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แผนการสอนประจ าบทที ่1 
 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
 

ความหมายของกายวภิาคเชิงกล 
 ความส าคญัของกายวภิาคเชิงกล 

 ประโยชน์ของการออกแบบตามสัดส่วนร่างกายมนุษย ์
ความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
ประเภทของการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 เม่ือผูเ้รียนศึกษาบทเรียนน้ีจบแลว้ ผูเ้รียนมีความสามารถ ดงัน้ี 
1. อธิบายความหมายของกายวิภาคเชิงกลได ้
2. บอกความส าคญัของกายวภิาคเชิงกลได ้
3. บอกประโยชน์ของการออกแบบตามสัดส่วนร่างกายมนุษยไ์ด ้
4. อธิบายความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑไ์ด ้
5. บอกประเภทของการออกแบบผลิตภณัฑไ์ด ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
 

1.  การบรรยาย และสรุปบทเรียน 
2.  การอภิปราย ซกัถาม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
3.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
4.  ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัตามใบงานท่ี 1 
5.  การตอบค าถามทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนรู้ 
 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. ส่ือประกอบการเรียนรู้ Microsoft PowerPoint 
3. ส่ือวดิีทศัน์ เร่ือง กายวภิาคเชิงกล 
4.   ใบงานท่ี 1 เร่ือง ผลิตภณัฑก์บักายวภิาคเชิงกล 
 

การวดัผลและการประเมนิผล 
 

1. สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนใน 
ชั้นเรียน การเขา้เรียนและการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. สังเกตจากการอภิปราย ซกัถาม และแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในบทเรียน 
3. ประเมินผลการตอบค าถามทา้ยบท 

 5. ประเมินจากการตรวจผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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บทที ่1 
บทน า 

 
การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัขนาดสัดส่วนมนุษยมี์ความส าคญัยิ่งต่อการออกแบบ เน่ืองจาก

ขนาดสัดส่วนของมนุษยส่์วนท่ีปฏิสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์โดยตรงจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดขนาด
สัดส่วนของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ การศึกษาเก่ียวกบัขนาดสัดส่วนของมนุษยมี์ความส าคญัอยา่งยิ่งในการ
ก าหนดขนาดและโครงสร้างของผลิตภณัฑ์ ให้มีความสอดคลอ้งกบัขนาดสัดส่วนของมนุษยท่ี์ตอ้ง
ปฏิสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์ หรือควบคุมระบบการท างานของผลิตภณัฑ์โดยตรง เน่ืองจากมนุษยมี์
ความแตกต่างกนัตามเพศ ชาติพนัธ์ุ พนัธุกรรม ช่วงอายุ อาชีพ และชนชั้นทางสังคม ดงันั้นการ
ออกแบบผลิตภณัฑจึ์งจ าเป็นท่ีนกัออกแบบจะตอ้งสามารถคดัสรรและเลือกใชข้อ้มูลขนาดสัดส่วน
ของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

ความหมายของกายวภิาคเชิงกล  
 
ค าวา่ กายวภิาคเชิงกล หรือการยศาสตร์ หรือกายวภิาคศาสตร์ มีค าเรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ 

เออร์นอมิคส์ (Ergonomics) ซ่ึงมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี 

ซิงเกิลตนั (Singleton,W.T.  1972, น.9) กล่าววา่ กายภาพเชิงกล คือการออกแบบซ่ึงตั้งอยู่
บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (biological Science)อันประกอบไปด้วย กายภาควิทยา 
(Anatomy)สรีรวทิยา (Physiology)  

กรังดจ์งั (Grandjean, E.  1973, น.106) กล่าววา่ กายภาพเชิงกล คือวิทยาศาสตร์ท่ีมีลกัษณะ
เป็นสหวทิยาการ ท่ีศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 

เวบสเตอร์ (Webster,J. 1985, น.5) ไดใ้ห้ค  านิยามของวิชากายภาพเชิงกลว่า การศึกษา
ปัญหาปรับตวัของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีแสวงหาวิธีการปรับงาน 
หรือสภาวะของงานใหเ้หมาะสมกบัผูป้ฏิบติังาน 

โคววี (Cowie,A.P.  1994, น.37) อา้งอิงจาก ส่วนพจนานุกรมภาษาองักฤษ ฉบบั Oxford 
Advanced Learnar’s Dictionary กล่าวว่า เป็นการศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างของร่างกายมนุษย ์ซ่ึง
รวมไปถึงระบบการท างานภายในร่างกายมนุษย ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยโครงสร้างกระดูก กลา้มเน้ือ 
ระบบประสาท และอวยัวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย 
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ไลนเบค (Lindbeck john R. and Robert M. 1995, น.199) กล่าววา่ กายวิภาคเชิงกลคือ
การศึกษาขีดความสามารถในการรับรู้ของอวยัวะรับสัมผัสต่างๆ ตลอดจนปฏิกิริยาโตต้อบกบัส่ิง
ต่างๆ ในสภาพแวดลอ้ม 

จรัณ ภาสุระ (2539, น.11) กล่าวว่า กายวิภาคเชิงกล(Ergonomic) มีรากศพัท์มาจากภาษา
กรีก 2 ค า คือ “Ergos” แปลว่า งาน และ “Nomos” แปลว่า  กฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ จึงหมายถึง
กฎเกณฑ์หรือศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยพฤติกรรมการปฏิบติังานและสุขภาพของบุคคลในเชิงความสัมพนัธ์
กบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

เกล็ดแกล้ว ด่านวิวฒัน์. (2543, น.2) กล่าวว่า กายวิภาคเชิงกล คือ การศึกษาลกัษณะ
โครงสร้างภายในและภายนอกของร่างกาย  

ขนิษฐา วิเศษสาธร. (2544, น.109) กล่าวว่า กายวิภาคเชิงกลเป็นการศึกษาเก่ียวกับ
โครงสร้างของร่างกายมนุษย ์ซ่ึงรวมไปถึงระบบการท างานภายในร่างกายมนุษย ์ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยโครงสร้างกระดูก กลา้มเน้ือ ระบบประสาท และอวยัวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย 

อุดมศกัด์ิ สาริบุตร (2549, น.71) กล่าววา่ กายวิภาคเชิงกลเป็นการประยุกตชี์ววิทยาของ
มนุษย ์(Human Biological Sciences) เขา้กบัวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Siences) เพื่อท่ีจะให้
เกิดการปรับเขา้กนัอย่างเหมาะสมระหว่างคนกบังาน ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์ในลกัษณะของ
ประสิทธิภาพของการท างานและความเป็นอยูท่ี่สุขภาพของตน  

สรุป กายวิภาคเชิงกล หมายถึง การออกแบบซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
อนัประกอบไปดว้ย กายภาควิทยา สรีรวิทยา เป็นวิทยาศาสตร์ท่ีมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการ ท่ีศึกษา
ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม โดยศึกษาปัญหาการปรับตวัของมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมหรือสภาวะของงานให้เหมาะสมกับผู ้ปฏิบัติงานในเชิงความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 

ความส าคญัของกายวภิาคเชิงกล 
 
 ในการศึกษากายวิภาคเชิงกลทางการแพทยมี์ความส าคญัในการช่วยให้การรักษาพยาบาล
มนุษยถู์กตอ้งแม่นย  า ส่วนการศึกษาทางดา้นกายวิภาคเชิงกลเพื่อการออกแบบมีความส าคญัในการ
ช่วยให้นักออกแบบมีความรู้ความเขา้ใจในโครงสร้างของมนุษย ์หน้าท่ีส่วนต่างๆ ของร่างกาย
มนุษย ์ดงันั้น การศึกษาดา้นกายวภิาคเชิงกลจึงมีความส าคญัต่อการออกแบบ ดงัน้ี (ศิริพรณ์ ปีเตอร์. 
2550, น.50)  
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1.  การศึกษาโครงสร้างกระดูกและลกัษณะการท างานของมนุษยมี์ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อ
การออกแบบ เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าวจะช่วยก าหนดแนวทางในการออกแบบลักษณะทาง
โครงสร้างของผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงสร้างของกระดูกมนุษย ์ 

2.  การศึกษาลกัษณะการท างานของจุดเช่ือมต่อโครงสร้างกระดูกต่างๆ และขีดจ ากดัใน
การเคล่ือนไหว มีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการออกแบบระบบการท างานของผลิตภณัฑ์ให้มีลกัษณะ
การท างานสอดคลอ้งกบัขีดความสามารถในการเคล่ือนไหวของส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

3.  การศึกษาขีดความสามารถของส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์เพื่อช่วยผอ่นแรงในการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และเพื่อความ
ปลอดภยัในการท างานมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเพื่อลดโอกาสเส่ียงในการไดรั้บบาดเจ็บแบบสะสมเป็น
ระยะเวลานานได ้
 กายวิภาคเชิงกลและจิตวิทยาในการท างานน้ีในปัจจุบนัถือเป็นวิทยาการและวิชาชีพแขนง
หน่ึง ซ่ึงมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพของคนในปัจจุบนั เน่ืองจากคนทุกคนตอ้ง
ท างานหาเล้ียงชีพให้มีชีวิตรอดและท างานอย่างเป็นสุขตามสมควร เดิมกายวิภาคเชิงกลและ
จิตวิทยาในการท างานเป็นองค์ความรู้ท่ีพัฒนาข้ึนจากบุคลากรทางการแพทย์เพื่อศึกษาขีด
ความสามารถในการท างานของคนวา่ท าไมจึงเกิดความเหน่ือยลา้ ต่อมาจึงไดพ้ฒันาจุดเนน้ให้เขา้ใจ
วิธีท างานโดยการออกแบบอุปกรณ์เคร่ืองจกัรและสถานท่ีให้เหมาะสมกบัคน ดงันั้น กายวิภาค
เชิงกลและจิตวิทยาในการท างานจึงได้พฒันาเป็นวิชาชีพท่ีประกอบดว้ยสาระหลกั 3 ด้าน ไดแ้ก่ 
(สราวธุ สุธรรมาสา และคณะ, 2539, น. 6) 
 1.  ระบบภายในร่างกายของมนุษยเ์องในขณะท างานไม่วา่จะอยูท่ี่บา้นท างานอาชีพ หรือ 
เล่นกีฬา (Man as a System Component or Man’s Basic Capacity) 
 2.  การท างานของมนุษยเ์ม่ือตอ้งใชห้รือเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัรในขณะท างาน (Human 
Aspect of System or Human-machine Interface) 
 3.  ส่ิงแวดลอ้มของมนุษยใ์นการท างาน (Human and Work Environment) 
 สรุป กายวิภาคเชิงกล มีความส าคญัต่อทางการแพทย์ในการช่วยให้การรักษาพยาบาล
มนุษย์ ส่วนทางการออกแบบช่วยให้นักออกแบบมีความรู้ความเขา้ใจในโครงสร้างของมนุษย ์
หนา้ท่ีส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการท างานของคนวา่ท าไมจึงเกิดความ
เหน่ือยลา้ จากระบบภายในร่างกายของมนุษย ์การท างานของมนุษยเ์ม่ือตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัร 
และส่ิงแวดลอ้มของมนุษยใ์นการท างาน 
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ประโยชน์ของการออกแบบตามสัดส่วนร่างกายมนุษย์ 
 
การออกแบบตามสัดส่วนร่างกายมนุษย ์เป็นการออกแบบเพื่อให้สอดคลอ้งกบัมนุษยท์ั้ง

ทางด้านความต้องการในการใช้งานขนาดสัดส่วนของมนุษย ์ ขีดความสามารถในการรับรู้ทาง
ร่างกายของมนุษย ์พฤติกรรมในการใชง้านและจิตวิทยา สามารถสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เพื่อความปลอดภยั และสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ช้งาน
นอกจากนั้นเหลีกเล่ียงอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมและไม่สอดคลอ้ง
กบัร่างกายมนุษย ์ประโยชน์ของการออกแบบตามสัดส่วนร่างกายมนุษย ์(อุดมศกัด์ิ สาริบุตร. 2549, 
น.82)  มีดงัต่อไปน้ี 

1.  การจดัระบบการท างาน (Lay Out of Work) ไดแ้ก่การจดัเวลาและขั้นการท างานเพื่อลด
เวลาท่ีจะเสียไป และเพิ่มผลงาน 

2.  การผอ่นคลายความตึงเครียด (Repetition lnjuries) การท างานในระบบการผลิตจ านวน
มาก คนงานแต่ละคนจะท างานอยา่งเดียวช ้ าๆ ซากๆ เพื่อให้เกิดความอ่อนเพลียเม่ือยลา้เป็นสาเหตุ
ใหเ้กิดอนัตรายไดง่้าย ควรแกโ้ดยการเปล่ียนแปลงงาน เพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดของกลา้มเน้ือ 

3.  การขจดัความร้อน (Heat stress) ในสถานท่ีท่ีมีความร้อนผูท้  างานจะท างาน ดว้ยอารมณ์
ท่ีไม่เป็นสุขไม่มีสมาธิควรแกโ้ดยใชว้สัดุกนัความร้อนใชว้สัดุสะทอ้นความร้อน ระบบการระบาย
อากาศ ฯลฯ 

4.  การให้ความสวา่ง (Factory and Office Lighting) ปริมาณและความร้อนของแสง มีผล
ต่อการท างานมาก งานต่างชนิดกนัมีความตอ้งการแสงแตกต่างกนัไป การให้แสงโดยตรงกบัแสง
สะทอ้นก็ควรน าไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัชนิดของงานดว้ย 

5.  การลดเสียง (Noise) ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในส านกังาน ยอ่มมีเสียงรบกวนอนั
เกิดจากภายในหรือภายนอก ระบบการก าจดัเสียง เช่นการปลูกตน้ไมร้อบโรงงาน เพื่อป้องกนัเสียง
จากภายนอก การแขวนแผน่ดูดเสียงในโรงงาน การใชว้สัดุเป็นรูพรุนหรืออ่อนนุ่มท าเป็นผนงั การ
ใชผ้า้ม่านในส านกังาน จะช่วยลดเสียงรบกวนไดม้าก 

6.  สัญญาณหรือเคร่ืองหมาย (Visual lnformation) เคร่ืองหมายบอกทิศทาง บอกสัญญาณ
ต่างๆ อาจท าข้ึนในรูปเป็นตวัหนงัสือใชสี้ แสง หรือสัญลกัษณ์ช่วยลดอุบติัเหตุในโรงงานไดม้าก 

7.  ขนาดสัดส่วน (Anthropometrics) การรู้ขนาดสัดส่วนต่างๆ ของคน ช่วยให้การ
ออกแบบไดผ้ลตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

8.  สรีรศาสตร์ (Physiology) การศึกษาสรีรศาสตร์จะท าให้ทราบถึงขีดจ ากดัความสามารถ
ของอวยัวะส่วนต่างๆ เพื่อใชป้ระกอบการออกแบบใหมี้ประโยชน์ใชส้อยดียิง่ข้ึน 
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สรุป ประโยชน์ของการออกแบบตามสัดส่วนร่างกายมนุษย ์แบ่งออกเป็น 7 ประการ ไดแ้ก่ 
ประโยชน์ในการจดัระบบการท างาน ผอ่นคลายความตึงเครียด ขจดัความร้อน การให้ความสว่าง 
การลดเสียง สัญญาณหรือเคร่ืองหมาย ขนาดสัดส่วน และสรีรศาสตร์ 
 

ความหมายของการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 
 ความหมายของการออกแบบ 

นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการออกแบบไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 
 บาสเตอร์ (Baxter, Mike. 1995, น.611) กล่าวว่า การออกแบบเป็นการจดัตกแต่ง
องคป์ระกอบมูลฐานในการสร้างงานศิลปกรรม เคร่ืองจกัร หรือประดิษฐ์กรรมของมนุษย ์
 พิวท์ (Pugh, Stuart. 1996) กล่าวว่า การออกแบบเป็นความคิดท่ีซับซ้อน เป็นทั้ ง
กระบวนการและผลลพัธ์ของกระบวนการนั้นๆ ในลกัษณะท่ีเป็นรูปร่าง รูปแบบ และความหมาย
ของส่ิงของท่ีถูกออกแบบข้ึนมา 
 ศิริพงศ ์พยอมแยม้ (2537, น.22) กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง กระบวนการทางดา้น
ความคิดในอนัท่ีจะวางแผนการรวบรวมองค์ประกอบทั้งหลายเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อ
สร้างสรรคห์รือปรับปรุงประดิษฐ์กรรมต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในดา้นประโยชน์ใชส้อยและ
ดา้นความงาม 
 วรุิณ ตั้งเจริญ (2539, น.20) การออกแบบ (Design) คือ การวางแผนสร้างสรรครู์ปแบบโดย
การวางแผนจดัส่วนประกอบของการออกแบบให้สัมพนัธ์กบัประโยชน์ใชส้อย วสัดุ และการผลิต
ส่ิงของท่ีตอ้งการนั้น  
 อุดมศกัด์ิ สาริบุตร(2549, น.21) กล่าวว่า การออกแบบ คือ การรวบรวมหรือการจัด
องค์ประกอบทั้งท่ีเป็นงาน 2 มิติ และ 3 มิติ เขา้ดว้ยกนัอย่างมีหลกัเกณฑ์ ในการน าองค์ประกอบ
ของการออกแบบมาจดัรวมกนั ผูอ้อกแบบจะตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ใช้สอย ความงามอนัเป็น
ลกัษณะส าคญัท่ีพึงมีของการออกแบบ การออกแบบเป็นศิลปะของมนุษยเ์น่ืองจากเป็นการสร้าง
ค่านิยมทางความงามและตอบสนองการไปใชป้ระโยชน์ใชส้อยท่ีคุม้ค่าใหแ้ก่ผูใ้ช ้
 ศิริพร ปีเตอร์ (2550, น.106) การออกแบบ หมายถึง การสร้างส่ิงท่ีคาดวา่จะน ามาผลิต โดย
มีการวางแผน การวาดภาพเพื่อให้สามารถด าเนินการผลิตไดใ้นระบบการต าเนินอุตสาหกรรม ซ่ึง
การศึกษาทางด้านการออกแบบเป็นศาสตร์ท่ีว่าการศึกษาในด้านปรัชญาการออกแบบ หลกัการ
ออกแบบ และกระบวนการออกแบบ ซ่ึงการออกแบบสามารถแบ่งได้หลายสาขา ซ่ึงในท่ีน้ีจะ
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มุ่งเน้นทางการออกแบบสามารถแบ่งออกไดห้ลายสาขาวิชา ซ่ึงในท่ีน้ีจะมุ่งเนน้ทางการออกแบบ
ผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั  
  สรุป การออกแบบ หมายถึง กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ ความ
งาม และความส าคญัของประโยชน์ใช้สอย โดยเกิดจากการวางแผนจดัส่วนประกอบของการ
ออกแบบใหส้ัมพนัธ์กบัส่ิงของท่ีตอ้งการนั้นๆ 
 

ความหมายของผลติภัณฑ์ 
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของผลิตภณัฑ ์หรือ Product ไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี 
ฟิลิป (Philip, K. 1980, น.429) กล่าววา่ ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอแก่ตลาดเพื่อการรู้จกั 

การเป็นเจา้ของ การใชห้รือการบริโภค และสามารถสนองความจ าเป็นและตอ้งการของตลาดได้ 
ฟิลิป (Philip, K. 1992, น.58) กล่าวว่า ผลิตภณัฑ์ หมายถึง อะไรบางอย่างท่ีสามารถ

น าเสนอต่อตลาด เพื่อเรียกความสนใจใหแ้ก่ความตอ้งการ 
ราชบณัฑิตยสถาน (2554, ออน-ไลน์) ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงท่ีท าข้ึน 
พิไลวรรณ ประกอบผล (2540, น.99)  กล่าววา่ ผลิตภณัฑ์ หมายถึง คุณสมบติัท่ีสัมผสัได้

และสัมผสัไม่ได้ของส่ิงท่ีสามารถสนองความต้องการของผูซ้ื้อให้ได้รับความพึงพอใจจากการ
แลกเปล่ียน ผลิตภณัฑจึ์งอาจเป็นตวัสินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์าร หรือบุคคล 

สรุป ผลิตภณัฑ์ หมายถึง สินคา้ และผลิตผล ส่ิงท่ีท าข้ึน ส่ิงท่ีมนุษยค์น้ควา้หรือประดิษฐ์
ข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการด ารงชีวติ 

ดงันั้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product Design)  เป็นการสร้างส่ิงท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้ง
ไม่ไดถู้กสร้างตามความตอ้งการของตลาด มีสอดคลอ้งกบัขนาดสัดส่วนของมนุษยแ์ละพฤติกรรม
ในการใช้งานตามหลกัการยุทธศาสตร์และสามารถผลิตภณัฑ์ได้ในระดบัอุตสาหกรรม ในการ
ออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) และการออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product Design) มีหลกั
ความคิดในการออกแบบเหมือนกนั คือ ความงาม ประโยชน์ใชส้อยและกายศาสตร์  

วริชฎา บวัศรี (2547, น.3) กล่าววา่ การออกแบบผลิตภณัฑ์ คือ การวิเคราะห์หาขอ้มูลต่างๆ 
เก่ียวกบัหน้าท่ีใช้สอยของผลิตภณัฑ์(Function) ข้อมูลเก่ียวกบัผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์(Consumer User) 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการตลาด(Market) ขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิต(Production) แลว้น ามาออกแบบปรับปรุง
ผลิตภณัฑใ์หอ้ยูใ่นความนิยมของตลาดในราคาพอสมควร 
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นิยามขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่านกัออกแบบผลิตภณัฑ์นอกจากจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองหลกัการ 
วธีิการและเทคนิคในการออกแบบ อนัเป็นวชิาเฉพาะเพื่อการออกแบบโดยตรงแลว้ ยงัตอ้งมีความรู้
เก่ียวกับคุณสมบติัของวสัดุท่ีน ามาใช้ตกแต่ง อาทิ เช่น สี ไม้ หิน โลหะ และขนสัตว์ เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัตอ้งมีความรู้ดา้นจิตวิทยาซ่ึงเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกจากการท่ีได้สัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ไม่วา่ในดา้นแสง 
สี เสียง อุณหภูมิ และส่ิงท่ีมีชีวติทั้งมวล  

สรุป การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบเพื่อให้เหมาะสมสะดวกสบาย
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของมนุษย ์และให้มนุษยส์ามารถใชค้วามสามารถตามธรรมชาติท่ีตนมีอยู่
ปฏิบติัการตามท่ีตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีโดยอาศยัเทคโนโลยีในการออกแบบ
ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของวทิยาศาสตร์ชีวภาพ และความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม 
  

ประเภทของการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการผลิตในระบบอุตสาหกรรมสามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ (Otto and Wood, 2001, น.5-9)  
1.  การออกแบบตน้ฉบบั (Original Design)การออกแบบประเภทการประดิษฐ์คิดคน้ข้ึน

ใหม่ เป็นการออกแบบขั้นสูงท่ีแสดงถึง ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ก่อนผูอ่ื้น และผลิตภัณฑ์ท่ี
ประดิษฐ์คิดคน้ข้ึนนั้นเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ใช้สอยและศกัยภาพในการท างานเหนือกว่า
ผลิตภณัฑ์ใดๆ ท่ีเคยถูกคิดคน้ข้ึน ซ่ึงเรียกว่าส่ิงประดิษฐ์คิดคน้ข้ึนใหม่ (Inveptive) โดยมีเอกสาร
สิทธิบตัรเป็นตวัยนืยนั 

2.  การออกแบบปรับปรุง  (Adaptive Design) การออกแบบปรับปรุง ซ่ึงเป็นการออกแบบ
ใหม่เพียงบางจุด หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ์เท่านั้น ไม่ใชก้ารออกแบบใหม่ในทุกๆ ส่วน
ของผลิตภณัฑ ์เช่น การออกแบบระบบเบรคส าหรับรถรุ่นใหม่ เป็นตน้ 

3.  การออกแบบพฒันา  (Variant Design) การออกแบบพฒันารูปลกัษณ์ใหม่ภายนอก หรือ
เป็นการปรับแต่งบางส่วนของผลิตภณัฑ์ เช่น การปรับขนาดของระบบให้มีขนาดเล็กลง หรือการ
ปรับเปล่ียนรูปทรงใหม่ หรือปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์โดยใชว้ตัถุโครงสร้างท่ีใหม่เพื่อ
สร้างความแตกต่างอยา่งเด่นชดัใหก้บัผลิตภณัฑเ์พื่อส่งเสริมการขาย 
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4.  การออกแบบแกไ้ขรายละเอียด  (Redesign) การออกแบบแกไ้ขรายละเอียดแตกต่างจาก
การออกแบบพฒันา (Variant Design) เน่ืองจากเป็นกระบวนซ่ึงกระท าในระหว่างกระบวนการ
ออกแบบ หลกัจากท่ีมีการน าเสนอผลงานเพื่อประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญฝ่ายต่างๆ เพื่อ
ทดสอบการใช้งาน หรืทดสอบความพึงพอใจแลว้ จากนั้นนกัออกแบบจะตอ้งน าเอาขอ้เสนอแนะ
เหล่านั้นมาท าการแกไ้ขผลิตภณัฑใ์นรายละเอียดเพื่อใหจ้ดบกพร่องเหล่านั้นหมดไปซ่ึงอาจจะมีการ
แกไ้ขปรับปรุงเพียงเล็กนอ้ยเพื่อใหง้านออกแบบสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

สรุป การออกแบบผลิตภณัฑ์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ การออกแบบตน้ฉบบั การ
ออกแบบปรับปรุง การออกแบบพฒันา และการออกแบบแกไ้ขรายละเอียด 
 

ดังนั้นภาพรวมของวิชากายภาพเชิงกล เป็นวิชาท่ีต้องใช้ความรู้ในด้านกายภาควิทยา 
สรีรวิทยา และจิตวิทยา เข้าช่วยในการออกแบบ ตวัอย่างในข้อ 1. ช้ีให้เห็นว่าจะต้องมีการใช้
ประโยชน์จากสรีรวิทยาในการวดัสัดส่วนของร่างกายในการท าเกา้อ้ีเพื่อให้นัง่สบาย เช่น วดัความ
กวา้งของสะโพกเพื่อก าหนดความกวา้งของเกา้อ้ี วดัส่วนสูงจากฝ่าเทา้ถึงขาพบัเพื่อก าหนดส่วนสูง
ของท่ีนัง่ของเกา้อ้ี และวดัความยาวจากใตข้าพบัถึงกน้กบดา้นหลงัเพื่อก าหนดระยะจากดา้นหลงัถึง
ดา้นหนา้ของเกา้อ้ี เป็นตน้ ในท านองเดียวกนัเราก็อาจตอ้งใชว้ิชากายภาควิทยาเพื่อก าหนดวสัดุท่ีจะ
ใช้ในการท าเบาะท่ีนัง่ ก าหนดความหนาของท่ีนัง่ซ่ึงจะท าให้ผูน้ัง่รู้สึกสบายในเวลานัง่ ในแง่ของ
จิตวิทยาหมายถึงผลกระทบของสภาพแวดลอ้ม หรือส่ิงท่ีเราออกแบบท่ีมีผลต่ออารมณ์และจิตใจ
ของบุคคล เช่น ในกรณีของเกา้อ้ี ถา้เกา้อ้ีสูงเกินไปจนผูน้ัง่ห้อยเทา้โดยท่ีฝ่าเทา้ไม่สามารถแตะถึง
พื้น หรือ เกา้อ้ีแคบเกินไปจนไม่สามารถนัง่ไดเ้ตม็ท่ี ผูน้ัง่ก็จะรู้สึกไม่สบาย  

 สรุป ความส าคญัของกายวิภาคเชิงกลส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑ์ เป็นการออกแบบท่ี
จะตอ้งมีขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กบัมนุษยแ์ละความเป็นอยูข่องมนุษยโ์ดยเก่ียวขอ้งกบัพื้นฐานทางร่างกาย
มนุษยแ์ละสังคมส าหรับน าไปสู่ขั้นตอนการออกแบบอยา่งมีหลกัเกณฑ์ สัดส่วนทางดา้นกายวิภาค 
(Anatomy) ของมนุษยเ์ป็นปัจจยัส าคญัในการออกแบบการออกแบบท่ีดีจะไดผ้ลดี จะดอ้งแน่ใจว่า
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง การค านึงถึงสัดส่วนใชส้อยส่วนดวัไดแ้ก่ เก่ียวกบัมือซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือช้ินแรกของมนุษยใ์ชส้ัมผสั ท า หยิบ อุม้ บิด และกอบ ท านองเดียวกนัแขนท่ีช่วยใน
การยก อุม้ ดึง วตัถุต่างๆ หรือแมก้ระทัง่ขาก็ช่วยในการเคล่ือนไหวร่างกาย เคล่ือนท่ีไป 
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สรุป 
 
 กายวิภาคเชิงกล หมายถึง การออกแบบซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อนั
ประกอบไปดว้ย กายภาควิทยา สรีรวิทยา เป็นวิทยาศาสตร์ท่ีมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการ ท่ีศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม โดยศึกษาปัญหาการปรับตัวของมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมหรือสภาวะของงานให้เหมาะสมกับผู ้ปฏิบัติงานในเชิงความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 กายวภิาคเชิงกลมีความส าคญัต่อทางการแพทยใ์นการช่วยใหก้ารรักษาพยาบาลมนุษย ์ส่วน
ทางการออกแบบช่วยใหน้กัออกแบบมีความรู้ความเขา้ใจในโครงสร้างของมนุษย ์หนา้ท่ีส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการท างานของคนว่าท าไมจึงเกิดความเหน่ือยลา้ จาก
ระบบภายในร่างกายของมนุษย์ การท างานของมนุษย์เม่ือต้องเก่ียวข้องกับเคร่ืองจักรและ
ส่ิงแวดลอ้มของมนุษยใ์นการท างาน 

การออกแบบตามสัดส่วนร่างกายมนุษย ์ไดแ้ก่ ประโยชน์ในการจดัระบบการท างาน ผอ่น
คลายความตึงเครียด ขจดัความร้อน การใหค้วามสวา่ง การลดเสียง สัญญาณหรือเคร่ืองหมาย ขนาด
สัดส่วน และสรีรศาสตร์ 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ คือ การออกแบบเพื่อให้เหมาะสมสะดวกสบายสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของมนุษย ์และให้มนุษยส์ามารถใช้ความสามารถตามธรรมชาติท่ีตนมีอยู่ปฏิบติัการ
ตามท่ีตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีโดยอาศยัเทคโนโลยีในการออกแบบท่ีตั้งอยู่บน
พื้นฐานของวทิยาศาสตร์ชีวภาพ และความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม  

การออกแบบผลิตภณัฑ์ แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ การออกแบบตน้ฉบบั การออกแบบ
ปรับปรุง การออกแบบพฒันา และการออกแบบแกไ้ขรายละเอียด  
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ค าถามท้ายบทที ่1 
 

1. จงอธิบายความหมายของกายวภิาคเชิงกล 
2. จงบอกถึงความส าคญัของกายวภิาคเชิงกลส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
3. ประโยชน์ของการออกแบบตามสัดส่วนร่างกายมนุษยมี์อะไรบา้ง 
4. จงยกตวัอยา่งผลิตภณัฑก์บัขนาดและการใชง้านของร่างกายมนุษย ์
5. จงอธิบายการออกแบบผลิตภณัฑห์มายถึงอะไร  
6. จงยกตวัอยา่งประเภทของการออกแบบผลิตภณัฑก์บักายวภิาคเชิงกล 
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ใบงานที ่1 ฝึกปฏบิัติการ  
เร่ือง ผลติภัณฑ์กบักายวภิาคเชิงกล 

 
 ค าช้ีแจง : ใหน้กัศึกษาวาดภาพส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายกบัการใชง้านผลิตภณัฑ์ ลงใน
กระดาษ A4  มา 5 รูปแบบ ดงัแสดงในตวัอยา่ง 
 อุปกรณ์ : 1. กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด A4 

2. ดินสอ 4B  
3. ปากกาตดัเส้น เบอร์ 0.1 และเบอร์ 0.5 
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