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บทคัดยอ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค เพื่อพัฒนาเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาในระหวางการเดินของมนุษย ซึ่งจะใช

สวนของกลามเนื้อในชวงการทํางานในเชิงบวกและใชเทคโนโลยีสําหรับการทํางานของกลามเนื้อในเชิงลบ ซึ่งกําลัง

งานไฟฟาที่เกิดจากการเดินของมนุษย ณ บริเวณหัวเขาและเลือกชวงการกําเนิดพลังงานไฟฟาในชวงเริ่มตนละ

ส้ินสุดจากการแกวงของเขาที่สลับกัน ดังนั้นสงผลใหเกิดการเคลื่อนที่ชาลงของจุดเชื่อมตอ การทดสอบ โดยการเดิน

ที่มีอุปกรณเครื่องกําเนิดกําลังไฟฟาจากการเดินของมนุษยติดตั้งไวที่ตําแหนงขา  

 ผลการทดลอง พบวา กอนการทดลองแบตเตอรี่ที่นํามาทดสอบมีคาแรงดันเทากับ 0.8 โวลต และแรงดันที่

สะสมหลงัจากการทดลองกับเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟา พบวาสามารถกําเนิดพลังงานไฟฟาเทากับ 1.4 โวลต หรือ

มีคาแรงดันมากกวาเดิมเทากับ 100 เปอรเซ็นตของแบตเตอรี่กอนการทดสอบ คิดเปนกําลังไฟฟาที่กําเนิดไดเทากับ 

0.66 วัตต ในการเดินที่ระยะทางเทากับ 1,060 เมตร ณ ความเร็วเทากับ 2.697 เมตรตอวินาที ที่ความเรงเทากับ 

0.00686 เมตรตอวินาที ส้ินเปลืองพลังงานในรางกายเทากับ 34.1 แคลลอรี่ จึงสรุปไดวา เครื่องกําเนิดพลังงาน

ไฟฟาจากการเดินของมนุษยสามารถกําเนิดพลังงานไฟฟา 

 
คําสําคัญ: การเก็บสะสมสูงสุด, การเผาผลาญพลังงาน 

 

ABSTRACT 
  This research proposes was developed an electrical energy generator human walking that 

generates electricity during human walking. Like conventional human-powered generators that use 

positive muscle work and technology assists muscles in performing negative work. The electrical 

energy generator from human walking mounts at the knee and selectively engages power generation at 

the start and end of the swing phase, thus assisting deceleration of the joint. Test subjects walking with 

one device on each leg 

 Electrical Energy Generator from Human Walking, it can be electrical energy generated about 

1.4 V or about 100 percent more than battery of before testing at 0.8 V. For distance of walking about 

1,060 meter at the speed of walking about 2.697 meter/second and  acceleration of walking about 

0.00686 meter/second2.The metabolic energy consumption of body about 34.1 calories. 
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คํานํา 

ปจจุบันความสําคัญในเรื่องพลังงานที่ใชกันอยูมีแนวโนมที่หมดจากโลกกับราคาพลังงานที่คอนขางจะ

สูงขึ้นเรื่อยๆ ผลทําใหเกิดความตองการทางดานการใชพลังงานมากยิ่งขึ้น พลังงานทางเลือกจึงถูกนํามาใชทดแทน

พลังงานที่จะหมดไป ดังนั้น ตลอดทุกๆ หนวยงานของภาครัฐและเอกชน จึงคิดคนเทคโนโลยีทางดานพลังงาน

ทดแทน อาทิเชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานคลื่น เปนตน การกําเนิดพลังงานไฟฟาจาก

รางกายมนุษยก็เปนอีกทางเลือกหนึ่ง อันเนื่องจากรางกายมนุษยเกิดการเคลื่อนไหวตามปกติในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง ซึ่งพลังงานกลจากการเคลื่อนไหวของรางกายจะแปรเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา ดังนั้น 

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนํามาใชงานทางดานนี้ จึงถูกคิดคนขึ้น ดังเชน การปนจักรยานเพื่อผลิตไฟฟาภายใตชื่อ

เรียก คือ “Human Power Generator” ที่ประจุพลังงานไฟฟาใหกับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต ไดดวยการหมุนแกน

ของเจนเนอรเรเตอร ซึ่งกรณีที่รางกายของผูที่ทดสอบแข็งแรงสามารถกําเนิดแรงดันไฟฟาไดสูงถึง 30-60 วัตต [1]. 

และการพัฒนาเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาจากรางกายมนุษยที่ใชกับเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ ภายใตชื่อวา  

“Bamboo” ซึ่งเปนเคร่ืองโทรศัพทเคลื่อนที่แบบอนุรักษส่ิงแวดลอมและพลังงาน การใชงานเทคโนโลยีที่กลาวมา

ขางตนยังไดถูกนํามาใชในการประจุแบตเตอรี่ขนาดพกพาที่ชื่อวา “Motion to Energy (M2E)” จากสิ่งประดิษฐ

ทางดานเทคโนโลยีที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดออกแบบเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาจากการเดินของมนุษย โดย

การติดตั้งอปุกรณที่ผูวิจัยสรางขึ้นที่บริเวณหัวเขาของผูใชงาน เมื่อมีการกาวขาเดิน สวนขาทอนลางที่ยึดติดกับ

อุปกรณก็จะทําหนาที่ไปหมุนเฟองที่อยูภายใตชุดเฟองที่มีการทดจํานวนรอบการหมุนของเจนเนอเรเตอรในการผลิต

พลังงานไฟฟาตามการขยับขากาวเดินของมนุษย สามารถแสดงดังรูปท่ี1.  

 
 

รูปที ่1.  แสดงกลไกการทํางาน สําหรับการสะสมพลังงาน [1]. 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
  การพัฒนาเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาจากการเดินของมนุษย ซึ่งอาศัยความแตกตางไปของการกําเนิด

พลังงานไฟฟาจากการทํางานในเชิงบวกและลบของกลามเนื้อ แตเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาจากการเดินของ

มนุษยจะถูกกําเนิดพลังงานไฟฟาจากพลังงานกลที่ไดรับจากการเคลื่อนที่ของหัวเขาที่เกิดการแกวงเฟสเคลื่อนที่

สลับกันของขอตอทางกลที่ขนาดกําลังไฟฟาที่ผลิต ดังรูปที่2.  ซึ่งการเดินของมนุษยจะเผาผลาญพลังงานในรางกาย

มนุษย (Metabolic Power) ที่นอยกวา 1/8 สวนของการกําเนิดพลังงานไฟฟาของมนุษยในการประจุพลังงานไฟฟา
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ใหกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เคลื่อนที่ เชน เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ พ็อกเก็ตพีซี ปาลม และเครื่อง MP3 เปนตน 

การทดสอบพลังงานที่ประจุไดนั้นกับผูทดสอบท่ีมีน้ําหนัก1000-kg [1,2]. มนุษยจะใชกลามเนื้อที่เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงพลังงานเคมีที่สะสมในรางกายไปสูการทํางานในเชิงบวกของพลังงานกลที่คาประสิทธิภาพสูงสุด

เทากับ 25% [3]. การทํางานในลักษณะนี้สามารถทํางานในอัตราสวนที่มีคาสูงขนาด100 วัตต [1].การทํางานของ

อุปกรณดังกลาวนี้ มุงประเด็นไปท่ีคาของ “Cost of Harvesting” (COH) คือ การเก็บสะสมพลังงานจากปริมาณ

การเผาผลาญพลังงานตอการกําเนิดกําลังไฟฟาขนาด 1 วัตต  

 

    
 

 เมื่อΔ  คือ ผลตางระหวางการเดินในขณะที่มีการสะสมพลังงานกับการเดินในขณะที่อุปกรณไมมีการ

สะสมพลังงาน คา COH สําหรับการกําเนิดพลังงานพื้นฐานที่งายและสัมพันธกับคาประสิทธิภาพ[1]. กับอุปกรณที่

แปลงการทํางานทางกลเปนพลังงานไฟฟาและ [2]. กลามเนื้อจะแปลงพลังงานเคมีในรางกายเปนการทํางาน  

เชิงบวก แสดงไดจากสมการที่2. คือ 

 

  

     
 

    การทํางานทางกลจากการเคลื่อนที่ของรางกายในระหวางขั้นตอน [9,10]. และตัวอยางที่งายของขาที่

เคลื่อนไปขางหนาและขางหลัง [11,12]. คาเฉลี่ยของการทํางานทางกลในทางปฎิบัติ เมื่อมนุษยกาวเทาเดินที่

คาสูงสุดสูการเดินที่มีคาเปนศูนย(หยุดเดิน) การเดินในแตละกาวจะเกิดการเผาผลาญพลังงาน เพราะการทํางาน

ของกลามเนื้อในเชิงบวกและเชิงลบ [3].การเชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดพลังงานไฟฟากับตําแหนงการเคลื่อนที่ของขาที่

จะกําเนิดพลังงานไฟฟาจากจังหวะการเดินของขาที่กาวสลับกัน การเดินที่มีความเรงเกิดขึ้น จะเปนการเพิ่มโหลด

การทํางานของกลามเนื้อและจะเกิดแรงตานทานตอการเคลื่อนที่ ดังนั้น ความเรงจะลดลง (รูปที่.1B) ตลอดจนการ

กําเนิดพลังงานไฟฟาระหวางเฟสการเดินจากความเรงที่เกิดขึ้นจะมีคาต่ําลง แตการเผาผลาญพลังงานจะมีคา 

สูงขึ้น ผลลัพธ คือ คา COH มีคาต่ําลง ดังนั้น การเก็บพลังงานจะประสบความสําเร็จ เมื่อเครื่องกําเนิดพลังงาน 

สามารถกําเนิดพลังงานในระหวางความเรงที่ลดลง (รูปที่1.C) การเผาผลาญพลังงานควรมีคาเทากับการเดินที่ปกติ

ของมนุษย พลังงานที่สะสมไดนั้นไมควรเกิดจากการใชพลังงานเผาผลาญจากรางกายมากจนเกินความจําเปน 

[15]. เพื่อทดสอบแนวคิดที่ออกแบบไว แสดงดังรูปที่2. ตลอดจนจุดเชื่อมตออื่นๆที่จําเปน ดังนั้น จึงมุงประเด็นไปท่ี

การทํางานบริเวณหัวเขาที่มีการทํางานในเชิงลบในระหวางการเดินมากที่สุด [16]. เพราะหัวเขาจะเปนชวงที่ใชใน

การเคลื่อนไหวมากที่สุด สําหรับการขับเฟองเกียรในทิศทางเดียวกับกับคลัทช   การเคลื่อนที่ของหัวเขาจะถูกสงผาน

ความเร็วที่เหมาะสมไปยังมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบบัสเรต [17]. พลังงานไฟฟาที่กําเนิดจะเกิดสูญเสียพลังงาน

กับความตานทานโหลด เพื่อใชในการประจุพลังงานใหกับแบตเตอรี่ คาประสิทธิภาพของอุปกรณสามารถหาไดจาก
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อัตราสวนกําลังไฟฟาที่อินพุตไดรับกําลังไฟฟามาจากการออกแบบทางกล ซึ่งผลจากการทดลองจะมีคาไมเกิน 

63% การประมาณคา COH สําหรับการกําเนิดพลังงานแบบพื้นฐาน แสดงไดจากสมการที่ 2. และรูปที่ 3. การผลิต

กําลังไฟฟา ขณะที่การขยับของกลามเนื้อหัวเขามีความเร็วลดลง ซึ่งสามารถเปรียบเทียบโหมดการทํางาน ในขณะที่

มีการตอตานตอการทํางานของโหมดอยางตอเนื่องจากการขยับของหัวเขา [18]. นอกจากนี้ การประเมินคาการเผา

ผลาญพลังงานตามมาตรฐานดวยการใชระบบการหายใจและการกําเนิดกําลังไฟฟาทางเอาตพุต แสดงดังรูปที่ 3.C 

ในโหมดการกําเนิดพลังงานที่ตอเนื่อง แสดงดังรูปที่ 4.A จะกําเนิดกําลังไฟฟาเทากับ 7.0 ± 0.7 W กับกําลังไฟฟาที่

ไมมีนัยสําคัญเทากับ18 ± 24 W (P = 0.07) ที่เพิ่มขึ้นจากการเผาผลาญพลังงานที่นอกเหนือจากการควบคุม [19]. 

ในโหมดที่ที่มีการหยุดทํางาน (Braking Mode) แสดงดังรูปที่ 4.B มันสามารถกําเนิดกําลังไฟฟาเทากับ4.8 ± 0.8 W 

กับกําลังไฟฟาที่ไมมีนัยสําคัญ 5 ± 21 W ที่เพิ่มขึ้นของการเผาผลาญพลังงานจากการควบคุม (P = 0.6)   

   

 
 

รูปที ่2.  แสดงจังหวะสัญญาณในชวงหยุดเดินและการกาวขาที่สัมพันธกบัการสะสมและเผาผลาญพลังงาน [1]. 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 

ข้ันตอนในการวิจัย 
 ขั้นตอนในการออกแบบเครื่องตนการกําเนิดพลังงานไฟฟาจากการเดินของมนุษย โดยใชระบบการประจุ

พลังงานที่ไดจากการขยับเดิน สําหรับการออกแบบระบบควบคุมการเดินจะประกอบไปดวย สวนประกอบไปดวย

อุปกรณทางกล ดังตอไปน้ี คือ 
 

การเลือกใชสเตปเปอรมอเตอร 
การเลือกใชสเตปเปอรมอเตอรชนิดพิเศษมากกวามอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบธรรมดา เพราะสเตปเปอร

แบบพิเศษมีขนาดบางและเกิดแรงเฉื่อยนอยกวาและสามารถลดแรงตานทานจากการเคลื่อนที่ของมนุษยไดนอย

ที่สุด สวนในที่นี้เลือกใชงานสเตปเปอรมอเตอรชนิดยูนิโพลารที่มีสายใชงานจํานวน 6 เสน ดังรูปที่3. 
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รูปที ่3.  แสดงสเตปเปอรมอเตอรแบบชนิดพเิศษ 

 

การออกแบบเฟองที่ใชในการรับแรงจากการเดินของขา 
หลักการพื้นฐานการออกแบบเฟองขับและเฟองตามท่ีใชในงานวิจัยนี้ซึ่งการออกแบบเฟอง สงผลตอ

จํานวนปริมาณที่มากหรือนอยของพลังงานไฟฟาที่เก็บสะสม ในงานวิจัยนี้เลือกใชเฟองขับหลักขนาด จํานวน 1 ตัว 

มีจํานวนฟนเฟอง 92 ซี่ สวนเฟองตาม จํานวน 3 ตัว เฟองตามตัวที่1. มีจํานวนฟนเฟอง 72 ซี่ เฟองตามตัวที่ 2. มี

จํานวน 50 เฟอง และ 18 เฟอง (เปนขบวนเฟองแบบผสม: Compound Gear Train) และเฟองขับตัวที่3. มีจํานวน

เฟอง 20 เฟอง ที่ทํางานสัมพันธตอเนื่องกัน ซึ่งการออกแบบมีหลักการออกแบบ ดังนี้ คือ  

 จากสูตร Gear Ratio = ผลคูณของความเร็วเฟองกับจํานวนฟนเฟองเทากับคาคงที่ 

 หรือ       = (Speed A * Number of Teeth A) = (Speed B * Number of Teeth B)    (3) 

 จากสมการที3่.ความเร็วเชิงมมุω เรเดียนตอวินาที ขึ้นอยูกับความเร็วของการเดินเทาของมนุษย เมื่อนําไป

คูณกับคาจํานวนฟนเฟองก็สามารถหาอัตราสวนของเกียรได  

หรือ 

                                                   Gear Ratio = T2/T1                                                     (4) 

เมื่อ T1 และ T2 คือ จํานวนฟนเฟอง                                                                                                                                       

      C คือ แรงบิด (นิวตันเมตร)  

      α  คือ ความเรงเชิงมุม (เรเดียนตอวินาที2) 

           P = C. ω                                                                (5) 

เมื่อ P คือ กําลังงาน (วัตต) 

 ดังนั้น เมื่อทราบคากําลังงาน (วัตต) จากสมการที่ 1และ 2 แทนในสมการที่ 6 ก็สามารถหา แรงบิด (C) ได 

นอกจากนี้ ความเร็วเชิงมุม (ω ) การทํางานของเฟองที่สัมพันธกันในเฟองขับและเฟองตามชุดแรก หาไดจาก

สมการ 

        T1/T2 = R1/R2 = ω 2 /ω 1                                               (6) 

เมื่อ  ω 1 และ ω 2 คือ ความเร็วเชิงมุมของเฟองขบัและเฟองตาม (เรเดียนตอวินาที) 

        R1 และ R2 คือ รัศมีของพิทช 

        T1 และ T2 คือ จํานวนฟนเฟองขับและเฟองตามชุดแรก  

       ดังนั้น การคํานวณเฟองในแตละชุดก็สามารถใชสมการขางตนได 
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การออกแบบวงจรประจุพลงังานไฟฟา 
การรับพลังงานกลจากการเดินของมนุษยเปล่ียนพลังงานกลที่ไดเปนพลังงานไฟฟาดวยมอเตอร จากนั้น

พลังงานไฟฟาที่ไดจายเขาอินพุตของวงจรเพื่อควบคุมการประจุพลังงานไฟฟาใหกับแบตเตอรี่อยางคงที่ตลอด โดย

วงจรที่ใชงานมีดังตอไปน้ี คือ 

 
รูปที ่4.  วงจรประจุพลังงานไฟฟา 

 

การทดสอบการทํางาน 
 การทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาจากการเดินของมนุษย ดวยการนําเครื่องกําเนิด

พลังงานไฟฟาในระหวางการเดินของมนุษยที่ออกแบบมาติดตั้งบริเวณทอนขาดานบนและดานลางระหวางหัวเขา

ใหแนน โดยใหสวนที่ออกแบบทางกลเทานั้นที่สามารถเคลื่อนไหวไดและที่บริเวณเอวของผูวิจัยไดติดตั้งเครื่องวัด

การสูญเสียแคลลอรี่ในรางกาย จากนั้น ผูวิจัยทดสอบการทํางานดวยการเดินเปนระยะทางเทากับ 1,060 เมตร หรือ

เทากับ 0.65865 ไมล ณ สวนธนบุรีรมย จังหวัด กรุงเทพมหานคร ที่ความเร็วในการเดินเทากับ 2.697 เมตรตอ

วินาที และความเรงเทากับ 0.00686 เมตรตอวินาที 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 ผลจากการทดสอบเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาจากการเดินของมนุษย ดังรูปที่5. สรุปไดวา กอนการ

ทดลองแบตเตอรี่ขนาด 1.2 โวลต/400 มิลลิแอมแปร ที่นํามาทดสอบมีคาแรงดันเทากับ 0.8 โวลต และผลของ

แรงดันที่สะสมหลังจากการทดลองในภาคสนามกับเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาที่ผูวิจัยสรางขึ้น พบวา จะสามารถ

กําเนิดแรงดันไฟฟาเพิ่มขึ้นเทากับ 1.4 โวลต โดยสามารถคํานวณกําลังไฟฟาไดเทากับ 0.66 วัตต ที่การเดินของ

ระยะทางเทากับ 1,060 เมตร ณ ความเร็วเทากับ 2.697 เมตรตอวินาที ความเรงเทากับ 0.00686 เมตรตอวินาที 

ส้ินเปลืองพลังงานในรางกายเทากับ 34.1 แคลลอรี่ (วัดจากเครื่องวัดแคลอรี่) เมื่อคํานวณคา COH จากสมการที่1 

และสมการที่ 2 คือ คา COH เทียบอางอิง (1 วัตต) มีคาเทากับ 0.364 คิดเปน 36.4 เปอรเซ็นตและคา COH จาก

ภาคสนามไดคา COH (Non - Normalization) 0.552 คิดเปน 55.2 เปอรเซ็นตจึงสรุปไดวา เครื่องกําเนิดพลังงาน

ไฟฟาจากการเดินของมนุษย สามารถกําเนิดพลังงานไฟฟาได ตามหลักการและสมุติฐานที่กําหนดไว 
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                                (A).                                                                                             (B). 

รูปที5่. (A), (B)  แสดงการติดตั้งเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาจากการเดินของมนุษย   
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braking depends on the relative contribution of muscle fibers to decelerating the knee joint. If 

muscle fibers are generating the negative power, a reduction in metabolic cost is expected. This 

is also true if muscle fibers are active but isometric. If the deceleration is due entirely to passive 
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expected. What actually occurs at the knee during the end of the swing phase is unclear, 

precluding a quantitative prediction of the change in metabolic cost. 
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