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อุปกรณ์ส าหรับบริหารกลา้มเน้ือขา 

สาขาวทิยาการทีเ่กี่ยวข้องกบัการประดิษฐ์ 

วศิวกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ส าหรับบริหารกลา้มเน้ือขา 5 

ภูมิหลงัของศิลปะหรือวิทยาการทีเ่กี่ยวข้อง 

โยกเยกหรือมา้โยกส าหรับเด็กทัว่ไปสามารถโยกไปขา้งหน้าและหลงัเท่านั้น ซ่ึงจ ากดัการเล่นและ
ส่งเสริมจินตนาการ รวมถึงไม่ไดช่้วยบริหารและเพิ่มความแขง็แรงกลา้มเน้ือขา อุปกรณ์ส าหรับบริหารกลา้มเน้ือ
ขาตามการประดิษฐ์น้ีเหมาะส าหรับช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กบักลา้มเน้ือขา โดยมา้โยกนั้นจะสามารถเล่นได้
สองวิธี โดยวิธีแรกสามารถโยกไปขา้งหน้าและหลงัซ่ึงเหมือนกบัมา้โยกทัว่ไป ในส่วนท่ีสองเป็นการเล่นท่ีใช้10 

การเคล่ือนท่ีทิศทางรอบตวัซ่ึงส่วนของเคร่ืองเล่นนั้นสามารถพลิกกลบัเพื่อเปล่ียนวิธีการเล่นได ้ดงัท่ีกล่าวมา
ส่วนประกอบของผลิตภณัฑน์ั้น ประกอบดว้ย ท่ีจบั(กอด) ส่วนท่ีนัง่ เบาะนัง่ ท่ีปิดรูของท่ีจบั และ ส่วนประกอบ
ท่ีขดัการโยก เพื่อเสริมความหลากหลายในการเล่นรวมทั้งสร้างปฎิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครู หรือผูฝึ้กสอนกบัผูใ้ช ้
ทั้งยงัสามารถติดตามพฒันาการโดยใชม้า้โยกน้ีเป็นเคร่ืองมือวดัไดอี้กดว้ย 

ลกัษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 15 

การประดิษฐ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาอุปกรณ์ส าหรับบริหารกล้ามเน้ือขาให้ผูใ้ช้มีกล้ามเน้ือขาท่ี
แข็งแรงข้ึน ควบคุมทิศทางการเดิน และการวางเทา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมถึงเสริมสร้างพฒันาการของร่างกายได ้
โดยเฉพาะการเล่นแบบใชข้ารอบทิศทาง ท าใหเ้กิดการใชข้าเพื่อผอ่นและออกแรงมากข้ึน 

มีลกัษณะของการประดิษฐ์ท่ีประกอบดว้ย ส่วนของตวัโยก มีส่วนเวา้โคง้ดา้นหน่ึงรองรับต าแหน่งการ
วางขา เพื่อใช้ขาในการโยกได้อย่างถูกท่า มีรูท่ีเจาะทะลุไปยงัอีกดา้น ส าหรับใส่ด้ามจบัหรือกอด มีอุปกรณ์20 

รองรับเพื่อใหพ้ื้นผวิของส่วนของตวัโยกในดา้นท่ีติดอยูก่บัพื้นล่ืนไหลในการเล่น มีอุปกรณ์ขดัการโยกยึดติดกบั
ตวัโยกเพื่อขดัการโยกส าหรับเสริมความหลากหลายในการเล่นขณะโยก 

ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ 

รูปท่ี 1 แสดงถึงส่วนประกอบและหลกัการท างานของมา้โยกตามการประดิษฐน้ี์ 
รูปท่ี 2 แสดงการประกอบเพื่อใชง้านอุปกรณ์ส าหรับบริหารกลา้มเน้ือขา (ก) โยกทิศทาง หนา้และหลงั                                  25 

            (ข) พลิกกลบัดา้น (ค) โยกทิศทางรอบตวั 
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รูปท่ี 3 แสดงตวัอยา่งการใชง้านอุปกรณ์ส าหรับบริหารกลา้มเน้ือขา (ก) การเคล่ือนท่ีโยกไปขา้งหนา้ 
            และหลงัซ่ึงเหมือนกบัมา้โยกทัว่ไป (ข) การเคล่ือนท่ีโยกท่ีใชก้ารเคล่ือนท่ีทิศทางรอบตวั 

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 

ตามรูปท่ี 1 แสดงส่วนประกอบของอุปกรณ์ส าหรับบริหารกลา้มเน้ือขา ท่ีประกอบดว้ย  ส่วนของตวั
โยก (9)  มีส่วนเวา้โคง้ (8) ท่ีรองรับต าแหน่งการวางขาเพื่อใชข้าในการโยกไดอ้ยา่งถูกท่า และมีรู (7) ท่ีเจาะทะลุ5 

ไปยงัอีกดา้น ส าหรับใส่ดา้มจบั (2) มีลกัษณะโคง้มนและมีส่วนเวา้ เพื่อใชจ้บัหรือกอดให้รองรับช่วงวงแขน 
เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการเล่น โดยสามารถหมุนเขา้ออกรู (7) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรูท่ีมีเกลียวอยูด่า้นใน เพื่อ
รองรับเกลียวของตวัดา้มจบั (2) เพื่อสลบัใชท้ั้ง 2 ดา้น โดยมีตวัยึดของเกลียวใน (4) มีลกัษณะทรงกระบอกท่ีมีรู
โดยท่ีขนาดของรูเท่ากบัเกลียวของดา้มจบั (2) เพื่อให้เกิดความมัน่คงมากยิ่งข้ึน ไม่ให้หลุดออกมาจากส่วนของ
ตวัโยก (9) โดยมีอุปกรณ์รองรับ (5) มีลกัษณะเป็นวงกลม 2 ชั้นติดกนั โดยวงกลมชั้นใหญ่มีลกัษณะพื้นผิวหนา้10 

โคง้รับกบัตวัโยก (9) ส่วนวงกลมชั้นบนมีลกัษณะขนาดเท่ากบัรู (7) มารองรับเพื่อให้พื้นผิวของส่วนของตวัโยก
ในดา้นท่ีติดอยูก่บัพื้นนั้นล่ืนไหลในการเล่น โดยในส่วนของตวัโยก (9) ดา้นท่ีติดอยูก่บัพื้นนั้น มีอุปกรณ์ขดัการ
โยก  (6) เป็นส่วนประกอบของแผน่ยางท่ีน ามาติดกบัตวัโยก (9) มีลกัษณะเป็นแท่งยางสามเหล่ียม หรือส่ีเหล่ียม 
และดา้นหน่ึงมีแท่งทรงกระบอกจ านวนหน่ึงยื่นออกมา เพื่อเสียบยึดเขา้กบัรูในตวัโยก (9) เพื่อขดัการโยกและ
เสริมความหลากหลายในการเล่นขณะโยก ตวัโยก (9) มีส่วนเวา้ของท่ีนัง่ส าหรับรองรับเบาะนัง่ (3) มีลกัษณะ15 

วงรีพื้นนูนรับกบับั้นทา้ยของผูเ้ล่น เพื่อความสบายของร่างกาย โดยมีส่วนยื่นออกมาดา้นใตข้องเบาะนัง่ เพื่อ
สามารถเสียบลงไปใหล้็อคอยูก่บัส่วนของตวัโยก (9) ไดท้ั้งสองดา้น และมีส่วนขอบ (1) ท่ียื่นออกมา มีลกัษณะ
ยดืหยุน่ติดอยูก่บัส่วนของตวัโยก (9) 
 รูปท่ี 2 แสดงการประกอบเพื่อใช้งานอุปกรณ์ส าหรับบริหารกลา้มเน้ือขา  (ก) เป็นการเคล่ือนท่ีแบบ
หนา้และหลงั (ข) เป็นการพลิกกลบัดา้น (ค) โยกทิศทางรอบตวั 20 

รูปท่ี 3 แสดงตวัอย่างการใช้งานอุปกรณ์ส าหรับบริหารกลา้มเน้ือขา (ก) การเคล่ือนท่ีโยกท่ีใช้การ
เคล่ือนท่ีทิศทางรอบตวั (ข) การเคล่ือนท่ีโยกไปขา้งหนา้และหลงัซ่ึงเหมือนกบัมา้โยกทัว่ไป 
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ข้อถือสิทธิ 
   1. อุปกรณ์ส าหรับบริหารกลา้มเน้ือขา ประกอบดว้ย ส่วนของตวัโยก (9) และด้ามจบั (2) มีลักษณะ
พเิศษ คือ ส่วนของตวัโยก (9) มีส่วนเวา้โคง้ (8) ท่ีรองรับต าแหน่งการวางขา และมีรู (7) ท่ีเจาะทะลุไปยงัอีกดา้น
หน่ึงของตวัโยก (9) ส าหรับยึดติดท่ีดา้มจบั (2) ซ่ึงมีลกัษณะโคง้มนและมีส่วนเวา้ ส าหรับใช้จบัหรือกอดให้
รองรับช่วงวงแขน โดยดา้มจบั (2) สามารถหมุนเขา้ออกรู (7) ได ้โดยรู (7) มีลกัษณะเป็นรูท่ีมีเกลียวอยูด่า้นใน5 

เพื่อรองรับเกลียวของตวัด้ามจบั (2) เพื่อสลับใช้ทั้ งสองด้าน โดยมีตัวยึดของเกลียวใน (4) มีลักษณะ
ทรงกระบอกท่ีมีรู โดยท่ีขนาดของรูเท่ากบัเกลียวของดา้มจบั (2) มีอุปกรณ์รองรับ (5) มีลกัษณะเป็นวงกลม 2 
ชั้นติดกนั โดยชั้นหน่ึงมีขนาดเล็กกวา่อีกชั้นหน่ึง วงกลมชั้นใหญ่มีลกัษณะหนา้พื้นผวิโคง้รับกบัตวัโยก (9) ส่วน
วงกลมชั้นในซ่ึงเล็กกวา่มีขนาดเท่ากบัรู (7) โดยในส่วนของตวัโยก (9) ดา้นท่ีติดอยูก่บัพื้นนั้นมีอุปกรณ์ขดัการ
โยก (6) ท่ีมีส่วนติดกบัตวัโยก (9) ลกัษณะเป็นแท่งทรงกระบอกยื่นออกมาเพื่อท่ีสามารถเสียบเขา้ไปในรูในตวั10 

โยก (9) และมีส่วนขอบ (1) ท่ียื่นออกมา มีลกัษณะยืดหยุน่ติดอยูก่บัส่วนของตวัโยก (9) ตวัโยก (9) มีส่วนเวา้
ของท่ีนัง่ส าหรับรองรับเบาะนัง่ (3)  มีลกัษณะวงรีพื้นนูนรับกบับั้นทา้ยของผูเ้ล่น โดยมีส่วนยื่นออกมาดา้นใต้
ของเบาะนัง่ เพื่อสามารถเสียบลงไปใหล้็อคกบัส่วนของตวัโยก (9) ไดท้ั้งสองดา้น 
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บทสรุปของการประดิษฐ์ 

 อุปกรณ์ส าหรับการบริหารกลา้มเน้ือขาซ่ึงประกอบไปดว้ย ส่วนของตวัโยกสามารถใชง้านไดส้องวิธี
โดยการพลิกกลบัดา้น มีดา้มจบัหรือกอดเพื่อความปลอดภยัในการเล่น โดยมีตวัยึดของเกลียวใน เป็นตวัล็อค
เกลียวของดา้มจบัให้แน่นข้ึนในขณะใช้งาน โดยมีอุปกรณ์รองรับซ่ึงเป็นแผ่นยางเป็นตวัปิดรูเพื่อให้มีพื้นผิวท่ี
เรียบเขา้กบัส่วนของตวัโยก และมีตวัขดัการโยกเพื่อความหลากหลายในการเล่น โดยส่วนแผน่ยางติดอยูก่บัขอบ5 

ท่ียืน่ออกมากบัส่วนของตวัโยกเป็นตวัเพิ่มความปลอดภยัในขณะโยก ส่วนของท่ีนัง่โดยใชว้สัดุท่ีมีความยืดหยุน่
เพื่อความสบายในการเล่น ตามท่ีไดก้ล่าวในหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์ 






