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ศึกษาและออกแบบชุดขาเสริมพลงั ให้ใช้งานได้จริง เพือสะดวกต่อการทาํงานในแต่ละวนั และ

เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี เพือช่วยบรรเทาอาการเหนือยลา้ของร่างกาย ส่วนขอบเขตของโครงาน 

ออกแบบให้สามารถสวมใส่ได ้  ชุด ต่อ  คน 

ใช้วสัดุนําหนักเบาในการการทําชินงาน ตัวช่วยในการส่งกําลังขับเคลือน คือ สปริง  

ออกแบบให้สามารถขนยา้ย หรือ สวมใส่ ไม่ยากจนเกินไป 

ใช้โปรแกรม solid works ในการออกแบบจาํลองการทาํงานกลไกวิเคราะห์ความแข็งแรง

ของโครงสร้าง วิธีการดาํเนินงาน  ชุดขาเสริมพลงัจะถูกออกแบบให้ซัพพอร์ตและช่วยเสริมแรงใน

ส่วนขา หัวเข่า สะโพกในการเดิน ยืนทาํงานในชีวิตประจาํวนั ใส่ไดห้นึงคนต่อหนึงชุด วสัดุทีใชท้าํ

คือวสัดุนาํหนกัเบา การทาํงานจะถูกช่วยเสริมกาํลงัดว้ยระบบส่งกาํลงัจากสปริง  สามารถขนยา้ยได้

ง่าย โครงงานสร้างจะถูกออกแบบให้สามารถปรับขนาดของชุดให้เหมาะสมกับการสวมใส่ของ

บุคคลนัน ๆ ได้ การสร้างออกแบบหรือจาํลองการทาํงานของกลไกของชุด และการวิเคราะห์ความ

แข็งแรงของโครงสร้างจะใช้โปรแกรม SolidWorks ในการทาํงานบนเงือนไขการใช้งานและชนิด

ของวสัดุจริงทีจะใช้ทาํตน้แบบ สรุปผลจากการทดสอบตวัชุดผลการทดลอง ทาํให้ทราบถึงปัญหา

ต่างๆ และนาํมาสู่วิธีแกไ้ข ้ปัญหาทีพบเจอส่วนแรกคือวสัดุทีเรียกใช ้ตอนแรกดีไซน์หรือออกแบบ

เป็นวสัดุนําหนกัเบา เลยเรียกใช้อลูมิเนียมและสแตนเลส แต่พอนํามาใชจ้ริงนาํหนกัโดยรวมไม่ได้

เบาตามทีคิดเลยเปลียนมาใชท้่อ PVC แทน ปัญหาทีสองคือ ตวัสปริงตน้ขา พอไดท้ดสอบชุดจริง ก็

ทาํให้รู้ว่าสปริงส่วนนีไม่ค่อยไดช่้วยอะไรมากนกัและยงัทาํให้การสวมใส่ชุดหรือการเคลือนไหวไม่

ค่อยสะดวก เลยใชแ้ค่สปริงตรงหัวเข่าแค่ตวัเดียว  ปัญหาทีสามคือตวัชุดมีการเปลียนแปลจากการที

ไดน้าํเสนอไวใ้นก่อนหนา้เกิดจากค่าใชจ้่ายค่อนขา้งสูง เลยต่อทาํให้ดดัแปลบา้งส่วนอาจจะทาํให้ใช้

งานในด้านอุตสาหกรรมไม่ได้ แต่ก็ยงัสามารถทีจะช่วยในการเดิน การบําบัดหรือการใช้ใน

ชีวิตประจาํวนัได ้ 
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 Desing of Plototype of Exoskeleton legs for Industry application have a purpose To study 

and design the power legs To actually use To be convenient for daily work And strengthen good 

personality To help relieve the tiredness of the body Scope of work Designed to be able to wear 1 

set per 1 person 

Designed to be able to install basic life support equipment, including oxygen tanks, heart 

pumps Brine System Use lightweight materials to make materials. The driving aid for driving is 

spring, designed to be able to be transported or worn, not too poor. 

Use solid works program to design simulation of structural strength analysis mechanism. 

Method of operation The power legs will be designed to support and help strengthen the legs, knees, 

hips to walk. Standing to work everyday Can fit one person per set The materials used are 

lightweight materials. The work is reinforced by a power transmission system from the spring. Can 

be easily transported The construction project is designed to be able to adjust the size of the outfit 

to suit the person's wear. Creating, designing, or simulating the mechanism of the dress And 

structural strength analysis will use the solid works program to perform on the conditions of use 

and the type of real material to be used to make the prototype From the test of the experimental set 

Made him aware of various problems And bring to the fever The first part of the problem 

encountered is the material used. At first, the design or design was a lightweight material. So run 

aluminum and stainless steel But when actually used, the overall weight is not as light as thought, 

so switch to PVC pipes instead. The second problem is Thigh spring After testing the actual set 

Shows that this part of the spring doesn't really help much, and also makes it difficult to wear 

clothes or movement So use only one knee spring The third problem is that the set changed from 

the previous presentation, due to the relatively high cost.  

 



ก 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

 

 โครงงานนีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย ์อ.ดร.โศรฎา แข็งการ อาจารยท์ี

ปรึกษาโครงงานทีได้ให้คาํเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ มาโดยตลอดจน

โครงงานชินนีเสร็จสมบูรณ์ ผูศ้ึกษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณพ่อ คุณแม่และผูป้กครองทีให้คาํปรึกษาในเรืองต่างๆ รวมทงัเป็น

กาํลงัใจทีดีเสมอมา 

 ขอขอบคุณสถานทีทาํงานในการทาํชินโครงงาน ร้านพงษ์ศกัดิการไฟฟ้าเครืองเย็น ทีได้

ช่วยในการยืมเครืองมือต่างๆ ในการทาํชินโครงงานชินนี 

  

 

       อ.ดร.โศรฎา  แข็งการ  

       นายอนุชิต  วิเศษวงษ า  

       นายสมคิด  วิเศษวงษา  

       นางจุรีรัตน ์  วิเศษวงษา  

       นายสุรศกัดิ  ทาํสี  

       นางบุญยอ้น  ทาํสี  

       นายวชัรินทร์  ทาํสี 

       นายศุภวฒุ ิ  ธรรมรัตน์  

       นางคาํใจ  คาํวิเศษ  

       นายระเบียบ  สีโยพล 
 

 

  

 

 



ข 
 

สารบัญ 
 

เรือง  หน้า 
กิตตกิรรมประกาศ     ก 
สารบญั     ข 
สารบญัตาราง     ง 
สารบญัรูปภาพ     จ 
 

บทที  บทนํา     1 

        ทีมาและความสําคญัของโครงงงาน     1 

        วตัถุประสงค ์           2 

        ขอบเขตของโครงงาน           2 

        สถานทีดาํเนินงาน           2 

        เครืองมือทีใชใ้นการดาํเนินงาน         2 

        ประโยชน์ทีไดร้ับ           3 

 

บทที  ทฤษฎแีละเนือหาทเีกยีวข้อง     4 

 ทฤษฎีเกียวกบั Exoskeleton     4  

 

บทที 3 วิธกีารดําเนินงาน   13 

        วิธีการออกแบบ   13 

        วิธีการดาํเนินงาน         14 
                ขนัตอนการทาํชุด         14 

 

 
 
 



ค 
 

เรือง  หน้า 
บทที  ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล       18 
 จากการทดสอบชุดในวนัที    18 

         จากการทดสอบชุดในวนัที 2   20  

 การทดสอบความเหนือยลา้ของร่างกาย   20 

  สรุปการทดสอบ   22 

 

บทที 5 สรุปและข้อเสนอแนะ        23 

        สรุปผลการทดสอบ   23 

        ขอ้เสนอแนะ         23 

       

อ้างอิง           24 
ภาคผนวก          25 
ประวัติผู้เขียน          30 
  



ง 
 

สารบัญตาราง 
 

เรือง          หน้า 
ตารางที .  การทดสอบ การเดินระยะทาง  เมตร เดนิขนึบนัได  ชนั    21 
      
  



จ 
 

สารบัญรูปภาพ 
 

เรือง  หน้า 
รูปภาพที .  การทาํงานแบบ Active ใชพ้ลงังานไฟฟ้า ของบริษทั LG     4 

รูปภาพที .  การทาํงานแบบ Active ใชพ้ลงังานไฟฟ้า ของบริษทั Panasonic     4 

รูปภาพที .  โครงกระดูกภายนอกแบบพาสซีฟ (Exoskeleton)     5 

รูปภาพที .  การออกโดยใช ้ D CAD Design Software  SOLIDWORKS     5 

รูปภาพที .  ทาํงานแบบ Active ของบริษทั Panasonic รุ่น AWN-03     6 

รูปภาพที .  ทาํงานแบบ Active ของบริษทั suitX ตวันีชือว่า Phoenix     6 

รูปภาพที .  ทาํงานแบบ Active ของบริษทั Lockheed Martin  FORTIS exoskeleton    7 

รูปภาพที .  พารามิเตอร์การออกแบบสปริง     8 

รูปภาพที .  การยืดหดของสปริง   12 
รูปภาพที .  การออกแบบโดยใช ้SolidWorks   13 

รูปภาพที .  การเลือกใชส้ปริง   13 

รูปภาพที .  ประกอบท่อ PVC เขา้กบัสปริงดดัท่อ   14 

รูปภาพที .  ต่อขอ้ต่ออลูมิเนียม   14 

รูปภาพที .  ทีบล็อกเอว   15 

รูปภาพที .  ประกอบเขา้กบัทีบล็อกเอว   15 

รูปภาพที .  ประกอบเขา้กบัทีบล็อกเอว   16 

รูปภาพที .  สปริงกบัตวัเร่งสลิง        16 

รูปภาพที .  ประกอบตวัสปริงกบัตวัเร่งสลิงเขา้กบัชุด     17 

รูปภาพที .  ชุดพร้อมทดสอบ        17 

รูปภาพที 4.1 ปรับขนาดรอบเอว        18 

รูปภาพที 4.2 การทาํให้สปริงปรับแรงดึงได ้      19 

รูปภาพที 4.3 สปริงส่วนหนา้ขาทีตดัออก       19 

รูปภาพที 4.4 ชุดทีใช่ทดสอบ        20 



1 
 

บทที   

บทนํา 
 
ทีมาและความสําคัญของโครงงงาน  
  โดยปกติแลว้สิงมีชีวิตระดบัสูงจะมีโครงร่างคาํจุน ไม่ว่าจะเป็นภายในแบบมนุษยห์รือภายนอก 

สําหรับโครงกระดูกภายนอกนัน เราสามารถมองเห็นได้ โดยไม่ตอ้งใช้อุปกรณ์ โดยทวัไปแลว้จะทาํ

หนา้ทีเป็นโครงร่างของร่างกาย และให้ความแข็งแรง ป้องกนัอนัตรายจากภายนอก สิงมีชีวิตทีมีลกัษณะ

เช่นนี ได้แก่ สัตว์ในกลุ่ม Arthropods (เช่น แมงมุม กุ้ง แมลงต่างๆ เป็นตน้) รวมถึงสัตว์นํา เช่น หอย

ต่างๆ 
  ในปัจจุบนั ปัญหาหนึงทีทาํให้การใช้ชีวิตประจาํวนั การทาํงานในแต่ละวนั ของมนุษย ์คือ

ร่างกายทีถูกใชง้านอย่างหนกั ในบางอุตสาหกรรมการทาํงานทีตอ้งยืน เดิน ทาํงานในระยะเวลายาวนาน 

ทาํให้เกิดอาการกลา้มเนืออ่อนลา้ ไม่เวน้แมแ้ต่บุคคลปกติทวัไปทีไม่ไดท้าํงาน รวมไปจนถึงผูที้มีปัญหา

ทางกายภาพในการเดิน การเคลือนที กลา้มเนืออ่อนแรง มีปัญหาในดา้นหัวเข่า ดงันนัปัญหาทีไดเ้ล็งเห็น 

แนวทางแกไ้ขปัญหาอย่างหนึงทีสามารถเป็นไปไดค้ือ “ทาํอย่างไรถึงจะช่วยให้บุคคลทีเขา้ข่ายมีปัญหา

ในเรืองข้างต้น อย่างเช่นกล้ามเนืออ่อนแรง ในการทํางาน ยืนนาน เดินนานไม่ได้ กลับมาสามารถ

ทาํงานไดด้ียิงขึน ยาวนานยิงขึน และช่วยเสริมกาํลงัให้บุคคลทีมีกลา้มเนือทีไม่แข็งแรงสามารถเดินหรือ

ใชชี้วิตไดไ้ดด้ียิงขึน” โครงการวิจยันีจึงสนใจศึกษาและออกแบบ “ ชุดขาเสริมพลงัทางกายภาพในดา้น

อุตสาหกรรม” เพือใชใ้นอุตสาหกรรม หรือในชีวิตประจาํวนัได ้
  จากการศึกษาแลว้ระบบร่างกายส่วนขาเป็นส่วนทีรับภาระมากทีสุดในร่างกาย และเมือเรายก

ของหนกัร่างกายส่วนขาก็จะรับนาํหนกัมากขึนไปอีก เราเลยไดค้ิดทีจะทาํชุดนนีขึนมาเพือนลดภาระใน

ส่วนนนัและจดับุคลิกภาพของร่างกาย ส่วนกลา้มเนือตน้ขา เพราะเป็นกลา้มเนือทีหนา กวา้ง ใหญ่ และ

ยงัเป็นกลา้มเนือลาย ซึงเป็นกลา้มเนือทีแข็งแรงทีสุด และปัญหาทีจะพบจากการยกของหนกัก็คือหัวเข่า

จะทาํงานหนัก เมือเรานังแลว้ยกของนําหนักทงัหมดจะมาทีช่วงน่องขาและหัวเข่าทาํให้นําหนักจาก

ทงัตวัและสิงของทีจะทาํการยกทาํให้นาํหนกัทงัหมดจะรวมกนัทาํให้ตน้ขายงัไม่ไดร้ับนาํหนกัเมือเรายงั

ไม่ไดย้ืนขึน เราจึงคิดสร้างชุดเสริมแรงนีเพือช่วยในการทาํงาน 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพือศึกษาและออกแบบ ให้ใชง้านไดจ้ริง 
2. เพือให้เวลาเดินช่วยกา้วไดง่้ายขึน 
3. เพือช่วยลดการใชพ้ลงังานในร่างกายนะ 

ขอบเขตของโครงงาน  
 1) ออกแบบให้สามารถสวมใส่ได ้1 ชุด ต่อ 1 คน 
 2) ใชว้สัดุนาํหนกัเบา ในการทาํวสัดุชินงาน 
 3) ตวัช่วยในการส่งกาํลงัขบัเคลือนคือ ตวัสปริง 
 4) ออกแบบให้สามารถขนยา้ย หรือสวมใส่ ไม่ยากจนเกินไป  

5) ใช้โปรแกรม SolidWorks ในการออกแบบ จาํลองการทาํงานกลไก วิเคราะห์ความแข็งแรง

ของโครงสร้าง 
 

สถานทดีําเนินงาน 
ร้านพงษศ์กัดกิารไฟฟ้าเครืองเยน็  

 
เครืองมือทีใช้ในการดําเนินงาน 
 1. laser cut 
 . เครืองเจาะ 
 . เครืองกลึง 
 . เครืองตดั 
 . เครืองอดั 
 . เครืองเชือม 
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ประโยชน์ทีได้รับ 
สําหรับชุดขาเสริมพลงันี ทาํให้การเคลือนไหวของร่างกายดขีึน ลดภาระส่วนขาของร่างกาย ทาํ

ให้เคลือนไหวและเดินไดง่้ายขึน ช่วยบรรเทาอาการเจ็บหัวเข่า  
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บทที  

ทฤษฎีและเนือหาทีเกียวข้อง 
 
ทฤษฎเีกยีวกบั Exoskeleton  

การทาํงานของชุด Exoskeleton มีอยู่  รูปแบบ  มีการทาํงานแบบ Active แบบ Passive การ

ทาํงานแบบ Active จะเป็นการทาํงานในรูปแบบ พลงังานกล พลงังานไฟฟ้า เขา้มาช่วยในการขยบั

ขอ้ต่อของร่างกายเพือให้ขยบัช่วงขอ้ต่อไดง่้ายขึนเพือลดภาระของร่างกายไดด้ีขึน  

 

 
รูปภาพที 2.1 การทาํงานแบบ Active ใชพ้ลงังานไฟฟ้า ของบริษทั LG 

(https://venturebeat.com/2018/08/23/lgs-new-wearable-robot-is-a-connected-exoskeleton-that-

gives-you-just-a-hint-of-superpowers/) 

 

 
รูปภาพที 2.2 การทาํงานแบบ Active ใชพ้ลงังานไฟฟ้า ของบริษทั Panasonic 

(https://www.thairobotics.com/2016/03/25/new-exoskeleton-panasonic/) 
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ได้พฒันาโครงกระดูกภายนอกแบบ Passive ทีออกแบบมาเพือลดการทาํงานของข้อต่อ

ระหว่างการเดิน โครงสร้างภายนอกทาํให้การใช้โครงสร้างแบบ  Passive ทีเรียกว่าเอ็นเทียมทาํ

หน้าทีขนานกบัขา เอ็นเทียมเป็นองคป์ระกอบทียืดหยุ่นสามารถจดัเก็บและกระจายพลงังานบนขา

มนุษยข์อ้ต่อ ลกัษณะความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นไดร้ับปรับให้เหมาะสมเพือลดการทาํงานเชิงกลของ

ขามนุษยข์อ้ต่อ 

 

รูปภาพที 2.3 โครงกระดกูภายนอกแบบพาสซีฟ (Exoskeleton)  

(A Passive Exoskeleton with Artificial Tendons) 

 

การออกแบบ Exoskeleton 
 ได้ออกแบบเป็นระบบ Passive ใช้แรงจากสปริงในการทาํงาน อ้างอิงมาจาก A Passive 

Exoskeleton with Artificial Tendons แ ล ะ  Design considerations of a lower limb exoskeleton 

system to assist walking and load - carrying of infantry soldiers เพือทีจะเอามาออกแบบในชุด

Exoskeleton โดยใช ้โปรแกรม 3D CAD Design Software  SOLIDWORKS  

 

 
รูปภาพที .  การออกโดยใช ้3D CAD Design Software  SOLIDWORKS 
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ชุด Exoskeleton นีมีหลากหลาย บริษทัทีไดส้ร้างและผลิตขึนมา และส่วนมากให้การสร้าง

ชุดของบริษทัเหล่านีนนัเป็นระบบ แบบ Active เช่น  

 

 
รูปภาพที .  ทาํงานแบบ Active ของบริษทั Panasonic รุ่น AWN-03 

(https://www.thairobotics.com/2016/03/25/new-exoskeleton-panasonic/) 

 

บริษัท Panasonic ปล่อยข่าวเกียวกับผลิตภัณฑ์ Exoskeleton ทีใช้สําหรับผ่อนแรมนุษย์

ออกมา  รุ่น ใช้ในงานลกัษณะต่างกัน ได้แก่AWN-  ช่วยยกของหนักได้มากขึน  กิโลกรัม 

สําหรับออกแรงช่วยยกของหนกั PLN-  (มีชือพิเศษว่า นินจา) ช่วยให้เดินง่ายขึนในทีสูงชนั ในป่า 

หรือสถานทีทีตอ้งออกแรงเดินมาเป็นพิเศษ Power Loader ออกแบบมาเพือใชใ้นงานบรรเทา 

สาธารณภัยและงานก่อสร้ าง (https://www.thairobotics.com/2016/03/25/new-exoskeleton-

panasonic/) 

 

 
รูปภาพที .  ทาํงานแบบ Active ของบริษทั suitX ตวันีชือว่า Phoenix 

(https://www.thairobotics.com/2016/02/15/suitx-phoenix/) 
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Exoskeleton ตัวนีชือว่า Phoenix (ฟีนิกซ์) เปิดตัวมาด้วยราคา ,  ดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ประมาณ .  ลา้นบาท) ถูกกว่าราคาปกติก่อนหน้านีประมาณครึงหนึง มีนําหนัก .  กิโลกรัม 

ซึงเป็นรุ่นทีมีนาํหนกัเบาทีสุดเท่าทีเคยทาํมาใชเ้ทคโนโลยีทีพฒันาโดยห้องวิจยัทีมหาวิทยาลยั 

เบิร์กลีย ์แคลิฟอร์เนีย แลว้แยกตวัออกมาเป็นบริษทัชือว่า suitX นําโดย Dr. Homayoon Kazerooni  

Phoenix มีมอเตอร์อยู่ทีส่วนล่างของสายรัดเอว ใช้ควบคู่กบัไมพ้ยุง ส่วนออกแรงหลกัถูกออกแบบ

มาในลักษณะแยกส่วนได้ มีส่วนสะโพก  ส่วน ส่วนเข่า  ส่วน และส่วนเท้า  ส่วน ซึงผูใ้ช้

สามารถแยกส่วนออกมาใชไ้ดอ้ย่างอิสระ หรือจะประกอบรวมกนัแลว้ใชง้านก็ได ้สําหรับการชาร์จ

แบตเตอรี  ครัง จะใชง้านไดต้่อเนือง  ชวัโมง หรือ ใช ้ๆ หยุด ๆ ไดป้ระมาณ  ชวัโมง เดินไดเ้ร็ว

ทีสุดดว้ยความเร็ว .  เมตรต่อวินาที สวมใส่ไดส้ะดวกในขณะผูป่้วยนงัเกา้อีลอ้หมุนอยู่ ใชง้าน ลุก-

เดิน-นงั ไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ (https://www.thairobotics.com/2016/02/15/suitx-phoenix/) 

 

 
รูปภาพที .  ทาํงานแบบ Active ของบริษทั Lockheed Martin  FORTIS exoskeleton 

(https://www.thairobotics.com/2014/08/20/lockheedmartin-fortis/) 

 

Lookheed Martin ส่ง FORTIS exoskeleton ให้กองทพัเรือสหรัฐฯ ทดสอบ FORTIS เป็น 

exoskeleton ทีนาํหนกัเบา ไม่ตอ้งใชแ้หล่งพลงังาน ถูกออกแบบมาให้ใชใ้นงานซ่อมบาํรุงเรือ ทาํให้

เจา้หนา้ทีสามารถใชเ้ครืองมือหนกั ๆ ไดโ้ดยไม่เมือยลา้ เทคนิคที FORTIS ใช ้คือ ใชแ้ขนทีมีกลไก

ชดเชยนําหนัก (gravity compensation mechanism) ของบริษทั Equipois รุ่น zeroG ช่วยรับนาํหนกั

ของเครืองมือ และติดตงัแขนนีบนโครงทีถ่ายนําหนักลงไปบนพืนโดยตรง ทาํให้ผูส้วมใส่ไม่ตอ้ง

แบกรับนําหนักของเครืองมือ นอกจากนียงัมีแท่นติดตงัตุม้ถ่วงนําหนกัสําหรับปรับสมดุลนาํหนกั

แนวหนา้-หลงัของลาํตวั 
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เมือสปริงผิดรูปแรงเฉือน F และแรงบิดโมเมนต์ T ถูกสร้างในหน้าตัดตามทีแสดงใน

ขณะนีโหลดความเคน้สูงสุดไวบ้นเส้นลวดแสดงถึงค่าทีทบัซ้อนกันของแรงเฉือนความเครียด 

ความเครียดเฉือนโดยตรงและโมเมนตบ์ิด ถา้เส้นผ่าศูนยก์ลางเฉลียของสปริงและเส้นผ่านศูนยก์ลาง

ของการเขียนสปริงถูกกําหนดเป็น D และ d, ตามลําดับนีสามารถแสดงออกโดยพลังงาน

ความเครียด วิธีการวิเคราะห์ดงัต่อไปนี (Design considerations of a lower limb exoskeleton system 

to assist walking and load-carrying of infantry soldiers) 

 
รูปภาพที .  พารามิเตอร์การออกแบบสปริง  

(Design considerations of a lower limb exoskeleton system to assist walking and load-carrying of infantry 

soldiers)      

 

𝐸 = 𝐹
𝐴

+ 𝑇
                                                             (1) 

 

 A คือพืนทีหนา้ตดัและ G คือแรงเฉือนโมดูลสัทีนีถา้ตวัแปรในสมการท ี( ) ถูกกาํหนด

เป็นในสมการท ี( ) เราสามารถรับสมการท ี( ) ได ้

 

    𝑇 = 𝐹𝐷  , 𝑙 = 𝜋𝐷𝑁  , 𝐽 =  , 𝐴 =                            (2) 

𝐸𝑆 = 𝐹 𝐷𝑁 + 𝐹 𝐷 𝑁
                                               (3) 
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Na ในสมการท ี( ) และ ( ) แทนจาํนวนคอยลส์ปริงทีผิดปกติในสปริงและ l คือความยาว

ของเส้นลวดสปริง หากมีการเสียรูปโดยรวมของสปริงถูกนิยามเป็น r, สมการต่อไปนี 

     

 

                                     𝑟 = ẟ𝐸
ẟ𝐹

= 𝐹𝐷𝑁 + 𝐹𝐷 𝑁
    (4) 

 

ถา้เราคิดว่าเทอมทีสองนนัยิงใหญ่กว่า เทอมแรกสมการ ( ) สามารถลดความซับซ้อนลงได้

ดงันี 

 

𝑟 ≅ 𝐹𝐷 𝑁 = 𝐹
                                                                (5) 

     

     

                                              𝑘 =
𝐷 𝑁

                                  (6) 

 

ดังทีแสดงในสมการขา้งตน้ความแข็งของสปริง 𝑘  เกียวขอ้งกบัจาํนวนของคอยส์สปริง

เป็นเช่นเดียวกับโครงสร้างภายนอกเช่นขนาดสปริงการคน้พบนีถูกใช้สําหรับวิธีการต่างๆ ของ

ระบบชุดและระบบรองรับนาํหนกัในทีอืน คาํเป็นทีรู้จกักนัว่าความฝืดของสปริงสามารถแกไ้ขโดย

การปรับจาํนวนของคอยส์สปริงหรือโดยการเปลียนรูปร่างของสปริง  
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การเครืองทีของ Exoskeleton legs เป็นการเคลือนทีในรูปแบบของ Dynamics รูปแบบการ

เคลือนทีมีทังแบบ Velocity Analysis เป็นการหาความเร็วของการเคลือนทีและ Acceleration 

Analysis เป็นการหาความเร่งของการเคลือนที เป็นรูปแบบการเคลือนทีแบบสองมิติโดยใชป้ริมาณ

เวกเตอร์ ดงันี 

 

𝑉⃑ = 𝑉  횤̂     (7) 

 

จากสมการที (7) เป็นการเคลือนทีแบบ Translation ในรูปแบบเวกเตอร์ 횤̂ และ 횥̂ เป็น

ตวักาํหนดแกนในการเคลือนที ซึง 횤̂ จะเคลือนทีในแกน x และ 횥̂ จะเคลือนทีในแกน y เป็นการหา

ความเร็วในรูปแบบเส้นตรง 
 

𝑉 ⃑ = 𝜔𝐴𝑘 × 𝑅
𝐴

            (8) 

 

จากสมการที (8) เป็นการเคลือนทีแบบ Rotation เป็นการหาความเร็วในการเคลือนทีแบบ

วงกลมในรูปแบบเวกเตอร์ 𝜔  เป็นความเร็วเชิงมุม  𝑅
𝐴

 คือรัศมรีะยะห่างจากจุด m ถึง A  
 

𝑉  = 𝑉 𝑇  
 

+ 𝑉 𝑅
 

              (9) 

 

𝑉 = 𝑉 + 𝜔 𝑘 × 𝑟 ⁄                                      (10) 

 

จากสมการที ( ) เป็นการเคลือนทีแบบผสมระหว่าง Translation และ Rotation เรียกว่า 

General plane motion และจะไดส้มการที ( ) ออกมาจากการแทนสมการลงไป 
สมการขา้งตน้ทงัหมดเป็นการคาํนวลหาการเคลือนทีแบบ Velocity Analysis เป็นการหา

ความเร็วในการเคลือนทขีองชุด Exoskeleton legs ทีเป็นทฤษฎี  

  



11 
 

�⃑� = 𝑎 횤̂         (11) 
 

จากสมการที (11) เป็นการเคลือนทีแบบ Translation ในรูปแบบเวกเตอร์ 횤̂ และ 횥̂ เป็น

ตวักาํหนดแกนในการเคลือนที ซึง 횤̂ จะเคลือนทีในแกน x และ 횥̂ จะเคลือนทีในแกน y เป็นการหา

ความเร่งในรูปแบบเส้นตรง 

 

𝑎 =  𝛼 × 𝑟
𝐴

− 𝜔𝐴𝑟
𝐴

   (12) 

 

จากสมการที ( ) เป็นการเคลือนทีแบบ Rotation เป็นการหาความเร่งในการเคลือนทีแบบ

วงกลมในรูปแบบเวกเตอร์  

 

 𝑎  = 𝑎 𝑇  
 

+ 𝑎 𝑅
 

 (13) 

 

𝑎 = 𝑎 +  𝛼 × 𝑟
𝐴

− 𝜔𝐴𝑟
𝐴

   (14) 

 

จากสมการที ( ) เป็นการเคลือนทีแบบผสมระหว่าง Translation และ Rotation เรียกว่า 

General plane motion และจะไดส้มการที ( ) ออกมาจากการแทนสมการลงไป 
สมการขา้งตน้ทงัหมดเป็นการคาํนวณหาการเคลือนทีแบบ Acceleration Analysis เป็นการ

หาความเร่งในการเคลือนทีของชุด Exoskeleton legs ทีเป็นทฤษฎี  
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การคาํนวณค่าการยืดหดของสปริงจะใช ้พลงังานสะสมในตวัสปริงหรือวตัถุยืดหยุน่ขณะ

ยืดหรือหดออกจากแนวสมดุล 

 

 
รูปภาพที .  การยืดหดของสปริง

(http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/virtual3/spring/index.html) 

 

ค่า x ในรูปที .  เป็นระยะทีสปริงเปลียนจากแนวสมดุล 

 

เมอื k เป็นค่าคงทีของสปริง F=kx  แต่งานทีทาํกบัระบบ คอื พลงังานทีเกิดขึน 

 

𝑊 = 𝐹𝑆 = 𝐹เฉลีย𝑆                     (15) 

 

𝑊 =  𝑘𝑥          (16) 

 

จากสมการที  เป็นการหาค่ายืดหดของตวัสปริง  
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บทที   

วิธีการดําเนินงาน 
 

วิธีการออกแบบ 

การออกแบบมีแนวคิดมาจากการทาํงานของกล้ามเนือส่วนขา จึงได้ออกแบบให้สปริง 

ทาํงานช่วยยกหัวเขาไดง่้ายขึน และเราออกแบบโดยใชโ้ปรแกรม 3D CAD Design SOLIDWORKS 

ดงัรูปภาพที .   
 

 
รูปภาพที .  การออกแบบโดยใช ้SolidWorks 

 
 การเลือกใช้สปริง มาจากการคาํนวณ โดยการ ใช้ มวลหนัก  กิโลกรัม เพือหาความแข่ง

ของสปริงทีใชเ้พือทีจะมาหาแรงของสปริง ตามรูปที .   
 

 
รูปภาพที .  การเลือกใชส้ปริง 

 



14 
 

วิธีการดําเนินงาน  
หาขอ้มูลกลา้มเนือส่วนตน้ขา และส่วนหัวเข่า จากนนัออกแบบชุดขาเสริมพลงัในตาํแหน่ง

ต่างๆทีต้องการ และหาข้อมูลเกียวกับอุปกรณ์ต่างๆทีออกแบบไว้ จากนันตรวจสอบราคาตาม

อุปกรณ์ทีเราตอ้งการ และเตรียมอุปกรณ์ในการทาํชุดเสริมพลงัและสถานทีทีทาํการ  
 

ขันตอนการทําชุด 

ตดัท่อ PVC 4 หุน ให้ไดต้ามแบบแลว้ประกอบเขา้กบัตวัสปริงดดัท่อจะไดเ้ป็นดัง

รูปภาพที .  

 
รูปภาพที .  ประกอบท่อ PVC เขา้กบัสปริงดดัท่อ 

 

พอไดต้ามรูปที .  แลว้ก็นาํมาต่อเขา้กบัตวัอลูมิเนียมและสปริงดึง  

ดงัรูปภาพที .  
 

 
รูปภาพที .  ต่อขอ้ต่ออลูมิเนียม 
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จากนนัทาํตวับล็อกเอวขึนมาติดกบัตวัชุดเซฟตี ตามรูปภาพที .  
 

 
รูปภาพที .  ทีบล็อกเอว 

 

จากนนันาํตวัอลูมิเนียมทีต่อเขา้กบัตวัท่อ PVC 4 หุน ดงัรูปภาพที .  และรูปภาพ

ที .  มาประกอบเขา้กบับล็อกเอวทีต่อเขา้กบัชุดเซฟตี จะไดต้ามรูปภาพที .  
 

 
รูปภาพที .  ประกอบเขา้กบัทีบล็อกเอว 

 

นาํเทปตีนตุ๊กแกมาทาํเป็นทีล็อคตน้ขาและน่องขา จะประกอบเขา้กบัตวัอลูมิเนียม

ทีต่อเขา้กบัตวัท่อ PVC 4 หุน ดงัรูปภาพที .  และรูปภาพที .  จะไดต้ามรูปภาพที .  
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รูปภาพที .  ทาํทีล็อคตน้ขาดว้ยเทปตีนตุก๊แก 

 
เตรียมสปริงกบัตัวเร่งสลิงเพือจะนํามาประกอบเขากับส่วนขาของชุด 

ตามรูปภาพที .  
 

 
รูปภาพที .  สปริงกบัตวัเร่งสลิง 

 

จากนนันาํตวัสปริงกบัตวัเร่งสลิงทีเตรียมไวต้ามรูปภาพที .  มาประกบัเขา้กบัตวั

ชุดกบัส่วนขาเขา้ดว้ยกนัจะไดเ้ป็นดงัรูปภาพที .  
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รูปภาพที .  ประกอบตวัสปริงกบัตวัเร่งสลิงเขา้กบัชุด 

 
ชุดพร้อมทดสอบ ตามรูปภาพที .  
 

 
รูปภาพที 3.10 ชุดพร้อมทดสอบ 
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บทที   
ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 

 
 การทดลองไดท้าํการทดลองในการเดิน  เมตร  เดินขึนบนัได  ชนั  สวมใส่เป็นเวลา  

ชวัโมง ใชร้ะยะเวลา  วนั และเก็บขอ้มูลจากผูส้วมใส่  
  

จากการทดสอบชุดในวันที  
ขอ้มูลจากผูส้วมใส่ไดก้ล่าวว่า จากการเดิน  เมตร เดินขึนบนัได ้  ชนั สวมใส่เป็นเวลา 

 ชัวโมง ชุดแน่นเกินไปรู้สึกใส่ไม่สบายและรู้สึกว่าสวนสปริงส่วนหัวเข่าดึงแรงจนเกินไปทาํให้

รู้สึกเดินลาํบากเพราะสปริงตึงเกินไปในส่วนสปริงตน้ขารู้สึกไม่ช่วยในการทาํงานและเป็นภาระ

ของชุดทีสวมทาํให้ใส่ไม่สบาย 
จากการทดลองขา้งตน้ทาํให้ทราบถึงปัญหาทีเกิดขึนและนาํมาแกไ้ข ได้ทาํการปรับขนาด

ของรอบเอว ดงัรูปภาพที .   
 

 
รูปภาพที 4.1 ปรับขนาดรอบเอว 

 
ไดท้าํการเปลียนสปริงช่วงหัวเข่าเป็นแบบปรับความตึงของสปริงไดด้ว้ยการใชส้ลิงดึงเขา้

กบัเกรียวเร่ง ดงัภาพที .  



19 
 

 
รูปภาพที 4.2 การทาํให้สปริงปรับแรงดึงได ้

 
แล้วได้ทําการตดัสปริงช่วงต้นขาออกเพราะข้อมูลจากผูส้วมใส่ได้ กล่าวว่า“เหมือนจะ

ไม่ได้ช่วยลดภาระในการเดิน” และได้สังเกตเห็นว่า เพราะสปริงทีตน้ขาทาํให้ชุดสวมใส่ไม่สบาย 

จึงทาํการตดัออกเพือให้ชุดใส่ไดส้บายมากขึน ดงัภาพที .  
 

 
รูปภาพที 4.3 สปริงส่วนหนา้ขาทีตดัออก 
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จากการทดสอบชุดในวันที   
ขอ้มูลจากผูส้วมใส่ไดก้ล่าวว่า จากการเดิน  เมตร เดินขึนบนัได ้  ชนั สวมใส่เป็นเวลา 

 ชัวโมง จากผูส้วมใส่รู้สึกชุดใส่สบายมากขึน รู้สึกว่าเอวไม่รัดจนเกินไปและสปริงไม่ตึงเกินไป 

เหมาะสมกบัการเดิน 
จากการทดสอบการใส่ชุดในเวลา  วนั สรุปได้ว่าการทีใช้สปริงทีตน้ขา ดังรูปภาพที .  

ไม่ได้ช่วยดึงตน้ขาในการยกมากนกั ปรับขนาดเอวและปรับสปริงให้ปรับความตึงได้ จึงไดท้าํการ

ตัดออกและเหลือแค่สปริงส่วนหัวเข่าทีสามารถช่วยได้ ดังรูปภาพที .  สรุปเป็นทีพอใจของผู ้

ทดสอบ 

 
รูปภาพที .  ชุดทีใช่ทดสอบ 

 
การทดสอบความเหนือยล้าของร่างกาย 
 การทดสอบความเหนือยลา้ของร่างกาย จะวดัมาจากการเตน้ของหัวใจด้วย Smart watch 
เพือทจีะไดท้ราบการเตน้ของหัวใจทีเมน้ยาํ การทดสอบจะให้ผูท้ดสอบทงัหมด  คน ซึงเป็นผูช้าย

ทงั  คน อายุประมาร -  ปี ทีไดม้าทาํการทดสอบ ในครังนี  
 การเตน้ของหัวใจจะวดัการสูบฉีดเลือดเพือดูว่าการเตน้หัวใจก่อนใส่และหลงัใส่ชุดการ

เตน้หัวใจต่างกันมากหรือไม่ เพือดูว่าร่างกายตอ้งการออกซิเจนมากขึนหรือไม่ จะได้ทราบการ

เหนือยลา้ในการเดินได ้ 
อัตราการเต้นของหัวใจ ในผูช้ายอาจแตกต่างกันได้ตามปัจจัยหลายอย่าง เช่น สูบบุหรี 

อุณหภูมิ ผลขา้งเคียงจากยา แต่โดยค่าเฉลียของบุคคลทวัไปอยู่ที -  ครังต่อนาที  
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 การทดสอบไดใ้ห้ผูท้ดสอบทาํการเดินระยะทาง  เมตร แลว้เดินขึนบนัได  ชนั ก่อนจะ

ทาํการทดสอบจะให้ทาํการพกั  นาที เพือให้ การเตน้หัวใจอยู่ในสถานะปกติ อยู่ที -  ต่อนาท ี
 
ตารางการทดสอบ 
 ตารางที .  การทดสอบ การเดินระยะทาง  เมตร เดนิขนึบนัได  ชนั  
 

คน รายการทดสอบ 
การวัดการเตนของหัวใจ 

สถานะปกต ิ กอนสวมชุด หลงัสวมชุด 

1 
เดินระยะทาง 500 เมตร 

72 
74 74 

เดินข้ึนบันได 2 ช้ัน 76 75 

2 
เดินระยะทาง 500 เมตร 

72 
73 72 

เดินข้ึนบันได 2 ช้ัน 77 76 

3 
เดินระยะทาง 500 เมตร 

71 
73 73 

เดินข้ึนบันได 2 ช้ัน 76 75 

4 
เดินระยะทาง 500 เมตร 

73 
74 74 

เดินข้ึนบันได 2 ช้ัน 78 77 

5 
เดินระยะทาง 500 เมตร 

74 
75 76 

เดินข้ึนบันได 2 ช้ัน 77 78 

เฉลี่ย การเดิน 500 เมตร 

72.4 

73.8 73.8 

เฉลี่ย การข้ึนบันได 2 ช้ัน 76.8 76.2 

เฉลี่ยทัง้หมด 75.3 75 
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สรุปการทดสอบ 
จากการทดสอบทราบว่าในสถานะปกติการเตน้ของหัวใจทุกคนเฉลียอยู่ที .  ต่อนาที 

การเดินระยะทาง  เมตร ยงัไม่สวมชุดหัวใจทุกคนเตน้เฉลียอยู่ที .  ต่อนาที และการเดินขึน

บนัได  ชันอยู่ที .  ต่อนาที และเมือส่วมใส่ชุดในการเดินระยะทาง  เมตร ทุกคนหัวใจเตน้

เฉลียอยู่ที .  ต่อนาที การเดินขึนบันได  ชันอยู่ที .  ต่อนาที และค่าเฉลียทังหมดการเดิน

ระยะทาง  เมตร อยู่ที .  ต่อนาที การเดินขึนบนัได  ชัน อยู่ที  ต่อทาที เราจริงไดท้ราบว่า

จากการทดลองชุดไดช้่วยลดการเตน้ของหัวใจ ถึง  เปอร์เซน ในการทดสอบของผูท้ดสอบ  คน  
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บทที   

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการทดสอบ 

 การทดสอบการเหน่ือยลา้ของร่างกายดว้ยการวดัการเตน้ของหัวใจ จากการทดสอบเราได้

ทราบว่าในสถานะปกติการเตน้ของหัวใจทุกคนเฉล่ียอยู่ที่ .  ต่อนาที การเดินระยะทาง 00 เมตร 

ยงัไม่สวมชุดหัวใจทุกคนเตน้เฉล่ียอยู่ท่ี .  ต่อนาที และการเดินขึ้นบนัได  ชั้นอยู่ท่ี .  ต่อนาที 

และเมื่อสวมใส่ชุดในการเดินระยะทาง 00 เมตร ทุกคนหัวใจเตน้เฉล่ียอยู่ที่ .  ต่อนาที การเดิน

ขึ้นบนัได  ชั้นอยู่ท่ี .  ต่อนาที และค่าเฉล่ียทั้งหมดการเดินระยะทาง 00 เมตร อยู่ท่ี .  ต่อ

นาที การเดินขึ้นบนัได  ชั้น อยู่ท่ี  ต่อทาที เราจริงได้ทราบว่าจากการทดลองชุดไดช่้วยลดการ

เตน้ของหัวใจ ถึง  เปอร์เซ็นต ์ในการทดสอบของผูท้ดสอบ  คน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการท าให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ และน ามาสู่วิธีแกไ้ข ้ ปัญหาท่ีพบเจอส่วนแรกคือวสัดุที่

เรียกใช้ ตอนแรกได้ออกแบบเป็นวสัดุน ้ าหนักเบา เลยเรียกใช้อลูมิเนียมและสแตนเลส แต่พอ

น ามาใช้จริงน ้าหนกัโดยรวมไม่ไดเ้บาตามท่ีคิดเลยเปล่ียนมาใช้ท่อ PVC แทน ปัญหาที่สองคือ ตวั
สปริงตน้ขา พอไดท้ดสอบชุดจริง ก็ท าให้รู้ว่าสปริงส่วนน้ีไม่ค่อยไดช่้วยอะไรมากนกัและยงัท าให้

การสวมใส่ชุดหรือการเคล่ือนไหวไม่ค่อยสะดวก เลยใช้แค่สปริงตรงหัวเข่าแค่ตวัเดียว  ปัญหาที่
สามคือตวัชุดมีการเปล่ียนแปลจากการที่ได้น าเสนอไวใ้นก่อนหน้า เกิดจากค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง 

เลยตอ้งท าให้ดัดแปลบา้งส่วนอาจจะท าให้ใช้งานในดา้นอุตสาหกรรมไม่ได ้แต่ก็ยงัสามารถที่จะ

ช่วยในการเดิน การบ าบดัหรือการใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ 
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อ้างอิง 
 
A passive exoskeleton with artificial tendons: Design and experimental evaluationhttps 
[ออนไลน์]. ไดจ้าก https://ieeexplore.ieee.org/document/5975470 
A passive exoskeleton with artificial tendons: Design and experimental evaluation 
[ออนไลน์]. ไดจ้าก https://www.semanticscholar.org/paper/A-passive-exoskeleton-with-artificial-
tendons%3A-and-Dijk-Kooij/8d78792d26108c44c30d296379a37807f7e96946 
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ภาคผนวก 
ตารางวัสดุ   
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ตารางวสัดุ PVC 

 

 
ตารางวสัดุต่างๆ 
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ลาํดบั อุปกรณ ์ ราคาต่อ

ชิน 
จาํนวน ราคารวม 

1 ลูกปืน  ตวั 5x11x5 

 
 

20 2 40 

2 สปริงดดัท่อ 

 
 

67 2 135 

3 สปริงดึง 

 
 

95 4 380 
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4 ชุดเซฟตี 

 

1600 1 1600 

5 ขอ้ต่ออลูมิเนียม 

 
 

700 2 1400 

6 ท่อ PVC 4 หุน เมตร  

 
 

20 1 20 
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ตารางประเมินค่าใชจ้่าย 

7 ท่อ PVC  หุน  เมตร 

 

15 1 15 

8 ขอ้ต่อตรง 4 หุน 

 

5 4 20 

9 กิบยึดท่อ  
 

 

8 8 64 

10 เทปตีนตุ๊กแก  ชุด  เมตร 
 

 
 

50 1 50 
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