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FENTO

หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา

ส�ำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบุคลากรซีเนียร์

การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563
รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว รองคณบดีฝ่ายสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และอุตสาหกรรม อาจารย์ภาค
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมนักวิจัยห้องปฏิบัติ
การวิจยั เชิงประยุกต์ระบบสือ่ สารและสมองกลฝังตัว (CAESAR Lab.) ออกแบบและพัฒนาหุน่ ยนต์
“FENTO” ตอบโจทย์ตามแนวทางของวิชา “วิทยาการค�ำนวณ” โดยเน้นที่หุ่นยนต์ตัวเดียวสามารถ
ใช้ในการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ ประเภทบุคลากรซีเนียร์ จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว กล่าวว่า FENTO เป็นหุน่ ยนต์
เพื่ อ การศึ ก ษาส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนของเด็ ก
ทุกระดับ (ป. 1 - ม. 6) ออกแบบขึ้นตามแนวทางของ
วิชาวิทยาการค�ำนวน ตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2561 โดยใช้หนุ่ ยนต์เป็นสือ่
ในการเรียนรู้เชิงตรรกะ เชิงค�ำนวณการวางแผน
และการโปรแกรมเบือ้ งต้น เพือ่ ฝึกฝนเด็กนักเรียน
ในการเขียนโปรแกรมแบบสัมผัสได้ (Tangible
Programming) ด้วยป้ายค�ำสัง่ โดยใช้หลักหุน่ ยนต์
เห็นได้ด้วยกล้อง (Machine Vision) ในการอ่านสัญลักษณ์เพื่อ
ควบคุมการท�ำงานของหุ่นยนต์ การเลือกและการก�ำหนดรูปแบบ การจัดเรียงสัญลักษณ์ต่าง ๆ
เกิดเป็นโปรแกรมเชิงรูปธรรม ที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมการตอบสนองของหุ่นยนต์ FENTO สามารถ
อ่านสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแถบป้ายที่ถูกเข้ารหัสแบบ AprilTag ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย University of
Michigan และเพื่อใช้ในการควบคุมที่ต้องการความแม่นย�ำสูง อาทิ งานด้านความจริงเสริม
(Augmented Reality) การระบุต�ำแหน่งแบบสามมิติ ทั้งนี้ AprilTag สามารถท�ำขึ้นได้โดยใช้
เครื่องพิมพ์ทั่วไป
FENTO สามารถเคลือ่ นไหว ส่งเสียงพูดตามตัวอักษร ตัวเลข หรือข้อความทีถ่ กู จับคูก่ บั สัญลักษณ์
ต่าง ๆ ของ AprilTag เสียงพูดได้จากการสังเคราะห์ (Synthesis) โดยใช้เทคนิคการแปลงตัวอักษร
หรือข้อความเป็นเสียงพูด (Text-to-Speech) โดยใช้วงจรรวมเบ็ดเสร็จที่ติดตั้งอยู่ภายใน FENTO
โปรแกรมหุ่นยนต์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
 ระดับประถมศึกษา ใช้โปรแกรม Tangible Programming หรือภาษาไทยเรียกว่า โปรแกรม
ทีจ่ บั ต้องได้ เช่น การเลือกป้ายค�ำสัง่ ให้หนุ่ ยนต์อา่ น และหุน่ ยนต์ทำ� ตาม เพราะฉะนัน้ เด็กสามารถเลือก
ได้ โดยที่เด็กไม่ต้องมีความรู้เรื่องวิธีการเขียนภาษา ส่วนเด็กระดับ ป. 4 ขึ้นไป ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ จะเรียนโปรแกรมมิ่งแบบ Visual Programming ใช้ภาษาที่เรียกว่า ภาษา
Scratch Programming หรือ ภาษา Block Based Programming ที่เป็นภาษา Blockly
 ระดับมัธยมศึกษา ส�ำหรับชัน้ ม.1 จะต้องเรียนภาษา Python ทีมนักวิจยั จึงออกแบบให้หนุ่ ยนต์
สามารถเขียนโปรแกรมได้ดว้ ยภาษา Python โดยตัว App ทัง้ หมดของหุน่ ยนต์รนุ่ ใหม่ทสี่ งั่ ให้ เดินหน้า
ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา พูดได้ ฯลฯ เขียนด้วยภาษา Python ทั้งหมด และตัวแปลของภาษา

รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว

Python จะอยู่ที่ตัวหุ่นยนต์ ไม่ได้อยู่ที่
คอมพิ ว เตอร์ เนื่ อ งจากเทคโนโลยี
ในปั จ จุ บั น ตั ว สมองกลของหุ ่ น ยนต์
สามารถที่ จ ะมี ตั ว แปลภาษาอยู ่ ใ นตั ว
ทีมนักวิจยั จึงเขียนค�ำสัง่ ส่งให้ตวั หุน่ ยนต์
แปลความหมายและท�ำตามได้เลย ซึ่ง
ภาษา Python ที่ใช้ในตัวหุ่นยนต์นั้น
เป็นภาษาที่ใช้แพร่หลายมาก และเป็น
งานที่ใช้ตั้งแต่งานง่าย ๆ ไปถึงงานที่มี
ความซับซ้อนสูง
ส�ำหรับหลักสูตรการเขียนโปรแกรม
ใช้ตวั Coding หรือตัว Programming
ซึ่งเป็นพื้นฐานในการคิด แก้ปัญหาของ
ทุ ก อาชี พ และเป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ของการ
ฝึกทักษะ ดังนั้นการสอนเด็ก ป.1 คือ
การฝึกทักษะให้เด็กคิดแบบ มี Logic
แก้ปัญหาแบบมีขั้นตอน หากมีปัญหา
เกิดขึ้นจะแก้ไข วิเคราะห์ปัญหาอย่างไร
วิเคราะห์เป็นก็จะแก้ปัญหาเป็น ซึ่งเป็น
โครงสร้างพื้นฐานของความคิด
รศ.ณั ฐ วุ ฒิ ขวั ญ แก้ ว กล่ า วถึ ง
ความสามารถของหุ่นยนต์ FENTO ว่า
จากตั ว อุ ป กรณ์ ที่ ที ม นั ก วิ จั ย ได้ ตั้ ง ใจ
ออกแบบไว้โดยใส่เข้าไปในระบบ ท�ำให้
หุ่นยนต์สามารถที่จะใช้สอนทางด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ จ ริ ง และเป็ น เหมื อ น
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ได้ด้วย เช่น
ทดลองเรือ่ ง ความเร็ว หรือการเคลือ่ นที่
ทดลอง เรื่องแสง หรือ เสียง เป็นต้น
โดยหุน่ ยนต์จะเป็นตัวประกอบหลักทีม่ า
ช่วยสอน เพือ่ เพิม่ ความน่าสนใจ ซึง่ เด็ก ๆ
ก็จะเรียนรูถ้ งึ ความหมายของ Term ต่าง ๆ
มากกว่า แค่การเรียนเพื่อสอบเท่านั้น
ส� ำ หรั บ ทิ ศ ทางของหุ ่ น ยนต์ ช ่ ว ย
สอนในอนาคตนัน้ รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว
ต้องการท�ำหุน่ ยนต์รนุ่ ใหม่ทมี่ รี าคาถูก
เพื่ อ ให้ ค นทั่ ว ไปได้ เ ข้ า ถึ ง การใช้ ง าน
มากขึ้น FENTO ตัวนี้ ใช้เ ทคโนโลยี
ทีซ่ บั ซ้อนมาก ตัวชิน้ ส่วนต่าง ๆ มีราคา
ค่อนข้างสูง

นอกจากนี้ ยังได้ท�ำ คู่มือ หรือ แบบฝึกทักษะในลักษณะของ Animation เพื่อให้น่าสนใจ และเรียนรู้ได้
เร็วยิ่งขึ้น จากคลิป Animation เนื่องจากเด็กยุคใหม่อ่านหนังสือลดลง อย่างไรก็ตาม
ยังต้องการการสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ชิ้นนี้
ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ไปให้ถึงเด็กนักเรียนให้ได้มากที่สุด
รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1522

