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ค าน า 

ฝึกฝน “อุปกรณบ์ าบัดสมองและแขนด้วยเกมแอนนิเมชั่น”   
ใช้การเคลื่อนไหวของแขนเพ่ือควบคุมเกมคอมพิวเตอร์    เหมาะ
ส าหรับใช้บ าบัดผู้ป่วยทางสมอง   ทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นอัมพฤกษ์  และ
เด็กพิเศษ   ในความดูแลของ “นักกิจกรรมบ าบัด”   _ด้วยลักษณะ
ของเกม   ผู้ใช้จะได้ฝึกทั้งสายตา  การตัดสินใจ  การรอคอย   และ
การสั่งการควบคุมแขน       

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)  ผู้ ริ เริ่มให้ทุนวิจัยและพัฒนาเครื่องฝึกฝน 
“อุปกรณ์บ าบัดสมองและแขนด้วยเกมแอนนิเมชั่น ”  จนได้
เครื่ องต้นแบบ  ที่ ต้นทุนไม่สู ง    สามารถผลิตและมอบให้
โรงพยาบาลต่างๆได้    ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้   และ 

ขอขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ “ฝึกฝนทั่วไทย” เพ่ือต่อยอดผลงานวิจัย
สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม   โดยโครงการนี้ได้ผลิตและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ท าให้โรงพยาบาลต่างๆ  ได้รู้จักเครื่องมือที่คน
ไทยเป็นผู้ผลิต  และโรงพยาบาล 38 แห่งได้รับเครื่องมือนี้ จ านวน 
40 ชุด   เ พ่ือบริการผู้ป่ วย   รวมถึ งสามารถสร้ าง เครือนัก
กิจกรรมบ าบัด   ในการขยายผลน าไปสู่โรงพยาบาลอ่ืนๆ   เพื่อช่วย
บ าบัดผู้ป่วยทั้งประเทศได้ 
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“ฝกึฝน อุปกรณ์บ าบดัสมองและแขนด้วยเกมแอนนิเมชั่น” 

1.ส่วนประกอบ 

ระบบ “ฝึกฝน” ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ 

1. โทรทัศน์: ส าหรับแสดงผลเกม 
2. Android TV Box : ใช้เป็นเครื่องเล่นเกม 
3. Computer mouse : ใช้ควบคุม Android TV Box 
4. แผ่นสี:  ใช้ระบุต าแหน่ง   มี 6 สี   แทน 6 ต าแหน่ง 
5. กระดานเลื่อนแขน: ใช้รองรับแขน 
6. เซนเซอร์อ่านค่าสี  ติดอยู่ใต้กระดานเลื่อนบริเวณข้อมือ  

ใช้ร่วมกับแผ่นสี   โดยอ่านค่าสีต่างๆเพ่ือบอกต าแหน่งมือ  มี 6 สี
แทน 6 ต าแหน่ง   ทั้ง 6 ต าแหน่งถูกใช้เป็นค าสั่งเพ่ือควบคุมเกม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ส่วนประกอบของระบบ “ฝึกฝน” 

2. Android TV 3. Mouse 1. TV 

6. เซนเซอร์อ่านค่าสี 

 

4. แผ่นสี 5. กระดานเลื่อน 
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2.หลักการท างาน 

“ฝึกฝน” ใช้การเคลื่อนไหวของแขน  เป็นค าสั่งควบคุมเกม
คอมพิวเตอร์   มีทั้งหมด 7 ค าสั่ง  คือ 

 “การบีบมือ”  และ 
  การเคลื่อนไหว  โดยมี 6 สีแทนต าแหน่งของมือ   
1. ขาว:     อยู่ตรงกลางแผ่นสี  ใช้เป็นต าแหน่งพักแขน 
2. น้ าเงิน:  แทนการเคลื่อนที่   ซ้าย 
3. เขียว:    แทนการเคลื่อนที่   ขวา 
4. แดง:     แทนการเคลื่อนที่   ไปข้างหน้า 
5. เหลือง:  แทนการเคลื่อนที่    ทแยงขวาหน้า 
6. ม่วง:     แทนการเคลื่อนที่   ทแยงซ้ายหน้า 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะการใช้งานระบบ “ฝึกฝน” 
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3.ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม 

3.1 เร่ิมใช้โปรแกรม 
 
 
 
 
 
 

3.2 การตั้งค่าสีขาว  
เมื่อเริ่มโปรแกรมจะขึ้นภาพตามด้านล่าง (เกือบด ามืด)   จากนั้นให้
กดปุ่มที่แผงวงจรไฟฟ้าใต้กระดานเลื่อน   และวางกระดานเลื่อนลง
บนแผ่นสี  โดยให้เซนเซอร์สี(บริเวณข้อมือ) อยู่ในพ้ืนที่สีขาว 

 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม – การตั้งค่าสีขาว 

กดปุ่มค้างหนึ่งวินาที และวางขวบบีบในพ้ืนที่สีขาว 
และรอประมาณ 5 วินาที 

 

   เมื่อเปิดเครื่องเล่น Android TV Box     
ใช้ mouse กดที่ icon “ฝึกฝน” เพ่ือเริ่ม
เล่นเกม 
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3.3 การตั้งค่าสีอื่นๆ 

หลังจากอ่านค่าสีขาวส าเร็จ   หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นภาพ
ด้านล่าง จากนั้น   เลื่อนกระดานเลื่อน โดยให้เซนเซอร์สี(บริเวณ
ข้อมือ)ไปตามสีต่างๆ    เรียงตามล าดับจากซ้ายไปขวา 

 
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม – การตั้งค่าสีอ่ืนๆ 

3.4 หน้าจอต้อนรับ 
หลังอ่านสีครบ หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นไปภาพด้านล่าง   

จากนั้นใช้ mouse กดปุ่ม “เล่นเกม”   เพ่ือด าเนินการต่อ 

 
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม – หน้าจอต้อนรับ 

เลื่อนมือจับไปให้ครบทั้ง 5 ต าแหน่งสี  ตามล าดับ 
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3.5 ตั้งชื่อผู้ใช้ 

เมื่อกดปุ่ม “เล่นเกม” หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นไปภาพด้านล่าง   
ใช้ mouse เลือกชื่อผู้ใช้เดิม  หรือตั้งชื่อใหม่ในหมายเลขที่ว่าง 

 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม – หน้าจอเลือกชื่อผู้ใช้ 

3.6 เลือกเกม 
ใช้ mouse กดเลือกเกมที่ต้องการ  มีทั้งหมด 6 เกม 

 
 

 

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม - การเลือกเกม 
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4.เกมฝึกฝน 

ฝึกฝนมีทั้งหมด 6 เกม  ใช้ฝึกการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน   
เรียงล าดับจากยากไปง่าย  ดังนี้ 

 
4.1 เกม เปิด-ปิดถัง 

ค าสั่งที่ใช้:  การบีบมือ 

การเล่น:  จะมีวัตถุหล่นจากด้านบนลงถังขยะ   หน้าที่ของเราคือ   
เลือกเปิดหรือปิดฝาถังเพ่ือเลือกรับเฉพาะของที่ต้องการ   
โดยห้ามรับวงกลมสีแดง 

ประโยชน์: ฝึกการแยกแยะสิ่งของ   การบีบมือ    

 

 

ภาพที่ 8 เกมที่ 1 -  เกมเปิดปิดถัง 
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4.2 เกม เดินเก็บเหรียญ 
 

ค าสั่งที่ใช้:  การบีบมือ ,         ,            ,  

การเล่น:  จะมีคนเดินเก็บเหรียญ   หน้าที่ของเราคือ 

- เมื่อเจอสิ่งกีดขวาง  ให้บีบมือเพ่ือเดินต่อ      
- เมื่อเจอจุดเลี้ยว ให้เคลื่อนที่แขน (ซ้าย ขวา หรือ 

บน) เพื่อเดินต่อ 

ประโยชน์: ฝึกการใช้ปลายมือ   การเคลื่อนที่ซ้าย ขวา บน และ 
การรอคอย 

 

 

ภาพที่ 9  เกมที่ 2  - เกมเดินเก็บเหรียญ 
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4.3 เกม ถังเลื่อน 
 

ค าสั่งที่ใช้:             , 

การเล่น:  จะมีวัตถุหล่นจากฟ้า 3 จุด (ซ้าย กลาง ขวา)   ให้ผู้เล่น
เลื่อนถังขยะเพ่ือรับของ  โดยจะมีของบางอย่างห้ามรับ 
(วงกลมสีแดง)  ผู้เล่นต้องหลบ 

ประโยชน์: ฝึกการแยกแยะสิ่งของ   การเคลื่อนที่แขนซ้าย ขวา 

 

 

 

ภาพที่ 10  เกมที ่3 - เกมถังเลื่อน 
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4.4 เกม บีบซ๊อส 
 

ค าสั่งที่ใช้:  การบีบมือ ,         ,         

การเล่น:  เมื่อมีค าสั่งให้เลือกระหว่างซ๊อสสีแดงหรือสีเหลือง    ให้
เลื่อนแขนไปด้านซ้ายหรือขวาตามค าสั่ง   และบีบมือเพ่ือ
หยิบขวด 

ประโยชน์: ฝึกการแยกแยะสิ่งของ   การใช้ปลายมือ   การเคลื่อนที่
ซ้ายขวา 

 

 

ภาพที่ 11  เกมที ่4 - เกมบีบซ๊อส 
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4.5 เกม หั่นของ 
 

ค าสั่งที่ใช้:           ,            ,  

การเล่น:  จะมีภาพอาหารเป็นโจทย์   เมื่อมีค าสั่งให้เลือกวัตถุ   ให้
เลื่อนแขนเพื่อเลือกวัตถุนั้นๆ โดย 

            เลื่อนซ้าย หรือ ขวา เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกภายในบรรทัด 

            เลื่อนบน เพ่ือเปลี่ยนบรรทัด   

ประโยชน์: ฝึกการแยกแยะสิ่งของ   การเคลื่อนที่ ซ้าย ขวา  บน 

 

 

ภาพที่ 12  เกมที ่5 -  เกมหั่นของ 
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4.6 เกม หยิบของ 
 

ค าสั่งที่ใช้:  การบีบมือ ,         ,            ,  

การเล่น:  จะมีวัตถุให้หยิบ 3 จุด   หน้าที่ของเราคือ   เลื่อนแขน
เพ่ือไปหยิบของนั้นๆ  และบีบหยิบของ  โดยห้ามหยิบ
กล่องสีแดง 

ประโยชน์: ฝึกการแยกแยะสิ่งของ   การใช้ปลายมือ   การเคลื่อนที 
ทแยงซ้าย   ทแยงขวา  บน 

 

 

 

ภาพที่ 13  เกมที ่6 - เกมหยิบของ 


