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แผนการสอนประจาบทที่ 1
หัวข้ อเนื้อหาประจาบท
ความหมายของกายวิภาคเชิงกล
ความสาคัญของกายวิภาคเชิงกล
ประโยชน์ของการออกแบบตามสัดส่ วนร่ างกายมนุษย์
ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อผูเ้ รี ยนศึกษาบทเรี ยนนี้จบแล้ว ผูเ้ รี ยนมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายความหมายของกายวิภาคเชิงกลได้
2. บอกความสาคัญของกายวิภาคเชิงกลได้
3. บอกประโยชน์ของการออกแบบตามสัดส่ วนร่ างกายมนุษย์ได้
4. อธิบายความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
5. บอกประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

การบรรยาย และสรุ ปบทเรี ยน
การอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
ให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิตามใบงานที่ 1
การตอบคาถามท้ายบท
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สื่ อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

เอกสารประกอบการสอน
สื่ อประกอบการเรี ยนรู้ Microsoft PowerPoint
สื่ อวีดิทศั น์ เรื่ อง กายวิภาคเชิงกล
ใบงานที่ 1 เรื่ อง ผลิตภัณฑ์กบั กายวิภาคเชิงกล

การวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน
ชั้นเรี ยน การเข้าเรี ยนและการส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
2. สังเกตจากการอภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ในบทเรี ยน
3. ประเมินผลการตอบคาถามท้ายบท
5. ประเมินจากการตรวจผลงานที่ได้รับมอบหมาย
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บทที่ 1
บทนา
การศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับขนาดสัดส่ วนมนุ ษย์มีความสาคัญยิ่งต่อการออกแบบ เนื่ องจาก
ขนาดสัดส่ วนของมนุ ษย์ส่วนที่ปฏิ สัมพันธ์กบั ผลิ ตภัณฑ์โดยตรงจะมีอิทธิ พลต่อการกาหนดขนาด
สัดส่ วนของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ การศึกษาเกี่ยวกับขนาดสัดส่ วนของมนุษย์มีความสาคัญอย่างยิ่งในการ
กาหนดขนาดและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ ให้มีความสอดคล้องกับขนาดสัดส่ วนของมนุ ษย์ที่ตอ้ ง
ปฏิ สัมพันธ์กบั ผลิ ตภัณฑ์ หรื อควบคุ มระบบการทางานของผลิ ตภัณฑ์โดยตรง เนื่ องจากมนุ ษย์มี
ความแตกต่างกันตามเพศ ชาติ พนั ธุ์ พันธุ กรรม ช่ วงอายุ อาชี พ และชนชั้นทางสังคม ดังนั้นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จึงจาเป็ นที่นกั ออกแบบจะต้องสามารถคัดสรรและเลือกใช้ขอ้ มูลขนาดสัดส่ วน
ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ความหมายของกายวิภาคเชิงกล
คาว่า กายวิภาคเชิงกล หรื อการยศาสตร์ หรื อกายวิภาคศาสตร์ มีคาเรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า
เออร์นอมิคส์ (Ergonomics) ซึ่งมีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันดังนี้
ซิ งเกิลตัน (Singleton,W.T. 1972, น.9) กล่าวว่า กายภาพเชิ งกล คือการออกแบบซึ่ งตั้งอยู่
บนพื้ นฐานของวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ (biological Science)อันประกอบไปด้วย กายภาควิท ยา
(Anatomy)สรี รวิทยา (Physiology)
กรังด์จงั (Grandjean, E. 1973, น.106) กล่าวว่า กายภาพเชิงกล คือวิทยาศาสตร์ ที่มีลกั ษณะ
เป็ นสหวิทยาการ ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
เวบสเตอร์ (Webster,J. 1985, น.5) ได้ให้คานิ ยามของวิชากายภาพเชิ งกลว่า การศึกษา
ปั ญหาปรับตัวของมนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะเป็ นวิทยาศาสตร์ ที่แสวงหาวิธีการปรับงาน
หรื อสภาวะของงานให้เหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั ิงาน
โคววี (Cowie,A.P. 1994, น.37) อ้างอิงจาก ส่ วนพจนานุ กรมภาษาอังกฤษ ฉบับ Oxford
Advanced Learnar’s Dictionary กล่าวว่า เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของร่ างกายมนุ ษย์ ซึ่ ง
รวมไปถึ งระบบการทางานภายในร่ างกายมนุ ษย์ ซึ่ งประกอบไปด้วยโครงสร้ างกระดูก กล้ามเนื้ อ
ระบบประสาท และอวัยวะส่ วนต่างๆ ภายในร่ างกาย
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ไลนเบค (Lindbeck john R. and Robert M. 1995, น.199) กล่าวว่า กายวิภาคเชิ งกลคือ
การศึกษาขีดความสามารถในการรับรู้ของอวัยวะรับสัมผัสต่างๆ ตลอดจนปฏิ กิริยาโต้ตอบกับสิ่ ง
ต่างๆ ในสภาพแวดล้อม
จรัณ ภาสุ ระ (2539, น.11) กล่าวว่า กายวิภาคเชิ งกล(Ergonomic) มีรากศัพท์มาจากภาษา
กรี ก 2 คา คือ “Ergos” แปลว่า งาน และ “Nomos” แปลว่า กฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ จึงหมายถึ ง
กฎเกณฑ์หรื อศาสตร์ ที่วา่ ด้วยพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานและสุ ขภาพของบุคคลในเชิ งความสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมในการทางาน
เกล็ดแกล้ว ด่ านวิวฒั น์. (2543, น.2) กล่าวว่า กายวิภาคเชิ งกล คือ การศึกษาลักษณะ
โครงสร้างภายในและภายนอกของร่ างกาย
ขนิ ษ ฐา วิเศษสาธร. (2544, น.109) กล่ า วว่า กายวิภ าคเชิ ง กลเป็ นการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ
โครงสร้ างของร่ างกายมนุ ษย์ ซึ่ งรวมไปถึงระบบการทางานภายในร่ างกายมนุ ษย์ ซึ่ งประกอบไป
ด้วยโครงสร้างกระดูก กล้ามเนื้อ ระบบประสาท และอวัยวะส่ วนต่างๆ ภายในร่ างกาย
อุดมศักดิ์ สาริ บุตร (2549, น.71) กล่าวว่า กายวิภาคเชิ งกลเป็ นการประยุกต์ชีววิทยาของ
มนุษย์ (Human Biological Sciences) เข้ากับวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Siences) เพื่อที่จะให้
เกิ ดการปรั บเข้ากันอย่างเหมาะสมระหว่างคนกับงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ในลักษณะของ
ประสิ ทธิ ภาพของการทางานและความเป็ นอยูท่ ี่สุขภาพของตน
สรุ ป กายวิภาคเชิงกล หมายถึง การออกแบบซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
อันประกอบไปด้วย กายภาควิทยา สรี รวิทยา เป็ นวิทยาศาสตร์ ที่มีลกั ษณะเป็ นสหวิทยาการ ที่ศึกษา
ถึ ง ความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งมนุ ษ ย์ก ับ สิ่ ง แวดล้อ ม โดยศึ ก ษาปั ญหาการปรั บ ตัว ของมนุ ษ ย์ก ับ
สภาพแวดล้ อ มหรื อสภาวะของงานให้ เ หมาะสมกั บ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านในเชิ ง ความสั ม พัน ธ์ ก ั บ
สภาพแวดล้อมในการทางาน

ความสาคัญของกายวิภาคเชิงกล
ในการศึกษากายวิภาคเชิ งกลทางการแพทย์มีความสาคัญในการช่ วยให้การรักษาพยาบาล
มนุษย์ถูกต้องแม่นยา ส่ วนการศึกษาทางด้านกายวิภาคเชิ งกลเพื่อการออกแบบมีความสาคัญในการ
ช่ วยให้นักออกแบบมี ความรู ้ ความเข้าใจในโครงสร้ างของมนุ ษย์ หน้าที่ ส่วนต่ างๆ ของร่ างกาย
มนุษย์ ดังนั้น การศึกษาด้านกายวิภาคเชิงกลจึงมีความสาคัญต่อการออกแบบ ดังนี้ (ศิริพรณ์ ปี เตอร์ .
2550, น.50)
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1. การศึกษาโครงสร้างกระดูกและลักษณะการทางานของมนุ ษย์มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การออกแบบ เนื่ อ งจากข้อ มู ล ดัง กล่ า วจะช่ ว ยก าหนดแนวทางในการออกแบบลัก ษณะทาง
โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างของกระดูกมนุษย์
2. การศึกษาลักษณะการทางานของจุดเชื่ อมต่อโครงสร้ างกระดูกต่างๆ และขีดจากัดใน
การเคลื่อนไหว มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบระบบการทางานของผลิ ตภัณฑ์ให้มีลกั ษณะ
การทางานสอดคล้องกับขีดความสามารถในการเคลื่อนไหวของส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย
3. การศึกษาขีดความสามารถของส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อช่ วยผ่อนแรงในการทางาน เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และเพื่อความ
ปลอดภัยในการทางานมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อลดโอกาสเสี่ ยงในการได้รับบาดเจ็บแบบสะสมเป็ น
ระยะเวลานานได้
กายวิภาคเชิงกลและจิตวิทยาในการทางานนี้ ในปั จจุบนั ถือเป็ นวิทยาการและวิชาชีพแขนง
หนึ่ ง ซึ่ งมี ค วามสาคัญอย่า งยิ่งต่ อการประกอบอาชี พ ของคนในปั จจุ บ นั เนื่ องจากคนทุ กคนต้อง
ท างานหาเลี้ ย งชี พ ให้ มี ชี วิต รอดและท างานอย่า งเป็ นสุ ข ตามสมควร เดิ ม กายวิภาคเชิ ง กลและ
จิ ต วิ ท ยาในการท างานเป็ นองค์ ค วามรู ้ ที่ พ ัฒ นาขึ้ น จากบุ ค ลากรทางการแพทย์เ พื่ อ ศึ ก ษาขี ด
ความสามารถในการทางานของคนว่าทาไมจึงเกิดความเหนื่อยล้า ต่อมาจึงได้พฒั นาจุดเน้นให้เข้าใจ
วิธีทางานโดยการออกแบบอุ ปกรณ์ เครื่ องจักรและสถานที่ ให้เหมาะสมกับคน ดังนั้น กายวิภาค
เชิ งกลและจิตวิทยาในการทางานจึงได้พฒั นาเป็ นวิชาชี พที่ประกอบด้วยสาระหลัก 3 ด้า น ได้แก่
(สราวุธ สุ ธรรมาสา และคณะ, 2539, น. 6)
1. ระบบภายในร่ างกายของมนุษย์เองในขณะทางานไม่วา่ จะอยูท่ ี่บา้ นทางานอาชีพ หรื อ
เล่นกีฬา (Man as a System Component or Man’s Basic Capacity)
2. การทางานของมนุษย์เมื่อต้องใช้หรื อเกี่ยวข้องกับเครื่ องจักรในขณะทางาน (Human
Aspect of System or Human-machine Interface)
3. สิ่ งแวดล้อมของมนุษย์ในการทางาน (Human and Work Environment)
สรุ ป กายวิภาคเชิ ง กล มี ค วามส าคัญ ต่อทางการแพทย์ในการช่ วยให้การรั กษาพยาบาล
มนุ ษย์ ส่ วนทางการออกแบบช่ วยให้นัก ออกแบบมี ความรู ้ ค วามเข้า ใจในโครงสร้ า งของมนุ ษ ย์
หน้าที่ส่วนต่างๆ ของร่ างกาย เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการทางานของคนว่าทาไมจึงเกิดความ
เหนื่อยล้า จากระบบภายในร่ างกายของมนุษย์ การทางานของมนุษย์เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับเครื่ องจักร
และสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์ในการทางาน
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ประโยชน์ ของการออกแบบตามสั ดส่ วนร่ างกายมนุษย์
การออกแบบตามสัดส่ วนร่ างกายมนุ ษย์ เป็ นการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับมนุ ษย์ท้ งั
ทางด้านความต้องการในการใช้งานขนาดสัดส่ วนของมนุ ษย์ ขีดความสามารถในการรับรู้ ทาง
ร่ างกายของมนุ ษย์ พฤติกรรมในการใช้งานและจิตวิทยา สามารถสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน
เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน เพื่อความปลอดภัย และสร้ างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้งาน
นอกจากนั้นเหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและไม่สอดคล้อง
กับร่ างกายมนุษย์ ประโยชน์ของการออกแบบตามสัดส่ วนร่ างกายมนุษย์ (อุดมศักดิ์ สาริ บุตร. 2549,
น.82) มีดงั ต่อไปนี้
1. การจัดระบบการทางาน (Lay Out of Work) ได้แก่การจัดเวลาและขั้นการทางานเพื่อลด
เวลาที่จะเสี ยไป และเพิ่มผลงาน
2. การผ่อนคลายความตึงเครี ยด (Repetition lnjuries) การทางานในระบบการผลิตจานวน
มาก คนงานแต่ละคนจะทางานอย่างเดียวช้ าๆ ซากๆ เพื่อให้เกิดความอ่อนเพลียเมื่อยล้าเป็ นสาเหตุ
ให้เกิดอันตรายได้ง่าย ควรแก้โดยการเปลี่ยนแปลงงาน เพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยดของกล้ามเนื้อ
3. การขจัดความร้อน (Heat stress) ในสถานที่ที่มีความร้อนผูท้ างานจะทางาน ด้วยอารมณ์
ที่ไม่เป็ นสุ ขไม่มีสมาธิ ควรแก้โดยใช้วสั ดุกนั ความร้อนใช้วสั ดุสะท้อนความร้อน ระบบการระบาย
อากาศ ฯลฯ
4. การให้ความสว่าง (Factory and Office Lighting) ปริ มาณและความร้อนของแสง มีผล
ต่อการทางานมาก งานต่างชนิ ดกันมีความต้องการแสงแตกต่างกันไป การให้แสงโดยตรงกับแสง
สะท้อนก็ควรนาไปใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของงานด้วย
5. การลดเสี ยง (Noise) ในโรงงานอุตสาหกรรมหรื อในสานักงาน ย่อมมีเสี ยงรบกวนอัน
เกิดจากภายในหรื อภายนอก ระบบการกาจัดเสี ยง เช่นการปลูกต้นไม้รอบโรงงาน เพื่อป้ องกันเสี ยง
จากภายนอก การแขวนแผ่นดูดเสี ยงในโรงงาน การใช้วสั ดุเป็ นรู พรุ นหรื ออ่อนนุ่มทาเป็ นผนัง การ
ใช้ผา้ ม่านในสานักงาน จะช่วยลดเสี ยงรบกวนได้มาก
6. สัญญาณหรื อเครื่ องหมาย (Visual lnformation) เครื่ องหมายบอกทิศทาง บอกสัญญาณ
ต่างๆ อาจทาขึ้นในรู ปเป็ นตัวหนังสื อใช้สี แสง หรื อสัญลักษณ์ช่วยลดอุบตั ิเหตุในโรงงานได้มาก
7. ขนาดสัดส่ วน (Anthropometrics) การรู ้ ขนาดสัดส่ วนต่างๆ ของคน ช่ วยให้การ
ออกแบบได้ผลตามความต้องการของผูใ้ ช้
8. สรี รศาสตร์ (Physiology) การศึกษาสรี รศาสตร์ จะทาให้ทราบถึงขีดจากัดความสามารถ
ของอวัยวะส่ วนต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการออกแบบให้มีประโยชน์ใช้สอยดียงิ่ ขึ้น
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สรุ ป ประโยชน์ของการออกแบบตามสัดส่ วนร่ างกายมนุษย์ แบ่งออกเป็ น 7 ประการ ได้แก่
ประโยชน์ในการจัดระบบการทางาน ผ่อนคลายความตึงเครี ยด ขจัดความร้อน การให้ความสว่าง
การลดเสี ยง สัญญาณหรื อเครื่ องหมาย ขนาดสัดส่ วน และสรี รศาสตร์

ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์
ความหมายของการออกแบบ
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการออกแบบไว้แตกต่างกัน ดังนี้
บาสเตอร์ (Baxter, Mike. 1995, น.611) กล่ า วว่า การออกแบบเป็ นการจัดตกแต่ ง
องค์ประกอบมูลฐานในการสร้างงานศิลปกรรม เครื่ องจักร หรื อประดิษฐ์กรรมของมนุษย์
พิ ว ท์ (Pugh, Stuart. 1996) กล่ า วว่า การออกแบบเป็ นความคิ ดที่ ซับ ซ้ อน เป็ นทั้ง
กระบวนการและผลลัพธ์ของกระบวนการนั้นๆ ในลักษณะที่เป็ นรู ปร่ าง รู ปแบบ และความหมาย
ของสิ่ งของที่ถูกออกแบบขึ้นมา
ศิริพงศ์ พยอมแย้ม (2537, น.22) กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง กระบวนการทางด้าน
ความคิ ดในอันที่จะวางแผนการรวบรวมองค์ป ระกอบทั้ง หลายเข้าด้วยกันอย่า งเป็ นระบบ เพื่ อ
สร้างสรรค์หรื อปรับปรุ งประดิษฐ์กรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและ
ด้านความงาม
วิรุณ ตั้งเจริ ญ (2539, น.20) การออกแบบ (Design) คือ การวางแผนสร้างสรรค์รูปแบบโดย
การวางแผนจัดส่ วนประกอบของการออกแบบให้สัมพันธ์กบั ประโยชน์ใช้สอย วัสดุ และการผลิ ต
สิ่ งของที่ตอ้ งการนั้น
อุ ดมศัก ดิ์ สาริ บุ ตร(2549, น.21) กล่ า วว่า การออกแบบ คื อ การรวบรวมหรื อการจัด
องค์ประกอบทั้งที่เป็ นงาน 2 มิติ และ 3 มิติ เข้าด้วยกันอย่างมีหลักเกณฑ์ ในการนาองค์ประกอบ
ของการออกแบบมาจัดรวมกัน ผูอ้ อกแบบจะต้องคานึ งถึ งผลประโยชน์ใช้สอย ความงามอันเป็ น
ลักษณะสาคัญที่พึงมีของการออกแบบ การออกแบบเป็ นศิลปะของมนุ ษย์เนื่ องจากเป็ นการสร้าง
ค่านิยมทางความงามและตอบสนองการไปใช้ประโยชน์ใช้สอยที่คุม้ ค่าให้แก่ผใู ้ ช้
ศิริพร ปี เตอร์ (2550, น.106) การออกแบบ หมายถึง การสร้างสิ่ งที่คาดว่าจะนามาผลิต โดย
มีการวางแผน การวาดภาพเพื่อให้สามารถดาเนินการผลิตได้ในระบบการตาเนินอุตสาหกรรม ซึ่ ง
การศึ กษาทางด้านการออกแบบเป็ นศาสตร์ ที่ว่าการศึกษาในด้านปรั ชญาการออกแบบ หลักการ
ออกแบบ และกระบวนการออกแบบ ซึ่ งการออกแบบสามารถแบ่ง ได้หลายสาขา ซึ่ ง ในที่ น้ ี จะ
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มุ่งเน้นทางการออกแบบสามารถแบ่งออกได้หลายสาขาวิชา ซึ่ งในที่น้ ี จะมุ่งเน้นทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก
สรุ ป การออกแบบ หมายถึง กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ ความ
งาม และความส าคัญของประโยชน์ ใ ช้ส อย โดยเกิ ดจากการวางแผนจัดส่ วนประกอบของการ
ออกแบบให้สัมพันธ์กบั สิ่ งของที่ตอ้ งการนั้นๆ
ความหมายของผลิตภัณฑ์
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์ หรื อ Product ไว้แตกต่างกันดังนี้
ฟิ ลิป (Philip, K. 1980, น.429) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่เสนอแก่ตลาดเพื่อการรู ้จกั
การเป็ นเจ้าของ การใช้หรื อการบริ โภค และสามารถสนองความจาเป็ นและต้องการของตลาดได้
ฟิ ลิ ป (Philip, K. 1992, น.58) กล่าวว่า ผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง อะไรบางอย่างที่ สามารถ
นาเสนอต่อตลาด เพื่อเรี ยกความสนใจให้แก่ความต้องการ
ราชบัณฑิตยสถาน (2554, ออน-ไลน์) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่ทาขึ้น
พิไลวรรณ ประกอบผล (2540, น.99) กล่าวว่า ผลิ ตภัณฑ์ หมายถึง คุณสมบัติที่สัมผัสได้
และสัมผัสไม่ได้ของสิ่ ง ที่ สามารถสนองความต้องการของผูซ้ ้ื อให้ได้รับความพึ งพอใจจากการ
แลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์จึงอาจเป็ นตัวสิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์การ หรื อบุคคล
สรุ ป ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ นค้า และผลิตผล สิ่ งที่ทาขึ้น สิ่ งที่มนุ ษย์คน้ คว้าหรื อประดิษฐ์
ขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกสบายในการดารงชีวติ
ดังนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เป็ นการสร้ างสิ่ งที่จบั ต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้ถูกสร้างตามความต้องการของตลาด มีสอดคล้องกับขนาดสัดส่ วนของมนุ ษย์และพฤติกรรม
ในการใช้ง านตามหลัก การยุ ทธศาสตร์ และสามารถผลิ ตภัณฑ์ได้ในระดับอุตสาหกรรม ในการ
ออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) มีหลัก
ความคิดในการออกแบบเหมือนกัน คือ ความงาม ประโยชน์ใช้สอยและกายศาสตร์
วิรชฎา บัวศรี (2547, น.3) กล่าวว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ การวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆ
เกี่ ยวกับหน้าที่ ใช้สอยของผลิ ตภัณฑ์(Function) ข้อมูลเกี่ ยวกับผูใ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์(Consumer User)
ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด(Market) ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต(Production) แล้วนามาออกแบบปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ให้อยูใ่ นความนิยมของตลาดในราคาพอสมควร
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นิ ยามข้างต้นชี้ ให้เห็ นว่านักออกแบบผลิ ตภัณฑ์นอกจากจะต้องมีความรู ้ ในเรื่ องหลักการ
วิธีการและเทคนิคในการออกแบบ อันเป็ นวิชาเฉพาะเพื่อการออกแบบโดยตรงแล้ว ยังต้องมีความรู้
เกี่ ย วกับ คุ ณ สมบัติข องวัส ดุ ที่ น ามาใช้ตกแต่ ง อาทิ เช่ น สี ไม้ หิ น โลหะ และขนสั ตว์ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั ต้องมีความรู ้ ดา้ นจิตวิทยาซึ่ งเกี่ ยวกับความรู ้ สึกนึ กคิดของบุคคลต่อสิ่ งแวดล้อม และ
พฤติกรรมที่แสดงออกจากการที่ได้สัมผัสกับสิ่ งแวดล้อมที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน ไม่วา่ ในด้านแสง
สี เสี ยง อุณหภูมิ และสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งมวล
สรุ ป การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ หมายถึ ง การออกแบบเพื่ อ ให้เ หมาะสมสะดวกสบาย
สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุ ษย์ และให้มนุ ษย์สามารถใช้ความสามารถตามธรรมชาติที่ตนมีอยู่
ปฏิบตั ิการตามที่ตอ้ งการได้อ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ทั้งนี้ โดยอาศัยเทคโนโลยีในการออกแบบ
ที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อม

ประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ว ยเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ในระบบอุ ต สาหกรรมสามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ (Otto and Wood, 2001, น.5-9)
1. การออกแบบต้นฉบับ (Original Design)การออกแบบประเภทการประดิษฐ์คิดค้นขึ้น
ใหม่ เป็ นการออกแบบขั้น สู ง ที่ แ สดงถึ ง ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ก่ อ นผูอ้ ื่ น และผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่
ประดิ ษฐ์คิดค้นขึ้ นนั้นเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยและศักยภาพในการทางานเหนื อกว่า
ผลิ ตภัณฑ์ใดๆ ที่ เคยถูกคิดค้นขึ้ น ซึ่ งเรี ยกว่าสิ่ งประดิ ษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ (Inveptive) โดยมีเอกสาร
สิ ทธิบตั รเป็ นตัวยืนยัน
2. การออกแบบปรับปรุ ง (Adaptive Design) การออกแบบปรับปรุ ง ซึ่ งเป็ นการออกแบบ
ใหม่เพียงบางจุด หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่ใช้การออกแบบใหม่ในทุกๆ ส่ วน
ของผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบระบบเบรคสาหรับรถรุ่ นใหม่ เป็ นต้น
3. การออกแบบพัฒนา (Variant Design) การออกแบบพัฒนารู ปลักษณ์ใหม่ภายนอก หรื อ
เป็ นการปรับแต่งบางส่ วนของผลิตภัณฑ์ เช่ น การปรับขนาดของระบบให้มีขนาดเล็กลง หรื อการ
ปรับเปลี่ยนรู ปทรงใหม่ หรื อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โดยใช้วตั ถุโครงสร้างที่ใหม่เพื่อ
สร้างความแตกต่างอย่างเด่นชัดให้กบั ผลิตภัณฑ์เพื่อส่ งเสริ มการขาย
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4. การออกแบบแก้ไขรายละเอียด (Redesign) การออกแบบแก้ไขรายละเอียดแตกต่างจาก
การออกแบบพัฒนา (Variant Design) เนื่ องจากเป็ นกระบวนซึ่ งกระทาในระหว่างกระบวนการ
ออกแบบ หลักจากที่มีการนาเสนอผลงานเพื่อประเมินความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญฝ่ ายต่างๆ เพื่อ
ทดสอบการใช้งาน หรื ทดสอบความพึงพอใจแล้ว จากนั้นนักออกแบบจะต้องนาเอาข้อเสนอแนะ
เหล่านั้นมาทาการแก้ไขผลิตภัณฑ์ในรายละเอียดเพื่อให้จดบกพร่ องเหล่านั้นหมดไปซึ่ งอาจจะมีการ
แก้ไขปรับปรุ งเพียงเล็กน้อยเพื่อให้งานออกแบบสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
สรุ ป การออกแบบผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ การออกแบบต้นฉบับ การ
ออกแบบปรับปรุ ง การออกแบบพัฒนา และการออกแบบแก้ไขรายละเอียด
ดัง นั้น ภาพรวมของวิช ากายภาพเชิ งกล เป็ นวิชาที่ ต้องใช้ความรู้ ใ นด้านกายภาควิท ยา
สรี รวิท ยา และจิ ตวิ ท ยา เข้า ช่ วยในการออกแบบ ตัวอย่า งในข้อ 1. ชี้ ใ ห้เห็ นว่า จะต้องมี ก ารใช้
ประโยชน์จากสรี รวิทยาในการวัดสัดส่ วนของร่ างกายในการทาเก้าอี้เพื่อให้นงั่ สบาย เช่น วัดความ
กว้างของสะโพกเพื่อกาหนดความกว้างของเก้าอี้ วัดส่ วนสู งจากฝ่ าเท้าถึงขาพับเพื่อกาหนดส่ วนสู ง
ของที่นงั่ ของเก้าอี้ และวัดความยาวจากใต้ขาพับถึงก้นกบด้านหลังเพื่อกาหนดระยะจากด้านหลังถึง
ด้านหน้าของเก้าอี้ เป็ นต้น ในทานองเดียวกันเราก็อาจต้องใช้วิชากายภาควิทยาเพื่อกาหนดวัสดุที่จะ
ใช้ในการทาเบาะที่นงั่ กาหนดความหนาของที่นงั่ ซึ่ งจะทาให้ผนู ้ งั่ รู ้สึกสบายในเวลานัง่ ในแง่ของ
จิตวิทยาหมายถึ งผลกระทบของสภาพแวดล้อม หรื อสิ่ งที่เราออกแบบที่มีผลต่ออารมณ์ และจิตใจ
ของบุคคล เช่ น ในกรณี ของเก้าอี้ ถ้าเก้าอี้สูงเกิ นไปจนผูน้ งั่ ห้อยเท้าโดยที่ฝ่าเท้าไม่สามารถแตะถึ ง
พื้น หรื อ เก้าอี้แคบเกินไปจนไม่สามารถนัง่ ได้เต็มที่ ผูน้ งั่ ก็จะรู ้สึกไม่สบาย
สรุ ป ความสาคัญของกายวิภาคเชิงกลสาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็ นการออกแบบที่
จะต้องมีขอ้ มูลที่สัมพันธ์กบั มนุ ษย์และความเป็ นอยูข่ องมนุ ษย์โดยเกี่ยวข้องกับพื้นฐานทางร่ างกาย
มนุ ษย์และสังคมสาหรับนาไปสู่ ข้ นั ตอนการออกแบบอย่างมีหลักเกณฑ์ สัดส่ วนทางด้านกายวิภาค
(Anatomy) ของมนุ ษย์เป็ นปั จจัยสาคัญในการออกแบบการออกแบบที่ดีจะได้ผลดี จะด้องแน่ใจว่า
เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง การคานึ งถึงสัดส่ วนใช้สอยส่ วนดัวได้แก่ เกี่ยวกับมือซึ่ ง
เป็ นเครื่ องมือชิ้นแรกของมนุ ษย์ใช้สัมผัส ทา หยิบ อุม้ บิด และกอบ ทานองเดียวกันแขนที่ช่วยใน
การยก อุม้ ดึง วัตถุต่างๆ หรื อแม้กระทัง่ ขาก็ช่วยในการเคลื่อนไหวร่ างกาย เคลื่อนที่ไป
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สรุป
กายวิภาคเชิ งกล หมายถึง การออกแบบซึ่ งตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ อัน
ประกอบไปด้วย กายภาควิทยา สรี รวิทยา เป็ นวิทยาศาสตร์ ที่มีลกั ษณะเป็ นสหวิทยาการ ที่ศึกษาถึง
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ก ับ สิ่ ง แวดล้อ ม โดยศึ ก ษาปั ญ หาการปรั บ ตัว ของมนุ ษ ย์ก ับ
สภาพแวดล้ อ มหรื อสภาวะของงานให้ เ หมาะสมกั บ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านในเชิ ง ความสั ม พัน ธ์ ก ั บ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
กายวิภาคเชิงกลมีความสาคัญต่อทางการแพทย์ในการช่วยให้การรักษาพยาบาลมนุ ษย์ ส่ วน
ทางการออกแบบช่วยให้นกั ออกแบบมีความรู ้ความเข้าใจในโครงสร้างของมนุ ษย์ หน้าที่ส่วนต่างๆ
ของร่ างกาย เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการทางานของคนว่าทาไมจึงเกิ ดความเหนื่ อยล้า จาก
ระบบภายในร่ า งกายของมนุ ษ ย์ การท างานของมนุ ษ ย์เ มื่ อ ต้อ งเกี่ ย วข้อ งกับ เครื่ องจัก รและ
สิ่ งแวดล้อมของมนุษย์ในการทางาน
การออกแบบตามสัดส่ วนร่ างกายมนุ ษย์ ได้แก่ ประโยชน์ในการจัดระบบการทางาน ผ่อน
คลายความตึงเครี ยด ขจัดความร้อน การให้ความสว่าง การลดเสี ยง สัญญาณหรื อเครื่ องหมาย ขนาด
สัดส่ วน และสรี รศาสตร์
การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ คื อ การออกแบบเพื่ อให้เหมาะสมสะดวกสบายสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ของมนุ ษ ย์ และให้มนุ ษย์สามารถใช้ความสามารถตามธรรมชาติ ที่ตนมี อยู่ปฏิ บตั ิ การ
ตามที่ตอ้ งการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ทั้งนี้ โดยอาศัยเทคโนโลยีในการออกแบบที่ต้ งั อยู่บน
พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ การออกแบบต้นฉบับ การออกแบบ
ปรับปรุ ง การออกแบบพัฒนา และการออกแบบแก้ไขรายละเอียด
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คาถามท้ ายบทที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จงอธิบายความหมายของกายวิภาคเชิงกล
จงบอกถึงความสาคัญของกายวิภาคเชิงกลสาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประโยชน์ของการออกแบบตามสัดส่ วนร่ างกายมนุษย์มีอะไรบ้าง
จงยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์กบั ขนาดและการใช้งานของร่ างกายมนุษย์
จงอธิบายการออกแบบผลิตภัณฑ์หมายถึงอะไร
จงยกตัวอย่างประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์กบั กายวิภาคเชิงกล
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ใบงานที่ 1 ฝึ กปฏิบัติการ
เรื่อง ผลิตภัณฑ์ กบั กายวิภาคเชิงกล
คาชี้แจง : ให้นกั ศึกษาวาดภาพส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของร่ างกายกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ ลงใน
กระดาษ A4 มา 5 รู ปแบบ ดังแสดงในตัวอย่าง
อุปกรณ์ : 1. กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4
2. ดินสอ 4B
3. ปากกาตัดเส้น เบอร์ 0.1 และเบอร์ 0.5
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