
 
 

บทที่ 1 

บทนํา 

 
 การยศาสตรเปนคําศัพทท่ีบัญญัติข้ึนมาใหมจากคําวา  Ergonomics   คําวา  การย กับ
ศาสตร  ซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2539 : 90 ,  783)  นิยามคําวา  “  การย 
[กาน]  น. หนาท่ี , กิจ ,ธุระ , งาน (ส.) .....   ศาสตร  -  [สาดสะตระ - ,  สาด]  น.  ระบบวิชาความรู ,  
มักใชประกอบคําอ่ืน  เชน   วิทยาศาสตร .............  (ส.) ”   ดังนั้น  การยศาสตร หมายถึง  ระบบวิชา
ความรูท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของมนุษยท่ีเกี่ยวของและสัมพันธกับส่ิงแวดลอมท้ังหมด  สวน          
คําวา  Ergonomics   นั้น มีรากศัพทมาจากภาษากรีก  2  คํา  คือ  “ ergon ”  แปลวา  “ งาน ”   และ           
“ nomos”   แปลวา  “ กฎเกณฑทางธรรมชาติ ”  ดังนั้น  Ergonomics  จึงหมายถึง  กฎเกณฑหรือ 
ศาสตรท่ีวาดวยพฤติกรรมการปฏิบัติงานและสุขภาพของบุคคล (Well – being) ใน                               
เชิงความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการทํางาน (จรัณ  ภาสุระ, 2539 : 11)      
 ผูท่ีนําศัพทคํานี้มาใชเปนคนแรก คือ    ศาสตราจารย  Wojciech Jastrzebrowski                           
นักการศึกษาและนักวิทยาศาสตรชาวโปแลนด  ซ่ึงมีชีวิตอยูในชวงป  ค.ศ. 1799 – 1882   หลังจาก
นั้นก็เปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในประเทศตาง ๆ  ทางแถบยุโรป 
 การยศาสตร  (Ergonomics)   นิยามส้ัน ๆ  ไดวา  เปนความรูท่ีเกี่ยวของกับการประยุกต
หลักการ วิธีการขอมูลท่ีไดจากความรูในสาขาตาง ๆ  เชน  ความรูทางการแพทย  ซ่ึงไดแก                  
กายวิภาคศาสตร  สรีรวิทยา  จิตวิทยา  รวมท้ัง  ความรูดานวิศวกรรม   ส่ิงแวดลอมและ                             
ชีวกลศาสตร  เปนตน เพื่อพัฒนาระบบการทํางานของมนุษยหรือมีมนุษยเขาไปเกี่ยวของ                             
( นริศ  เจริญพร,2543 : 1 ) ซ่ึงความรูเหลานี้บางสวนมีตนกําเนิดมาจากนักปรัชญาและ
นักวิทยาศาสตรโบราณและตอมาไดมีการพัฒนาเนื้อหาความรูบูรณาการรวมกันตอมาเร่ือย ๆ                
จนเกิดสาขาวิชาใหม ๆ  เกิดข้ึนมากมาย 
 ในการศึกษาวิชาการยศาสตร (AE 313) นี้  จะมุงเนนศึกษาระบบโครงสรางของกระดูก
และกลามเนื้อเพื่อศึกษา  ลักษณะความสวยงาม  (Beauty)  รูปทรง  (Form)   สัดสวน  (Proportion)  
กริยาทาทาง (Action)    การทรงตัว  (Equilibrium  Balancing)   การเคล่ือนไหว (Expression  in    
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Action)  และขอจํากัดในการเคล่ือนไหวของรางกาย  ความแตกตางระหวางเพศและวัย ความ  
สามารถในการมองเห็น  การไดยิน การรับรู  ความปลอดภัย และสาเหตุท่ีมีผลตอ สมรรถภาพ            
การทํางานของมนุษย 
 ในการศึกษาการยศาสตรและกายวิภาคศาสตรนั้นจําเปนตองทําความเขาใจกับศัพทตาง ๆ  
ทางกายวิภาคศาสตรศัพทสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ  ภาษากรีก  และภาษาละติน  ท้ังนี้เพ่ือใหได
ทราบความหมายและเขาใจศัพทเฉพาะท่ีเปนสากล  เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจกับ
เนื้อหาวิชาและการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตอไป   เพื่อใหเขาใจศัพทตาง ๆ  ในกระบวนวิชานี้ไดดี   
ผูบรรยายใชภาพประกอบในการอธิบายศัพทตาง ๆ  ในการบรรยาย และเนนศึกษามหากายวิภาค
ศาสตร (Gross Anatomy  หรือ   Macroscopic Anatomy)  คือ วิชาท่ีวาดวยอวัยวะและสวนประกอบ
ของรางกายท่ีมองเห็นไดดวยตาเปลา 
 

ศัพททางการยศาสตรและกายวภิาคศาสตรท่ีเกี่ยวกับกระดูกและกลามเนื้อ 
 

ศัพทเกี่ยวกับกระดูกและกลามเน้ือท่ีควรทราบไดแก 
 
 

ศัพท ความหมาย 
bone กระดูก 
skeleton โครงกระดูก , โครงราง 
skull กะโหลกศีรษะ 
cranium กระโหลกสมอง , กะโหลกศีรษะ 
nasal ซ่ึงเกี่ยวกับจมูก 
body สวนลําตัวของกระดูก 
process กระดูกเปนแงยื่นออกมา 
axial ซ่ึงต้ังอยูบนแกน , เกีย่วกับแกนกลาง 
extremity สวนปลายสุด , แขน , ขา 
appendicular เกี่ยวกับส่ิงท่ืยืน่ออกมา 
suture รอยตอกระดกู 
spine กระดูกยื่นแหลมเปนสัน 
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ศัพท ความหมาย 
greater ขนาดใหญ 
longus ยาว 
arch สวนโคง 
quaratus เปนเหล่ียม 
magnus, major , maximus ขนาดใหญ ,  ใหญกวา , ใหญท่ีสุด 
pavas , minor , minimus ขนาดเล็ก , เล็กกวา ,  เล็กท่ีสุด 
mala แกม , กระดูกแกม 
vertebra กระดูกสันหลัง 
thoracic ซ่ึงเกี่ยวกับทรวงอก 
joint ขอตอ 
abduction การกางออกหางไปจากแกนของรางกาย, การดึงใหกางออก 
adduction การดึงเขาสูแกนกลาง 
flexion การงอโคง 
extension การเหยยีด 
elevation การยกข้ึน 
erection การต้ังข้ึน , การแข็งตัวข้ึน 
tensor กลามเนื้อยืด หรือ ทําใหตึง 
rotation การหมุน 
depressor ส่ิงท่ีกด 
compressor ส่ิงท่ีกด , ส่ิงท่ีบีบรัด 
supination การหงาย ,  การหงายฝามือข้ึน 
pronation การคว่ํา ,  การหันฝามือลง 
tilt , tilting เอียง ,  การเอียง 
agonist ,  หรือ  prime  mover กลามเนื้อหลักท่ีทําใหเกิดการเคล่ือนไหวของขอในทิศทางใด

ทิศทางหนึ่ง 
internal  ดานขางใน 
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ศัพท ความหมาย 
internal  ดานขางใน 
external ดานขางนอก 
anterior ขางหนา 
posterior ขางหลัง 
superior ขางบน 
inferior ใต , ต่ํากวา 
tendon , ligament เอ็น 
elastic ซ่ึงยึดหยุนได 

 
 

 Anatomical  plane  and position  
  วิชาการยศาสตรและกายวิภาคศาสตรมีความเกี่ยวของกับเร่ืองของทิศทาง  ความตื้น              
ความลึก หรือลักษณะภายในและภายนอก  ดังนั้นศัพททางการยศาสตร และกายวิภาคศาสตรท่ี
แสดงถึงตําแหนงตาง ๆ  จึงมีความสําคัญ  ซ่ึงผูศึกษาวิชานี้ควรจะทราบไว อันไดแก 
 

  1.  Anatomical  plane 
   Anatomical  plane  หรือ ระนาบรางกายมนุษย หมายถึง การตัดแบงระนาบ (Body 
plane )  ซ่ึงสามารถแบงออกได  3   ระนาบ คือ 
 

   1.1  Median ( midsagittal )  plane คือ การตัดผานรางกาย  ผานกลางลําตัว 
(midline)  ทําใหแบงรางกายเปนซีกขวาและซาย  สวนแนวท่ีไมตัดผานแกนกลางลําตัว  แตตัดแบง
รางกายเปนซีกขวาและซาย  เรียกวา  Sagittal  plane  
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ภาพท่ี  1.1   Sagittal  plane 
แบงรางกายออกเปนซีกขวาและซาย 
ท่ีมา  :   Keith  L.  Moore and Arthur  F. 
 Dalley  II ,  1999 :  5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.2  Frontal  ( coronal )  plane คือ การตัดผานรางกาย  แบงเปนสวนท่ีอยูดานหนา 
(anterior)  และสวนท่ีอยูดานหลัง  (posterior)  
   
 
 
            
            
             

 

 
ภาพท่ี  1.2   Frontal  (coronal)  plane  
แบงรางกายออกเปนดานหนา (anterior 
และ ดานหลัง (posterior) 
ท่ีมา  :    Keith  L.  Moore and Arthur        
               Dalley  II ,  1999 :  5 
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  1.3  Transverse ( horizontal )  plane  คือ  การตัดแบงรางกายเปนสวนบน (superior ) 
และสวนลาง  (inferior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  1.3   Transverse   (horizontal)  plane 
การตัดแบงรางกายสวนบนและลาง 

ท่ีมา :  ธวัชชานนท  สิปปภากุล,  2548 :  57 
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