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รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

E-mail: orbusiness@hotmail.com

งาน
ทีต้่องใช้ “เทคนคิของผู้ช�านาญ” ทีท่�ามายาวนาน 
เร่ิมท่ีจะหดหายไปอย่างรวดเรว็ จากการพฒันา

อย่างรวดเร็วของ Robot engineering ท�าให้ระบบการใช้
หุน่ยนต์ทดแทนหรอืระบบอตัโนมตันิัน้ เพิม่ขึน้สงูในทกุๆ 
วงการไม่เพยีงแต่ในภาคการผลิตเท่าน้ัน อกีไม่นานงาน
หลายๆ อย่างก็คงจะหายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โยชิโนย่า ร้านข้าวหน้าเนื้อชื่อดัง มีสาขาหลาย
แห่งในเมืองไทย มีร้านสาขาประมาณ 1150 สาขาทั่ว
ประเทศญี่ปุ่น จ�านวนประมาณร้อยละ 90 นั้นเริ่มใช้การ
ตักข้าวอัตโนมัติโดยไม่ใช้แรงงานคน โดยหันไปใช้เครื่อง 
ตักข้าวอัตโนมัติที่เป็น Robot รุ่น “GST-RSC” แทน งานการ
ตักข้าวหน้าเนื้อ มีมาตรฐานก�าหนดไว้ว่า ตักข้าว 260 กรัม เนื้อ 
90 กรัม หัวหอมใหญ่ 3-5 ชิ้น แล้วตักน�้าซุป 35 กรัม 
งานนี้ “การตัก” นี้ เป็นงาน “เทคนิคของผู ้
ช�านาญ” ซึง่คุน้เคยกนัอยู ่การทีม่ลีกูค้ามาก 
วนัละหลายๆ รอบ โดยเฉพาะในช่วงเทีย่ง
หรือช่วงเย็น จึงต้องการความรวดเร็วใน
การตักข้าวอย่างมาก ดังนั้น ผู้ที่มาท�า
หน้าทีใ่นครัวเบือ้งต้นจะต้องมฝึีกทกัษะ
นี้ให้เก่งเสียก่อน การตักข้าวจึงเป็น 
“เทคนิค” อย่างหนึ่งที่พนักงานพึงมี

แต่ไม่นานมาน้ีเอง คอื ในปี 2012 
โยชโินย่า ได้ตดัสนิใจ เปลีย่นเทคนคิดงักล่าว
นีเ้ปน็ การใชเ้ครื่องจกัรแทน และเบือ้งหลงัทีท่�า
เช่นนั้นได้ก็มาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี Robot 
และการแข่งขันที่รุนแรงนั่นเอง ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลอาเบะประกาศ
ขึ้นภาษีผู้บริโภค ท�าให้ต้นทุนต่างๆ ต้องสูงขึ้นอีกประมาณ 2% ดังนั้น
การน�าเอาระบบ “Humanless” เข้ามาใช้ จึงเป็นการหวังผลการลด 
ค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่ง แน่นอนการสอนคนให้ช�านาญ ต้องเสียต้นทุน 
การศึกษา โดยต้องให้ผู้ช�านาญมาสอนผู้มาใหม่แบบ OJT แต่ถ้าใช้
เครือ่งจกัรแล้ว กไ็ม่ต้องเสยีเวลาสอนอกีเลย นอกจากนีท้างด้านต้นทนุ 
การตักข้าวด้วยคนนั้น มีความไม่แน่นอน จึงต้องยอมให้มีส่วนต่างได้ 
10 กรัม ซึ่งเพียง 10 กรัมต่อชามนี้ใน 1 ปี ต้องท�าให้ แต่ละร้านต้องมี

ต้นทนุเพิม่ขึน้เป็นล้านเยน แต่ถ้าใช้เครือ่งจกัร 
ส่วนต่างนีก้จ็ะหายไป บรษิทัผูผ้ลติเครือ่งจักร 
Robot ส�าหรบัตักข้าวนี ้ได้เริม่พฒันาเทคนคิ
มาต้ังแต่ปี 2003 ที่สามารถตักข้าวให้เสร็จ
เรียบร้อยในเวลาเพียง 2.4 วินาที ซึ่งเทียบกับ

พนักงานผู้ช�านาญ (ใช้เวลาประมาณ 2 นาที) 
ก็อาจจะไม่ได้เร็วกว่ามากนัก แต่ปัจจุบันได้

พัฒนาโครงสร้าง ด้วยเทคนิคที่เป็นของตัวเอง ด้วย
การส่งอากาศเข้าไปในเครื่องนอกจากจะเร็วข้ึนแล้ว ยัง

ท�าให้ข้าวทีต่กัแล้วแลดสูวยน่ากนิมากกว่า การใช้คนตกัข้าวด้วยทพัพี 
อีกด้วย

อีกธุรกิจหนึ่ง คือ Amezon Japan ที่ศูนย์กระจายสินค้า 
เมืองอิจิกาวา จังหวัดจิบะ ซึ่งมีพื้นที่กว้างถึง 62,000 ตารางเมตร เป็น
คลังสินค้าขนาดมหึมา ในระยะหลัง ก็ใช้คนน้อยลงอย่างมาก ในปีที่
แล้ว Amezon.Com ได้เข้าซื้อ Kiba system อเมริกา ที่ป็นผู้ผลิต 
Robot เดินด้วยตัวเอง ซึ่งบริษัทนี้เป็น venture business ตัว robot ที่
พัฒนาขึ้นมานั้น จะวิ่งด้วยตัวเองไปจนถึงชั้นวางสินค้าที่มีการสั่งซ้ือ 
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แล้วขนสินค้าน้ันด้วยเส้นทางที่สุดไปยังผู้รับผิดชอบแต่ละชั้นวาง ซึ่ง
ยักษ์ใหญ่ด้านเสื้อผ้าอย่าง GAP หรือยักษ์ใหญ่ของเล่นของอเมริกา 
Toy-R-Us กเ็คยใช้มาแล้ว ในปัจจบุนัที ่Amezon Japan ถึงใช้คนน้อย 
แต่ก็ใช้คนอยู่โดยผู้รับผิดชอบจะพึ่งพา bar code บนสินค้าเป็นหลัก 
ซึ่งมีสินค้าที่สั่งซื้อ จ�านวนมากต้องท�าการ picking การใช้ Robot จึง
เป็นเรื่องที่จะด�าเนินการในไม่ช้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
ให้สูงขึ้น

ท่ีไร่สตรอว์เบอร์รี ที่จังหวัดมิยางิ ก็เริ่มมีการใช้เครื่องจักร
อัตโนมัติอย่างจริงจังขึ้นแล้ว เป้าหมายนั้นก็คือโรงงานพืชขนาดยักษ์
ที่ใช้พลังแสงอาทิตย์ที่สนับสนุนส่งเสริมโดยกระทรวงเกษตร ได้ม ี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ และ
ความชืน้ ปรับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ การพ่นน�า้ การพ่นยา ต่างๆ 
กเ็ริม่ไม่ใช้คน คนท�าหน้าท่ีเพยีงแต่เข้าในคอมพวิเตอร์ เพือ่ดวู่ามคีวาม
ผิดปกติอะไรหรือไม่เท่านั้น ไม่จ�าเป็นต้องลงไปเปื้อนดินเลย การใช้
ระบบอัตโนมัติในการปลูกสตรอว์เบอร์รี น้ี ได้มีการพิจารณาในหมู่ 
ผู ้เชี่ยวชาญมานานแล้ว แต่การเก็บผลนั้น ต้องเลือกเก็บผลที ่
เหมาะสม โดยไม่ท�าให้ผลอ่ืนต้องช�้าน้ันยังท�าได้ยาก แต่ปัจจุบันนี้
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สามารถท�าได้ส�าเร็จแล้ว โดยมีการพัฒนาเครื่องเก็บผลอัตโนมัติ ใช้
ระบบ CCD ที่ใช้กล้อง ท�าการแยกแยะระดับสีของสตรอว์เบอร์รี เมื่อ
พบผลที่เหมาะสม ใบมีดที่ติดอยู่ก็จะย่ืนมาตัด และเนื่องจากเป็น 
Robot มันจึงท�างานได้ทั้งวันทั้งคืน 24 ชั่วโมงอีกด้วย

สถานีรถไฟ เริ่มเป็นแบบ Humanless กันมากพอสมควร  
ซึ่งหากเป็นสถานีในต่างจังหวัดห่างไกล การไม่ใช้คนนั้น เป็นเรื่อง 
ปกติธรรมดา แต่นี่เป็นสถานีในเมืองโอซาก้า ที่ห่างจากศูนย์กลาง 
ไม่มากนกั ไม่ว่าเครือ่งขายตัว๋ทางเข้า ซึง่เป็นเครือ่งอตัโนมตัหิมดแล้ว 
แต่ปกติก็จะมีคนดูแลอย่างน้อย 1 คน เพื่อดูแลความปลอดภัย 
แต่ปัจจุบันได้น�าเอากล้อง วงจรปิด และระบบการควบคุมจาก 
ระยะไกลมาใช้ ท�าให้สามารถดูแลความปลอดภยัของสถานไีด้ บรษิทั
รถไฟนันไกนี้ ในจ�านวน 100 สถานี มีถึง 33 สถานีที่ไม่มีการใช้คน

ในปัจจุบันไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้น แต่ Hu-
manless ได้แผ่ขยายไปสูท่ัง้ธรุกจิค้าปลกี และบรกิารอย่างกว้างขวาง 
ท�าให้ภาระการท�างานของคนนัน้น้อยลง ไม่เพยีงเท่านัน้ ถ้าเครือ่งจกัร
พัฒนาไปมากกว่านี้ อีกไม่นานคงต้องมีคนตกงานกันมากขึ้นแน่ๆ


