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หุ่นยนตบ์ ำบดั 

(Robot Therapy) 

นพ.ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

หุ่นยนตบ์ าบดั (Robot therapy/ Robot assisted therapy) คือ การน าหุ่นยนตม์าร่วมในโปรแกรมการ

บ าบดัรกัษาผูป่้วย ซึ่งเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีดา้นหุ่นยนต์เพื่อใชใ้นทางการแพทยอ์ย่างลงตวั เป็นการบ าบดั

ทางเลือกอีกรูปแบบหน่ึง ซึง่มีการพฒันาอย่างรวดเร็ว และน ามาใชแ้พร่หลายมากข้ึนในปัจจุบนั 

นักพฒันาหุ่นยนตพ์ยายามเพิ่มบทบาทหน้าที่ใหม่ใหหุ้่นยนต ์ใหส้ามารถปฏิบตัิงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยได ้

ช่วยผูป่้วยอมัพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง ใหส้ามารถขยบัร่างกาย และดูแลตวัเองได ้แทนการว่าจา้งพยาบาลพิเศษ 

ช่วยฝึกความจ าในผูป่้วยสมองเส่ือม และการช่วยเหลอืทางสงัคมในผูสู้งอายุและเด็กที่มีความตอ้งการดูแลเป็นพิเศษ 

การบ าบดัทางเลือกแต่ละรูปแบบก็มีขอ้บ่งใช ้และขอ้จ ากดัแตกต่างกนัไป การบ าบดัดว้ยสตัว ์อาจน ามาใช้

ไม่ไดใ้นผูท้ี่มีโรคภูมิแพ ้หรือภูมิคุม้กนัต า่ ติดเช้ือง่าย แต่หุ่นยนตไ์ม่มีขอ้จ ากดัเหล่าน้ี 

 

แนวคิดของหุ่นยนตบ์ ำบดั 

เป้าหมายของหุ่นยนตบ์ าบดั คือ การน าหุ่นยนตม์าช่วยในการดูแลและบ าบดัรกัษาทางการแพทย ์ไม่ใช่น ามา

แทนที่มนุษย ์หุ่นยนตไ์ม่ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นนักบ าบดั แต่เป็นเสมือนเครื่องมือในการบ าบดัรกัษามากกว่า น ามาใชใ้น

การดูแลผูป่้วยกลุ่มต่าง ๆ ไดห้ลากหลาย 

เดิมทีหุ่นยนตถู์กพฒันาเพื่อช่วยเหลือในการรกัษาทางกายเป็นหลกั เช่น ช่วยน าทางการเคลื่อนไหวของแขน

ขาในการท ากายภาพบ าบดั ในผูป่้วยที่ฟ้ืนจากโรคหลอดเลือดสมอง 

ระยะหลงั เริ่มมีการพฒันาหุ่นยนตช่์วยเหลือทางสงัคม (socially assistive robot) เน้นการช่วยเหลือดา้น

สงัคมและสติปัญญาเป็นหลกั โดยออกแบบมาเพื่อมีปฏิสมัพนัธ์กบัมนุษย ์ดูแลผูสู้งอายุ ผูป่้วยสมองเส่ือม และเด็กกลุ่ม

ที่มีความตอ้งการดูแลเป็นพิเศษ  

หุ่นยนตมี์บทบาทพื้ นฐาน 3 เรื่อง คือ เป็นเพื่อน (companion) เป็นผูฝึ้กสอน (coach) และเป็นคู่หูในการ

เล่น (play partner) มีการน ามาประยุกตใ์ชใ้นดา้นสุขภาพจิตมากข้ึน 

 

ประโยชนข์องหุ่นยนตบ์ ำบดั 

นักวิจยัไดท้ดลองน าเอาหุ่นยนตม์าช่วยดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเส่ือม เด็กสมองพิการ เด็ก

ออทิสติก และผูสู้งอายุ พบว่าไดผ้ลดี โดยทัว่ไปมีการน าหุ่นยนตม์าใชใ้นการบ าบดั ดงัน้ี 

 1) เพื่อช่วยดูแล ท ากายภาพบ าบดั ในผูป่้วยอมัพฤกษ์ อมัพาต สมองพิการ โดยศูนยแ์พทยท์หารผ่านศึกใน

บลัติมอร ์สหรฐัอเมริกา ไดจ้ดัโปรแกรมใหผู้ป่้วยอมัพาต ท ากายภาพบ าบดัแบบปกติ ร่วมกบัการเล่นเกมงา่ย ๆ โดยมี

หุ่นยนตค์อยช่วยพยุงใหเ้ขาเคลื่อนไหวแขนและมือซ ้า ๆ จนผูป่้วยเริ่มควบคุมคนับงัคบัเกม ควา้และปล่อยปุ่ มบงัคบัไดด้ี

ข้ึน พบว่าผูป่้วยมีพฒันาการบงัคบักลา้มเน้ือดีข้ึนกว่าการท ากายภาพแบบที่ปฏบิตัิกนัอยู่ 
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2) เพื่อช่วยดูแลผูป่้วยอลัไซเมอรแ์ละโรคสมองเส่ือม มีประโยชน์มากเพราะหุ่นยนตจ์ะถูกตั้งโปรแกรมให้

ช่วยเหลืองานไดทุ้กเรื่อง ตั้งแต่เตือนใหก้ินยาจนถึงพาผูป่้วยออกก าลงักาย สามารถน าเกมที่กระตุน้ความจ าอื่น ๆ 

เพื่อใหผู้ป่้วยไดใ้ชก้ระบวนการคิดอยู่เสมอ 

 3) เพื่อกระตุน้ความสนใจต่อส่ิงแวดลอ้ม และกระตุน้ประสาทสมัผัสในผูป่้วยออทิสติก ถึงแมเ้ด็กจะไม่ได้

สนใจหุ่นยนตต์ลอดเวลา แต่มีขอ้มูลที่แสดงใหเ้ห็นว่าพวกเขาชอบพวกส่ิงของกลไกที่ท าอะไรซ ้าไปซ ้ามา 

 4) เพื่อกระตุน้ความสนใจต่อส่ิงแวดลอ้ม และเพิ่มกิจกรรมการเคลื่อนไหวในผูป่้วยโรคซึมเศรา้ 

5) เพื่อดูแลและเสริมสรา้งความผ่อนคลายในผูสู้งอายุ ในเมืองพิตสเ์บิรก์ นักวจิยัใชหุ้่นยนตท์ี่มีช่ือว่า เนิร์

สบอต ดูแลผูสู้งอายุ โดยทัว่ไปคนมกัจะคิดว่าผูสู้งอายุจะหวาดกลวัเทคโนโลยี แต่ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่า 

ผูสู้งอายุชอบหุ่นยนต ์แต่ส่ิงที่พวกเขาวิตกมากกว่าคือ หุ่นยนตย์งัไม่สามารถช่วยพวกเขาไดม้ากพอ 

 

หุ่นยนตบ์ ำบดักับเด็กพิเศษ 

หุ่นยนตเ์ป็นส่ิงประดิษฐ์ที่ดึงดูดและกระตุน้ความสนใจจากเด็กไดด้ี โดยเฉพาะกลุ่มเด็กออทิสติกส่วนใหญ่ให้

ความสนใจหุ่นยนตม์าก และคงความสนใจไดน้านดว้ย หลายหน่วยงานวิจยัจึงมีการทดลองน าหุ่นยนตม์าเป็นตวัส่ือใน

การสรา้งปฏิสมัพนัธ์กบัเด็ก หุ่นยนตใ์หค้วามเป็นกนัเองและความอุ่นใจต่อเด็กไดม้าก  

ไบรอนั สกสัเซลลาติ หวัหน้าหอ้งปฏิบตัิการหุ่นยนตด์า้นสงัคมที่มหาวิทยาลยัเยล ทดสอบหุ่นยนตก์บัผูป่้วย

หลายประเภท พบว่า ปฏิสมัพนัธ์รายวนักบัหุ่นยนตช่์วยใหเ้ด็กที่เป็นออทิสติกมีการสบตา และมีทักษะทางสงัคมดีข้ึน 

ทักษะทางสงัคมที่สามารถน าหุ่นยนตม์าช่วยในการพัฒนา ไดแ้ก่ การเลียนแบบ (imitation) การผลดักนัเล่น 

(taking turns) และการคงความสนใจร่วมกนั (joint attention) 

คุณลกัษณะที่มีความจ าเป็นในการพฒันาหุ่นยนตท์ี่มีความเหมาะสมกบัการใชง้านในเด็กพิเศษ สามารถแบ่ง

ไดด้งัน้ี 

1) ความน่าสนใจ หุ่นยนตค์วรมีความน่าสนใจ มีลูกเล่นหลายอย่าง ไดแ้ก่ ระบบแสง สี เสียง การเคลื่อนไหว 

การตอบสนอง การควบคุม พบว่าเด็กใหค้วามสนใจต่อพฤติกรรมของหุ่นยนตม์ากกว่ามนุษย์ 

2) ความคงทนและแข็งแรง เน่ืองจากอาจมีพฤติกรรมของเด็กที่กา้วรา้ว อารมณ์รุนแรง ทุบตีตนเองหรือผูอ้ื่น 

พบว่าเด็กมีการทุบตี ขวา้งปา ดึง หุ่นยนต ์จึงท าใหเ้กดิความเสียหายข้ึนได ้ 

3) มีการตอบสนองต่อการสมัผัส เสียง แสง และการเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี  

การสมัผัสเป็นส่ิงส าคญัในการเล่นและการเรียนรูข้องเด็ก ควรติดตั้งเซ็นเซอรร์บัสมัผัสเพื่อใหหุ้่นยนต์

ตอบสนองต่อลกัษณะการสมัผัสไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเป็นธรรมชาติ 

เสียงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงในการเรียนรูข้องเด็ก เป็นส่ิงทีส่ื่อถึงอารมณ์ของเด็ก การติดตั้งระบบรูจ้ าเสียงและ

ระบบตอบสนองต่อเสียง หุ่นยนตจ์ะสามารถหันตามเสียง รวมทั้งเป็นตวัรบัค าสัง่เสียงจากผู้ใช ้และแสดงพฤติกรรม

ตามค าสัง่ของผูใ้ชไ้ด ้

หุ่นยนตท์ี่มีระบบการรบัรูแ้สง จะช่วยใหร้บัรูเ้วลา กลางวนั หรือกลางคืน ช่วยใหแ้สดงพฤติกรรมไดส้มัพันธ์

กบัสถานการณ์ และเวลา เป็นธรรมชาติมากที่สุด 

การเคลื่อนไหวเป็นส่วนส าคญัของหุ่นยนต ์พบว่าเด็กจะเลยีนแบบพฤติกรรมของหุ่นยนต ์โดยเฉพาะอย่างยิง่

การเคลื่อนไหว ดงัน้ันหุ่นยนตบ์ าบดัจึงควรมีระบบการเคลื่อนไหวที่ถูกตอ้งตามสรีระ 
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4) น ้าหนักและขนาด เป็นส่ิงส าคญัเช่นกนั หุ่นยนต์ขนาดใหญ่มากจะเป็นอุปสรรคต่อการเล่นของเด็ก รวมถึง

น าหนักที่มากยงัส่งผลใหเ้ด็กไม่สามารถอุม้เล่นได ้ซึ่งหากเด็กเล่นหุ่นยนตไ์ดล้ าบาก จะเกิดความคบัขอ้งใจข้ึน จนอาจ

ส่งผลถึงช่วงความสนใจของเด็ก 

5) การควบคุม ควรใชง้านง่าย มีการติดตั้งสวิตซค์วบคุมที่ตวัหุ่นยนต ์หรือต่อสวิตซอ์อกมาภายนอกเป็น

สวิตซเ์ดี่ยว เพื่อใหเ้ด็กสามารถกดควบคุมการท างานไดง้่าย ซึ่งจะส่งผลกระตุน้ใหเ้ด็กมีช่วงความสนใจในการเล่นกบั

หุ่นยนตเ์พิ่มข้ึน เน่ืองจากผูเ้ล่นสามารถควบคุมหุ่นยนตไ์ดต้ามที่ตอ้งการ 

นอกจากน้ียงัมีการน าหุ่นยนต์มาช่วยในการวินิจฉัยออทิสติกอีกดว้ย โดยหุ่นยนตส์ามารถตรวจจบัอาการ

ผิดปกติบางอย่างได ้เช่น พฤติกรรมหรือการเคลื่อนไหวซ ้าไปซ ้ามา พฤติกรรมทางสงัคมที่เป็นปัญหา แต่ยงัมีกลุ่ม

ตวัอย่างน้อยในการศึกษา จึงยงัไม่มีความชดัเจนในเรื่องน้ี 

 

ตวัอย่ำงหุ่นยนตบ์ ำบดัในเด็กพิเศษ 

 

1) “Paro”  

หุ่นยนตแ์มวน ้า Paro พฒันาโดยสถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งชาติ ประเทศ

ญี่ปุ่ น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 มีขนาด 57 เซนติเมตร น ้าหนัก 2.7 กิโลกรมั ซึ่งใกลเ้คียงแมวน ้าจริง และใกลเ้คียงเด็กแรก

เกิดดว้ย เหมาะส าหรบัการอุม้ มีขนนุ่ม กระดิกได ้กระพริบตาได ้จ าช่ือที่เจา้ของตั้งใหไ้ดแ้ละหนัมองเม่ือเรียกช่ือ มี

อารมณ์แตกต่างกนัในแต่ละวนั แต่ละช่วงเวลา และตอบสนองต่อพฤติกรรมของมนุษย ์โดยแสดงอารมณ์ต่าง ๆ แสดง

ความรูสึ้กประหลาดใจ ดีใจ โกรธเมื่อถูกท ารา้ย มีความสุขที่ถูกสมัผัส 

 

 
 

หุ่นยนต์แมวน ้า Paro 

 

Paro ไม่ไดอ้อกแบบมาเพื่อช่วยบ าบดัแต่แรก น ามาใชเ้พื่อเป็นเพื่อนกบัผูสู้งอายุในโรงพยาบาล หรือศูนยด์ูแล

ผูสู้งอายุ เหตุการณ์โรงงานนิวเคลียรร์ะเบิดในประเทศญี่ปุ่ นส่งผลใหผู้สู้งอายุมีภาวะซึมเศรา้ Paro ก็ไดมี้ส่วนร่วมใน

การเยียวยาจิตใจดว้ย แต่เน่ืองจากหุ่นยนตมี์ราคาหลกัแสนซึ่งค่อนขา้งสูง จึงตอ้งพิจารณาในเรื่องความคุม้ค่าของการ

น ามาใชด้ว้ย 

มีรายงานว่าช่วยเพิ่มปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างผูป่้วยและผูดู้แลได ้ช่วยลดความเครียด ความรูสึ้กอา้งวา้ง 

และอาจช่วยลดภาวะกระสบักระส่ายในผูป่้วยสมองเส่ือมได ้แต่ยงัไม่มีการวิจยัเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมชดัเจน 
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  ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกบัสถาบนัราชานุกูล สถาบนัสุขภาพ

เด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทดลองน าหุ่นยนตแ์มวน ้า Paro มาช่วยในการบ าบดั

เด็กออทิสติก เพื่อช่วยเพิ่มอตัราการจอ้งมอง การสมัผัสวตัถุ และการเปล่งเสียง ซึ่งยงัไม่พบความแตกต่างจากกลุ่ม

เปรียบเทยีบอย่างมีนัยส าคญั  

 

2) Nao 

 Nao เป็นหุ่นยนตท์ี่มีลกัษณะคลา้ยมนุษย ์(humanoid robot) พฒันาโดย SoftBank Robotics ประเทศ

ฝรัง่เศส ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 มีการพฒันาหลายเวอรช์ัน่ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั คือ Nao Power 6 (2018) มีสีสว่าง

สดใส สูง 22.6 น้ิว หนัก 5.48 กิโลกรมั มีเซ็นเซอรส์ าหรบัรบัสมัผัส เสียง ค าพูด และการมองเห็น สามารถเดิน พูด 

และแสดงสีหน้าเลียนแบบมนุษยไ์ด ้ 

 

 

 

หุ่นยนต์ Nao 

 

 Nao ถูกน ามาใชใ้นดา้นการศึกษาเป็นหลกั เป็นผูช่้วยครู ช่วยในโปรแกรมการสอนวิชา STEM Coding และ

วิศวกรรม ช่วยเสริมสรา้งความมัน่ใจ และทักษะทางสงัคมในเด็กได ้และยงัช่วยส่งเสริมการเรียนรวมของเด็กกลุ่มที่ตอ้ง

ดูแลเป็นพิเศษดว้ยแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP: Individualized Education Program) มีการน า Nao มาใชส้อน

เด็กออทิสติกในโรงเรียนระดบัชั้นอนุบาล พบว่า ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กใหค้งกบัการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนไดด้ีข้ึน 

 โรงพยาบาล Francois Truffaut ประเทศฝรัง่เศส จดัโปรแกรมส าหรบัเด็กออทิสติก อายุ 3-12 ปี โดยน า Nao 

มาเป็นผูช่้วยครู พบว่ามีเด็กอ่านหนังสือกบั Nao ไดดี้ข้ึน ในการฝึกโยคะ เด็กก็มีความมัน่ใจในการท าท่าทรงตวัตาม

แบบ Nao มากข้ึน นับเป็นการน าหุ่นยนตม์าช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนรูไ้ดด้ี 

 DREAM project (Development of Robot-Enhanced therapy for children with AutisM spectrum 

disorders) โดยมหาวิทยาลยัสวีเดน เป็นโครงการศึกษาการน าหุ่นยนตม์าช่วยในการบ าบดั (Robot-Assisted 

Therapy) ในกรอบคิด supervised-autonomy framework คือ หาจุดลงตวัระหว่างความอตัโนมตัิของหุ่นยนต ์กบัการ

ควบคุมโดยผูใ้ชง้านเท่าที่จ าเป็น พบว่า Nao ไดร้บัความสนใจจากเด็กมากดว้ยขนาดที่พอเหมาะ และมีลกัษณะคลา้ย

คน จึงช่วยสรา้งความคุน้เคยไดง้่าย และดึงดูดเด็กเขา้สู่กระบวนการบ าบดัรกัษาไดง้่ายข้ึน 
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3) Milo 

หุ่นยนต ์Milo เป็นหุ่นยนตท์ี่มีลกัษณะคลา้ยมนุษย ์(humanoid robot) พฒันาโดยบริษัท Robokind ประเทศ

สหรฐัอเมริกา มีราคาค่อนขา้งสูง น ามาเป็นผูช่้วยในการสอนและพูดคุยกบัเด็กออทิสติก ใชเ้ป็นประตูสู่การเรียนรู้

ทักษะหรือพฤติกรรมใหม่ ๆ ไม่ไดม้าท าหน้าที่แทนครูหรือนักบ าบดั แต่ช่วยละลายพฤติกรรมเพื่อน าเด็กสู่กระบวนการ

บ าบดัไดง้่ายข้ึน 

Milo มีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ผมสีน ้าตาลช็อกโกแลต ใบหน้ายิ้ มแยม้และเป็นมิตร สวมชุดอวกาศ

สีเทาและรองเทา้สน้ตึก อยู่ภายใตโ้ครงการที่มีช่ือว่า “Robots4Autism” สามารถเดิน พูด และแสดงสีหน้าอารมณ์ได้

คลา้ยมนุษย ์ช่วยใหเ้ด็กออทิสติกสามารถเรียนรูเ้รื่องอารมณ์ไดง้่าย Milo มีความคงเสน้คงวาในการสอนเด็กออทิสติก 

มีความอดทนสูง สามารถพูดซ ้าไปซ ้ามาโดยไม่เคยเหน่ือยหรือหงุดหงิด  

 

  
 

หุ่นยนต์ Milo 

 

 บทเรียน Robots4Autism ออกแบบมาเพื่อสอนทักษะสงัคมและเรียนรูเ้รื่องอารมณ์ ส าหรบัออทิสติกช่วงอายุ 

5-17 ปี โดย Milo จะเป็นผูช่้วยสอนคู่กบันักบ าบดั โดยพูดสอนและมีรูปสญัลกัษณ์ต่าง ๆ แสดงทางหน้าจอที่อยู่

บริเวณหน้าอกเพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน Milo จะชกัชวนใหเ้ด็กดูคลิปความยาวประมาณ 4-5 วินาที ซึ่งคลปิเหลา่น้ีจะแสดง

ทักษะ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ระหว่างบทเรียน เด็กทุกคนจะไดร้บัค าถามใหต้อบว่า ใช่หรือไม่ใช่ เพื่อระบุว่าพฤติกรรม

ในคลิปน้ันเหมาะสมหรือไม่ ควรสอนครั้งละ 30 – 60 นาที สปัดาหล์ะ 3 ครั้ง โดยสอนในเรื่อง การรูจ้กัอารมณ์ การ

แสดงความเห็นอกเห็นใจ การแสดงออกที่เหมาะสม การใหก้ าลงัใจตนเอง เป็นตน้ พบว่าช่วยพฒันาทักษะสงัคมและ

พฤติกรรมใหเ้หมาะสมข้ึน 

 

4) QTrobot 

หุ่นยนต ์QTrobot เป็นหุ่นยนตท์ี่มีลกัษณะคลา้ยมนุษย ์(humanoid robot) พฒันาโดยบริษัท LuxAI สตารท์

อพัจากประเทศลกัเซมเบิรก์ พฒันามาเป็นเพื่อนช่วยเสริมพฒันาการเด็กออทิสติกในหลาย ๆ ดา้น สามารถมองเห็น 

ไดย้ิน พูดคุยโตต้อบกนัได ้และแสดงสีหน้าผ่านจอแอลซีดี ช่วยเสริมสมาธิจดจ่อไดน้านข้ึน 

QTrobot มีลกัษณะคลา้ยมนุษย ์มีจอแสดงภาพบนใบหน้า ส่ือสารดว้ยการแสดงสีหน้าอากปักริยาผ่านหน้าจอ

บนใบหน้า และแสดงท่าทางผ่านการเคลื่อนไหวของล าตวั น ามาช่วยในการพฒันาทักษะสงัคมในเด็กออทิสติก 
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เมื่อศึกษาการน าเด็กออทิสติกมาคุยกบัหุ่นยนตเ์ปรียบเทียบกบัการคุยกบัคนจริง ๆ พบว่า เด็กมองที่หุ่นยนต์

ไดน้านกว่าคน เลียนแบบท่าทางจากหุ่นยนตไ์ดม้ากกว่า และมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวซ ้า ๆ น้อยกว่าดว้ย 

 

 

 

หุ่นยนต์ QTrobot 

 

5) ฟ้ำใส 

หุ่นยนตฟ้์าใส เป็นหุ่นยนตท์ี่มีลกัษณะคลา้ยมนุษย ์(humanoid robot) พฒันาโดย รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวตัิ 

มหาวิทยาลยัมหิดล หวัหน้าโครงการวิจยั “หุ่นยนตเ์สริมการกระตุน้พฒันาการเด็กออทิสติก” สามารถใชฝึ้กทักษะการ

เลียนแบบท่าทาง ทักษะการพูด และทักษะการคุยไดอ้ยู่ในตวัเดียวกนั 

ฟ้าใสเป็นหุ่นยนตท์ี่พฒันามาจากหุ่นยนต ์3 ตวั คือ “หุ่นยนตช่์างท า” ที่เน้นฝึกการเลียนแบบท่าทาง 

“หุ่นยนตช่์างพูด” และ “หุ่นยนตช่์างคุย” ที่ช่วยกระตุน้ทักษะการพูดคุย โดยหุ่นยนตฟ้์าใสสามารถท าไดแ้บบหุ่นยนต์

ทั้ง 3 ตวัก่อนหน้ารวมกนั น ามาใชใ้นการเรียนการสอน และช่วยเสริมในการกระตุน้พฒันาการเด็กออทิสติก 

 

 

 

หุ่นยนต์ฟ้าใส 

 

ฟ้าใสช่วยกระตุน้ทักษะดา้นการเลียนแบบ ดว้ยการใส่โปรแกรมท่าทางลงไปในตวัหุ่นยนต ์และใหเ้ด็กท าตาม 

เช่น ใหหุ้่นยกมือขวา เด็กก็จะยกตาม  

ช่วยฝึกพูดโดยจะมีโปรแกรมควบคุมส าหรบัใส่ค าศพัท์ไวใ้นหุ่นยนตใ์หเ้ลือก และใหเ้ด็กพูดตาม ถา้เด็กพูดถูก

หุ่นยนตก์็จะชม ถา้พูดผิดก็จะใหก้ าลงัใจ 



P a g e  | 7 

 
 

 

 

HAPPY HOME ACADEMY           © ลิขสิทธ์ิของ แฮปป้ีโฮมคลินิก
ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แจง้วฒันะ ชั้น 7 โซนการศึกษา หอ้ง 724                         happyhomeclinic@yahoo.com 

เลขท่ี 99 หมู่ 2 ถ.แจง้วฒันะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120                       08-2014-7272 

เน่ืองจากการส่ือสารโตต้อบโดยทัว่ไปจะมีความซบัซอ้นในการแสดงออก ท าใหเ้ด็กไม่ชอบส่ือสารกบัคน ไม่

กลา้สบตา แต่หากเป็นหุ่นยนตแ์ลว้มีความซบัซอ้นน้อยกว่า มีบุคลิกที่เด็กชอบ จึงไม่กลวัที่จะคยุดว้ย แต่ทั้งน้ีหุ่นยนตก์็

ไม่สามารถมาแทนที่คนหรือนักบ าบดัได ้เพราะขาดความเป็นธรรมชาติและความมีชีวิตชีวา เราจึงน ามาใชเ้ป็นผูช่้วย

ในการฝึกเพื่อดึงดูดความสนใจ สรา้งความร่วมมือระหว่างนักบ าบดักบัเด็กไดง้่ายข้ึน 

จากการติดตามผลการใชง้านหุ่นยนตฟ้์าใส โดยครูประจ าศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฎั

นครราชสีมาเป็นผูป้ระเมิน พบว่า ช่วยใหเ้ด็กมีความสนใจ จดจ่อในกิจกรรมการฝึกดีข้ึน มีเด็กที่พูดตามหุ่นยนตไ์ด้

เพิ่มข้ึน และมีจ านวนเด็กที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลดลง  

ขอ้จ ากดัในการใช ้คือ กลุ่มเด็กที่ไม่มีการตอบสนองต่อส่ิงเรา้ใด ๆ หรือเด็กบางคนมีอาการกลวั ก่อนการฝึก

กบัหุ่นยนตค์วรค่อย ๆ ปรบัพฤติกรรม สรา้งความคุน้ชินก่อน 
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