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คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

E-mail: orbusiness@hotmail.com

การ
ใช้โรบอต ในหน้างานการผลิต ก่อสร้างหรือร้านอาหาร 
เพือ่ทดแทนแรงงานคนทีข่าดแคลนนัน้ เริม่ขยายตวัมาก

ขึ้น นี่ไม่ใช่เพียงการท�าให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อแทนคนเท่านั้น แต่
ยังสนับสนุนการท�างานใกล้ชิดกับคนอีกด้วย จึงเป็นการท�างานร่วม
กันของคนกับโรบอต ในการท�างานใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

ในร้าน ยากิโทริ (ไก่ย่าง) ที่ใช้ โรบอต เสียบไม้ไก่ ชื่อ “chi-
bisuke” ซึ่งส�าหรับเจ้าของร้านแล้ว เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนร่วมงาน
มากกว่าโรบอต งานการเสยีบไม้ไก่นัน้ นอกจากใช้แรงงานมากยงัต้อง
ใช้เทคนคิอกีด้วย ไม่เพยีงเตรยีมการต้องเสยีเวลาเท่านัน้ เวลามลีกูค้า
มากก็มักจะท�าไม่ทัน การเสียบไม้ไก่ ไม่ใช่เพียงแต่การเสียบเนื้อไก่
หรือต้นหอม ได้ง่ายๆ ต้องท�าให้ดูสวยงาม และไม่หยุดง่ายอีกด้วย  
ดงันัน้ จงึต้องท�าให้โรบอตน้ัน เสียบไม้ไก่ได้เหมอืนกับงานท่ีท�าด้วยมอื
คน ซึ่ง โรบอตที่ว่านี้ สามารถเสียบไม้ไก่ได้สูงสุด ชั่วโมงละ 500 ไม้ 
อย่างถูกต้องแน่นอน โรงงานโคจิม่า ซึ่งพัฒนาโรบอตนี้ บอกว่า  
โรบอตนั้นส่วนใหญ่ต้องการขนาดเล็กท่ีตั้งบนโต๊ะ ท่ีใช้ได้สะดวกใน

ร้านอซิากาย่า (ร้านเหล้า อาหารป้ิงย่างแบบญีปุ่น่) มกีารแบ่งงานกนั
ระหว่างคนกับโรบอต คือ คนท�าหน้าที่เติมน�้าจ้าเพื่อชูรสหรือการปิ้ง 
ส่วนโรบอตท�าหน้าที่เสียบไม้ไก่

ในงานก่อสร้าง ที่สร้างอิออนมอลล์ หน้างานนั้นมีโรบอต 1 
ตัว วิ่งไปวิ่งมา เคลื่อนไหวโดยไม่เหน็ดเหนื่อย นั่นคือ เป็นโรบอตขน
ย้ายทีบ่รษิทัก่อสร้างโอบายาช ิน�าเข้ามาใช้งาน ซึง่มคีวามสามารถขน

วิธีการท�างาน จาก

คน    เป็นโรบอต



16 TPA news

J-Business Focus

No. 217 ●  January 2015

ได้ครั้งละ 1 ตัน การใช้โรบอตนี้เพราะว่างานการขนย้ายนั้นเป็นงาน
หนกั หาคนมาท�าไม่ค่อยจะได้ การท�างานนัน้ ผูป้ฏบิตังิานจะเอาวัสดุ 
ขึ้นไปบรรทุก แล้วใช้ ข้อมูลของ IC tug ท�าให้โรบอตขนย้ายไปยังที่ที่
ก�าหนด ตรงนัน้กจ็ะมอีกีคนหนึง่เอาวสัดลุง แล้วเรยีงให้ใช้งานได้ง่าย 
ที่โรบอตนั้น ติดเซ็นเซอร์สิ่งกีดขวาง ถ้าไปอยู่ใกล้คนหรือสิ่งของ ก็จะ
หยุดโดยอัตโนมัติ ที่ๆ ก่อสร้างอื่นๆ ก็ได้ใช้โรบอตนี้ ท�าให้ที่ต้องใช้คน 
3 คน ก็จะลดลงได้เหลือ 1 คน ส�าหรับควบคุมโรบอต อีกด้วย 

การขาดแคลนบุคลากรในงานบริการร้านอาหาร และงาน
ก่อสร้างนั้น รุนแรงมาก จากการประกาศของธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่น 
พบว่า ดัชนีอัตราการจ้างงานนั้น ส�าหรับงานก่อสร้างติดลบ 25 งาน
บรกิารโรงแรมหรือร้านอาหารตดิลบ เป็น 33 แสดงให้เหน็ว่า การจ้าง
งานในงานทีไ่ม่ใช่การผลติน้ัน มีความขาดแคลนอย่างมาก เพราะเป็น
งานที่ได้ค่าจ้างต�่าหรืองานที่ท�าง่ายๆ จึงไม่ค่อยจะรับคนได้

ในอีกด้านหนึ่ง งานหน้างานการผลิตเองก็มีสภาพการ
ขาดแคลนแรงงานมากขึ้นทุกวัน ในโรงงานน้ัน มีท้ังโรบอตที่ต้อง
เคล่ือนไหวอย่างรวดเรว็ในพืน้ท่ีไม่มคีน รวมท้ังมใีนพืน้ท่ีท่ีใกล้ผูป้ฏบิติั
งานที่แบ่งงานกันแล้วเคล่ือนไหวช้าๆ ด้วย มีโรบอตท่ีพัฒนาโดย 
คาวาตะอุตสาหกรรมก็เป็นโรบอต “Next stage” ที่เป็นการท�างาน 
ร่วมกันระหว่างคนกับโรบอต ซึ่ง Concept นั้น แตกต่างกับโรบอต
ขนาดใหญ่ที่ใช้ในไลน์ผลิตปริมาณมาก ในสถานที่มีส่วนท่ีท�าเป็น
ระบบอัตโนมัติได้ยาก ต้องพึ่งพาคนอยู่ ตัวอย่างเช่น งานที่มีชนิด
สนิค้ามาก เปลีย่นแปลงปรมิาณการผลติอยูบ่่อยๆ กเ็ริม่ต้นน�าเอาเข้า
มาใช้มากขึ้น

โรบอตทีว่่านี ้มแีกนหมนุเพือ่ท�าให้อาร์มเคล่ือนท่ีจะมมีอเตอร์
แรงต�า่ขนาดไม่เกนิ 80 วตัต์ เพือ่ไม่ให้มแีรงมากเกนิไป มกีารออกแบบ
ให้ส่วนต่อต่างๆ มีลักษณะโค้ง เพื่อไม่ให้นิ้วมือของคนถูกหนีบ มีการ
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ปรบัปรงุไม่ให้คนทีท่�างานด้วยในไลน์เดียวกันไม่มกีารบาดเจบ็ บรษิทั
ที่พัฒนา ผลิตเครื่อง ATM อย่าง กูโรลี่ ได้เอาโรบอต “Nest stage” มา
ใช้ในไลน์การผลติ จ�านวน 17 ตวัด้วยกนั ท�าหน้าทีด่งึกระดาษเทปกาว 
2 หน้าที่ติดมากับชิ้นส่วนออก และติดตั้ง belt ยางที่ยืดหดได้  

บริษัท ฟาแน็ค ยักษ์ใหญ่โรบอตส�าหรับอุตสาหกรรมเอง 
คาดว่าจะผลิตโรบอตประสานงานในปริมาณมากในปี 2014 นี้ โดย
จะให้มีการแยกสี จากโรบอตสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฟาแน็ค 
โดยจะให้เป็นสเีขยีว ด้านหน้าของอาร์ม จะใช้ห่อหุม้ด้วยฟองน�า้ ท�าให้
เมื่อกระทบคนแล้วไม่เจ็บ และมีเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับว่า ถ้ามีการ 
กระทบกับคน โรบอตก็จะหยุดโดยอัตโนมัติ

“Buck star” โรบอตแบบ 2 แขน ของอเมริกา ซีลิงค์โรโบ- 
ติกส์ ก็ได้รับการพัฒนาข้ึนเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน ตั้งเป้าว่า 
ให้ท�างานร่วมกนักบัคนในสายงานการผลติ เซน็เซอร์ทีส่่วนหัวจะตรวจ
จับเมื่อคนเข้ามาใกล้แล้วควบคุมการเคลื่อนไหวได้  

ในญี่ปุ่นเอง บริษัท นิปปอง ไบนารี ก็มีแผนจะจ�าหน่ายใน
ปลายปีนี้ โดยเริ่มเจรจาธุรกิจกับโรงงานที่ท�าการผลิตอาหารหรือสาร
ปรุงรส ที่ผ่านมาการน�าเอาโรบอตเข้ามาท�าให้เป็นระบบอัตโนมัตินั้น 
มเีสยีงเตอืนด้วยความไม่มัน่ใจว่า งานของคนอาจจะถกูโรบอตแย่งไป 
แต่ปัจจบุนั แรงงานไม่เพยีงพอจงึไม่ใช่ช่วงจะเลอืกว่า “คนหรอืโรบอต” 
แต่เปลี่ยนแนวคิดเป็น “คนประสานกบัโรบอต” งานที่ต้องการความ
ละเอียด และช�านาญยังต้องใช้คนต่อไป ส่วนโรบอตมีไว้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้สูงขึ้น จากการประสานงานกับโรบอต คนจะใช้สมอง 
ใช้เวลาไปพัฒนาส่วนที่ช�านาญให้มีเพิ่มขึ้น เช่นส่วนผสมของน�้าซอส 
ส่วนโรบอตอย่างโรบอตเสียบไม้ไก่ ก็ท�าให้เวลานั้นลดน้อยลง 

ดังนั้น โรบอตที่สามารถท�างานที่ละเอียดมากขึ้นตามค�าสั่ง
ด้วยความปลอดภัย และสามารถใช้งานในบริเวณใกล้คนได้นั้น เป็น
สิ่งที่ขาดไม่ได้ ในการยกระดับการผลิตสิ่งของหรือบริการในยุคสมัย
แรงงานขาดแคลน การประสานงานระหว่างคนกับเครื่องจักร จึง
เป็นการ “ปฏิรูปวิธีการท�างาน” ในยุคใหม่ของญี่ปุ่น

       


