   ไม่เคยมีอาการเลย                                                                      1  =   ไม่รุนแรง 

                 1   =   มีอาการขณะท างานแต่เมื่อหยุดพกัจะหาย                                  2  =   รุนแรงปานกลาง 

                 2   =   มีอาการขณะท างานและเมื่อพกัจะยงัมีอาการอยู่                         3  =  รุนแรงมาก 

                 3   =   มีอาการตลอดเวลา  

 

 
 

อาการ 

 

ความถีใ่นการเกิด 
 

ระดับความรุนแรง 
 

สาเหตใุนการเกิด 
การปฏิบัติในการแก้ไข 

ปัญหา 

การปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บปว่ย 

0 1 2 3 1 2 3    

ปวดต้นคอ           

ปวดไหล่           

ปวดหลัง           

ปวดแขน           

ปวดเอว           

ปวดเขา่           

ปวดขา           

ปวดเมื่อย
ทั้งตัว 

          

แสบตา           

ปวดตา           

ตาพร่ามัว           

คันที่ผิวหนัง           

เจ็บแสบจมกู           

ปวดศีรษะ           

เวียนศีรษะ           

อ่อนเพลีย           

 

 

 

http://www.ssru.ac.th



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

กฎกระทรวง 
เรื่องมาตรฐานแสงสว่าง เสียง และความรอ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssru.ac.th



80 
 

 
 
 
 

http://www.ssru.ac.th



81 
 

 
 

 
 

http://www.ssru.ac.th



82 
 

 

 

http://www.ssru.ac.th



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

การบริหารร่างกาย 
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1. ท่าบริหารร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

ท่าท่ี 1  

  บริหารกล้ามเนื้อหลัง สะโพก ต้นขา ยืนหันหลังเข้าหาก าแพงแยกเท้าออก เท่ากับความกว้าง
ของช่วงไหล่ แล้ว ค่อยๆ ย่อตัวลงมา จนเข่างอประมาณ 90 องศา ค้างเอาไว้จนนับ 1 ถึง 5 แล้ว จึง

ค่อยๆ เหยียดเข่ายืดตัวขึ้นไปอยู่ใน ท่าเดิม ท า 5 ครั้งติดต่อกัน 

 
 
ท่าท่ี 2  

  บริหารกล้ามเนื้อหลัง และสะโพก นอนคว่ าแล้วยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้น จากพ้ืน ยกค้าง

เอาไว้เมื่อนับ 1 ถึง 10 แล้วจึงวางลง ท าเช่นเดียวกันกับขา อีกข้างหนึ่ง สลับกันข้างละ 5 ครั้ง 

 
 

ท่าท่ี 3  

  บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและสะโพกนอนหงายวางแขนไว้ข้างล าตัว  ขาข้างหนึ่งงอ อีกข้าง
หนึ่งเหยียด แล้วยกขาข้างที่เหยียดขึ้นค้างเอาไว้ เมื่อนับ 1 ถึง 10 แล้วจึงค่อยๆ วางลง ท า 5 ครั้ง
ติดต่อกัน ทั้งสองข้าง  
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  นอกจากนี้ยังสามารถนั่งท าบนเก้าอ้ี โดยเหยียดขาออกแล้วยกขาข้างหนึ่ง ขึ้นมาจนถึงระดับ

เอว ค้างเอาไว้จน นับ 1 ถึง 5 แล้วจึงค่อยๆ วางขาลงกับพ้ืนเหมือนเดิม ท าสลับกันทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 

5 ครั้ง  

 
ท่าท่ี 4  

  บริหารกล้ามเนื้อท้องนอนหงาย งอเข่าวางเท้าไว้บนพ้ืนแล้ว เกร็งหน้าท้อง ค่อยๆ ยกศีรษะ 

และ ไหล่ขึ้นจากพ้ืน จนสามารถ เอ้ือมมือไปแตะหัวเข่าทั้งสองข้างได้ค้างเอาไว้ จนนับ 1 ถึง 10 แล้ว
จึง กลับมาท่าเดิม ท าซ้ ากัน 5 ครั้ง 
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ท่าท่ี 5  

  บริหารกล้ามเนื้อสะโพก และหลัง ยืนอยู่หลังเก้าอ้ีพร้อมกับใช้มือทั้ง 2 ข้างเกาะพนักเก้าอ้ีไว้ 
แล้วยกขาข้าง ใดข้างหนึ่งขึ้นไปทางด้านหลัง โดย พยายามให้หัวเข่าเหยียดตรง ยกค้าง ไว้ จนนับ 1 
ถึง 5 แล้วจึงวางลงช้าๆ ท าซ้ ากันข้างละ 5 ครั้ง 

 
 
2. ท่าบริหารร่างกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 

ท่าท่ี 1  

  นอนหงาย งอเข่า เท้าวางราบกับพ้ืน สอดมือไว้ใต้ข้อเข่าทั้ง 2 ข้าง แล้ว งอสะโพก เอาเข่า

เข้ามาชิดหน้าอก ให้มากเท่าที่จะท าได้ โดยใช้มือช่วยดึงพยายามไม่ยกศีรษะขึ้น และไม่ เหยียดขา

ออก ท า 5 ครั้งคิดต่อกัน  
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ท่าท่ี 2  

  นอนคว่ า งอศอก วางมือไว้ใต้หัวไหล่แล้วเหยียดแขนออก ยกหัวไหล่ และ ล าตัวส่วนบนขึ้น
จากพ้ืน ให้มากเท่าที่จะท าได้ โดยที่สะโพกและขายังคงวางราบอยู่กับพ้ืน ค้างไว้ 1- 2 วินาที แล้วจึง
กลับมาท่าเดิม ท าติดต่อกัน 10 ครั้ง 

 

 
 
 
ท่าท่ี 3  

  ยืนท้าวเอวให้มืออยู่ค่อนมาทางด้านหลัง แยกขาออกเล็กน้อย เข่าเหยียดตรง แล้วแอ่นตัวมา
ทางด้านหลังให้ มากเท่าท่ีจะท าได้ ค้างไว้ 1-2 วินาที แล้วจึงกลับมาท่าเดิม ท าติดต่อกัน 10 ครั้ง  
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ภาคผนวก ง 

วิธีการยกของด้วยก าลังคนที่ถูกวิธีและปลอดภัย 
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วิธีการยกของด้วยก าลังคนที่ถูกวิธีและปลอดภัย 
  1. ก่อนท ำกำรยกให้หยุดคิดและวำงแผน 
 2. วำงเท้ำให้เหมำะสม. 
 3. วำงท่ำทำงในกำรยกให้สะดวก 
 4. จับสิ่งของให้แน่น  
 5. ยกของให้ใกล้ตัวมำกท่ีสุด 
 6. ค่อย ๆ ยกของขึ้น 
 7. ถ้ำจ ำเป็นต้องหันหลังขณะยกให้ขยับเท้ำแทนกำรเอ่ียวตัว 
 8. ใช้ก ำลังจำกกล้ำมเนื้อขำ หำ้มยกด้วยกล้ำมเนื้อหลัง 
 9. ถ้ำของหนักเกินไปให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหรือให้เพ่ือนช่วยยก 
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