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บทคัดย่อ
การศึกษาเก้าอี้การยศาสตร์เป็นการศึกษาแนวโน้มการออกแบบเก้าอี้ที่สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคโดย
พิจารณาสุขภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งเป็นฐานความรู้ของนักออกแบบและผู้วิจัยในการออกแบบแบบ
เก้าอี้การยศาสตร์โดยสามารถนําไปปรับใช้ได้กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มต่างๆต่อไปในบทความนี้ได้กล่าวถึงเก้าอี้การยศาสตร์ที่มีการ
ออกแบบสําหรับคนทํางานในสํานักงานโดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น1)ความรู้ทั่วไปและประโยชน์ของเก้าอี้การยศาสตร์2)สาเหตุที่
ต้องมีการออกแบบเก้าอี้การยศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคคือการนั่งในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือนั่งโค้งงอเป็น
เวลานานๆโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถซึ่งจะนําไปสู่อาการปวดหลังไหล่และคอการปวดหลังเกิดจากการที่กระดูกสันหลังเกิดการกดทับ
เป็นเวลานานๆ ทําให้เกิดแรงดันภายในกระดูกสันหลังเมื่อเจลระหว่างข้อต่อถูกกดทับเวลานานๆ ก็จะนําไปสู่การเสื่อมของ
กระดูกสันหลังตามมา3)การออกแบบและพัฒนาที่มุ่งเน้นในเรื่องของการตอบสนองความต้องการและ ปัญหาที่เกิดขึ้นของ
ผู้บริโภคในเรื่องสุขภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทํางานโดยการออกแบบเก้าอี้การยศาสตร์ ที่สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ให้มีความสะดวกสบายในการใช้งานซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยนําหลักการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการออกแบบและผลิต
คําสําคัญ : การออกแบบและพัฒนา, เก้าอี้การยศาสตร์, การปวดหลัง

Abstract
The study of ergonomic chair was the study of the trend of chair design that responds to the need
of consumers by realizing the health and efficiency in work which is the knowledge base of the designers
and researchers in designing the ergonomic chair and be able to adapt of its usage with other consumer
groups afterward. This article was covered the ergonomic chair designed for the user group with offices in
the following aspects: 1). The general knowledge and benefit of the ergonomic chair; 2). The cause to lead
to design the ergonomic chair which mostly originated from sitting in wrong posture for a long period
without switch to another position, caused the pressure inside the backbone when gel between the bone's
joint had been pressed leading to the its worn-out; 3). The design and development of ergonomic chair
which focused in response to the consumers’ desire and problem in health, security and efficiency in work
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and be able to adjust to the need of the users as well as show the social responsibility by carry on the
designed principle for the environment when design and produce the product.
Keyword : Design and Development, Ergonomic Chair , Back Pain
บทนํา
จากสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทําให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้นมีจํานวนผู้มีงานทํานอก
ภาคเกษตรกรรมในปี 2554 จํานวนประมาณ 24 ล้านคนเมื่อพิจารณาถึงชั่วโมงการทํางานพบว่าส่วนใหญ่ทํางานมากกว่า 7
ชั่วโมง หรือ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์จํานวน 32 ล้านคนคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทุกสํานักงานมีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่าง
แพร่หลายทั้งใน ภาครัฐและเอกชนซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนช่วยในการทํางานและจากการแข่งขันที่ต้องแข่งกับเวลาทําให้
คนทํางานต้องใช้เวลาในการทํางานมากขึ้นอาจทําล่วงเวลาหรือการงานกลับไปทําที่บ้านการทํางานกับคอมพิวเตอร์การกด
แป้นพิมพ์หรือนั่งทํางานกับเครื่องเป็นเวลานานโดยไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายส่งผลต่อปัญหาความปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นข้อมือไหล่หลังหรือเอวและมีความเครียดซึ่งทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีอาการหงุดหงิดขาดสมาธิ
เกิด ความล้า การที่ ผู้ ป ฏิบั ติง านมีอ าการเจ็บ ปวดไหล่ ปวดหลั ง และปวดเอวต้ องศึก ษาดูถึ ง สาเหตุ ที่ทํ าให้ เกิด อัน เนื่อ งจาก
สภาพแวดล้อมการทํางานหรือ ขนาดของโต๊ะและเก้าอี้ของผู้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ตลอดจนถึงท่าทางการทํางานซึ่งมีผลการ
หมุนเวียนของโลหิตไม่สะดวก กล้ามเนื้อของร่างกายจะได้รับออกซิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอ จึงควรจัดสภาพและท่าทางการนั่งที่
เหมาะสม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทําให้คนทํางานที่มีอาการเหล่านี้ ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการบรรเทาและรักษานอกจากนั้นยัง
ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการทํางานที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยเช่นกัน การพัฒนาเก้าอี้ทํางานจากเดิมให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึก
สบายในขณะนั่งทํางาน ซึ่งผลตอบรับทางอุตสาหกรรมนี้ปรากฏว่ามีการขยายตัวตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นสะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ที่มีความต้องการเก้าอี้การยศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะเป็นเก้าอี้ที่มีราคาแพง แต่ก็ยังเป็นที่
ต้องการของตลาดซึ่งสามารถสังเกต จากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมของตลาดโลกและจํานวนรูปแบบ ของผลิตภัณฑ์ท่ีมี
การพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนา ทั้งในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการใช้งานของผู้ใช้แต่ทั้งนี้ก็มีการคํานึง
การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแต่สําหรับประเทศไทยนั้นยังไม่มีผู้ผลิตเก้าอี้การยศาสตร์จะมีเพียงแต่ตัวแทนจําหน่าย
ให้กับรายใหญ่ซึ่งถ้ามีการพัฒนาเก้าอี้การยศาสตร์ให้สอดคล้องกับขนาดสัดส่วนและสรีระของคนไทยก็จะเป็นช่องทางในการ
จําหน่ายต่อไป

เก้าอี้การยศาสตร์
Ergonomics มาจากคําในภาษากรีก 2 คํา คือคําว่า "Ergon" ที่หมายถึง งาน และอีกคําหนึ่งคือคําว่า Nomos ที่
หมายถึง กฎธรรมชาติ (Natural laws) เมื่อนํามารวมกันจึงกลายเป็นคําว่า "Ergonomics" หรือ "Law of Work" แปลได้ว่า กฎ
ของงาน สภาพการทํางาน
เก้าอี้การยศาสตร์หมายถึงเก้าอี้ที่ถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ของมนุษย์ มีการออกแบบที่เอื้ออํานวยและคํานึงถึง
การรักษาสภาพของท่านั่งให้เหมาะสมกับลักษณะของร่างกายที่แตกต่างกันเพื่อลดปัญหาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจากการนั่ง
เป็นระยะเวลานาน ๆ เก้าอี้การยศาสตร์ถูกออกแบบมาใช้กับผู้ที่ต้องทํางานโดยการนั่งนาน ๆ ซึ่งก็คือคนทํางานในสํานักงาน
จึงมักเรียกว่า "Ergonomic Office Chair & Ergonomic Work Chair"
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เก้าอี้การยศาสตร์มีประโยชน์คือช่วยลดการปวดเมื่อยของหลังในขณะนั่ง มีความสามารถในการปรับระดับซึ่งสามารถ
ตอบสนองให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายในขณะนั่งทํางานช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะนั่งได้ดีป้องกันความไม่สบาย
จากการนั่งและการกดทับที่เกิดขึ้นในร่างกายทําให้เกิดอาการเรื้อรังตามมาถึงแม้ว่าเก้าอี้การยศาสตร์จะเป็นเก้าอี้ที่มีราคาแพงแต่
ด้วยคุณประโยชน์และความสะดวกสบายจึงทําให้ยังคงเป็นที่ต้องการในท้องตลาด

ภาพ 1 เก้าอี้การยศาสตร์
(ที่มา : http://www.thebuzzmedia.com/
shopping-for-an-office-chair/, [6/11/2012])

ภาพ 2 เก้าอี้การยศาสตร์
(ที่มา : http://markjosefsberg.com/alexandertechnique/ reverse-ergonomics, [6/11/2012])

ภาพ 3 เก้าอี้การยศาสตร์
(ที่มา : hermanmiller, [6/11/2012])

ทําไมต้องมีเก้าอี้การยศาสตร์
จากการรายงานของสํานักงานสถิติพบว่าผู้มีงานทํามีปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทํางานจํานวน4.36 ล้านคน
ซึ่งมีปัญหาในเรื่องอริยาบทในการทํางาน เปิดเผยผลวิจัยในปัจจุบันตัวเลขคนทํางานมีมากขึ้นส่งผลกระทบให้กลุ่มคนเหล่านี้มี
อาการปวดหลัง ปวดไหล่และปวดคอเป็นอย่างมากโดยผลสํารวจระบุอย่างชัดเจนว่าคนทํางานสํานักงานเกิดอาการเหล่านี้ถึง
99.8 เปอร์เซ็นต์ การทํางานที่ต้องอยู่ในอิริยาบทเดิมๆ นานเกินไปควรลุกเปลี่ยนอิริยาบทบ่อยๆ เมื่อต้องทํางานหน้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆ คนทํางานในสํานักงานกว่า 90 % มีการนั่งทํางานนานเกิน 1 ชั่วโมงโดยไม่เปลี่ยนอริยาบถจะ
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นํามาซึ่งโรคปวดเมื่อยโดยมีสาเหตุมาจากการนั่งทํางานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานในแต่ละวันซึ่งมาจากการนั่งที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ,2555, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ,2555)
ดร.แพทริก อิริคสัน ไคโรแพรคเตอร์ จากสหรัฐอเมริกากล่าวว่าอาชีพที่เสี่ยงเป็นโรคปวดหลังมากที่สุดก็คือนักกราฟฟิก
ดีไซน์ พนักงานคีย์ข้อมูลและนักบัญชี คนเหล่านี้มักจะใช้เวลานั่งอยู่ที่โต๊ะคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ เกิน 1 ชั่วโมงบางทีก็
ข้ามคืนและที่แย่ไปกว่านั้นยังมีวิธีการนั่งแบบผิดลักษณะท่าทางจึงมีความเสี่ยงต่อโรคนี้สูงถึง 55เปอร์เซ็นต์และมีการใช้เก้าอี้ไม่
ตรงกับสรีระของผู้ใช้จึงทําให้เกิดอาการปวดหลังตามมาได้ รวมทั้งการปรับเก้าอี้จัดวางคอมพิวเตอร์และจัดองค์ประกอบต่างๆ
(หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. ปวดหลังจากการนั่งทํางานในออฟฟิต (ออนไลท์) 2555) การนั่งในท่าทางที่ไม่ถูกต้องคือนั่งในท่าโค้ง
งอเป็นเวลานานๆ ก็จะนําไปสู่การปวดหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสื่อมของกระดูกสันหลัง แรงเค้นที่เกิดจากการกดทับของข้อต่อ
กระดูกสันหลังทําให้เกิดแรงดันภายในกระดูกสันหลังขึ้นซึ่งจะทําให้เกิดอาการเมื่อยล้าและไม่สบายตามมา นอกจากนั้นยังมีปัจจัย
ภายนอกอื่นๆ เช่น เพศ อายุและอาชีพ (C. Campbell, S.J. Muncer,2005 and Andersson GBJ 1981) (ดังภาพที่ 4)

ภาพ 4 แสดงแรงกดของหมอนรองกระดูกสันหลังเมื่อนั่งบนท่าต่างๆกัน
(ที่มา : http://doctor.or.th/article/detail/3127, [30/11/2012])
การปวดหลังพบว่า 21%

นั้นมีสาเหตุมาจากการนั่ง ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงการนั่งโค้งงอซึ่งอาจจะเป็นได้ยากอัน

เนื่องมาจากการเคยชินของแต่ละบุคคล มีนักวิจัยพยายามศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทําให้เกิดการปวดลังและพบว่าการที่จะช่วยลด
อาการดังกล่าวนอกจากจะต้องนั่งในท่าที่ถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ที่ช่วยเสริมกระดูกสันช่วงล่างและการออกแบบให้เก้าอี้มีท้าวแขน
เพื่อช่วยในการกระจายแรงดันของน้ําหนักตัวไปสู่หลัง(Andersson BJ, Ortengren R and Nachemson AL,2000) Anderson
พบว่าการออกแบบเก้าอี้ที่มีพนักเสริมกระดูกสันหลัง ช่วงล่างจะช่วยในการดันกระดูกสันหลังให้ตรงไม่โค้งงอได้ การออกแบบ
พนักพิงหลังที่มีความเอียงสามารถช่วยกระจายแรงดันภายในที่เกิดจากการนั่งแทนที่จะกดทับลงที่นั่งเพียงอย่างเดียว
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(Beach, Tyson A.C. and 2005, Naser Nawayseh, Michael J. Griffin ,2004 ) การออกแบบเก้าอี้ให้มีท้าวแขนพบว่า
สามารถช่วยในการกระจายน้ําหนักของกล้ามเนื้อหลังบริเวณกระดูกสะบัก (trapezius supraspinatus) แนวบนกระดูกต้นแขน
ด้านหน้า (anterior deltoid) และลดการปวดไหล่ (Andersson, B. J. G,1974, Ericson, M.O. and Goldie, I , 1989 )เก้าอี้
กับอาการปวดหลังที่เกิดจากการนั่งมีหลายสาเหตุ เช่น การนั่งทํางานในท่าที่ไม่ถูกต้องและการเลือกเก้าอี้ไม่เหมาะสมมีการ
ศึกษาวิจัยกันมากในเรื่องของเก้าอี้เพื่อลดอาการปวดหลัง เช่น เก้าอี้นั้นเมื่อนั่งแล้วการทํางานของกล้ามเนื้อต้องลดลงและ
ประเด็นที่สําคัญคือแรงกดที่เกิดขึ้นที่หมอนรองกระดูกสันหลัง ซึ่งแรงกดนี้เกิดจากน้ําหนักตัวและท่าทางของแต่ละคนโดยแรงกด
ส่งผลถึงการล้าและการปลิ้นของหมอนรองกระดูกได้และอาจส่งผลรุนแรงถ้าการปลิ้นนั้นมีการกดทับเส้นประสาทหลัง
(ดังภาพที่ 5) จากการวิจัยโดยใช้เข็มขนาดเล็กแทงเข้าไปในหมอนรองกระดูกและที่ปลายเข็มสามารถวัดแรงกดได้พบแรงกดท่า
นอนจะมีแรงกดที่หมอนรองกระดูกสันหลังน้อยกว่าท่ายืนตรง ซึ่งท่ายืนตรงมีแรงกดที่น้อยกว่าท่านั่งตรงและท่านั่งตรงก็จะมีแรง
กดน้อยกว่าท่านั่งหลังโค้งงอและท่านั่งที่มีการบิดตัว ขณะเดียวกันพบว่าเก้าอี้ท่ีมีพนักพิงสามารถช่วยลดแรงกดต่อหมอนรอง
กระดูกในท่านั่งได้แต่ถ้าเลือกเก้าอี้ที่นั่งแล้วไม่สบายก็จะเกิดอาการปวดล้า ชาและเมื่อยน่องบริเวณด้านหลังเข่ามีหลอดเลือดแดง
ใหญ่และเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาและเท้า ซึ่งหลอดเลือดและเส้นประสาทเหล่านี้มีความสําคัญมากหากถูกกดทับอาจทําให้เกิด
อาการชา เมื่อยล้า และกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ ดังนั้นร่างกายจึงทําการปกป้องโดยให้หลอดเลือดและเส้นประสาทเหล่านี้อยู่ใต้ต่อม
กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่อ่อนนิ่ม อย่างไรก็ตามถ้านั่งเก้าอี้ที่สูงเกินไปจนขาห้อยลอยน้ําหนักจะไม่ตกถึงพื้นแต่ไปตกอยู่ที่เบาะนั่ง
ส่วนหน้าหรือถ้าเก้าอี้นั้นมีส่วนหน้าของเบาะนั่งที่สูงกว่าส่วนหลังและทําจากวัสดุที่แข็งก็สามารถกดทับต่อเนื้อเยื่อใต้เข่าซึ่งมีผล
ทําให้เส้นประสาทหรือหลอดเลือดนั้นได้รับการกระทบกระเทือนไปด้วย

ภาพ 5 แสดงโครงสร้างกระดูกสันหลังช่วงล่าง
(ที่มา : http://www.thaitravelhealth.com/blog/archives/988, [28/11/2012] )
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ภาพ 6 เปรียบเทียบการนั่งท่าตรงกับท่าโค้งงอ
(ที่มา : http://themagazineofyoga.com/blog/2010/04/18/back-pain/, [28/11/2012])
Dowell, Green and Yuan ได้วิจัยโดยการสังเกตจากภาพพบว่าสามในสี่ของการศึกษาท่านั่งตั้งแต่การนั่งตรงจน
กลับมาตําแหน่งเดิมของกลุ่มตัวอย่างที่ทํางานกับคอมพิวเตอร์ จํานวน 33 คนพบว่า ไม่มีการเคลื่อนไหวและ 75% พบว่าไม่มีการ
นั่งเอนของพนักพิงเก้าอี้เลย (ดังภาพที่ 7) แต่เมื่อมีการนําเก้าอี้การยศาสตร์ที่มีความเหมาะสมกับสรีระและมีความสูงถึงกระดูก
สันหลังส่วนบนหรือทรวงอกไปใช้ในการทํางานพบว่ามีจํานวนลดลง 43% ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีการนั่งในท่าเอนมากและบ่อยขึ้นซึ่งมี
ท่านั่งสอดคล้องกับตําแหน่งการเอียงของพนักพิง ( Dowell, Green, and Yuan ,2001)

ภาพ 7 การบันทึกท่านั่งจากการสังเกตภาพ
(ที่มา : http://www.hermanmiller.com/research/solution-essays/maintaining-concordance-as-seated-postureschange.html, [6/11/2012]

161

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556
____________________________________________________________________________________________
การออกแบบสภาพของการนั่งตั้งแต่ท่านั่งตรงจนถึงการเอนจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพการทํางานตําแหน่งของ
ใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ หน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ช่วยในการทํางานอื่นๆ ไปจนถึงการเคลื่อนไหวด้วยการใช้งาน
ผู้ใช้นั้นต้องการให้มีความสะดวกสบายและมีความสัมพันธ์ในการทํางานมากที่สุด

การออกแบบและพัฒนาเก้าอี้การยศาสตร์
เก้าอี้การยศาสตร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีรายได้สูง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาชีพทํางาน
สํานักงาน เก้าอี้การยศาสตร์จะมีราคาสูงโดยส่วนใหญ่จะมีราคาตั้งแต่ 500-3,000 ดอลล่าสหรัฐหรือประมาณ 15,000 -90,000
บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการเพิ่มเติมของผู้บริโภคเอง สิ่งสําคัญที่ผู้บริโภคจะพิจารณาในการเลือกซื้อคือคุณภาพของเก้าอี้ก่อน
พิจารณาเพียงราคาขาย
อุตสาหกรรมเก้าอี้การยศาสตร์มีการขยายอย่างรวดเร็วตามความต้องการของผู้บริโภค มีผู้ผลิตรายใหญ่ แบรนด์ที่ได้รับ
ความนิยมได้แก่Steelcase,HermanMiller,Humanscaleและ Knoll ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่อยู่ในแถบยุโรป และอเมริกา ส่วนเอเชียมี
แบร์นของประเทศญี่ปุ่นคือ Okamura และมีช่องทางการจัดจําหน่ายคือผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากตัวแทนจําหน่ายหรือ
ร้านค้าออนไลท์ สําหรับในประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตโดยตรงแต่จะมีเพียงตัวแทนจําหน่ายของผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น Modern form
เป็นตัวแทนจําหน่ายของ Steelcase และ Chanintr Living (Thailand) Limited, CHM Systems, Ltd. เป็นตัวแทนจําหน่าย
ของ Herman miller เป็นต้น
ผู้ผลิตรายใหญ่ได้ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจเนื่องจากมีการพัฒนาการผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมีการทําวิจัยก่อนที่
จะทําการพัฒนาการออกแบบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้เก้าอี้ที่มีการใช้งานที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากที่สุดซึ่งพบว่าการ
ออกแบบเก้าอี้การยศาสตร์ นอกจากจะต้องสอดคล้องกับการใช้งานแล้วจําเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับสรีระของผู้ใช้ด้วย ดังนั้นจึง
ควรออกแบบเก้าอี้การยศาสตร์ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ พื้นฐานสําคัญสําหรับเก้าอี้การยศาสตร์ที่
จะต้องมีได้แก่ ความสูงของที่นั่งง่ายต่อการปรับระดับที่นั่งมีความกว้างและลึกที่สอดคล้องกับผู้ใช้มีส่วนเสริมพนักพิงหลังช่วงล่าง
พนักพิงสามารถปรับระดับความเอียงได้ มีท้าวแขนที่สามารถปรับได้ มีฐานที่มั่นคง วัสดุที่ใช้ในการผลิตที่นั่งและหลังควรจะให้
ความรู้สึกสบายในขณะนั่งเป็นเวลานาน
จากกระแสของสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ผู้ผลิตต่างให้ความสําคัญโดยแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Herman miller ได้นําหลักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-design) มาใช้เป็นแนวทาง
ในการออกแบบและผลิตมีการออกแบบให้สามารถถอดประกอบได้เพื่อง่ายต่อการผลิตและง่ายต่อการรีไซเคิล สามารถนําเก้าอี้ไป
รีไซเคิลได้มากกว่า 90% และลดคาร์บอนได้ถึง 7% (ดังภาพที่ 8)
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ภาพ 8 การแยกชิ้นส่วนประกอบเก้าอี้การยศาสตร์ ของHerman miller รุ่น Aron chair
(ที่มา : http://www.hermanmiller.com)
Okamura เป็นบริษัทของญี่ปุ่นที่มีมาตรการป้องกันภาวะโลกร้อน ลดการใช้วัสดุ การกําจัดทรัพยากรและมีมาตรการป้องกัน
มลพิษ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ Steelcase มีหลักการ
พัฒนาแบบยั่งยืนโดยการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยคํานึงถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และจัดการด้านการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO²) และสารประกอบอินทรีย์ที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ
หลัก (VOCs) รวมทั้งลดการใช้บรรจุภัณฑ์ ลดการทิ้ง และการใช้น้ําอย่างประหยัด ลดการใช้พลังงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยเป็นหลัก

บทสรุป
เก้าอี้การยศาสตร์มีการออกแบบที่เอื้ออํานวยและคํานึงถึงการรักษาสภาพของท่านั่งให้เหมาะสมกับลักษณะของร่างกาย
ที่แตกต่างกันเพื่อลดปัญหาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจากการนั่งเป็นระยะเวลานานเพราะช่วยลดการปวดเมื่อยของหลังในขณะ
นั่ง ซึ่งเกิดจากการกดทับที่เกิดขึ้นในร่างกายทําให้เกิดอาการเรื้อรังตามมาสามารถตอบสนองให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายต่อการ
นั่งในขณะนั่งทํางาน สาเหตุที่ต้องมีการออกแบบเก้าอี้การยศาสตร์มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งการนั่งในท่าโค้งงอเป็น
เวลานานๆ โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถจะนําไปสู่อาการปวดหลังซึ่งเกิดจากการที่กระดูกสันหลังเกิดการกดทับเป็นเวลานานการ
ออกแบบเก้าอี้การยศาสตร์มีแนวทางในการออกแบบ โดยพัฒนาในเรื่องของการตอบสนองความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นของ
ผู้บริโภคในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยและสอดคล้องกับการทํางานโดยการออกแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้มีพนักพิงหลังที่มีส่วนเสริมกระดูกสันหลังช่วงล่างเพื่อดันการโค้งงอของแผ่นหลัง มีท้าวแขนที่ช่วยในการกระจายน้ําหนัก
มีที่นั่งสามารถปรับความลึกกว้างได้ตามสรีระของผู้บริโภคมีที่นั่งที่สามารถปรับระดับความสูงของที่นั่งได้ เพื่อลดการกัดทับของ
ต้นขาและมีฐานที่แข็งแรงทั้งนี้จะต้องคํานึงถึงหลักการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
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