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ต่ามแต่ล่ิะกรณ์ ีป้ระเดน็ป้ญัหาขึ้องวิิธิกีารนี�กค็อ่ จะต่อ้งมกีารคำานวิณ์

ป้ริมาณ์มหาศาลิ แลิะซีับ้ซี้อนเพ่�อทิำาให้หุ่นยันต่์นั�นรับ้ร่้ร่ป้ทิรง แลิะ

ต่ำาแหน่งขึ้องสิ�งทีิ�เป้็นเป้้าหมายั แต่่สิ�งทีิ�ทิำาให้วิิธีิการนี�เป้็นไป้ได้ค่อ 

Algorithm สำาหรบั้คำานวิณ์ทีิ�ได้รบั้การพฒันารว่ิมกับ้สถาบั้นหุ่นยันต่์

ขึ้องมหาวิิทิยัาลิัยัขึ้องสหรัฐอเมริกา

นั�นค่อการทิำาให้ป้ริมาณ์การคำานวิณ์นั�นลิดลิงอยั่างมาก

บ้่มเพาะโป้รแกรมการเคล่ิ�อนไหวิทีิ�เหมาะสมทิี�สุดในเวิลิาพิเศษ

แต่่แน่นอน เพียัง Algorithm อย่ัางเดียัวิไม่สามารถทิำาให้หุ่นยันต์่

มีสติ่สัมป้ชัีญญะได้ เพราะว่ิายัังมีเง่�อนไขึ้ทีิ�ต่้องการทิี�หน้างาน เช่ีน 

การหลิกีเลิี�ยังสิ�งทิี�เป้น็อปุ้สรรคหรอ่การไมท่ิำาใหข้ึ้อ้ต่อ่ขึ้องหุน่ยันต่ ์งอ

มากเกินไป้ ในการเคลีิยัร์เง่�อนไขึ้ต่า่งๆ เหล่ิานี�ทิลีิะอย่ัางๆ MUJIN ได้

ศ้กษาจากมหาวิิทิยัาลิัยัหร่อสถาบ้ันวิิจัยั เพ่�อสร้างหุ่นยันต่์ทิี�มีสมอง

ให้ได้ ทิี�บ้ริษัทิ MUJIN นี� มีพนักงานป้ระมาณ์ 30 ป้ี โดยัร้อยัลิะ 60 

เป้็นผ่้ทิี�มาจากต่่างป้ระเทิศ เชี่น จีน ยัุโรป้ แน่นอน บ้ริษัทิยัักษ์ใหญ่

ใน
ป้ระเทิศญี�ปุ้่น มีธิุรกิจเลิ็กๆ จำานวินมาก ทิี�เรียักวิ่า เล็กๆ แติ่

ให้ม ่ หรอ่ทิี�เรยีักวิา่ Only-One Business ในวินันี� จะขึ้อแนะนำา

สัก 2 บ้ริษัทิทิี�มีควิามแต่กต่่างกันโดยัสิ�นเชีิง 

บ้ริษัทิแรก ชี่�อ MUJIN เป้็นบ้ริษัทิหุ่นยันต่์อุต่สาหกรรม 

พฒันาหุ่นยันต่ท์ิี�มมีนัสมอง ซี้�งเป้น็ป้ระโยัชีนใ์นการเพิ�มป้ระสทิิธิิภาพ

การผลิิต่ทีิ�หน้างานหร่อโลิจิสต่ิกส์ ต่ัวิอยั่างในบ้ริษัทิโลิจิสต่ิกส์

เซี็นเต่อร์ ทิี�มีสินค้ามากมายั ไม่วิ่าจะเป็้นสินค้าอุป้โภคหร่อบ้ริโภค 

ไม่ต่ำ�ากวิ่า 1,000 ชีนิด ขึ้นาดกลิ่องก็มีแต่กต่่างกัน โดยัหุ่นยันต์่นี�

สามารถทิี�จะหยัิบ้ได้ 1 ชีั�วิโมงไม่ต่ำ�ากวิ่า 500 ชีิ�น พร้อมกับ้บ้รรจุใน

กลิอ่งใหเ้สรจ็เรยีับ้รอ้ยั หุ่นยันต์่เหลิา่นี�พฒันาขึ้้�นมาโดยับ้ริษทัิ MUJIN 

แนวิคดิกค็อ่ ดด่ว้ิยัต่วัิเอง คดิดว้ิยัต่วัิเอง แลิว้ิทิำางานดว้ิยัต่วัิเอง ซี้�งเป้น็

เร่�องป้กต่ิสำาหรับ้คน แต่่สามารถให้หุ่นยันต่์ทิำาแทินได้ 

หุ่นยันต่์นั�น ในโรงงานหน้างานการผลิิต่ก็มีการสอนไวิ้ 

ลิ่วิงหน้าว่ิาให้หุ่นยันต์่ทิำาอะไร ซี้�งทิำาให้สามารถทิำาอะไรได้ในงานทีิ�

ทิำาดว้ิยัมอ่แทินคนได้อยัา่งมาก แต่ใ่นทิางต่รงกันขึ้า้ม นอกเหนอ่จาก

สิ�งทิี�สอนแล้ิวิจะทิำาไมไ่ด ้ดงันั�น จง้ได้เสริมโดยัสอนการเคล่ิ�อนไหวิให้

เพิ�มขึ้้�น ซี้�งแต่่เดิมนั�น พนักงานทิี�เชีี�ยัวิชีาญจะใชี้ป้ระสบ้การณ์์หร่อ 

ไหวิพริบ้ โดยันำาเอาสิ�งเหลิ่านี�ทิำาเป้็นโป้รแกรมใส่เขึ้้าไป้ เป้็นต่้นวิ่า ทิี�

กลิอ่งมีต่ะป้จ่ำานวินมากใส่ไว้ิอย่ัางไร้ระเบี้ยับ้ ให้หุ่นยันต์่หยิับ้ขึ้้�นมา 1 

ชีิ�นเร่�องแบ้บ้นี� ถา้เป้น็มนษุยั ์เด็กเลิก็ๆ กยั็ังทิำาได ้แต่หุ่่นยันต์่นั�นทิำาได้

ยัาก เพราะวิ่าต่ะป้่นั�นกลิับ้หัวิกลิับ้หาง หร่อไป้ขึ้ัดกันเอง มีลิักษณ์ะ

ต่่างๆ อย่ัางมาก ถ้าหากว่ิาต่้องจินต่นาการกรณี์ทัิ�งหมดเข้ึ้าไป้แล้ิวิ

ทิำาให้สามารถเคลิ่�อนไหวิได้ คงต่้องมีโป้รแกรมทิี�มหาศาลิ ซี้�งงาน

นี� ถ้าหากวิ่าต่้องใส่โป้รแกรมเขึ้้าไป้ ก็คงต่้องใช้ีเวิลิาหลิายัเด่อน 

ทิีเดียัวิ ดังนั�น Controller ขึ้อง MUJI จะไม่สอนควิามเคลิ่�อนไหวิไวิ้

ลิ่วิงหน้า แต่่กำาหนดอัต่โนมัต่ิให้เคล่ิ�อนไหวิได้อยั่างเหมาะสมทีิ�สุด 

Only-OneOnly-One Business Business
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ถ้าเป้็นเส่�อเชีิ�ต่ ก็จะใช้ีเคร่�องจักรรีดต่ามต่ำาแหน่ง เชี่น ไหลิ่ 

ด้านหน้า ด้านหลิัง แลิ้วิชี่วิงต่่อกันใชี้เต่ารีดรีดเพิ�ม ในการรีดนั�น เส่�อ

แจก็เกต็่ หรอ่เชีิ�ต่หน้�งต่วัิ จะต้่องใชีเ้วิลิาป้ระมาณ์ 1 ชีั�วิโมง ถา้หากวิา่

มีสีต่กก็ต้่องเพิ�มสีเข้ึ้าไป้ มีรอยัทิี�ไม่หายั ก็ต้่องใช้ีวิิธีิการป้กปิ้ด เพ่�อ

กลิับ้มาส่่สภาพทิี�สมบ้่รณ์์ทิี�สุด ซี้�งเป้็นจุดทิี�แขึ้็งแกร่งทิี�สุดขึ้องร้าน

เม่�อเป้รียับ้เทิียับ้ราคากับ้ร้านซีักแห้งทิั�วิไป้ ราคาจะแพงกวิ่า 

5 เทิ่า เชี่น ชีุดส่ทิ ราคา 6,000 เยัน (ทิั�วิไป้ 1,000-1,500 เยัน) ใชี้

เวิลิาจาก 3 วิัน เป้็นป้ระมาณ์ 1 สัป้ดาห์ แต่่ลิ่กค้ากลิับ้เพิ�มขึ้้�นอยั่าง 

ต่่อเน่�อง ซี้�งป้กต่ิแลิ้วิ ถ้าราคาส่งย่ัอมทิำาให้ควิามสามารถในการ

แขึ้่งขึ้ันลิดต่ำ�าลิง เคยันำาเสนอวิ่า ราคาซีักด้วิยันำ�า หากวิ่าเทิ่ากับ้ราคา

ซีักแห้ง จะทิำาให้ราคาเสียั ได้  คุณ์นากาต่ะ ได้เขึ้้ารับ้ชี่วิงบ้ริหาร ก็ได้

นำาเสนอแนวิใหม่วิ่า เป้็น Total care นั�นค่อ วิิธิีการซีัก แลิะด่แลิ

ให้เหมาะสมกับ้เส่�อผ้า ใช้ีการเพรส เพ่�อฟั้�นสภาพเส่�อผ้าด้วิยั แลิะ

สามารถต่อบ้สนองพิเศษแลิ้วิแต่่กรณ์ี ในป้ัจจุบ้ัน อัต่ราส่วินขึ้องซัีก

ด้วิยันำ�ากับ้ซีักแห้ง ป้ระมาณ์ 6 ต่่อ 4 แม้แต่่แบ้บ้ซีักแห้ง รอบ้ๆ คอ 

หรอ่รกัแรก้ไ็ดใ้ชีไ้อนำ�ากำาจดัเหง่�อ หรอ่ใชีเ้คร่�องซีกัผา้ซีกับ้างต่ำาแหนง่ 

จากนั�นเพียัง 2 ป้ ีได้รบั้การติ่ดต่่อจากห้างสรรพสินคา้อเิซีตั่น

ทีิ�ชีินจ่กุ ไป้ต่ั�งร้านในห้าง เพ่�อเป้็นการบ้ริการให้แก่ลิ่กค้าขึ้องห้าง 

หลิังจากนั�นได้ไป้เป้ิดทิี�ร้านมิต่ซีุโคชีิ ทีิ�นิฮีองบ้าชีิ แลิะอิวิาต่ะยัา 

ทิี�ฟั่ก่โอกะจำานวินการให้บ้ริการชีุดส่ทิ มีป้ีลิะถ้ง 8,000 ชีุด ซี้�งราคา

ส่ทินั�นส่วินใหญ่ระดับ้ส่งทิี� 1 แสน ถ้ง 8 แสนเยัน รวิมทิั�งบ้างรายัส่ง

ชีุดโค้ทิราคา 10 ลิ้านเยันมาใชี้บ้ริการก็เคยัมี

ในป้ี 2015 ได้ 74 ลิ้านเยัน ต่ั�งเป้้าหมายัรายัได้ขึ้องร้านในป้ ี

2020 คาดวิ่าจะได้ถ้ง 100 ลิ้านเยัน เป้้าหมายัขึ้องร้านนั�น ไม่ใชี่

ต่้องการสร้างให้มีขึ้นาดใหญ่ แต่่ต่้องการให้ลิ่กค้าทิ้�งในบ้ริการ 

ทิั�งสองบ้ริษัทินี� ต่้องการจะเลิ่าให้เห็นวิ่า แม้เป้็นบ้ริษัทิเลิ็กๆ 

แต่ถ่า้มเีทิคโนโลิยั ีแลิะจิต่ใจบ้รกิาร (Omotenashi) แล้ิวิย่ัอมจะทิำาได้

แบ้บ้ทิี�มีคนเลิียันแบ้บ้ได้ยัาก นี�ค่อแนวิคิดขึ้อง Only-One Business

อยัา่ง FAUNC กเ็รง่ทีิ�จะพฒันาหุ่นยันต์่มสีมองทิี�ทิำางานได้ดว้ิยัตั่วิเอง

เชี่นเดียัวิกัน แต่่ Controller ขึ้อง MUJIN ได้ทิำาให้เป้็นสินค้าได้แลิ้วิ 

จง้มีควิามแข็ึ้งแกร่งมากกว่ิาทีิ�อ่�น ทิำาให้นำาหนา้ไป้เร็วิกว่ิาบ้รษิทัิใหญ่

อยั่าง เดนโซี่ ยัาสุกาวิ่า หร่อมิต่ซี่บ้ิชีิ

ป้ระธิานบ้ริษัทิได้เน้นว่ิา ใครๆ ก็อยัากจะสร้างโลิก โดยัใช้ี

หุ่นยันต่ม์สีมอง ไดง้า่ยัๆ บ้รษิทัิไมไ่ดต้่อ้งการใหเ้กดิเหต่กุารณ์์ซีำ�าสอง

เหมอ่นกบั้ธุิรกจิมอ่ถ่อ เพราะแต่่เดิมมอ่ถ่อเป็้นอุต่สาหกรรมขึ้องญี�ปุ้น่

แต่่บ้ริษัทิ IT ขึ้องอเมริกา ได้นำาเอาซีอฟัต์่แวิร์เขึ้้ามาในม่อถ่อ แล้ิวิ

ป้รับ้แนวิคิดขึ้องม่อถ่อ เป้็นสมาร์ทิโฟัน ก่เกิ�ลิก็ใชี้ระบ้บ้แอนดรอยั์

สร้างธิุรกิจให้แขึ้็งแรง  ต่อนนี�ญี�ปุ้่นเอง เป้็นผ่้นำาเร่�องหุ่นยันต่์ จะต่้อง

ไม่เป้็นเหม่อนม่อถ่อ MUJIN จ้งต่้องป้้องกันอยั่างถ้งทิี�สุด ในป้ัจจุบ้ัน

ได้เป้็นผ่้ขึ้ายัหุ่นยันต์่ให้แก่ยัักษ์ใหญ่อย่ัางนิสสัน ฮีอนด้า โคมัทิสุ  

รวิมทิั�ง แคนนอน อยั่่ด้วิยั แลิะได้ต่ิด Logo ไวิ้ในต่ัวิหุ่นวิ่า MUJIN 

Inside. บ้ริษัทิต่ั�งมาได้เพียัง 7 ป้ี เป้็นทิี�น่าสนใจวิ่าจะรักษาบ้ทิบ้าทิ

การเป้็นผ่้นำาขึ้องต่นเองได้หร่อไม่ คาดคะเนยัอดรายัได้ป้ี 2019 ทีิ�

ป้ระมาณ์ 3,000 ล้ิานเยัน หลิังจากผ่านมาเพียัง 6 ป้ี

อีกบ้ริษัทิหน้�ง ชี่�อบ้ริษัทิ Cleaning ทิี�ด่แลิการซีักแห้งเส่�อผ้า

ขึ้องลิ่กค้าอยั่างดีทิี�สุด ไม่วิ่าชีุดส่ทิหร่อโค้ทินั�น ใชี้ซีักด้วิยันำ�า โดยั

ทัิ�วิไป้การซีักส่ทิหร่อโค้ทินั�นมักจะเป้็นการซีักแห้ง แต่่กลิับ้ได้นำามา

ซีักด้วิยันำ�า เป้็นการใช้ีวิิธิีการซีัก หร่อการใช้ีนำ�าจากการพัฒนาขึ้อง

ต่ัวิเอง โดยัคิดราคาค่าซีักมากกวิ่าแบ้บ้ซีักแห้ง ถ้ง 5 เทิ่า จ้งเป้็นการ

สร้างต่ลิาดใหม่ขึ้้�นมา

ทิี�ร้านซีักแห้งนี� มีชีุดโค้ทิทิี�เป้็นแบ้รนด์ระดับ้ส่งแลิราคาแพง

เชี่น พราด้า กุ�ชีชีี� หร่อ อิฟัแซีงรอแลิง แขึ้วินอยั่่เต่็มไป้หมด ร้าน  

Natural Clean นี� ทิำาไมจ้งเอาชีุดส่ทิหร่อโค้ทิ มาซีักด้วิยันำ�าแทิน

ซีกัแหง้ ซี้�งการซีกัแหง้นั�น กค็อ่การซีกัทีิ�ไมใ่ชีน้ำ�า กใ็ชีส้ารเคมมีาทิำาการ

กำาจัดฝุ่นหร่อเป้้�อนนำ�ามัน เพราะวิ่าถ้าใชี้นำ�าแลิ้วิผ้าจะหด หร่อหินต่ก

ซี้�งไม่มีเร่�องดีเลิยัถ้าใชี้นำ�า

ร้านซีักแห้ง มีไอเดียั 3 อยั่าง เพ่�อทิำาให้สีต่กหร่อเสียัร่ป้ทิรง

น้อยัทิี�สุด ประการแรก ค่อ เร่�องนำ�า นำ�านั�นใชี้นำ�าบ้าดาลิทีิ�เอามา

จากทิี�อยั่่ใต่้ดินลิงไป้ 400 เมต่ร แลิ้วิพัฒนาด้วิยัต่ัวิเองเป้็น Crystal 

water ทิี�มีอณ่์ลิะเอียัดเลิ็กกวิ่านำ�าป้ระป้า จ้งทิำาให้เกิดผลิต่่อผ้าน้อยั

แต่่สามารถซี้มเขึ้้าไป้ในเส้นใยั แลิ้วิกำาจัดสิ�งสกป้รกทีิ�ลิะเอียัดใน

เส้นใยันั�นได้ ประการที่ี� 2 ค่อ ผงซีักฟัอก ใชี้ผงซีักฟัอกทิี�ใชี้สำาหรับ้

ผ้าชีั�นส่งมาจากอเมริกาชี่�อ แรนเลิส ได้มีการทิดลิองใชี้ผงซีักฟัอกใน

อุต่สาหกรรมมากวิ่า 30 ชีนิด ได้เลิ่อกชีนิดทิี�วิ่า ใชี้ซีักด้วิยันำ�าแลิ้วิถ้ง

แม้จะเลิี�ยังสีต่กไม่ได้ แต่่ก็ทิำาให้มีน้อยัทิี�สุด ดังนั�น จ้งใชี้ผงซีักฟัอกทิี�

ลิะเอียัดแยักต่ามสีหร่อวิัสดุขึ้องเส่�อผ้าได้ ประการที่ี� 3 ค่อ ต่อนรีด 

นั�นคอ่การฟั้�นสภาพชีดุ จง้มกีารใชีวิ้ิธิกีารรดีทิี�แต่กต่า่งกนัต่ามแต่ล่ิะ

ชีนิดขึ้องเส่�อผ้า
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