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1. ที่มาและความหมาย

Ergonomics เร่ิมใช้เมื่อประมาณ 100 กว่าปี

เร่ิมโดย ศ.วอยส์ไซเอส จาสท์รเซโบรว์สกี้ ค.ศ. 1799 -1882

สงครามโลกครั้งที่ 2 

ใช้เพื่อการออกแบบเครื่องบิน เรดาร์ และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

ซึ่งเป็นการท างานร่วมกับ  วิศวกร  นักสรีรวิทยา นักมานุษยวิทยา และนักจิตวิทยา

Ergonomics รากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 ค า

Ergon แปลว่า สรีระ

nomos แปลว่า กฎทางธรรมชาติ

ดังนั้น Ergonomics หมายถึง กฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยการปฏิบัติงานหรือการท างานและ

สุขภาพของบุคคลในเชิงความสัมพันธ์สรีระกับสภาพแวดลอ้ม



1. ที่มาและความหมาย

Ergonomics เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของมนุษย์

เพื่อ การออกแบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับโครงสร้างร่างกายของมนุษย์

การเลียนแบบโครงสร้างร่างกายมนุษย์ในการวาดภาพเคลือ่นไหว

ให้มนุษย์ได้ใช้ความสมารถของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติในการเคลื่อนไหว

/ กับเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ





2. วัตถุประสงค์/ความส าคัญของการยศาสตร์

เพื่อ  ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของมนุษย์

ศึกษาขนาดสัดส่วนมาตรฐาน

ศึกษาการท างานของกระดูกและกล้ามเนื้อเพื่อการเคลื่อนไหว

น ามาเป็นฐานในการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ /ออกแบบตกแต่งภายใน



ขนาดผลิตภัณฑ์ที่

สัมพันธ์กับขนาด

ร่างกายมนุษย์



3.ความหมายของมนุษย์กับการออกแบบ

มนุษย์ >>>> บุคคลที่มี ลักษณะเฉพาะทางโครงสรา้ง

ร่างกายซึ่งแตกต่างกันไป ตามเพศ อายุ ได้แก่ ผู้หญิง ผู้ชาย 

เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ วัยชรา

การออกแบบ  การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นอย่างเป็นระบบเพือ่

ตอบสนองความต้องการด้านความสะดวกสบายในการใช้งานของมนุษย์





4.การศึกษามนุษย์กับการออกแบบ

เพื่อ ค้นหาสัดส่วนมนุษย์ ที่ถูกต้อง ในการท างาน โดยประยุกต์ใช้เข้ากับออกแบบ



ขนาดสดัส่วน ขอ้จ ากดั



4.การศึกษามนุษย์กับการออกแบบ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน/การใช้งาน และความปลอดภัยของมนุษย์









Rendering



Rendering





ออกแบบกรรไกร.....ที่สัมพันธ์กับการท างานของมือผู้ใช้งาน งานที่1 
สิ่งที่ต้องมี

ช่ืองาน/ขนาดสัดส่วนกลุ่มเป้าหมาย/ การท างานของมือ อย่างน้อย 2 ท่าทาง / เขียนแบบผลิตภัณฑ์ 

/ ภาพผลิตภัณฑ์ / ภาพการประกอบช้ินส่วนต่างๆ 

งานที่ 1 ก าหนดส่ง วันที่ 
กระดาษร้อยปอนด์ ขนาด A4 ลงสีสวยงามตามถนัด

1. Design Brief/mood tone แบบรวบรวมอารมณ์งาน 9 ธันวาคม

2. Sketch Ergonomics แบบสเกตสัดส่วนร่างกายกับการใช้งาน 9 ธันวาคม

3. Sketch Design แบบสเกตการออกแบบ 16 ธันวาม

4. Prototype  ต้นแบบผลงาน ขนาด 1:1 30 ธันวาคม



กระบวนการออกแบบกรรไกร.....ที่สัมพันธ์กับการท างานของมือผู้ใช้งาน
สิ่งที่ต้องมี

ช่ืองาน /ขนาดสัดส่วนกลุ่มเป้าหมาย/ การท างานของมือ อย่างน้อย 2 ท่าทาง / เขียนแบบผลิตภัณฑ์ / ภาพผลิตภัณฑ์ / ภาพการประกอบช้ินส่วนต่างๆ 

งานที่1

1. หน้าที่หลัก>>>ประโยชน์ใช้งาน

2. ใช้งานอย่างไร

3. ผู้ใช้งานเป็นใคร

4. รูปร่างลักษณะ มาจากไหน 
(รูปทรง โครงสร้าง ผิวสัมผัส ลวดลาย สีสัน)

5. วัสดุท าจากอะไร 

6. การประกอบสร้างส่วนต่าง ๆ อย่างไร

7. รูปแบบโดยรวมของงานอารมณ์ไหน

Main functions >>> benefits of use

How to use it

Who are the users?

Where does the appearance come from?

(Shape, structure, surface, pattern, color)

What material is made of

How to assemble the parts

Mood Tone



กระบวนการออกแบบกรรไกร.....ที่สัมพันธ์กับการท างานของมือผู้ใช้งาน
สิ่งที่ต้องมี

ช่ืองาน /ขนาดสัดส่วนกลุ่มเป้าหมาย/ การท างานของมือ อย่างน้อย 2 ท่าทาง / เขียนแบบผลิตภัณฑ์ / ภาพผลิตภัณฑ์ / ภาพการประกอบช้ินส่วนต่างๆ 

งานที่1

1. หน้าที่หลัก>>>ประโยชน์ใช้งาน

2. ใช้งานอย่างไร

3. ผู้ใชง้านเป็นใคร

4. รูปร่างลักษณะ มาจากไหน 
(รูปทรง โครงสร้าง ผิวสัมผัส ลวดลาย สีสัน)

5. วัสดทุ าจากอะไร /เทคนิควิธีการ

6. การประกอบสร้างส่วนต่าง ๆ อย่างไร

7. รูปแบบโดยรวมของงานอารมณ์ไหน

ตัด............. >>>>>> เสริมบารมี

ใช้ สองนิ้ว นิ้วโป้ง  นิ้วชิ้

ผู้หญิง / สาวประเภทสอง 

Inspire  จระเข้

ปากจระเข้ ล าตัว หางจระเข้ ผิวลวดขรุขระ สีGraphite

สแตนเลส ทองเหลืองปัดด า เทคนิคดุลลายแบบเครื่องเงิน

5 ชิ้นส่วน ด้ามจับ ใบมีด สลักยึด

สวยงามหรูหรา มีคุณค่า   




