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Leg hybrid
อวัยวะเทียม ไม่ใช่นวัตกรรมใหม่แกะกล่อง
ทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ ในทางกลับกันอุปกรณ์ทวี่ า่ นีเ้ กิด
ขึน้ มาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 และมีพฒ
ั นาการเรือ่ ย
มา ทัง้ เรือ่ งรูปร่าง วัสดุ วิธกี ารใช้งาน ไปจนถึง
เทคโนโลยีทที่ ำให้อวัยวะเทียมเหล่านีส้ วมใส่สบาย
และสามารถปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถได้ตามธรรมชาติ
มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขาเทียม อุปกรณ์ที่
ได้รบั การพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ งด้วยเหตุผลทีว่ า่
ระบบการทำงานของหัวเข่าของมนุษย์เป็นส่วนที่
มีความสลับซับซ้อนมากทีส่ ดุ ทีต่ อ้ งรองรับการยืน
การนัง่ การเคลือ่ นไหวต่างๆ ไปจนถึงการควบคุม
การเดินให้มคี วามสะดวกราบรืน่ ขณะเดียวกันยัง
ต้องรองรับแรงทีก่ ระทำในขณะทีเ่ ดินอยูด่ ว้ ย
จากโจทย์ขา้ งต้น พร้อมกับความสนใจส่วน
ตัวทีม่ ตี อ่ รูปร่างมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สรีระ
ของผูห้ ญิง กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กบั Aviya
่
Serfaty ดีไซเนอร์หน้าใหม่จากอิสราเอลเริม
พัฒนางานชือ่ Outfeet ขึน้ จุดเริม่ ต้นของ Out่ ี่
feet งาน final project ขณะที่ Aviya เรียนอยูท
Holon Institute of Technology ชิน
้ นีเ้ กิดขึน้ ใน
ปี 2009 และเพิง่ เสร็จสมบูรณ์เมือ่ ไม่กเี่ ดือนที่
ผ่านมานี้ พร้อมกับเป้าหมายอันแน่วแน่ทจี่ ะหนี
ออกจากกรอบการประดิษฐ์ขาเทียมทีเ่ คยมีมา
ทัง้ ในเรือ่ งของรูปทรงและการใช้งาน โดยนำทักษะ
ด้านออกแบบทัง้ industrial design และ fashion
design มาผสานกับหลักการทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพือ่ สร้างงานดังกล่าวให้มฟี งั ก์ชนั่ ที่
ตอบรับกับการใช้งานจริง ขณะเดียวกันยังคงไว้
ซึง่ ความสวยงามในเชิงออกแบบได้ครบถ้วน 
จุดเด่นของ Outfeet คือ การใช้งานแบบเท้าเปล่าได้ คือ คุณสามารถเดิน วิง่ นัง่ พับเพียบ  
ขัดสมาธิ หรือเล่นโยคะได้เนียนเหมือนกับคน
ธรรมดาสามัญเขาทำกัน ด้วยโครงสร้างทีถ่ กู
ออกแบบมาให้เบ้ากระชับพอดีกบั ทุกส่วนของ

ตอขา มีสว่ นทีร่ บั น้ำหนักตัวเพือ่ ถ่ายทอดมายัง
ส่วนทีเ่ ป็นหน้าแข้งและเท้าเทียม ไปจนถึงพืน้ โลก
โดยทีเ่ บ้าจะไม่กดไปบนปุม่ กระดูกของตอขา
และวางตัวอยูใ่ นแนวทีถ่ กู ต้องของร่างกาย โดยมี
กลไกทีผ่ ใู้ ช้สามารถปรับเปลีย่ นระดับความสูงให้
เหมาะกับสรีระของตัวเอง Aviya เลือกไฟเบอร์คาร์บอน วัสดุทมี่ คี วามแข็งแรงมากกว่าเหล็ก 10
เท่า แต่มคี วามเบา ยืดหยุน่ และเข้ากับโครงสร้าง
ได้ดมี าเป็นวัสดุหลักในส่วนโครงขาเทียม ซึง่ ทำ
ให้นำ้ หนักโดยรวมเบากว่าขาเทียมตามท้องตลาด
แต่ยงั คงความแข็งแรงไว้ดงั เดิม ขณะทีไ่ ทเทเนีย่ ม
ถูกนำมาใช้ในส่วนของสกรูสำหรับเชือ่ มกลไก
ต่างๆ ให้ขาเทียมชิน้ นีใ้ ช้งานได้สอดคล้องไปกับ
กิจวัตรของแต่ละคน
ความน่าสนใจอีกอย่าง คือการออกแบบที่
Aviya เรียกมันว่า skin หรือชิน
้ ส่วนสำหรับหุม้
ตัวโครงสร้างไฟเบอร์ ทีท่ ำออกมา 3 รูปแบบ
ใหญ่ๆ สำหรับตอบรับการใช้งานทีต่ า่ งกัน ตัง้ แต่
Daywear ทีอ
่ อกแบบมาใช้ในชีวติ ประจำวัน
ปกติ ไม่วา่ จะเป็นการเดิน นัง่ หรือทำงานได้
คล่องตัวมากขึน้ Sportwear ชุด skin ทีผ่ ลิตจาก
Neoprene วัสดุทม
ี่ คี ณ
ุ สมบัตยิ ดื หยุน่ นุม่ และ
ไม่ซมึ ซับน้ำเพือ่ ใช้สำหรับการออกกำลังกาย
และสุดท้ายกับ Eveningwear ที่ Aviya ตัง้ ใจ
ออกแบบให้ตอบโจทย์เรือ่ งแฟชัน่ และความ
สวยงามของคุณผูห้ ญิงโดยเฉพาะ
สุดท้ายนี้ Aviya ได้ทงิ้ ประเด็นทีน่ า่ สนใจผ่าน
ฟอร์มของ Outfeet คือ เธอจะไม่พยายามทำให้
ขาเทียมของเธอมีรปู ร่างเหมือนกับขาคนปกติเพือ่
ลบปมด้อยใดๆ แต่เป็นฟอร์มทีต่ อกย้ำให้ทกุ คน
รูไ้ ปเลยว่านีค่ อื ขาเทียม เพราะเธอเชือ่ ว่าโลกนี้
ไม่มใี ครสมบูรณ์แบบและถึงบางคนจะโชคไม่ดที ี่
มีรา่ งกายไม่ครบถ้วนบริบรู ณ์ แต่พวกเขาก็สามารถ
‘สวย’ ในแบบทีพ่ วกเขาเป็นได้เหมือนกัน    
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