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     รศ.ณฐัวฒุ ิขวญัแก้ว กล่าวว่า FENTO เป็นหุน่ยนต์ 

เพื่อการศึกษาส�าหรับการเรียนการสอนของเด็ก 

ทุกระดับ (ป. 1 - ม. 6) ออกแบบขึ้นตามแนวทางของ 

วิชาวิทยาการค�านวน ตามหลักสูตรของกระทรวง

ศกึษาธกิาร ปีการศกึษา 2561 โดยใช้หุน่ยนต์เป็นสือ่ 

ในการเรียนรู้เชิงตรรกะ เชิงค�านวณการวางแผน  

และการโปรแกรมเบือ้งต้น เพือ่ฝึกฝนเดก็นกัเรยีน 

ในการเขียนโปรแกรมแบบสัมผัสได้ (Tangible  

Programming) ด้วยป้ายค�าสัง่ โดยใช้หลกัหุน่ยนต์ 

เห็นได้ด้วยกล้อง (Machine Vision) ในการอ่านสัญลักษณ์เพื่อ 

ควบคุมการท�างานของหุ่นยนต์ การเลือกและการก�าหนดรูปแบบ การจัดเรียงสัญลักษณ์ต่าง ๆ  

เกิดเป็นโปรแกรมเชิงรูปธรรม ที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมการตอบสนองของหุ่นยนต์ FENTO สามารถ 

อ่านสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแถบป้ายที่ถูกเข้ารหัสแบบ AprilTag ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย University of  

Michigan และเพื่อใช้ในการควบคุมที่ต้องการความแม่นย�าสูง อาทิ งานด้านความจริงเสริม  

(Augmented Reality) การระบุต�าแหน่งแบบสามมิติ ทั้งนี้ AprilTag สามารถท�าขึ้นได้โดยใช้

เครื่องพิมพ์ทั่วไป 

          FENTO สามารถเคลือ่นไหว ส่งเสยีงพดูตามตวัอกัษร ตวัเลข หรอืข้อความทีถ่กูจบัคูก่บัสญัลกัษณ์

ต่าง ๆ ของ AprilTag เสียงพูดได้จากการสังเคราะห์ (Synthesis) โดยใช้เทคนิคการแปลงตัวอักษร  

หรือข้อความเป็นเสียงพูด (Text-to-Speech) โดยใช้วงจรรวมเบ็ดเสร็จที่ติดตั้งอยู่ภายใน FENTO 

โปรแกรมหุ่นยนต์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

	� ระดับประถมศึกษา ใช้โปรแกรม Tangible Programming หรือภาษาไทยเรียกว่า โปรแกรม

ทีจ่บัต้องได้ เช่น การเลอืกป้ายค�าสัง่ให้หุน่ยนต์อ่าน และหุน่ยนต์ท�าตาม เพราะฉะนัน้เด็กสามารถเลือก

ได้ โดยที่เด็กไม่ต้องมีความรู้เรื่องวิธีการเขียนภาษา ส่วนเด็กระดับ ป. 4 ขึ้นไป ตามหลักสูตรของ 

กระทรวงศึกษาธิการ จะเรียนโปรแกรมม่ิงแบบ Visual Programming ใช้ภาษาที่เรียกว่า ภาษา  

Scratch Programming หรือ ภาษา Block Based Programming ที่เป็นภาษา Blockly

	� ระดบัมธัยมศกึษา ส�าหรบัชัน้ ม.1 จะต้องเรยีนภาษา Python ทมีนกัวจิยัจงึออกแบบให้หุน่ยนต์ 

สามารถเขยีนโปรแกรมได้ด้วยภาษา Python โดยตวั App ทัง้หมดของหุน่ยนต์รุน่ใหม่ทีส่ัง่ให้ เดินหน้า  

ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา พูดได้ ฯลฯ เขียนด้วยภาษา Python ทั้งหมด และตัวแปลของภาษา  



Python จะอยู่ที่ตัวหุ่นยนต์ไม่ได้อยู่ที ่

คอมพิวเตอร์ เนื่องจากเทคโนโลยี

ในปัจจุบันตัวสมองกลของหุ ่นยนต์  

สามารถท่ีจะมีตัวแปลภาษาอยู ่ในตัว  

ทีมนักวจิยัจงึเขียนค�าสัง่ส่งให้ตวัหุน่ยนต์  

แปลความหมายและท�าตามได้เลย ซึ่ง

ภาษา Python ที่ใช้ในตัวหุ่นยนต์นั้น 

เป็นภาษาที่ใช้แพร่หลายมาก และเป็น

งานที่ใช้ตั้งแต่งานง่าย ๆ ไปถึงงานท่ีมี

ความซับซ้อนสูง 

	ส�าหรับหลักสูตรการเขียนโปรแกรม 

ใช้ตัว Coding หรอืตวั Programming  

ซึ่งเป็นพื้นฐานในการคิด แก้ปัญหาของ 

ทุกอาชีพ และเป็นสิ่งจ�าเป็นของการ 

ฝึกทักษะ ดังนั้นการสอนเด็ก ป.1 คือ  

การฝึกทักษะให้เด็กคิดแบบ มี Logic  

แก้ปัญหาแบบมีขั้นตอน หากมีปัญหา 

เกิดขึ้นจะแก้ไข วิเคราะห์ปัญหาอย่างไร  

วิเคราะห์เป็นก็จะแก้ปัญหาเป็น ซึ่งเป็น

โครงสร้างพื้นฐานของความคิด 

 รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว กล่าวถึง

ความสามารถของหุ่นยนต์ FENTO ว่า 

จากตัวอุปกรณ์ที่ทีมนักวิจัยได้ตั้งใจ

ออกแบบไว้โดยใส่เข้าไปในระบบ ท�าให้

หุ ่นยนต์สามารถที่จะใช้สอนทางด้าน

วิทยาศาสตร์ได้จริง และเป็นเหมือน

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วย เช่น 

ทดลองเรือ่ง ความเรว็ หรอืการเคลือ่นที่ 

ทดลอง เร่ืองแสง หรือ เสียง เป็นต้น  

โดยหุน่ยนต์จะเป็นตวัประกอบหลกัทีม่า

ช่วยสอน เพือ่เพิม่ความน่าสนใจ ซึง่เดก็ ๆ  

กจ็ะเรยีนรู้ถงึความหมายของ Term ต่าง ๆ   

มากกว่า แค่การเรียนเพื่อสอบเท่านั้น

 ส�าหรับทิศทางของหุ ่นยนต์ช่วย

สอนในอนาคตนัน้ รศ.ณฐัวฒุ ิขวญัแก้ว  

ต้องการท�าหุน่ยนต์รุน่ใหม่ทีมี่ราคาถกู 

เพื่อให้คนท่ัวไปได้เข้าถึงการใช้งาน

มากขึ้น FENTO ตัวนี้ ใช้เทคโนโลยี 

ทีซ่บัซ้อนมาก ตวัชิน้ส่วนต่าง ๆ  มรีาคา

ค่อนข้างสูง 

 นอกจากนี้ ยังได้ท�า คู่มือ หรือ แบบฝึกทักษะในลักษณะของ Animation เพื่อให้น่าสนใจ และเรียนรู้ได้

เร็วยิ่งขึ้น จากคลิป Animation เนื่องจากเด็กยุคใหม่อ่านหนังสือลดลง อย่างไรก็ตาม

ยังต้องการการสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ชิ้นนี้ 

ไปให้ถึงเด็กนักเรียนให้ได้มากที่สุด ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
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