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ค�ำว่ำหุ่นยนต์ (Robot) ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2464 โดยคำเรล ชำเปก (Karel Capek) นักเขียน 
ชำวเช็กโกสโลวำเกีย โดยปรำกฏอยู่ในบทละครเรือ่ง R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) โดยในภำษำเช็ก 
ค�ำว่ำ Robot แปลว่ำ แรงงำนท่ีถูกบังคับ (Forced Labor) แต่ในโลกปัจจุบันหุ่นยนต์มีอิสระสำมำรถคิดและ 
เรียนรู้ได้ในระดับหน่ึง ซึ่งท�ำให้มันสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงอัตโนมัติ เพรำะสำมำรถรับรู ้และตอบสนองต่อ 
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวได้

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สแกน QR Code
เพื่อรับชม
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หุ่นยนต์ถูกน�ำมำใช้ในอุตสำหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกำ รำวปี พ.ศ. 2504 โดยท�ำหน้ำที่ในกำรหยิบจับ
อุปกรณ์ในกระบวนกำรหล่อโลหะโดยใช้แม่พิมพ์ 20 ปีต่อมำ ผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นได้ปรับใช้หุ่นยนต์ให้สำมำรถ
ท�ำงำนในสำยงำนกำรผลิต (Production Line) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต ลดต้นทุน และประหยัดแรงงำน
มนุษย์ นบัจำกน้ันมำ หุน่ยนต์ ได้ถูกน�ำมำใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในกระบวนกำรผลติและกำรจดักำรคลงัสนิค้ำ รวมถึง
ใช้ในงำนด้ำนอื่นๆ ในชีวิตประจ�ำวัน

เรำสำมำรถจัดล�ำดับวิวัฒนำกำรของหุ่นยนต์ได้ดังนี้

พ.ศ. 2543
บริษัท ฮอนด้ำ ประเทศญ่ีปุน่ เปิดตัว 
อำซโิม (Advanced Step in Innovation 
Mobility: ASIMO) หุ่นยนต์ฮวิแมนนอยด์ 
(Humanoid Robot) หรือหุ่นยนต์ที่มี
ลักษณะเหมือนมนุษย์

พ.ศ. 2554
บริษัท แอปเปิล คอมพิวเตอร์ พัฒนำ 
“ซีรี” หรือที่คนไทยเรียกว่ำสิริ (SIRI) 
ซึง่เป็นซอฟต์แวร์ทีส่ำมำรถจดจ�ำเสยีงได้ 
ท�ำให ้ เ กิดกำรตื่นตัวในกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีเสมอืนจรงิ (Virtual Reality: VR)

พ.ศ. 2533
เริม่มกีำรน�ำระบบอตัโนมตัมิำเชือ่มโยง
เข้ำกับกระบวนกำรบรหิำรจดักำรธุรกิจ 
(Business Process Management)

พ.ศ. 2540
คอมพิวเตอร์ ชื่อ ดีปบลู (Deep Blue) สำมำรถ 
เอำชนะ แกรี คำสปำรอฟ (Garry Kasparov)
แชมป์โลกหมำกรุกสำกลได้ส�ำเร็จ น�ำไปสู่กำร
พัฒนำระบบปัญญำประดิษฐ์อย่ำงรวดเร็วและ
จริงจัง

พ.ศ. 2504
เริ่มมีกำรน�ำหุ่นยนต์มำใช ้งำนจริง 
ในประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยใน
ระยะแรกเป็นกำรใช้หยิบจับสิ่งของ 
ในกระบวนกำรหล่อโลหะ

พ.ศ. 2524
นวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบช่วยให้หุ ่นยนต์
สำมำรถเคลื่ อนไหวได ้อย่ำงรวดเร็ วและ
คล่องแคล่วมำกข้ึน เริ่มมีกำรน�ำแขนกล 
มำใช้ในสำยงำนกำรผลิตของบริษัท มิตซูบิช ิ
ในประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2490
บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (General  
Motors) ได ้ตั้ งแผนกอัตโนมัติขึ้น 
เพ่ือควบคุมดูแลระบบกำรท�ำงำนของ
เครื่องจักรในสำยกำรผลิต

พ.ศ. 2503
เริ่มมีกำรน�ำวงจรรวม (Integrated Circuit) 
และคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น มำใช ้
ในกำรพัฒนำหุ่นยนต์
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ในระยะแรกหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติถูกพัฒนำขึ้นเพ่ือใช้ทดแทนแรงงำนมนุษย์ในงำนท่ีต้องใช้ก�ำลัง 
งำนท่ีมีควำมเสี่ยงสูง และงำนที่ต้องท�ำซ�้ำ  ๆในสำยกำรผลติท่ีต้องกำรควำมแม่นย�ำ สม�่ำเสมอ และไม่หยุดหย่อน  
กำรน�ำหุ่นยนต์มำใช้ท�ำให้ระยะเวลำที่ต้องหยุดกำรท�ำงำน (Downtime) ที่เกิดจำกอุบัติเหตุและควำมผิดพลำด
ของมนุษย์ลดลงมำก รวมถึงลดของเสียที่เกิดจำกควำมไม่มีประสิทธิภำพในกำรผลิต แต่ในปัจจุบัน หุ่นยนต์ 
ได้ถูกพัฒนำให้เป็นมำกกว่ำหุ่นยนต์ที่ท�ำงำนอันตรำยและงำนจ�ำเจน่ำเบื่อหน่ำยแทนมนุษย์ แต่เป็นเสมือนผู้ช่วย
อัจฉริยะท่ีฉลำดข้ึน รวดเร็วข้ึน ขนำดเล็กลง รำคำถูกลง แต่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่ำงๆ 
ที่ถูกพัฒนำขึ้นมำรองรับ อำทิ 

หำกแบ่งตำมประเภทของเทคโนโลยี 
ภำยในหุ่นยนต์เรำอำจแบ่งหุ่นยนต์ 
ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 
หุ่นยนต์อุตสำหกรรม (Industrial 
Robot) ซึ่งถูกโปรแกรมมำให้
ท�ำงำนข้ันตอนซ�้ำๆ ในระบบ 
กำรผลิต และ หุ่นยนต์บริกำร 
(Service Robot) ซึ่งถูกน�ำมำใช้
ในงำนสำขำอำชีพอื่นๆ ท่ีไม่ใช่
อุตสำหกรรมกำรผลิต สำมำรถ
ท�ำงำนร ่วมกับมนุษย ์ในชี วิต 
ประจ�ำวันทัว่ไปได้มำกกว่ำหุน่ยนต์ 
ประเภทแรก

ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
(Internet of Things: IoT)

เป็น เทคโนโลยีที่ ท� ำ ให ้ม นุษย  ์
สำมำรถเชื่อมต่อและสั่งกำรอุปกรณ์ 
อเิลก็ทรอนิกส์ต่ำงๆ ผ่ำนทำงเครอืข่ำย 
อินเทอร์เน็ต รวมถึงท�ำให้หุ ่นยนต์ 
ติดต่อสื่อสำรและท�ำงำนได ้อย่ำง
ประสำนสอดคล้องกันในทันทีทันใด 

ด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีต่ำงๆ ข้ำงต้น ปัจจุบันเรำจึงได้เห็น 
รถเก็บเก่ียวขนำดใหญ่ท่ีสำมำรถว่ิงไปมำตำมร่องปลูกพืชผัก 
พร้อมระบบเซน็เซอร์ท่ีช่วยให้สำมำรถเก็บเก่ียวผลผลติได้อย่ำง
แม่นย�ำ พร้อมสำยพำนล�ำเลยีงท่ีสำมำรถแยกขนำดของผลผลติ 
ได้โดยอัตโนมัติ พร้อมด้วยระบบกำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม 
ทั้งกำรปลูก กำรให้น�้ำให้ปุ ๋ย กำรเก็บเก่ียว กำรเก็บรักษำ 
กำรบรรจหีุบห่อ และกำรขนส่ง ท่ีใช้หุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัิ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนและประหยัดแรงงำน  
นอกจำกนี้ หุ่นยนต์จ�ำนวนไม่น้อยถูกน�ำมำใช้ในชีวิตประจ�ำวัน 
และในภำคบริกำร เช่น หุ่นยนต์พนักงำนต้อนรับ หุ่นยนต์ 
เสิร์ฟอำหำร หุ ่นยนต์แจกใบปลิวตำมทำงเดินเท้ำ หุ่นยนต์
ท�ำควำมสะอำด หุน่ยนต์ดูแลผูส้งูอำยุ เป็นต้น หุน่ยนตท์ี่ท�ำงำน
ร่วมกับมนุษย์ได้อย่ำงปลอดภัยและมีประสิทธิภำพสูงเหล่ำน้ี 
เรียกว่ำ Cobot (Collaborative Robot) ซึ่งท�ำหน้ำที่เป็น 
ผู้ช่วยของมนุษย์ ไม่ว่ำจะเป็นในภำคกำรเกษตร กำรผลิต และ 
กำรบริกำร 

การเรียนรู้เชิงลึก
(Deep Learning)

เป็นเทคโนโลยีที่ เลียนแบบกำร 
ท�ำงำนของสมองมนษุย์ ในรปูแบบของ 
“โครงข่ำยประสำทเทียม” (Artificial 
Neural Network: ANN) ซึ่งช่วยให้ 
หุ ่นยนต ์สำมำรถจดจ�ำ แยกแยะ 
วิเครำะห์ และท�ำงำนท่ีมคีวำมซบัซ้อน
มำกขึ้นได้ไม่จ�ำกัด

การเรียนรู้ของเครื่องจักร
(Machine Learning) 

เป็นกำรท� ำให ้ เครื่ องจักรและ 
หุน่ยนต์สำมำรถเรยีนรูส้ิง่ต่ำงๆ ได้ด้วย 
ตนเอง รวมถึงสำมำรถวิ เครำะห ์
เชื่อมโยง เพื่อหำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด
โดยไม่ต้องสอน

ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI)

เป็นเทคโนโลยีที่ท�ำให ้หุน่ยนต ์ 
สำมำรถเรยีนรู ้วเิครำะห์ และตดัสนิใจ 
ได้ด้วยตวัเองอย่ำงชำญฉลำด มีควำม
สำมำรถในกำรท�ำงำนท่ีซบัซ้อนมำกขึน้
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จำกกำรศึกษำของคณะท�ำงำนประสำนงำนด้ำนกำรพัฒนำ
บคุลำกรในเขตพัฒนำพิเศษตะวันออก (Eastern Economic Corridor  
Human Development Center: EEC HDC) คำดว่ำควำมต้องกำร 
แรงงำนท่ีมทัีกษะสูงด้ำนหุ่นยนต์ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
(EEC) จะอยู่ระหว่ำง 30,000 ถึง 50,000 คน และด้วยกำรพัฒนำ
โครงข่ำย 5G ที่ก�ำลังด�ำเนินกำรอยู่จะน�ำไปสู่ระบบกำรผลิตอัจฉริยะ 
(Smart Manufacturing) ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนระหว่ำง
ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ข้อมูลขนำดใหญ่ 
(Big Data) และระบบคลำวด์ (Cloud) ในกระบวนกำรผลิตอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

ที่ผ่ำนมำประเทศไทยน�ำเข้ำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจนขำด
ดุลกำรค้ำเป็นมูลค่ำถึง 132,000 ล้ำนบำท รัฐบำลจึงมีมำตรกำรเพื่อ
ส่งเสรมิกำรพัฒนำอตุสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติัในประเทศ
เพิ่มมำกขึ้น โดยตั้งเป้ำหมำยว่ำ ภำยในปี พ.ศ. 2569 ประเทศไทยจะ
มีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติท่ีผลิตได้เอง ไม่ต้องน�ำเข้ำชิ้นส่วนใดๆ 
จำกต่ำงประเทศ ตลอดจนสำมำรถขยำยไปสู่ภำคบรกิำร เช่น กำรแพทย์ 
โลจสิตกิส์ กำรท่องเทีย่ว และบรกิำรอืน่ๆ ได้อย่ำงมัน่คง ก้ำวสูก่ำรเป็น 
ผู้น�ำในกำรผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ท้ังในภำคอุตสำหกรรม
และบริกำรของอำเซียน

อนาคตประเทศไทย กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน 
ในภำคผลติของไทยในปัจจบุนั ท�ำให้ 
เรำต้องอำศัยแรงงำนจำกประเทศ
เพื่อนบ้ำนจ�ำนวนมำก ประกอบกับ 
ประเทศก�ำลังก้ำวสู่กำรเป็นสังคม 
ผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ และมีจ�ำนวน
ประชำกรวัยท�ำงำนลดน ้อยลง  
เป็นเหมอืนตวักระตุน้ให้ประเทศต้อง
หันมำพิจำรณำอย่ำงจริงจังถึงกำร 
ใช ้หุ ่นยนต ์และระบบอัตโนมัต ิ
ในภำคกำรผลิตเ พ่ือแก ้ป ัญหำ 
ดังกล่ำว เนือ่งจำกขณะนีป้ระเทศไทย 
ยังพ่ึงพำแรงงำนมนุษย์เป็นหลัก 

โดยในจ�ำนวนแรงงำน 10,000 คน 
เรำมีหุ ่นยนต์เพียง 50 ตัวเท่ำน้ัน 
ขณะที่ประเทศที่มีควำมเจริญทำง
เทคโนโลยีในระดับแนวหน้ำจะมี
กำรใช้หุ่นยนต์รำว 100 - 300 ตัว 
และคำดว่ำในอีกไม่ก่ีปีข้ำงหน้ำ 
ควำมต้องกำรใช้หุ ่นยนต์ท่ัวโลก 
อำจเพิ่มสูงขึ้นอีกเกือบ 2 เท่ำ

นอกจำกน้ี สถำนกำรณ์กำร 
แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 (Covid-19) 
ในช่วงเดอืนมกรำคม ถงึ พฤศจกิำยน 
ปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่ำนมำ เป็นเหมือน
ตัวเร่งให้ประเทศไทยต้องปรับตัว 

รับ เอำ เทคโนโลยีดิจิ ทัลมำใช  ้
ในกำรท�ำงำนและในชวีติประจ�ำวัน 
เร็วขึ้นกว่ำที่เคยคำดกำรณ์กันไว้ 
จำกข้อมูลพบว่ำ ผู ้ประกอบกำร
ใ น อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม หุ ่ น ย น ต ์ แ ล ะ 
กำรควบคุมแบบอัตโนมัติมีกำร 
ลงทุนเพ่ิมขึ้นถึง 651 ล้ำนบำท และ 
มีกำรใช ้ หุ ่นยนต ์อุตสำหกรรม 
เพ่ิมขึ้นเป็น 10,000 ถึง 20,000 
หน่วย เพ่ือทดแทนแรงงำนมนุษย ์
ท่ีได้รับผลกระทบจำกโรคระบำด
และจ�ำเป็นต้องเก็บตัวอยู่บ้ำน 

ดังน้ัน กำรวำงยุทธศำสตร์ในทุกระดับ กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง กำรปรับ
กระบวนกำรผลติและกำรบรกิำร รวมถึงวำงแผนในกำรน�ำ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรจึงเป็น 
ปัจจัยส�ำคัญของควำมส�ำเร็จ ท้ังในระดับองค์กรและ 
ในระดับประเทศ

W word power
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไทย 4.0

รฐับำลไทยให้ควำมส�ำคญักับนโยบำยประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจใหม่ที่เน้น
กำรใช้ควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ในกำรขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคม โดยเน้นภำคธุรกิจแห่งอนำคตท่ีสำมำรถ
สร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำเพ่ิมในระดับสูง ซึ่งแน่นอนว่ำ 
ต้องเก่ียวข้องกับกำรน�ำเทคโนโลยีดจิทัิลมำใช้งำนร่วมกับ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่ำงๆ เช่น หุ ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ปัญญำประดิษฐ์ 
กำรเรียนรู้ของเครื่องจักร ฯลฯ เพ่ือสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ิมประสิทธิภำพ และยกระดับขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศ

นอกจำกนี้ อีกหนึ่งประเด็นเร่งด่วนที่รัฐให้ควำมส�ำคัญเป็นอันดับต้นๆ คือ
กำรยกระดับศักยภำพคนไทยเพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลงในอนำคต
โดยมีกำรบรรจุในแผนแม่บทภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี อำทิ

แผน 4

กำรพัฒนำและยกระดบั 
อุตสำหกรรมและบริกำร
แห่งอนำคต ครอบคลุม
อุตสำหกรรมและบริกำร
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำ
ประดิษฐ์

แผน 23

กำรวิจัยและพัฒนำ
น วั ต ก ร ร ม ท่ี เ น ้ น ก ำ ร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ท ำ ง เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
วทิยำศำสตร์ กำรเพิม่กำร
ลงทุนด้ำนกำรศึกษำวิจัย
และพัฒนำของประเทศ 
กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำก
ผลงำนวิจยัและนวัตกรรม
ในภำคธุรกิจต่ำงๆ และ
กำรส่งเสริมวิสำหกิจท่ีใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แผน 12

กำรพัฒนำกำรเรียนรู ้
ที่เน้นกระบวนกำรเรียนรู ้
ในศตวรรษท่ี 21 และ
กำรส่งเสริมพหุปัญญำ 
ที่หลำกหลำย

 แผน 11

กำรพัฒนำศักยภำพ
คนตลอดช่วงชีวิต กำร
พัฒนำสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ของคน และ
กำรพัฒนำทักษะส�ำหรับ
ศตวรรษที่ 21

Wword power



8

นอกจำกนี้ ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงอตุสำหกรรม ยังระบวุ่ำ ภำครัฐได้มองถึง 
กำรน�ำเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ ่นยนต์ และเครื่องกลท่ีใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เข้ำมำเป็นส่วนหน่ึงในแผนกำรพัฒนำประเทศ 
ให้หลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็นประเทศ 
ทีม่รีำยได้สงู โดยกำรปรบัโครงสร้ำงอตุสำหกรรมดัง้เดมิท่ีเคยเป็นกลไกหลกั
ในกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจ สู่กลุ่มอุตสำหกรรมแห่งอนำคตท่ีใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง มีกำรพัฒนำในด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมต่ำงๆ  
แบ่งออกเป็น 

การต่อยอดกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ควรปฏิรูป 
(Second Wave S-Curve)

ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสำหกรรม
ที่มีกำรใช้เทคโนโลยีแบบ
เดิมๆ ในกำรผลิต ท�ำให้มี
ศกัยภำพในกำรเติบโตจ�ำกัด

การแสวงหาและพัฒนา
5 อุตสาหกรรมแห่ง

อนาคต (New S-Curve)

ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสำหกรรม
ใหม่ที่มีกำรใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมอย่ำงเข้มข้น 
มีศักยภำพที่จะเติบโตและ 
เป็นกลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ 
ประเทศในอนำคต 

การลงทุน
ในอุตสาหกรรม

กลุ่มเดิมที่มีศักยภาพ
(First S-Curve)

ซึ่งเป ็นอุตสำหกรรมที่
ประเทศไทยมีศักยภำพ
ควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิต 
และเป็นอุตสำหกรรมท่ีมี
ศักยภำพในกำรสร้ำงมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำ
กำรค้ำเป็นจ�ำนวนมำก 

1 2 3

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
Future Industry

W word power

เชื้อเพลิง
ชีวภาพเเละ
เคมีชีวภาพ

อัญมณีเเละ
เครือ่งประดบั

ปิโตรเคมี
เเละ

พลาสติก

หุ่นยนต์
(Robotics)

แก้วเเละ
กระจก

การบินเเละ
โลจิสติกส์

สิ่งทอเเละ
เครื่องนุ่งห่ม

เกษตรเเละ
เทคโนโลยี

ชีวภาพ

อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

ยานยนต์
สมัยใหม่

การแปรรูป
อาหาร

ท่องเที่ยว

โลหะ เซรามิกการแพทย์
ครบวงจร

ดิจิทัล

ปูน
ซีเมนต์

เครื่อง
หนัง

ไม้
แปรรูป
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ในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) นั้น แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

ในกลุ่มอุตสำหกรรมทั้ง 3 กลุ่มข้ำงต้น อุตสำหกรรมกลุ่มที่ 1 (First S-Curve) และ กลุ่มที่ 2 (New S-Curve) 
เป็นอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี 5 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น 
ตัวช่วยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมทั้ง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

แม้จะยังคงมีควำมกังวลว่ำเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลจะเข้ำมำ 
แย่งงำนในระบบแรงงำน แต่กำรพัฒนำท่ีผ่ำนมำก็เป็นเคร่ืองพิสูจน์แล้ว
ว่ำหุ่นยนต์ ไม่ได้เข้ำมำทดแทนแรงงำนมนุษย์ได้ในทุกกรณี หลำยบริษัทที่ 
ปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตได้ส�ำเร็จ พบว่ำ หุ่นยนต์เข้ำไปเสริมกำรท�ำงำน
ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพดีข้ึน ขณะที่แรงงำนมนุษย์บำงส่วนได้รับ
กำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนไปท�ำหน้ำที่ในต�ำแหน่งงำนอื่นๆ ท�ำให้มีธุรกิจ
ขยำยตัวมำกขึ้น ส่วนคนท�ำงำนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ข้ึนเป็นผู้ควบคุม
ระบบหุ่นยนต์ก็สำมำรถมีรำยได้ที่สูงขึ้น และมีโอกำสก้ำวหน้ำมำกยิ่งขึ้น

OKMD ในฐำนะหน่วยงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้รวบรวม
องค์ควำมรู ้และอัปเดตเทรนด์โลกที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ด้วยหวังว่ำจะช่วยเปิดสมอง กระตุ้นแรงบันดำลใจ และส่งเสริม
ให้เกิดกำรพัฒนำหุ่นยนต์ท้ังในเชิงอุตสำหกรรมและเชิงพำณิชย์ และ 
สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในภำคกำรผลิตและบริกำรไทย ให้ก้ำวทันกระแส
กำรเปลี่ยนแปลงของโลก และสำมำรถแข่งขันได้ในระดับนำนำชำติ

2

หุ่นยนต์ในอุตสำหกรรมท่ีสำมำรถต่อยอดและส่งเสริมอุตสำหกรรม
กลุ่มอื่นได้ เช่น หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ 
กระบวนกำรฉีดพลำสติก และอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยแนวโน้ม
ของเทคโนโลยีในกลุ่มนี้ ได้แก่ เทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์อตุสำหกรรม กำรใช้อปุกรณ์และเซน็เซอร์ ไร้สำย เป็นต้น

1

หุน่ยนต์บริกำรท่ีสร้ำงมลูค่ำ เช่น 
หุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้ำน 
กำรแพทย์ กำรศึกษำ กำรเกษตร 
และหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอำยุและ
ให้บริกำรสังคม

New S-Curve 

หุ่นยนต ์

การบินและโลจิสติกส์ 

เชื้อเพลิงชีวภาพและ 
เคมีชีวภาพ 

ดิจิทัล 

การแพทย์ครบวงจร

First S-Curve 

ยานยนต์สมัยใหม ่

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ด ี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 

เกษตรและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

การแปรรูปอาหาร

1 2
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หุ่นยนต์ ในจินตนำกำรของคุณหน้ำตำเป็นอย่ำงไร? หลำยคนอำจนึกถึงภำพของหุ่นยนต์
หน้ำตำล�้ำยุคในภำพยนตร์แนววิทยำศำสตร์ เช่น หุ่นดรอยด์ ในภำพยนตร์เรื่องสตำร์วอร์ส  
(Star Wars) หรือ หุ่นท่ีมำช่วยต่อสู้กู้โลกอย่ำง บัมเบิลบี (Bumblebee) ในภำพยนตร์เร่ือง 
ทรำนส์ฟอร์มเมอร์ส (Transformers) ซึ่งในอนำคตหุ่นยนต์ประสิทธิภำพสูงเหล่ำน้ีอำจไม่ได้มี
อยู่เพียงในโลกจินตนำกำรอีกต่อไป 

แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของโลกยังจัดอยู่ในช่วง “ก�ำลังพัฒนำ” แต่ทุกวันน้ีหุ่นยนต์ 
ก็เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ�ำวันของเรำมำกมำย ในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น หุ่นยนต์ดูดฝุ่น
ทีส่ำมำรถเดนิซอกแซกก�ำจดัฝุน่ไปท่ัวบ้ำนและเดนิกลบัมำชำร์จไฟได้เอง หรอื อเลก็ซำ (Alexa)  
ผู้ช่วยเสมือน (Virtual Assistant) ของแอมะซอน (Amazon) ท่ีผู้ใช้สำมำรถสั่งงำนด้วยเสียง 
ไปยังอปุกรณ์หรอืล�ำโพงเพ่ือให้อเลก็ซำควบคมุอปุกรณ์อจัฉรยิะภำยในบ้ำน รวมถึงท�ำตำมค�ำสัง่ 
อื่นๆ และช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ อีกมำกมำย ยกตัวอย่ำงเช่น สั่งงำนหุ่นยนต์ 
ดูดฝุ่นอัจฉริยะ สั่งให้เปิด-ปิดไฟแสงสว่ำงและปลั๊กไฟ หรือแม้แต่ควบคุมระบบรักษำ 
ควำมปลอดภัยในบ้ำน นอกจำกนี ้ระบบเอไออจัฉรยิะของอเลก็ซำยังช่วยให้มนัมคีวำมสำมำรถ
ใกล้เคียงกับผู้ช่วยที่เป็นมนุษย์มำกย่ิงข้ึน ไม่ว่ำจะเป็นช่วยหำค�ำตอบของค�ำถำมท่ัวไปผ่ำน
กำรค้นหำข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ค�ำนวณโจทย์คณิตศำสตร์ รำยงำนข่ำวประจ�ำวัน ค้นหำและ 
อ่ำนบทควำมจำกเว็บไซต์ต่ำงๆ อ่ำนหนังสือเสียงให้ฟัง โทรหำผู้คนในสมุดรำยชื่อ จองเที่ยวบิน 
แจ้งตำรำงงำนที่บันทึกไว้ในปฏิทินกูเกิล (Google Calendar) สร้ำงรำยกำรสิ่งท่ีต้องท�ำ  
(To-Do List) ไปจนถึงสั่งซื้อของจำกเว็บไซต์แอมะซอน หรือสั่งอำหำรเดลิเวอรี
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“หุ่นยนต์” 
ผู้ช่วยหรือคู่แข่ง?



11

เดมิทีงำนหลกัของหุน่ยนต์ทีเ่รำคุน้เคยกนัดคีอื กำรผลติสนิค้ำในโรงงำนอตุสำหกรรมและ
โรงงำนประกอบชิ้นส่วนที่ต้องท�ำงำนซ�้ำๆ กันตลอดเวลำ แต่เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่พัฒนำอย่ำง
รวดเร็วในช่วงหลำยปีนี้ ประกอบกับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ ท�ำให้
ประสิทธิภำพของหุ่นยนต์เพ่ิมขึ้นจนสำมำรถเข้ำมำช่วยงำนมนุษย์ได้มำกมำย หลำกหลำย
หน้ำท่ี จนหลำยคนเริม่กลวัว่ำในอนำคตอนัใกล้น้ี หุน่ยนต์จะไม่เพียงมำ “ช่วยงำน” แต่อำจมำ 
“แย่งงำน” มนุษย์ ในหลำยๆ ต�ำแหน่งงำนก็เป็นได้

 9 เทรนด์หุ่นยนต์
ที่จะมีบทบาทส�าคัญในอนาคตอันใกล้

มาดกัูนว่าหุ่นยนต์
ท่ีก�าลงัจะเข้ามา
มีบทบาทส�าคญั
ในการท�างานและ

ในธรุกิจต่างๆ
มีอะไรบ้าง
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SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip



หุ่นยนต์ขนส่งอตัโนมัติ 

ช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่ำนมำ กำรพัฒนำยำนยนต์ขับเคลื่อน
อตัโนมตัก้ิำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว เรำเร่ิมเห็นบรษิทัรถยนต์
ชั้นน�ำปล่อยต้นแบบยำนยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติออกมำ
ทดสอบกันมำกขึ้น โดยเป็นกำรน�ำเทคโนโลยีรถยนต์และ
หุ่นยนต์ มำผสมผสำนกับปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู ้
ของเครื่อง หลำยประเทศมีกำรน�ำยำนยนต์ขับเคลื่อน
อัตโนมัติมำใช้งำนจริง เช่น รถไฟฟ้ำอัตโนมัติไร้คนขับ 
(ประเทศญี่ปุ่น) รถเมล์ ไร้คนขับ (ประเทศสิงคโปร์) รถรำง
ไร้คนขับ (ประเทศรัสเซีย) รถไฟโดยสำรไร้รำง-ไร้คนขับ  
(ประเทศจีน) โรโบแท็กซี่ไร้คนขับ (ประเทศจีน) และ 
อีกไม่นำนเรำคงจะได้ใช้รถยนต์ที่ไม่ต้องขับเอง ซึ่งจะช่วย 
อ�ำนวยควำมสะดวกและคำดว่ำจะช่วยลดอุบัติเหตุได้
อย่ำงมำก

1

นอกจำกกำรขนส่งผู้โดยสำร บริษัทโลจิสติกส์ชั้นน�ำทั่วโลกยังมีกำรพัฒนำหุ่นยนต์และโดรน
เพ่ือกำรขนส่งสนิค้ำ เช่น แอมะซอนก�ำลงัพัฒนำบริกำรเดลเิวอรีโดยใช้โดรน หรือ Amazon Prime 
Air Drone Delivery ซึง่ให้บรกิำรจดัส่งพัสดท่ีุมนี�ำ้หนักไม่เกิน 5 ปอนด์ หรอื 2.27 กิโลกรมั ภำยใน 
30 นำท ีในอกีด้ำนหน่ึง ร้ำนสะดวกซือ้อย่ำงเซเว่น อเีลฟเว่น ได้จบัมอืกับบรษิทัผูผ้ลติโดรนชัน้น�ำ 
อย่ำงเฟลิร์ตเทย์ (Flirtey) สร้ำงโดรนเชิงพำณิชย์จ�ำนวน 77 ตัว เพื่อให้บริกำรส่งสินค้ำในเมือง 
รีโน มลรัฐเนวำดำ สหรัฐอเมริกำ ประเดิมด้วยกำรส่งสินค้ำแก่ลูกค้ำ 12 รำย ที่อำศัยอยู่ในรัศมี  
1 ไมล์ หรอื 1.61 กิโลเมตรจำกร้ำน ท�ำให้เซเว่น อเีลฟเว่น เป็นผูใ้ห้บรกิำรจดัส่งสนิค้ำด้วยโดรนได้ 
ส�ำเรจ็เป็นรำยแรกในสหรฐัอเมรกิำ เช่นเดยีวกับแบรนด์พิซซ่ำอย่ำงโดมโินส์ (Domino’s) ท่ีออกมำ 
ประกำศควำมส�ำเร็จในกำรจัดส่งพิซซ่ำด้วยโดรนให้แก่ลูกค้ำรำยแรกในประเทศนิวซีแลนด์  
ซึ่งถือเป็นควำมก้ำวหน้ำครั้งใหญ่ที่ยกระดับบริกำรเดลิเวอรีไปอีกขั้น

The Knowledge 12 T



หุ่นยนต์รกัษาความปลอดภยั

หุ่นยนต์ท่ีมีชื่อเหมือนหลุดออกมำจำกภำพยนตร์นี้ 
ท�ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ป้องกัน เฝ้ำ ส�ำรวจพื้นที่
ท่ีต้องกำร และแจ้งให้เจ้ำของทรำบทันทีหำกมีควำม
ผิดปกติเกิดข้ึน เดิมทีถูกสร้ำงขึ้นเพ่ือใช้ทำงกำรทหำร 
เช่น ใช้ในกำรวำงระเบิดหรือปลดระเบิด หรือสอดแนม
กิจกรรมของฝ่ำยตรงข้ำม ซึ่งเป็นงำนอันตรำยส�ำหรับ 
ทหำร แต่ปัจจบุนัมกีำรน�ำมำประยุกต์ใช้ในชวิีตประจ�ำวนั 
มำกขึ้น เช่น เฝ้ำบ้ำนเมื่อไม่มีคนอยู่บ้ำน หรือใช้ในกำร
ตรวจสอบสภำพดิน น�้ำ อำกำศ หรือเก็บข้อมูลในพื้นที่
ที่ต้องกำรศึกษำ โดยผู้ใช้งำนเพียงส่งหุ่นยนต์ไปยัง
ต�ำแหน่งท่ีต้องกำรและควบคุมหุ่นยนต์จำกระยะไกล
ให้ท�ำกำรตรวจสอบกิจกรรมในสถำนท่ีน้ันๆ โดยไม่ต้อง
เดินทำงไปด้วยตัวเอง 

หุ่นยนต์ช่วยท�าอาหาร

หลังจำกเหน็ดเหนื่อยจำกกำรท�ำงำนมำท้ังวัน  
จะดีไหมหำกมีหุ ่นยนต์ช่วยเตรียมอำหำรให้พร้อม 
รบัประทำนทนัทีท่ีกลบัถึงบ้ำน? ปัจจบุนัมผีูพั้ฒนำหุน่ยนต์ 
ท่ีสำมำรถปรุงอำหำรได้สำรพัดเมนู เพียงแค่เลือกชื่อ 
อำหำร ก�ำหนดปรมิำณและส่วนผสมของอำหำร ส่วนทีเ่หลอื 
หุ่นยนต์จะจัดกำรปรุงอำหำรให้เอง 

หุ่นยนต์ท�ำอำหำรมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้วิธี
กำรท�ำอำหำรของมนุษย์ เพียงให้ดูวิธีกำรท�ำอำหำร
แค่คร้ังเดียว กล้องในตัวหุ่นยนต์จะบันทึกท่ำทำงกำร
เคล่ือนไหวและขั้นตอนกำรท�ำอำหำรทั้งหมดเอำไว้  
จำกนัน้หุน่ยนต์จะเลยีนแบบและปรงุอำหำรท่ีเหมอืนกัน 
ออกมำเสิร์ฟให้ถึงที่ ปัจจุบันมีบริษัทผู ้ผลิตหุ่นยนต์
ที่มีชื่อเสียงหลำยแห่ง เช่น โมเลย์ โรโบติกส์ (Moley 
Robotics) ชำโดว์ โรบอต (Shadow Robot) ซึ่งผลิต 
หุ่นยนต์ท�ำอำหำรป้อนให้แก่โรงแรม ร้ำนอำหำร และ
บ้ำนพักอำศัยหลำยแห่งทั่วโลก 

2

3
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หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์

ปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์นับว่ำ
ก้ำวหน้ำอย่ำงมำก โดยเฉพำะเมือ่มกีำรประดษิฐ์หุ่นยนต์ 
ท่ีช่วยในกำรผ่ำตดัได้ส�ำเรจ็ โดยไม่นำนมำน้ี กูเกิล และ 
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ท�ำงำนร่วมกันเพ่ือสร้ำง 
หุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์รุน่ใหม่ทีจ่ะไม่ได้เป็นเพียงผูช่้วย
ผ่ำตัดเหมือนในอดีต แต่จะเข้ำมำแทนที่ศัลยแพทย์ 
ในกำรเป็นผู้ผ่ำตัดหลัก นั่นคือ ไมโครบอต (Microbot) 
และนำโนบอต (Nanobot) ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ขนำดจิ๋ว 
ระดบันำโนเมตรท่ีสำมำรถท�ำงำนท่ีต้องกำรควำมถูกต้อง 
และแม่นย�ำสูงสุด เช่น กำรผ่ำตัดที่ละเอียดอ่อน 
กำรให้ยำเฉพำะจุดแก่คนไข้ หรือกำรค้นหำเน้ืองอกท่ี
เป็นมะเร็งแล้วฉีดยำหรือตัดออกเฉพำะท่ี โดยต้ังเป้ำ 
ให้เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยลดข้อผิดพลำดอันเกิดจำก 
ข้อจ�ำกัดของมนุษย์ และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรรักษำ 
ให้ดีขึ้นและตรงจุดยิ่งขึ้น

หุ่นยนต์ผู้ช่วยครู

ปัจจุบันมีกำรน�ำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มำใช้ในวงกำร
กำรศกึษำมำกขึน้ในฐำนะผู้ช่วยสอน แต่ยังไม่สำมำรถท�ำ
หน้ำที่ครูได้ด้วยตัวเองทั้งหมด สิ่งที่หุ่นยนต์ท�ำได้ขึ้นอยู ่
กับงำนท่ีตัง้โปรแกรมไว้ล่วงหน้ำ โดยส่วนมำกมกัใช้ใน
กิจกรรมกำรสอนภำษำ

ล่ำสุดได้มกีำรพัฒนำหุ่นยนต์ให้เป็นตวัแทนนักเรยีน
ท่ีไม่สำมำรถไปโรงเรียนได้ด้วยตัวเอง เช่น เด็กที ่
ป่วยหนัก หรือเดก็ท่ีต้องเก็บตวัอยู่บ้ำนในช่วงท่ีมโีรคระบำด  
โดยเด็กจะเห็นและเรียนผ่ำนกล้องที่ติดอยู่ที่หุ่นยนต์  
และควบคมุหุ่นยนต์ให้ท�ำส่ิงต่ำงๆ ท่ีต้องท�ำในห้องเรยีน
ได้จำกโรงพยำบำลหรือที่บ้ำน นอกจำกนี้ยังมีกำรสร้ำง
หุน่ยนต์ท่ีดคูล้ำยมนษุย์ เรยีกว่ำ ฮวิแมนนอยด์ (Humanoid) 
เพ่ือช่วยในกำรสื่อสำรและตอบโต้กับเด็กออทิสติกที่ 
มักมีปัญหำในกำรเข้ำสังคมและกำรสื่อสำรกับผู้อ่ืน 
รวมถึงยังรบัหน้ำท่ีสอนบทเรยีนต่ำงๆ ให้แก่เดก็ออทิสตกิ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4
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หุ่นยนต์ผู้ช่วยดูแลบ้าน

สภำพสังคมท่ีเร่งรีบวุ่นวำยในปัจจุบันท�ำให้บริษัท 
ผู้ผลติหุน่ยนต์หันมำพัฒนำหุ่นยนต์ผูช่้วยท่ีเน้นกำรน�ำไป 
ใช้งำนส่วนบุคคลมำกย่ิงขึ้น ในอนำคตอันใกล้ เรำจึง 
น่ำจะได้เห็นหุ่นยนต์ช่วยท�ำงำนบ้ำนแบบเต็มรูปแบบ 
มำกยิง่ขึน้ โดยคำดว่ำหุ่นยนต์รุน่ใหม่จะมคีวำมสำมำรถ 
ต่ำงๆ ใกล้เคียงกับผู้ช่วยที่เป็นมนุษย์มำกยิ่งขึ้น เช่น

จดจ�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
และจัดเตรียมสิ่งของต่ำงๆ 

ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

รับโทรศัพท์แทนเจ้ำของบ้ำน 
และสำมำรถสนทนำอย่ำงง่ำยๆ ได้

รำยงำนกิจกรรมที่ต้องท�ำ
ในแต่ละวัน และแจ้งเตือน

ก่อนถึงเวลำนัดหมำย

ดูแลสัตว์เลี้ยงในเวลำ
ที่เจ้ำของไม่อยู่บ้ำน

ดูแลควำมปลอดภัย
และแจ้งเตือนหำกมี
สิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อย
ของบ้ำน ซักรีดเสื้อผ้ำ 
เตรียมและปรุงอำหำร 

ช่วยหยิบสิ่งของต่ำงๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ กุญแจรถ 

โทรศัพท์มือถือ

ประกอบเฟอร์นิเจอร์และ
ช่วยเคลื่อนย้ำยสิ่งของ

ที่มีน�้ำหนักมำก

6
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หุ่นยนต์ต�ารวจ

หุ่นยนต์ที่ท�ำงำนเพ่ือรักษำควำมสงบสุขในสังคม 
ไม่ได้มีอยู่แค่ในนิยำยและภำพยนตร์แนววิทยำศำสตร ์
อกีต่อไป ในชวิีตจรงิเรำมหุ่ีนยนต์ท่ีท�ำงำนเคยีงบ่ำเคยีงไหล่ 
กบัต�ำรวจในกำรต่อสู้อำชญำกรรม เช่น

หุ ่นยนต์ลำดตระเวนพ้ืนท่ีของบริษัทไนท์สโคป  
(Knightscope) ใช้ส�ำหรับห้ำงสรรพสินค้ำและที่พัก
อำศัย
หุ่นยนต์ตรวจสอบ K1 ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อตรวจหำ
อำวุธหรือวัตถุต้องสงสัยต่ำงๆ
หุ่นยนต์ติดล้อ K7 ที่สำมำรถส�ำรวจภูมิประเทศท่ี
ขรขุระ เตม็ไปด้วยดนิและทรำย ใช้ในกำรลำดตระเวน 

     พื้นที่อันตรำยต่ำงๆ
โดรน หรอื อำกำศยำนไร้คนขับขนำดจิว๋ ใช้สนับสนุน
กำรเฝ้ำติดตำมทำงอำกำศของต�ำรวจ นอกจำกน้ี
ยังมีกำรน�ำโดรนติดกล้องอินฟรำเรดมำใช ้ใน
งำนติดตำมหำตัวคนร้ำยที่ซ่อนตัวใต้น�้ำ

หุ่นยนต์ช่วยท�างานอนัตราย

ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ท�ำให้มนุษย์ไม่ต้องเสี่ยง
กับงำนท่ีอันตรำยหลำยๆ อย่ำงที่เคยเป็นงำนของมนุษย์ในอดีต  
โดยปัจจุบันหุ่นยนต์ ได้เข้ำมำช่วยท�ำงำนเหล่ำนั้นแทน เช่น 

กำรเชื่อมโลหะด้วยหุ่นยนต์ 
กำรใช้หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อก๊ำซ 
กำรน�ำหุ่นยนต์มำใช้ในกำรวำงระเบิดและปลดระเบิด 
กำรใช้หุ่นยนต์ท�ำควำมสะอำดภำยในโรงงำนนิวเคลียร์
กำรใช้หุ่นยนต์ช่วยดับเพลิงและค้นหำผู้ที่ติดอยู่ในกองเพลิง
กำรใช้หุ่นยนต์ท�ำควำมสะอำดท่อน�้ำทิ้ง

7
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หลำยคนกังวลว่ำเร็ววันน้ีหุ ่นยนต์อำจจะเข้ำมำ  
“แย่งงำน” จนมนุษย์ต้อง “ตกงำน” แต่ในควำมเป็นจริง
กำรท�ำงำนและกำรใช้ชีวิตของมนุษย์ได้ถูกแทรกแซง
โดยจกัรกลมำโดยตลอด เริม่จำกเครือ่งจกัรอตุสำหกรรม 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ คอมพิวเตอร์และสมำร์ตโฟน 
มำจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของหุ ่นยนต์และปัญญำ
ประดิษฐ์ท่ีเข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์
มำกขึ้น ใครท่ีรู้เท่ำทันและปรับตัวได้ทันย่อมสำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำกควำมฉลำดของหุ่นยนต์ ได้อย่ำงเต็มที ่
ส่วนใครขำดกำรเตรียมควำมพร้อมที่ดีย่อมมีโอกำส 
ที่จะพ่ำยแพ้ให้แก่คู่แข่งอย่ำงหุ่นยนต์ได้เช่นกัน 

งำนน้ีใครจะอยู่ ใครจะไป ข้ึนอยู่กับว่ำใครจะสร้ำง
ประโยชน์ ให้แก่องค์กรได้มำกกว่ำกัน ดังน้ัน ไม่ว่ำจะ
อำชีพไหนหำกรู้จักหยิบเอำควำมถนัดของตัวเองมำ
ผนวกเข้ำกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ พัฒนำต่อยอดในสิ่งที่
ปัญญำประดิษฐ์ท�ำไม่ได้ ไม่ว่ำหุ่นยนต์จะเก่งแค่ไหนก็
ยังคงมีพื้นที่ให้คุณได้แสดงฝีมืออยู่เสมอ

หุ่นยนต์เพื่อนคลายเหงา

ยุคน้ีหุ่นยนต์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรไร้จิตใจอีกต่อไป ปัญญำประดิษฐ์ช่วยให้หุ่นยนต์ 
ฉลำดขึน้จนสำมำรถเป็นเพ่ือนกับมนุษย์ ได้ หุน่ยนต์บำงตวัเฝ้ำตดิตำมและสงัเกตสิง่ท่ีมนษุย์ท�ำ 
เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ เรียนรู้วิธีกำรสื่อสำรและตอบโต้กับผู้คนรอบตัว จนพัฒนำ 
ควำมสำมำรถให้ใกล้เคยีงกับควำมเป็นมนุษย์มำกขึน้เรือ่ยๆ สิง่เหล่ำน้ีท�ำให้หุน่ยนต์กลำยมำเป็น
เพ่ือนทีด่ขีองคนบำงกลุม่ เช่น บมูเมอร์ (Boomer) หุ่นยนต์ก�ำจดัระเบดิของกองทัพอเมรกัินท่ีได้
ช่วยชวิีตทหำรเอำไว้หลำยครัง้ และได้รับกำรจดัพิธีศพอย่ำงสมเกียรตเิมือ่มนัถูกท�ำลำย รวมถึง 
หุน่ยนต์ดนิสอ หุน่ยนต์ ไทยตวัแรกท่ีเป็นเพ่ือนแท้ช่วยดแูลผูส้งูวัย ไม่ว่ำจะเป็นคอยเตอืนให้กินยำ 
น�ำเสนอสื่อบันเทิงแก้เหงำ และโทรแจ้งลูกหลำนเมื่อผู้สูงอำยุล้มป่วยหรือหำยตัวไป

?
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ASSEMBLY ROBOT

JULES KINEMATICS
LASER BEAM 
WELDING: LBW MOBILE ROBOT

วิชำกลศำสตร ์  คือกำร
ศกึษำกำรเคลือ่นทีข่องวัตถ ุ
เพ่ือหำควำมสัมพันธ์ของ
เวลำ ระยะทำง ควำมเรว็ ฯลฯ 
เป็นหนึ่ งในควำมรู ้ที่ ใช ้ 
ในกำรสร้ำงหุ่นยนต์

จลูส์ คอื หุ่นยนต์ท่ีสร้ำงใน 
ปี พ.ศ. 2549 ด้วยเทคโนโลยี
ขั้ นสู ง ท่ีท� ำให ้สำมำรถ
แสดงออกทำงสีหน้ำและ
ตอบสนองทำงอำรมณ์ได้
คล้ำยมนุษย์

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ คือ
หุ่นยนต์ท่ีใช้ในระบบกำร
ผลิตและกำรขนส่ง เพ่ือ 
ขนย้ำยสิ่งของจำกคลัง
สินค้ำไปยังอีกจุดหนึ่ง

กำร เชื่ อมด ้วยเลเซอร ์ 
คือกำรใช ้พลังงำนจำก 
ล�ำเลเซอร์ในกำรหลอม 
ชิน้งำน สำมำรถเชือ่มบรเิวณ 
ท่ีแคบและลึก ใช้มำกใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์

หุ ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วน นิยมใช้ใน
อุ ตสำหกรรมกำรประกอบชิ้ น ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และงำนบรรจุสินค้ำที่
ต้องกำรควำมแม่นย�ำสูง

BASIC
COLLABORATIVE 
ROBOT EMERGENCY STOP

DEGREES OF 
FREEDOM

เรยีกย่อ  ๆว่ำ โคบอต (Cobot) 
คอืหุน่ยนต์ทีเ่น้นให้ท�ำงำน
ร่วมกับมนุษย์เพ่ือช่วยเหลอื
และเพ่ิมประสทิธิภำพงำน 
ในภำคอุตสำหกรรม

ภำษำเบสิก ย่อมำจำก  
Beginners’ All-purpose 
Symbolic Instruction 
Code เป็นชุดโค้ดค�ำสั่ง
ส�ำหรบัเขียนโปรแกรมท่ีใช้
งำนง่ำยๆ 

ปุ่มหยุดฉุกเฉิน คือ สวิตช์
ค�ำส่ังหยุดกำรท�ำงำนของ
หุ่นยนต์อย่ำงกระทันหัน 
เพ่ือแก้ไขข้อผดิพลำดหรอื 
ป้อง กันอุบัติ เหตุ ท่ีอำจ 
เกิดขึ้น

องศำอสิระ คอืระยะขอบเขต 
หรอืรศัมกีำรเคลือ่นไหวของ 
ข้อต่อแขนกลอตุสำหกรรม 
ซึง่เคล่ือนท่ีอย่ำงอสิระจำก
จุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง

FORTRAN HUMANOID INDUSTRIAL ROBOTGEORGE DEVOL

จอร์จ ดีวอล นักประดิษฐ์
ชำวอเมรกัินผูส้ร้ำงยูนิเมต 
หุน่ยนต์อตุสำหกรรมตวัแรก 
จนได้รบัยกย่องเป็น “บดิำ
แห่งหุ่นยนต์”

ภำษำฟอร์แทรน คือหนึ่ง
ในภำษำคอมพิวเตอร์ท่ี 
เก่ำแก่ที่สุดในโลก ใช้ใน
ระบบสัง่กำรขัน้สงูและกำร
ค�ำนวณทำงวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์

หุ่นยนต์อุตสำหกรรม คือ
หุ ่นยนต ์ ท่ีสร ้ำงขึ้นเ พ่ือ
ท�ำงำนแทนแรงงำนมนุษย์ 
โดยเฉพำะงำนท่ีต้องกำร
ควำมแม่นย�ำสูงหรือเสี่ยง
อันตรำย

ฮิวแมนนอยด์ คือหุ่นยนต์
ท่ีมีลักษณะคล้ำยมนุษย์ 
มีแขน 2 ข้ำงล�ำตัว หรือ
เดินด้วยขำ 2 ข้ำง นิยม 
ใช ้ในธุรกิจบริกำรและ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ

ROBOTICS
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ZERO MOMENT POINTY-AXISXPLORERWALKTHROUGH

ORDER 
MANAGEMENT 
SYSTEM: OMS

QUADRATURE 
ENCODER

ROBOTIC PROCESS 
AUTOMATION: RPAPICK AND PLACE

หยิบและวำง คือค�ำสั่งให้
เครื่องจักรหรือหุ ่นยนต ์
หยิบสิ่งของหรือชิ้นส่วน 
จำกต�ำแหน่งหน่ึงไปวำง 
ยังอกีต�ำแหน่งหน่ึง มกัใช้ใน 
กำรผลติแบบอตุสำหกรรม

ระบบจัดกำรค�ำสั่งซื้อ คือ 
ซอฟต์แวร์บริหำรร้ำนค้ำ 
อ อ น ไ ล น ์ แ ล ะ จั ด ก ำ ร
รำยกำรซื้อขำยภำยใน
ระบบเดียว เช่น เก็บข้อมลู
ลูกค้ำ ตัดสต็อกสินค้ำ

ก ร ะ บ ว น ก ำ ร หุ่น ย น ต ์
อตัโนมตั ิเป็นกำรน�ำหุ่นยนต์ 
มำท�ำงำนท่ีเป็นงำนซ�้ำๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและ
ลดข้อผดิพลำดของมนุษย์

ตวัเข้ำรหสัควอเดรเจอร์ คอื
ระบบตรวจจบั 2 สัญญำณ
พร้อมกัน คือ ทิศทำงกำร
หมุนและควำมเร็วกำร
เคลื่อนท่ี เป็นเทคโนโลยี
ส�ำคัญที่ใช้กับหุ่นยนต์

SCARA
ULTRASONIC 
SENSOR

VARIABLE ASSEMBLY 
LANGUAGE: VALTELEOPERATION

ระบบกำรสัง่กำรระยะไกล  
มักใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
ห รื อ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น 
ในพ้ืนที่ที่ไม่สะดวกหรือ
ไม่ปลอดภยัส�ำหรบัมนุษย์ 

แขนกลหุ่นยนต์เคลื่อนที่
แบบหมุน 2 จุดมีมือจับ 
เหมำะกับอุตสำหกรรม
ก ำ ร ป ร ะ ก อ บ ชิ้ น ส ่ ว น
ข น ำ ด เ ล็ ก ท่ี ต ้ อ ง ก ำ ร 
ควำมแม่นย�ำสูง

ภำษำแอสเซมบลีส�ำหรับ
ใช้ส่ังกำรหุ่นยนต์ เริ่มมี
คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2504 
โดยพฒันำมำจำกหุ่นยนต์
อุตสำหกรรมตัวแรกท่ีชื่อ 
ยูนิเมต

เซ็นเซอร์ชนิดใช้เสียง คือ
ระบบตรวจจับวัตถุโดย
อำศยักำรสะท้อนของคลืน่
ควำมถ่ีเสียงเพ่ือค�ำนวณ 
หำระยะทำง และส่งข้อมลู
กลับมำยังฐำนปฏิบัติกำร

เอ็กซ์พลอเรอร์ หุ ่นยนต์
ใต ้น�้ ำอัต โนมัติ ไ ร ้สำย 
ใช้ในงำนตรวจสอบท่อส่ง
ปิโตรเลียมในทะเลของ 
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและ
ผลิตป ิโตรเลียม จ�ำกัด 
(มหำชน)

กำรทดสอบอย่ำงไม่เป็น 
ทำงกำร ในระหว่ำงกำร 
พัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือตรวจหำข้อผิดพลำด 
ของโปรแกรม

จุดโมเมนต์ศูนย์ คือจุดที่ 
กำรเคลื่อนที่ หุ ่นยนต์มี
ค่ำแรงเฉื่อยเท่ำกับ 0 ใช้
ก�ำหนดลักษณะท่ำทำง
กำรเดินของหุ่นยนต์ให้มี
ควำมสมดุลและไม่ล้ม

แกนวำย ใช ้ เรียกแนว
กำรเคลื่อนท่ีเป็นเส้นตรง 
ในแนวตั้ งของหุ ่นยนต ์  
ส่ว น ก ำ ร เ ค ลื่ อ น ที่ เป็น 
เส้นตรงในแนวนอน เรยีกว่ำ  
แกนเอ็กซ์ (X-Axis)

โนบุยูกิ โอคุเดะ เจ้ำของแนวคิดรถของเล่นที่แปลงเป็น 
หุ ่นยนต์ได ้  ซึ่งเป็นต้นก�ำเนิดของภำพยนตร์เรื่อง 
ทรำนส์ฟอร์มเมอร์ส (Transformers)
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กำลครัง้หนึง่ไม่นำนมำนี ้มมีนุษย์บำงกลุม่ถูกส่ิงประดษิฐ์ท่ีเรยีกว่ำเคร่ืองจกัรและคอมพิวเตอร์เข้ำมำแย่งงำนไป 
ส่วนใหญ่เป็นพวกงำนใช้แรงหรืองำนท่ีต้องท�ำซ�้ำๆ แต่ไม่นำนเทคโนโลยีก้ำวหน้ำขึ้นอย่ำงรวดเร็วจนปัญญำ
ประดิษฐ์ (เอไอ) เข้ำมำมีบทบำทมำกย่ิงขึ้น มนุษย์แทบทุกอำชีพจึงต้องลุกขึ้นสู้อย่ำงเต็มท่ี ก่อนท่ีงำนต่ำงๆ 
จะถูกยึดครองโดยบรรดำจักรกลและสมองกลทั้งหลำย 

ปัจจุบันเรำได้ก้ำวเข้ำสู่ยุคปฏิวัติหุ่นยนต์ที่แท้จริง ไม่ใช่แค่จินตนำกำรในหนังสือ หรือภำพน่ำตื่นตำตื่นใจ 
ในภำพยนตร์แนววิทยำศำสตร์ที่นักเขียนและนักสร้ำงภำพยนตร์จ�ำลองขึ้นอีกต่อไป จะเห็นว่ำปัญญำประดิษฐ์
และหุ่นยนต์ท้ังหลำยได้เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์มำกขึ้น ในแทบทุกด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นระบบ 
ผูช่้วยอจัฉรยิะบนโทรศพัท์สมำร์ตโฟน เอไอวเิครำะห์กำรรักษำโรค หุ่นยนต์ ในอตุสำหกรรมกำรผลิต หุ่นยนต์ส�ำรวจ 
หุ่นยนต์ท�ำควำมสะอำด หุ่นยนต์บำริสต้ำ หุ่นยนต์เสิร์ฟอำหำร หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วย หุ่นยนต์ต�ำรวจลำดตระเวน 
หุ่นยนต์ส่งของ รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ฯลฯ ซึ่งล้วนมีอยู่จริง ท�ำงำนได้จริง ท่ีส�ำคัญหุ่นยนต์เหล่ำนี้ได้รับ 
กำรพัฒนำและป้อนโปรแกรมให้เรียนรู้อย่ำงไม่หยุดน่ิง จนทุกวันนี้มีหลำยต�ำแหน่งงำนของมนุษย์ท่ีถูกแทนท่ี 
ด้วยหุ่นยนต์ ในแทบทุกสำขำอำชพี ยกตวัอย่ำงเช่น พนักงำนในสำยกำรผลติ พนักงำนขำยทำงโทรศัพท์ พนักงำน
เสิร์ฟอำหำร คนขับรถบรรทุก เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
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แนวโน้มกำรใช้งำนหุ่นยนต์ ปัญญำประดิษฐ์ และ
ระบบอตัโนมตัต่ิำงๆ อยูใ่นช่วงขำขึ้นมำตลอดหลำยป ี
ที่ผ่ำนมำ จำกกำรศึกษำของสภำเศรษฐกิจโลก (World 
Economic Forum) ระบวุ่ำ วกิฤตโิควิด-19 ในปี พ.ศ. 2563 
ย่ิงเป็นเสมือนตัวเร่งให้บริษัทต่ำงๆ หันมำใช้งำนและ/
หรือลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงกำรน�ำหุ่นยนต์ 
มำใช้งำนแทนที่มนุษย์มำกขึ้นเป็นประวัติกำรณ์ 

นอกจำกนี้ กำรศึกษำเก่ียวกับผลกระทบของระบบ
อัตโนมัติในท่ีท�ำงำนและมุมมองต่อหุ่นยนต์ปฏิวัติหรือ 
Robot Revolution พบว่ำ โลกกำรท�ำงำนในอนำคต
เกิดข้ึนก่อนก�ำหนด เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำด ของโรคโควิด-19 ซึง่มผีลให้ต�ำแหน่งงำนจ�ำนวน 
85 ล้ำนต�ำแหน่งในธุรกิจขนำดกลำงและขนำดใหญ่
ต้องถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี และคำดว่ำจะครอบคลุม 
15 อุตสำหกรรมและ 26 ระบบเศรษฐกิจ ในอีก 5 ปี 
ข้ำงหน้ำ โดยเฉพำะงำนด้ำนกำรประมวลผลข้อมูล
และงำนประจ�ำวันที่ท�ำซ�้ำๆ เช่น งำนเสมียน งำนบัญชี 
งำนธุรกำร โอเปอเรเตอร์ และคอลเซ็นเตอร์ รวมถึง 
งำนวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรตลำดและกำรโฆษณำ
ที่ต ้องจัดกำรกับข ้อมูลจ�ำนวนมหำศำลบนโลก
อินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันมีกำรน�ำเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
ปัญญำประดิษฐ์ และแอปพลิเคชันต่ำงๆ เข้ำมำแทนที ่

หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมแฟชั่นของญี่ปุ่น

แบรนด์เสื้อผ้ำยักษ์ใหญ่อย่ำงยูนิโคล่ (Uniqlo) เริ่มน�ำร่องใช้ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในกำร
จัดกำรคลังสินค้ำแบบเต็มรูปแบบ ท�ำให้ลดกำรพึ่งพำแรงงำนมนุษย์ได้ถึง 90% โดยหุ่นยนต์ของ
ยูนิโคล่มีหน้ำที่หลัก ได้แก่

เคลื่อนย้ำยสินค้ำไปยังคลังสินค้ำโดยใช้รถบรรทุก
อ่ำนป้ำยสนิค้ำอเิลก็ทรอนกิส์และข้อมลูอืน่ๆ ท่ีแนบมำกับสนิค้ำ เพ่ือยืนยันสตอ็กสนิค้ำในคลงั
ห่อบรรจุภัณฑ์ ล�ำเลียงสินค้ำ และติดป้ำยสินค้ำก่อนน�ำออกไปส่งให้แก่หน้ำร้ำนสำขำต่ำงๆ  

     ทั่วญี่ปุ่น

คน “ไม่พอดี” หรือ “ดีไม่พอ” กับงานยุคใหม่
แรงงำนมนุษย์ในกำรจัดเก็บและวิเครำะห์ข ้อมูล 
จ�ำนวนมำก ซึ่งช่วยลดเวลำ ค่ำใช้จ่ำย และควำม 
ผิดพลำดอนัเกิดจำกข้อจ�ำกดัของมนุษย์ลงได้มำก หรือ
แม้แต่กลุ่มงำนท่ีมีกระบวนกำรท�ำซ�้ำ มีควำมสกปรก 
เสี่ยงอันตรำย หรือมีควำมเปรำะบำงสูง ก็มีกำรน�ำ 
หุ่นยนต์มำใช้ท�ำงำนแทนมนุษย์เพ่ือควำมปลอดภัยของ
แรงงำนและยกระดับสุขอนำมัยในกำรท�ำงำน

ถึงแม้ว่ำในปัจจุบันหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ ์
ยังไม่สำมำรถแทนท่ีแรงงำนมนุษย์ได้ในทุกอำชีพ  
เพรำะมีงำนหลำยอย่ำงท่ีมนุษย์มีควำมได้เปรียบกว่ำ
หุ่นยนต์ เช่น งำนให้ค�ำปรึกษำ กำรตัดสินใจ กำรใช้
เหตผุล กำรสือ่สำรและกำรสร้ำงปฏิสมัพันธ์ รวมถึงงำน
ที่ต้องใช้ทักษะของมนุษย์ เช่น งำนจิตอำสำ งำนด้ำน 
จติวิทยำ งำนเจรจำ ตลอดจนงำนท่ีใช้ทักษะขัน้สูงอย่ำงเช่น 
แพทย์ ทนำยควำม ศิลปิน นักเขียน นักดนตรี จิตรกร  
แต่ในอนำคตอันใกล้อำชีพเหล่ำนี้ก็อำจถูกแทรกแซง
โดยหุน่ยนต์และปัญญำประดิษฐ์ได้เช่นกัน หำกหุ่นยนต์ 
ได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถรองรับกำรท�ำงำนท่ีมี 
ควำมซับซ้อนมำกขึ้น ดังที่หลำยฝ่ำยคำดกำรณ์ ไว้ว่ำ 
อกีไม่นำนเรำน่ำจะได้เห็นหุ่นยนต์ผ่ำตดัท่ีมคีวำมแม่นย�ำ 
ในกำรผ่ำตัดสูง หรือแม้แต่หุ่นยนต์นักร้องนักดนตรีที่
ไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้เสียงแบบมนุษย์
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5

ฝึกทักษะทำงสังคม เน่ืองจำกมนุษย์มีเรื่องของ
อำรมณ์ ควำมรู ้สึก มำรยำททำงสังคม คุณธรรม
จริยธรรม และขนบธรรมเนียมต่ำงๆ เข้ำมำเก่ียวข้อง 
กำรพัฒนำทักษะทำงสังคมช่วยให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์
และเครือข่ำยที่ดีท่ีเชื่อมต่อผู้คนท่ีเก่ียวข้องกันให้มำ 
สร้ำงสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

รับมืออย่างไร
ไม่ให้ถกูแทนท่ีด้วยหุ่นยนต์

เมื่ออ่ำนมำถึงตรงนี้ คงพอมองเห็นภำพแล้วว่ำ 
ไม่นำนต่อจำกน้ีอำจไม่มอีำชพีใดท่ีจะปลอดภยั 100% 
จำกกำรถูกหุน่ยนต์และปัญญำประดษิฐ์แทรกแซง 
กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรท�ำงำนร่วมกับ 
ผู ้ช ่วยอัจฉริยะเหล่ำนี้โดยไม่ถูกแทนที่ รวมถึง 
กำรใช ้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีให ้มำกที่สุด 
คอืทำงรอดของคนท�ำงำนยุคใหม่ทีต้่องท�ำให้ส�ำเรจ็ 
โดยเริ่มจำก 9 ข้อ ต่อไปนี้

1

ยอมรับว่ำกำรเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ก�ำลังจะเกิดขึน้ 
อย่ำวิตกกังวลจนเ กิดควำมเครียด เพรำะนี่คือ
สถำนกำรณ์ท่ีทุกคนต้องเผชิญในอนำคต เตรียมใจ 
เตรียมพร้อมท่ีจะปรับตวัและสนุกสนำนไปกับกำรเรยีนรู ้
สิ่งใหม่ๆ ในชีวิต

2

ฝึกทักษะควำมช�ำนำญขั้นสูงเฉพำะด้ำน เช่น 
ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ ทักษะกำรคิดวิเครำะห์และ
สังเครำะห์เพื่อประเมินผล กำรคิดแบบ Original Ideas 
หรือกำรคิดนอกกรอบท่ียำกแก่กำรเลียนแบบเพรำะ 
ไม่มีรูปแบบตำยตัว รวมถึงทักษะกำรเจรจำต่อรอง 
ซึ่งเป็นสิ่งที่หุ่นยนต์ยำกจะเลียนแบบ

3

ฝึกทักษะควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบและ 
เลือกใช้ข้อมูลที่หลำกหลำย เพ่ือน�ำมำแก้ไขปัญหำ
หรือรับมือกับสถำนกำรณ์ที่ซับซ้อน เพรำะมนุษย์ย่อม
เข้ำใจปัญหำของมนุษย์ได้ดีกว่ำจักรกล ในขณะที่ 
หุน่ยนต์จะท�ำตำมเหตแุละผลจำกข้อมลูและข้อเทจ็จรงิ
เป็นหลัก

4

เพ่ิมควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีและปัญญำ
ประดิษฐ์ รู้จักน�ำเอำเทคโนโลยีหลำยอย่ำงมำรวมกัน 
และกำรประยุกต์น�ำเทคโนโลยีมำใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อตนเองและองค์กร
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สแกน QR Code
เพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

กำรถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์

หำกยังกังวลว่ำ งำนทีท่�ำอยู่จะถูกกลนืหำยไปมำกน้อยแค่ไหน เว็บไซต์ Will Robots Take My Job ซึง่ออกแบบ
และพัฒนำโดยอ้ำงอิงฐำนข้อมูลจำกรำยงำนเรื่อง The Future of Employment : How Susceptible are Jobs to  
Computerization จะช่วยวิเครำะห์ควำมเสีย่งทีเ่ป็นไปได้ เพียงกรอกชื่อหรือต�ำแหน่งงำนที่ต้องกำรตรวจสอบเป็น 
ภำษำอังกฤษ ระบบจะแสดงอัตรำควำมเสี่ยงออกมำเป็นเปอร์เซ็นต์ พร้อมให้เหตุผลประกอบที่เข้ำใจง่ำย

6

ติดตำมข่ำวสำร นวัตกรรม และควำมรู้ใหม่ในโลก
ดิจิทัลอย่ำงสม�่ำเสมอ น�ำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม
ใหม่ๆ มำใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้ำนกำรท�ำงำนและ
กำรพัฒนำตนเอง

8

องค์กรต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับโลก
กำรท�ำงำนยุคใหม่ เช่น จัดกำรฝึกอบรมด้ำนดิจิทัล 
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน 
ในองค์กร รวมถึงกำรสร้ำงทักษะใหม่ที่จ�ำเป็นในกำร
ท�ำงำน (ReSkill) และ/หรอืกำรยกระดบัทกัษะเดมิให้ดขีึน้  
(Upskill)

9

ภำครฐัต้องปรบักำรศกึษำรปูแบบใหม่ เน้นเสรมิสร้ำง 
ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรควบคู่ไปกับทักษะทำงอำชีพท่ี
เด็กและเยำวชนยุคใหม่พึงมี ควำมรู้ยุคใหม่ต้องไม่ใช่
แค่กำรท่องจ�ำแต่เน้นกำรลงมือท�ำและเรียนรู้ทักษะ 
จำกกำรท�ำงำนจริง

7

กระหำยกำรเรยีนรูแ้ละลงมอืพัฒนำศกัยภำพของตน
อยู่เสมอ ในขณะท่ีหุ่นยนต์หรือปัญญำประดิษฐ์ต่ำงๆ 
ยังไม่สำมำรถพัฒนำตนเองได้หำกปรำศจำกมนุษย์ 
คอยป้อนข้อมูล

หำกอำชีพของคุณมีควำมเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ด้วยหุ ่นยนต ์
สิ่งที่ต้องเริ่มท�ำในตอนนี้คือกำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพให้ตัวเอง 
อย่ำกลัวหุ่นยนต์ แต่จงใช้หุ ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลต่ำงๆ 
เพ่ือทุน่แรงและประหยัดเวลำ ประยุกต์กำรท�ำงำนของเหล่ำสมองกล 
เข้ำกับสมองมนุษย์ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ของงำนท่ีทรงพลังและเกิด
ประโยชน์สงูสดุ ไม่แน่ว่ำในอนำคตคณุอำจจะมหุ่ีนยนต์และปัญญำ
ประดษิฐ์เป็นคูห่ใูนกำรคดิ วิเครำะห์และท�ำงำน เช่นเดยีวกับตวัเอก
ในภำพยนตร์หลำยๆ เรื่องที่เคยดูกันมำก็เป็นได้
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ตัวเลขน่าสนใจเกี่ยวกับสมองกล
และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

15 ประเทศผู้ส่งออกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
สูงสุด พ.ศ. 2562

918 

855

1,600

240

137

669

225

136

462

204

129

335

157

118

259

155

109

364

346

277 

5 อันดับ
ประเทศที่น�าหุ่นยนต์ไปใช้ใน

อุตสาหกรรมมากที่สุด

สวีเดน

เกาหลีใต้ ออสเตรียเนเธอร์แลนด์ 

สวีเดน ไต้หวัน

จีน

สิงคโปร์

สหรัฐอเมริกา 

เบลเยียม สหราชอาณาจักร

เยอรมนี

สิงคโปร์

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

ที่ม
ำ:

 w
or

ld
st

op
ex

po
rts

หมำยเหตุ: เทียบอัตรำส่วนจ�ำนวนหุ่นยนต์อุตสำหกรรมต่อแรงงำน 10,000 คน

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ญี่ปุ่น อิตาลีเยอรมนี ฝรั่งเศส เดนมาร์ก
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แนวโน้มการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ในอุตสาหกรรมต่างๆ

15 ประเทศที่มีการใช้งานหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมสูงสุด พ.ศ. 2562

ที่มำ:  World Robotics, 2563

ที่มำ:  World Robotics, 2563

จีน ไต้หวัน อินเดีย

ญี่ปุ่น

140,500 unit 11,100 unit 3,800 unit

49,900 unit 6,700 unit 3,600 unit

33,300 unit 6,400 unit 2,900 unit

27,900 unit 4,600 unit 2,600 unit

20,500 unit 4,300 unit 2,600 unit

ยานยนต์ อื่นๆเครื่องจักร
และโลหะการ

อิเลก็ทรอนิกส์ พลาสติก
และเคมีภัณฑ์

ทั่วไป อาหาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562

สหรัฐอเมริกา

เกาหลีใต้ เม็กซิโก ไทย

เยอรมนี สเปน สาธารณรัฐเช็ก

อิตาลี สิงคโปร์

ฝรั่งเศส แคนาดา

31%
28%

31%
24%

14%
20%

11%
12% 6%

8%
5%
5%

2%
3%
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ปริมาณความต้องการหุ่นยนต์
แบ่งตามภูมิภาค พ.ศ. 2554-2564

ปริมาณความต้องการหุ่นยนต์ในเอเชีย พ.ศ. 2560

ที่ม
ำ:
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ที่มำ: International Federation of Robotics, 2562

อเมริกำ ยุโรป เอเชีย

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ไทย
1%

ไต้หวัน
4%

อื่น
8ๆ%เกาหลีใต้

15%

จีน
53%

1%
อินเดีย

18%
ญี่ปุ่น
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เมื่อหุ่นยนต์แย่งงานมนุษย์
จ�านวนงานที่ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ 1 หน่วย

แนวโน้มการใช้งานหุ่นยนต์และจักรกล
ในแต่ละอุตสาหกรรมทั่วโลก

ที่มำ: Oxford Economics 

ที่มำ: Oxford Economics 

53,0000
84,00016,000

25,000
103,000

-1.3 งาน -2.2 งาน

ยานยนต์

เทคโนโลยี

อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2559

กลุ่มผู้มีรำยได้สูง กลุ่มผู้มีรำยได้น้อย

-1.6
งาน

ค่าเฉลี่ย
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ชิ้น

ชิ้น

21,000
91,000 ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม GIF



หลักสูตรหุ่นยนต์น่าเรียน 
รองรับตลาดแรงงานในอนาคต

ทุกวันนี้หุ ่นยนต์เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์อย่ำงมำก เรำน�ำหุ ่นยนต์เข้ำมำช่วย 
อ�ำนวยควำมสะดวกและแก้ปัญหำต่ำงๆ ซึง่ไม่เพียงช่วยลดควำมผิดพลำดของมนุษย์ แต่ยังเพ่ิมขดีควำมสำมำรถ
ในกำรผลิตในส่วนที่มนุษย์ไม่สำมำรถท�ำได้ 

หุ่นยนต์ท่ีว่ำน้ีอำจไม่ได้มีลักษณะรูปร่ำงหน้ำตำใกล้เคียงกับมนุษย์เสมอไป เพรำะหุ่นยนต์ยังสำมำรถ 
อยูใ่นรปูแบบของแขนกล จกัรกล สมองกล หรอืปัญญำประดษิฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หรือรูปแบบอื่นใด 
ก็ตำมที่สำมำรถอ�ำนวยควำมสะดวกให้กำรท�ำงำนและด�ำเนินชวิีตประจ�ำวันของมนุษย์เรำรำบร่ืนย่ิงขึ้น เช่น  
ผูช่้วยอจัฉรยิะ โปรแกรมวิเครำะห์พฤตกิรรมลกูค้ำ เครือ่งมอืช่วยแปลภำษำ ระบบขับเคลือ่นอตัโนมตั ิหรอืแม้แต่
รับค�ำสั่งส่งอำหำรเดลิเวอรี เป็นต้น 

เมื่อเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ำมำเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของเรำแทบทุกมิติ กลำยเป็นปัจจัยท่ี 5 ของมนุษย์ 
ในยุคปัจจุบัน ดังนั้น องค์ควำมรู้เรื่องหุ่นยนต์จึงได้รับกำรบรรจุเป็นหลักสูตรของมหำวิทยำลัยชั้นน�ำทั่วโลก  
ทั้งกำรเขียนโปรแกรม กำรสร้ำงหุ่นยนต์ และทักษะอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลิตบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ออกมำรองรับควำมต้องกำรของตลำดและอุตสำหกรรมโลกในศตวรรษที่ 21 

10 
Massachusetts Institute
of Technology (MIT)

ที่ตั้ง: เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซำชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
หลักสูตร: Master of Science in Mechanical Engineering 

     (SMME)
เรียนอะไร? 
MIT เป็นมหำวิทยำลัยเก่ำแก่ของโลก มีชื่อเสียงด้ำนกำรเรียน

กำรสอนเทคโนโลยีและวิทยำศำสตร์มำยำวนำน และอยู่ในอนัดบั 1 
ของ QS World University Rankings ประจ�ำปี พ.ศ. 2564  
MIT เร่ิมท�ำกำรศกึษำวิจยัด้ำนปัญญำประดษิฐ์มำต้ังแต่ปี พ.ศ. 2502 
โดยคณำจำรย์ผูท้รงคณุวฒุแิละนกัวิจยันับล้ำนคน ท�ำให้ในแต่ละปี 
MIT มงีบประมำณเพ่ือกำรวิจัยสูงถึง 650 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือ
ประมำณ 1.94 หมื่นล้ำนบำท หลักสูตรหุ่นยนต์ของ MIT เน้นผลิต
บณัฑิตท่ีมคีวำมรูค้วำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญำ
ประดิษฐ์ เพ่ือสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่สังคมสำมำรถน�ำไปประยุกต์
ใช้ได้จริง 

1

ท่ีมำ: news.mit.edu/2017/masters-supply-chain-man-
agement-ranked-number-one-0425

หลักสูตรหุ่นยนต์
ในมหาวิทยาลัยระดับโลก 
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Carnegie Mellon University   
ที่ตั้ง: เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ
หลักสูตร:  Master of Science in Robotics Systems      
Development
เรียนอะไร? 
อกีหนึง่สถำบนัทีม่ชีือ่เสยีงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ มหีลกัสตูร

ปรญิญำตรีสำขำปัญญำประดษิฐ์โดยเฉพำะ เรียกว่ำ B.S. in Artificial 
Intelligence และปริญญำโทด้ำนกำรพัฒนำหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ จุดเด่นของหลักสูตรน้ีคือกำรศึกษำทฤษฎี ศำสตร์ และ 
เทคโนโลยีเก่ียวกับหุ่นยนต์ท้ังในและต่ำงประเทศ เน้นกำรฝึกปฏบิตัจิรงิ 
เช่น กำรเขียนโปรแกรม กำรสร้ำงแบบจ�ำลอง กำรวำงแผนพัฒนำ
เทคโนโลยี ตลอดจนทักษะกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม พร้อม 
เรยีนรูห้ลกักำรทำงธุรกิจเพ่ือให้สำมำรถท�ำงำนในอตุสำหกรรมต่ำงๆ 
ได้อย่ำงครบวงจร

University of Maryland   

ที่ตั้ง: เมืองคอลเลจพำร์ก รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
หลกัสตูร: Master of Engineering and Graduate Certificate 

     in Engineering
เรียนอะไร? 
มหำวิทยำลัยแมริแลนด์ได้รับกำรจัดให้อยู ่ในล�ำดับต้นๆ  

ในฐำนะสถำบันกำรศึกษำท่ีมีชื่อเสียงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ มีกำร
บรรจุหลำกหลำยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ โดดเด่นเรื่องกำร
ออกแบบโมเดล กำรเขียนโปรแกรม กำรสร้ำงหุ่นยนต์ และกำรวำง
ระบบให้หุ่นยนต์สำมำรถท�ำงำนร่วมกับมนุษย์ได้จริง โดยเฉพำะ 
กำรให้ควำมส�ำคัญกับพลังงำนสะอำดที่ไม่ก่อมลพิษต่อสภำพ
แวดล้อมเมื่อน�ำหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีล�้ำสมัยไปปรับใช้ในงำน
ประเภทต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นอุตสำหกรรมกำรผลิต อุตสำหกรรม 
ทีเ่ก่ียวข้องกับสำธำรณสขุ หรอืแม้แต่อตุสำหกรรมกำรบนิและอวกำศ 

Colorado State University   

ที่ตั้ง: รัฐโคโลรำโด ประเทศสหรัฐอเมริกำ
หลักสูตร: Materials Science and Engineering (M.S.)
เรียนอะไร?
มหำวิทยำลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงด้ำนงำนวิจัยที่เข้มข้น โดยกำร

ศึกษำที่เก่ียวข้องกับหุ่นยนต์ถูกบรรจุอยู่ในสำขำวัสดุศำสตร์และ
วิศวกรรมศำสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นกำรวิจัยด้ำนวัสดุและกำรประยุกต์ใช้ 
ในงำนด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เพ่ือสร้ำงสรรค์เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม 
ในกำรผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือ
ทำงกำรแพทย์ ยำนยนต์ของระบบคมนำคมขนส่ง ฯลฯ โดยยึดหลกัว่ำ 
วัสดุเป็นพ้ืนฐำนส�ำคัญในกำรสร้ำงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภำพและมีประโยชน์สูงสุด

3

2

4

ที่มำ: www.cmu.edu

ที่มำ: studyabroad.shiksha.com/usa/universities/univer-
sity-of-maryland

ที่มำ: music.colostate.edu
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ที่ตั้ง: เมืองวูสเตอร์ รัฐแมสซำชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
หลักสูตร: Master of Science in Robotics Engineering
เรียนอะไร?
มหำวิทยำลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล  

มีผลงำนวิจัยด้ำนวิชำกำรตีพิมพ์ออกมำมำกมำย และมีหลักสูตร
ด้ำนวิศวกรรมหุ่นยนต์โดยเฉพำะ มีเครื่องมือกำรเรียนกำรสอนท่ี
เพียบพร้อมและทันสมัย เน้นกำรคิดนอกกรอบและกำรสร้ำงสรรค์
งำนท่ีขับเคลื่อนด้วยจินตนำกำรเก่ียวกับหุ ่นยนต์ เพ่ือสร้ำง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สู่อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ นอกจำกน้ี  
เมอืงวสูเตอร์ซึง่เป็นทีต้ั่งของสถำบนักำรศกึษำแห่งน้ี ยังเป็นฐำนทีต้ั่ง 
ส�ำคญัของอตุสำหกรรมหุน่ยนต์ และโรงงำนที่มีกำรใช้งำนหุ่นยนต์ 
ซึ่งเป็นสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักศึกษำอย่ำงยิ่ง 

University of Sussex  

ที่ตั้ง: เทศมณฑลอีสต์ซัสเซกซ์ ประเทศอังกฤษ
หลักสูตร: Mechanical Engineering with Robotics MEng
เรียนอะไร?
มหำวิทยำลัยท่ีมีหลักสูตรด้ำนวิศวกรรมที่เข้มข้น เพ่ือปูทำงให ้

ผูเ้รยีนก้ำวสู่กำรเป็นวิศวกรท่ีมใีบประกอบวชิำชพี หลักสูตรหุ่นยนต์ 
ของมหำวิทยำลัยแห่งนี้เน้นกำรสร้ำงบุคลำกรที่เชี่ยวชำญด้ำน
กำรผลิตหุ่นยนต์ ควบคู่กับทักษะด้ำนวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส ์
(Mechatronics Engineering) ที่ประยุกต์ควำมรู้ด้ำนเครื่องกล
และอเิลก็ทรอนิกส์เข้ำด้วยกัน ท�ำให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงและแก้ไข
ปัญหำเชิงเทคนิคได้อย่ำงครบวงจร โดยมหำวิทยำลัยมีผลงำน 
สร้ำงชือ่มำกมำย ตัง้แต่กำรพัฒนำรถยนต์ไร้คนขบั กำรสร้ำงหุน่ยนต์ 
อัตโนมัติ ไปจนถึงกำรค้นคว้ำวิจัยเก่ียวกับพลังงำนหมุนเวียน 
ซึ่งสำมำรถน�ำมำปรับใช้เป็นพลังงำนแห่งอนำคต

 
University of Southern Denmark 

ที่ตั้ง: เดนมำร์กตอนใต้ ประเทศเดนมำร์ก
หลักสูตร: MSc in Engineering – Robot Systems
เรียนอะไร?
มหำวิทยำลัยในยุโรปที่ชื่อเสียงด้ำนหุ่นยนต์ โดยจัดเป็นสำขำ

หนึง่ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ มุง่เน้นกำรศกึษำด้ำนกำรวำงระบบ 
หุ ่นยนต์แบบครบวงจร และกำรสร้ำงเทคโนโลยีท่ีใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ�ำวัน ครอบคลุมเรื่องกำรสร้ำงหุ่นยนต์ กำรสร้ำงโดรน  
กำรพัฒนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติแบบไร้คนขับ นักศึกษำ 
จะได้เรียนเขียนชุดค�ำสั่งปัญญำประดิษฐ์ให้ท�ำงำนในโรงพยำบำล 
โปรแกรมค�ำสั่งโดรนให้ท�ำหน้ำที่ส่งตัวอย่ำงเลือดของผู้ป่วยฉุกเฉิน
ไปถึงมือแพทย์อย่ำงรวดเร็ว รวมถึงกำรผลิตหุ่นยนต์ส�ำหรับ 
ภำคเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม 

Worcester Polytechnic Institute 
of Massachusetts

5

6
ทีม่ำ: smapse.com/worcester-polytechnic-institute-wpi

7
ทีม่ำ: www.jeduka.com/uk/universities/university-of-sussex

ทีม่ำ: scholarship-positions.com/university-of-southern-
denmark-phd-fellowships-law-department-of-law-
denmark/2017/08/12
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Vilnius Gediminas Technical University 
ที่ตั้ง: กรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย
หลกัสตูร: Master of Engineering Sciences in Mechatronics
เรียนอะไร?
มหำวิทยำลัยซึ่งรู ้จักกันในชื่อวิลนีอุสเทค (Vilnius Tech)  

มีชื่อเสียงโด่งดังด้ำนเทคโนโลยีและกลศำสตร์ บรรจุหลักสูตร 
สหวิทยำกำรท่ีน�ำควำมรู ้ด้ำนวิศวกรรม 3 แขนง มำใช้อย่ำง
บูรณำกำร ได้แก่ วิศวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรมไฟฟ้ำ และวิศวกรรม
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ ท�ำให้สำมำรถสร้ำงแบบ
จ�ำลองหุ่นยนต์ ชิ้นส่วนโรงงำนอุตสำหกรรม ครอบคลุมถึงกำร
สร้ำงสรรค์เทคโนโลยีล�้ำสมัยมำรองรับกำรเติบโตของวงกำรดิจิทัล
ในปัจจุบัน บัณฑิตที่จบหลักสูตรน้ีมีส่วนส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน 
อุตสำหกรรมของประเทศ และยังท�ำหน้ำท่ีให้ค�ำปรึกษำแก่ 
หน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรสร้ำงหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์

University of Michigan 
ที่ตั้ง: เมืองแอนอำร์เบอร์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกำ
หลักสูตร: Master of Science / Doctorate in Robotics
เรียนอะไร?
สถำบันแห่งนี้มักติดอันดับในรำยชื่อ 100 มหำวิทยำลัยที่ดีที่สุด 

ในโลก จำกควำมโดดเด่นด้ำนเทคโนโลยีหุน่ยนต์ โดยมกีำรจดักำรเรยีน 
กำรสอนระดับปริญญำโทและปริญญำเอกเพ่ือผลิตบุคลำกร 
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีผลงำนวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
แวดวงวิชำกำร โดยเน้นกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรผลิตหุ่นยนต ์
เพ่ือน�ำไปใช้งำนได้จริงในสภำพแวดล้อมต่ำงๆ นอกจำกน้ี 
ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย  
ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์รักษ์โลกท่ีผลักดันให้มหำวิทยำลัยระดับ
โลกหลำยแห่งหันมำมุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อโลก
มำกยิ่งขึ้น 

8

Ecole Polytechnique Federale 
De Lausanne (EPFL)  

ที่ตั้ง: เมืองโลซำน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
หลักสูตร: Master’s Degree in Robotics
เรียนอะไร?
สถำบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิส ณ เมืองโลซำน เปิดสอน

หลักสูตรวิศวกรรมด้ำนหุ่นยนต์ที่ครอบคลุมท้ังด้ำนทฤษฎี และ
กำรน�ำควำมรู ้มำลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือสร้ำงต้นแบบหุ ่นยนต ์
ทีส่ำมำรถใช้งำนได้จรงิในชวีติประจ�ำวัน ไม่ว่ำจะเป็นระบบปฏิบตักิำร 
สมำร์ตโฟน หุ่นยนต์เคล่ือนท่ีอัตโนมัติ หุ่นยนต์เชื่อมต่อสมอง 
ตลอดหลักสูตรผู้เรียนจะได้ท�ำงำนร่วมกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชำญ 
เพ่ือแก้ปัญหำต่ำงๆ ทัง้ในห้องทดลองและในโรงงำนอุตสำหกรรม 
ประเภทต่ำงๆ โดยหุ่นยนต์ท่ีมชีือ่เสียงของสถำบนัแห่งน้ี คอื หุ่นยนต์
นำโนเลยีนแบบแบคทีเรยี ซึง่สำมำรถพัฒนำต่อยอดไปเป็นหุ่นยนต์
จัดส่งยำเข้ำสู่ร่ำงกำยของมนุษย์

9

10

ที่มำ: www.vgtu.lt/environmental-engineering/about- 
faculty/latest-news/qs-regional-rankings-an-

ทีม่ำ: www.unifr.ch/studies/en/mobility/outgoing/explore/
en-partner.html?show=30

ที่มำ: testmaxprep.com/blog/lsat/university-of-michigan-
law-school-lsat-gpa
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ถอดความส�าเร็จของญี่ปุ่น
“หุ่นยนต์” ช่วยเพิ่มคุณค่า

ทางเศรษฐกิจและสังคม
ทศวรรษทีผ่่ำนมำเป็นช่วงเวลำท่ีเทคโนโลยี นวัตกรรม เครือ่งจกัร เครือ่งมอืเครือ่งใช้ 

ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ล้วนถูกพัฒนำขึ้นเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและอ�ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่มนุษย์ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรสร้ำง “สิ่งเทียมมนุษย์” อย่ำง 
“หุน่ยนต์” และ “ปัญญำประดษิฐ์” มำท�ำงำนทดแทนมนุษย์ในทกุด้ำน กระจำยอยู่ใน
แทบทุกที่ ไม่ว่ำจะเป็นโรงงำนอุตสำหกรรม โรงพยำบำล หน่วยงำนทหำร หรือแม้แต่
ในบ้ำนของเรำเอง 

ปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์มีบทบำทและควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมำก หลำยประเทศ
น�ำหุ่นยนต์มำปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำในอุตสำหกรรมกำรผลิต 
กำรคมนำคมขนส่ง กำรเกษตรกรรม กำรศึกษำ กำรแพทย์และสำธำรณสุข ไปจนถึง
กำรปฏิบัติงำนในสถำนที่ล�ำบำกและอันตรำย เช่น งำนส�ำรวจในพื้นที่ขำดออกซิเจน 
งำนกู้ภัยในพื้นที่ภัยพิบัติ งำนส�ำรวจพื้นผิวดำวเครำะห์ในอวกำศ ฯลฯ
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ท�าไมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในญี่ปุ่น
ถึงเติบโตแบบก้าวกระโดด?

NnextPERT

นับตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมำ ประเทศญี่ปุน่ 
เริ่มผลิตและพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนหุ่นยนต์ให้เติบโต 
อย่ำงมปีระสทิธิภำพ ไม่ว่ำจะเป็นเครือ่งจกัรอเิลก็ทรอนิกส์ 
และระบบอัตโนมัติในอุตสำหกรรมกำรผลิตรถยนต ์
เพ่ือแก้ป ัญหำขำดแคลนแรงงำน เน่ืองจำกญ่ีปุน่ 
กลำยเป็นสังคมผู้สูงอำยุ ท�ำให้คนวัยท�ำงำนไม่มีก�ำลัง
ผลิตเพียงพอเพ่ือคนทั้งประเทศ กำรน�ำเทคโนโลยี 
หุน่ยนต์เข้ำมำช่วยเพ่ิมกำรผลติและทุน่แรงในกำรท�ำงำน  
จึงเป็นหนทำงที่ตอบโจทย์สังคมญี่ปุ่นได้เป็นอย่ำงดี 

รัฐบำลญี่ปุ่นวำงนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีนวัตกรรมของชำตใิห้ระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 - 
2564 ประเทศญ่ีปุน่กลำยเป็นสงัคม 5.0 (Society 5.0) 
และวำงโครงสร ้ำงพ้ืนฐำนด้ำนอุตสำหกรรมและ 
กำรคมนำคมขนส่งให้มกีำรน�ำหุน่ยนต์มำใช้ โดยคำดว่ำ 
ภำยในปี พ.ศ. 2568 มลูค่ำของตลำดหุ่นยนต์ในญ่ีปุน่จะ
เติบโตถึง 5.4 หมื่นล้ำนเยน หรือรำว 15.4 พันล้ำนบำท

กำรจะเดินหน้ำไปยังทิศทำงดังกล่ำวได้ สิ่งส�ำคัญ
คือต้องมีกำรปรับมุมมองให้ชำวญี่ปุน่มีทัศนคติที่ดีต่อ
กำรน�ำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มำผนวกกับกำรท�ำงำนด้ำน
ต่ำงๆ ในชีวิตประจ�ำวัน รวมถึงกำรสนับสนุนให้ธุรกิจ 

ขนำดเล็กและ SMEs น�ำหุ่นยนต์ประเภทต่ำงๆ มำใช้ 
ในกำรท�ำงำนร่วมกับมนุษย์

นอกจำกน้ี นำยกรัฐมนตรีญ่ีปุน่ นำยชินโซ อำเบะ  
ยังวำงเป้ำหมำยเพ่ือสนับสนุนบริษัทญี่ปุน่ให้ก้ำวไปสู ่
กำรเป็น “ยูนิคอร์นสตำร์ตอัป” หรือธุรกิจที่มีมูลค่ำ
มำกกว่ำ 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ให้ได้มำกกว่ำ 
20 บริษัท ภำยในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งถือเป็นกำรเปิด
โอกำสให้ผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยีได้สร้ำงสรรค์ 
ไอเดยีและพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ มำสูแ่วดวงธุรกิจและ
อุตสำหกรรมของประเทศ

เห็นได้ว่ำ สำเหตุท่ีท�ำให้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับ 
หุ ่นยนต์ในประเทศญ่ีปุน่ก้ำวหน้ำได้น้ัน ขึ้นอยู่กับ 
หลำยปัจจัย แต่สิ่งส�ำคัญที่สุดคือกำรได้รับกำรส่งเสริม
อย่ำงจริงจังจำกภำครัฐให้มีกำรยกระดับกำรพัฒนำ 
ด้ำนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และกำรสนับสนนุให้ผูป้ระกอบกำร 
น�ำหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมำช ่วยแก้ป ัญหำ 
ด้ำนก�ำลังกำรผลิต อันเป็นผลมำจำกปัญหำเชิงสังคม
ด้ำนกำรขำดแคลนประชำกรวัยท�ำงำน และมปีระชำกร
ผูส้งูวัยเพ่ิมขึน้ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อภำคเศรษฐกิจและ
ภำคกำรผลิตในอนำคต

33



DN nexTPERT34

ทีผ่่ำนมำทัว่โลกมกีำรน�ำหุน่ยนต์เข้ำไปใช้ในงำนด้ำนต่ำงๆ เพ่ิมขึน้ปีละ 2 เท่ำจำกปีก่อน 
ซึง่ประเทศญ่ีปุน่ถือเป็นผูน้�ำควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีสร้ำงสรรค์ระดบัโลกท่ีมส่ีวนแบ่ง 
ของตลำดกำรผลิตหุ่นยนต์มำกถึง 60% และคำดกำรณ์ว่ำ ในอนำคตจะมีควำมต้องกำร
หุ่นยนต์ส�ำหรับผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น อันเป็นผลมำจำกควำมก้ำวหน้ำของ
โครงสร้ำงพื้นฐำนในด้ำนต่ำงๆ ที่ล้วนส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมญี่ปุ่น อีกทั้งยัง
ช่วยยกระดับอุตสำหกรรมกำรผลิตให้ก้ำวหน้ำและล�้ำสมัยกว่ำประเทศอื่นๆ โดยเฉพำะ 
ในด้ำนกำรน�ำหุ่นยนต์ สมองกล และปัญญำประดษิฐ์เข้ำมำเพ่ิมประสทิธิภำพกำรผลติ และ
ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน

อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ในญ่ีปุ่นมีหลำกหลำยประเภท ตั้งแต่ แขนกลหรือหุ่นยนต์ที่มี 
แต่แขน ฮิวแมนนอยด์ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ 2 แขน 2 ขำคล้ำยมนุษย์ หุ่นยนต์รูปสัตว์ หุ่นยนต์
เคลื่อนที่ผ่ำนกำรควบคุมระยะไกล เป็นต้น โดยมีตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จของญี่ปุ่นในกำรน�ำ
หุ่นยนต์มำปรับใช้เพื่อสร้ำงคุณค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

หุ่นยนต์
ช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและสังคม

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text
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ที่มำ: www.creative-
move.com/design/
hybrid-assistive-limb

HAL Robot Suit หุ่นยนต์กู้ภัยพิบัติ
บริษัท Cyberdyne ประเทศญี่ปุ่น 

ผลลัพธ์
เป็นเวลำกว่ำ 10 ปี ท่ีบริษัท 

Cyberdyne ได้ให้โรงพยำบำลและ
สถำนดูแลคนชรำท่ัวประเทศญ่ีปุ่น
เช่ำชุดหุ่นยนต์ HAL มำใช้ในกำร
ดแูลและฟ้ืนฟูสมรรถนะร่ำงกำยของ
ผู้ป่วย ต่อมำในปี พ.ศ. 2562 บริษัท
ได้ส่งชุดหุ่นยนต์ HAL ไปให้อำสำ
สมัครในพ้ืนที่อุทกภัยของจังหวัด 
คุมำโมโตะใช้ปฏิบัติงำน เนื่องจำก
ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ท�ำให้มีจ�ำนวน 
อำสำสมคัรมำช่วยงำนในพ้ืนท่ีน้อยลง 
ชุดหุ ่นยนต์ HAL จึงเข้ำมำช่วย 
ทุ่นแรงคนและอ�ำนวยควำมสะดวก
ในกำรกู้ภัยได้มำก ท�ำให้อำสำสมคัร
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงรำบรื่น
และมีประสิทธิภำพ แม้ว่ำมีจ�ำนวน
แรงงำนมนุษย์น้อยลง

จุดเริ่มต้น
ประเทศญ่ีปุน่ มี ภั ย พิบั ติ ท ำง

ธรรมชำติ เ กิด ข้ึนบ่อยครั้ ง  เช่น 
แผ่นดินไหว พำยุไต้ฝุน่ น�้ำท่วม 
คลื่นสึนำมิ ภัยพิบัติเหล่ำนี้ได้สร้ำง
ควำมเสียหำยทั้งชีวิต ทรัพย์สิน 
และส ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
อย่ำงหนัก ท�ำให้บริษัท Cyberdyne 
ของญ่ีปุ่นคิดค้นชุดหุ่นยนต์ HAL® 
(Hybrid Assistive Limb) เป็น 
ชุดหุ่นยนต์ส�ำหรับสวมใส่ซึ่งมีพลัง
ขับเคลื่อนในกำรยกแขนขำของ 
ผู ้สวม สำมำรถรับน�้ำหนักได้มำก 
ใช้ในกำรขนย้ำยสิ่งของ ซำกปรัก
หักพังในเหตุกำรณ์ภัยพิบัติต่ำงๆ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้
สำมำรถปฏิบัติกำรค ้นหำและ 
ให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงที

กลไกการท�างาน
ภำยในชุดหุ่นยนต์มีกำรติดตั้ง

เซ็นเซอร์จับสัญญำณคล่ืนไฟฟ้ำท่ี
ส่งมำจำกสมองเพ่ือสั่งให้แขนขำ 
เคลือ่นไหว โดยชดุหุ่นยนต์จะตรวจจบั 
กำรเคล่ือนไหวของกล้ำมเน้ือด้วย
เลเซอร์ จำกนั้นจะส่งข้อมูลไปยัง
ระบบประมวลผลเพ่ือส่ังกำรให้
กลไกแขนหรอืขำขยับไปตำมทิศทำง
ที่สมองสั่งกำร ชุดหุ่นยนต์นี้ถูกน�ำ
มำใช้ในกำรช่วยเหลือผู ้ป่วยและ 
คนชรำเพ่ือเสริมกำรเคลื่อนไหวของ 
ผู ้สวมชุด รวมถึงช ่วยให ้ผู ้ดูแล
สำมำรถเคลือ่นย้ำยและยกตวัผูป่้วย
ได้ง่ำย ก่อนจะถูกน�ำมำประยุกต์ 
ใช้ในงำนกู้ภัยต่ำงๆ ในภำยหลัง

“ชุดหุ่นยนต์ลดภาระจากการใช้แรงงานหนัก”
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ที่มา: www.keyence.co.jp/ss/products/vision/fa-robot/articles/cobot.jsp

หุ่นยนต์ช่วยประกอบหน้าต่างรถยนต์
บริษัท KEYENCE ประเทศญี่ปุ่น

กลไกการท�างาน

บริษัทสัญชำติญี่ปุ่น KEYENCE 
ผู ้ ผ ลิ ต แ ล ะ จ� ำ ห น่ำย เ ซ็ น เ ซ อ ร ์
ประเภทต่ำงๆ ต้องกำรแก้ปัญหำน้ี 
จึงได้พัฒนำหุ่นยนต์ช่วยประกอบ
หน ้ ำต่ำงรถยนต ์ขึ้ นมำ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้คนและหุ่นยนต์
สำมำรถท�ำงำนร ่วมกันได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ

จุดเริ่มต้น

ในสำยกำรผลิตเพ่ือประกอบ
รถยนต์ มีขั้นตอนหน่ึงท่ีพนักงำน
ต ้ องประกอบหน ้ ำต่ำง เข ้ ำ กับ 
ตัวรถยนต์ ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีต้อง
ออกแรงยกหน้ำต ่ำงท่ีมีน�้ำหนัก
มำก และต้องใช้ควำมแม่นย�ำสูง 
ในกำรประกอบหน้ำต่ำงเข้ำกบัตวัรถ 
อีกทั้งยังเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ
และกำรบำดเจ็บได้ง่ำย

ผลลัพธ์

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ก ำ ร ผ ลิ ต ข อ ง
โรงงำนดขีึน้ เพรำะหุ่นยนต์ท�ำหน้ำท่ี
ประกอบหน้ำต่ำงได้อย่ำงรวดเร็ว 
แม่นย�ำ นอกจำกช่วยลดจ�ำนวน
พนักงำนแล้ว ยังช่วยลดขัน้ตอนและ
เพ่ิมควำมปลอดภัยให้แก่พนักงำน 
ผูป้ฏบิตังิำนภำยในโรงงำน นอกจำกน้ี 
กำรน�ำหุ่นยนต์เข้ำมำช่วยในส่วน
ท่ีเป็นงำนหนักยังส่งผลให้สำมำรถ 
ใช ้พนักงำนหญิงมำปฏิบัติงำน 
ในขั้นตอนน้ีเพ่ือควบคุมหุ ่นยนต ์
ได้อีกด้วย

“การอยู่และท�างานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์”
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DeliRo หุ่นยนต์เดลิเวอรี
บริษัท ZMP ประเทศญี่ปุ่น

ผลลัพธ์

หุ่นยนต์ DeliRo สำมำรถเคลือ่นที่
ไปยังจุดท่ีก�ำหนดได้อย่ำงถูกต้อง 
แม่นย� ำในระยะเวลำที่ ก� ำหนด 
โดยผู้ใช้บริกำรผ่ำนแอปพลิเคชัน
จะได้รับคิวอำร์โค้ด (QR Code) 
เพ่ือเป็นกุญแจส�ำหรับเปิดกล่อง
บรรจุสิ่งของหรืออำหำรท่ีหุ่นยนต์
น�ำมำส่งในอนำคตทำงบริษัทยังมี
โครงกำรที่จะน�ำ DeliRo ไปทดสอบ
ใช้ในพ้ืนท่ีท่ีมีประชำกรหนำแน่น 
เช่น ใจกลำงเมือง หรือกลุ่มอำคำร
พักอำศัยที่มีลักษณะเป็นชุมชน

กลไกการท�างาน

หุ่น DeliRo สำมำรถขับเคลื่อน
ไ ด ้ อั ต โ นมั ติ  และ บ รรทุ กขอ ง 
ได้มำกสุดถึง 50 กิโลกรัม อีกทั้งยัง 
สำมำรถแสดงสีหน ้ำ  อำรมณ ์ 
ควำมรู ้สึกผ ่ำนหน้ำจอ และพูด
ทักทำยกับมนุษย์ได้อย่ำงเป็นมิตร 
หุน่ยนต์ตวันีข้บัเคลือ่นด้วยควำมเรว็
เพียง 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ำน้ัน 
จึงไว้ใจได้ในเรื่องควำมปลอดภัย 
โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้งำนได้
ง่ำยๆ เพียงดำวน์โหลดแอปพลเิคชนั
และลงทะเบียน

จุดเริ่มต้น 

ประเทศญ่ีปุน่ประสบปัญหำ
ขำดแคลนแรงงำน เ น่ืองจำก 
ประชำกรญ่ีปุน่ส่วนใหญ่เป็นผูส้งูอำยุ 
และมีแนวโน ้มจะเ พ่ิมมำก ข้ึน
เรื่อยๆ ท�ำให้สัดส่วนคนท�ำงำนที่
เป็นวัยหนุ่มสำวมีสัดส่วนน้อยกว่ำ 
ผู้สูงอำยุ ดงันัน้ บรษิทั ZMP จงึสร้ำง
หุ่นยนต์ส่งของเดลิเวอรี ท่ีสำมำรถ
ช่วยส่งของและจัดส่งอำหำร เพื่อให ้
เข้ำมำท�ำงำนชดเชยแรงงำนในส่วน
ที่ขำดไป

ที่มำ: www.japantimes.co.jp/news/2020/10/07/business/corporate-business/japan-post-delivery-robot

“การพัฒนาระบบอัตโนมัติ สู่สังคมที่สะดวกสบายมากขึ้น”



38 DN nexTPERT

“หุ่นยนต์แมวน�้า ส�าหรับช่วยบ�าบัดและดูแลผู้สูงอายุ”

PARO หุ่นยนต์แมวน�้า
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น

จุดเริ่มต้น 

ประเทศญี่ปุ่นไม่เพียงประสบ
ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนทำง
เศรษฐกิจ ในเมืองชนบทห่ำงไกล
ข อ ง ญ่ี ปุ่นยังต้องเผชิญกับวิกฤต ิ
ผู ้ สูงอำยุต ้องอยู่อย่ำงโดดเดี่ยว 
เน่ืองจำกลูกหลำนวัยท�ำงำนเลือก
ที่จะเดินทำงไปท�ำงำนในเมืองใหญ่ 
ท�ำให้ประชำกรผู ้สูงอำยุบำงส่วน 
เลือกที่จะพักอำศัยในสถำนดูแล 
คนชรำเนือ่งจำกมคีวำมสะดวกสบำย 
มำกกว่ำ อย่ำงไรก็ดีพบว่ำผู้สูงอำยุ
ส่วนหนึง่ไม่มคีวำมสขุ หดหู่ ซมึเศร้ำ
กับกำรต้องอยู่ในสถำนดูแลคนชรำ 
เพรำะแตกต่ำงจำกท่ีบ้ำนของตน  
ทำงสถำบันวิ จั ย วิทยำศำสตร  ์
และเทคโนโลยีเพ่ืออุตสำหกรรม 
ขั้นสูงแห่งชำติ จึงพัฒนำหุ่นยนต์
แมวน�้ำ PARO ซึ่งช ่วยเยียวยำ
ปัญหำทำงจิตใจที่อำจเกิดข้ึนกับ 
ผู้สูงอำยุ

กลไกการท�างาน

ระบบเซ็น เซอร ์และปัญญำ
ประดษิฐ์ภำยในหุ่น PARO จะพยำยำม
เรียนรู ้พฤติกรรมท่ีเจ ้ำของชอบ 
และไม่ชอบ เช่น ทุกครั้งที่ผู้สูงอำยุ 
ลูบตัว PARO หุ่นยนต์ตัวนี้จะเรียนรู ้
ว่ำพฤติกรรมใดที่เมื่อท�ำแล้วได้รับ 
กำรลบูจำกเจ้ำของ จำกน้ันเจ้ำหุน่ยนต์ 
แมวน�้ำก็จะท�ำพฤติกรรมน้ันซ�้ำอีก 
หรือพฤติกรรมใดที่ท�ำแล้วจะถูกตี 
ก็จะไม่ท�ำอีก นอกจำกนี้ยังสำมำรถ
เรียนรู ้และจดจ�ำชื่อของเจ้ำของ 
ได้อีกด้วย

ผลลัพธ์

จำกกำรน�ำไปใช้งำนในสถำนดแูล 
คนชรำ พบว่ำ PARO ช่วยผ่อนคลำย 
ควำมเครียดของผู้สูงอำยุภำยใน
สถำนดแูลได้เป็นอย่ำงด ีและยังช่วย 
ส่งเสริมกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้สูงอำยุกับผู้ดูแล รวมถึงระหว่ำง 
ผูส้งูอำยุด้วยกันเอง เมือ่บรรยำกำศ
ภำยในสถำนดแูลคนชรำดีขึน้ผูส้งูอำยุ 
ก็รู ้สึกสบำยใจและมีควำมสุขขึ้น 
ลดควำมเส่ียงของกำรเกิดโรคซมึเศร้ำ 
ในผู้สูงอำยุอย่ำงได้ผล

ที่มำ:  www.parorobots.com
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Kirobo หุ่นยนต์อวกาศตัวแรกของญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยโตเกียว ร่วมกบับริษทัโตโยต้า และบริษทัเดนท์สุ ประเทศญ่ีปุน่

“หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid) ตัวแรกของญี่ปุ่นที่ปฏิบัติงานได้จริงในอวกาศ”

กลไกการท�างาน

มหำวิทยำลัย โต เกียว 
ร่วมกับหน่วยงำนวิจัยด้ำน
หุน่ยนต์ “โรโบกำรำจ” (Robo 
Garage) และองค์กำรส�ำรวจ 
อวกำศญ่ีปุน่ (JAXA) รบัผดิชอบ 
กำรพัฒนำฮำร์ดแวร์หุ่นยนต์ 
โดยมีภำคเอกชนอย่ำงบริษัท
โตโยต้ำ (Toyota) และเดนท์สุ 
(Dentsu) เข้ำมำช่วยในด้ำน 
ระบบปฏิบัติกำรและฟังก์ชัน
กำรท�ำงำนต่ำงๆ ของหุ่นยนต์ 
โดยคิโรโบะ (Kirobo) จะ
เน ้นกำรจดจ� ำ เสี ยงและ 
บ ท ส น ท น ำ  บั น ทึ ก ภ ำ พ
วิดีโอเพ่ือเก็บข้อมูล โดยใช้
เทคโนโลยีกำรประมวลผล
ภำษำธรรมชำติ (Natural 
Language Processing: 
NPL) ช่วยประมวลผลในกำร
สื่อสำรระหว่ำงหุ่นยนต์และ
มนุษย์

จุดเริ่มต้น 

ในระหว่ำงปี  พ.ศ. 2556 - 2557 
นักบินอวกำศสัญชำติญ่ีปุน่ 
ดร.โคอจิ ิวำกำตะ (Dr.Koichi 
Wakata) เดินทำงไปปฏิบัติ
ภ ำ ร กิ จ บ น ส ถ ำ นี อ ว ก ำ ศ 
นำนำชำติ (International 
Space Station: ISS) ใน
โครงกำร Soyuz TMA-11M/ 
Expedition 38/Expedition 39 
ซึง่เป็นกำรบินอวกำศระยะยำว 
ญ่ีปุ่นจึงสร้ำงหุ่นยนต์เสมือน 
มนุษย์ที่ท�ำงำนได้ในสภำวะ
ไร้แรงโน้มถ่วง และสำมำรถ
สนทนำโต้ตอบกับมนุษย์ได ้
ถือเป็นหุน่ยนต์อวกำศตวัแรก 
ข อ ง ญี่ ปุน่ ท่ี ไ ด ้ ข้ึ น ไ ป ร่ว ม 
ปฏิบัติภำรกิจจริงในอวกำศ

ที่มำ: www.toyota-europe.com/
world-of-toyota/articles-news-
events/introducing-kirobo-mini

ผลลัพธ์

คโิรโบะ เป็นหุน่ยนต์ขนำดเลก็ มคีวำมสงู 13 น้ิว 
มีน�้ำหนักเพียง 1 กิโลกรัม พูดภำษำญ่ีปุน่ และ 
มีควำมสำมำรถในกำรจดจ�ำเสียงบทสนทนำ
ต่ำงๆ บันทึกวิดีโอ และโต้ตอบกับมนุษย์ได ้
ถือเป็นหุ่นยนต์ประเภทฮิวแมนนอยด์ตัวแรก 
ข อ ง ญ่ี ปุ่น ที่ ไ ด ้ ขึ้ น สู่อ ว ก ำ ศ เ พ่ื อ เป็น เ พ่ื อ น 
คลำยเหงำให้แก่นักบินอวกำศ รวมถึงช่วยงำน 
ทดลองอืน่ๆ ในอวกำศ ผ่ำนกำรสัง่กำรด้วยค�ำพูด 
ของ ดร.วำกำตะ และกำรสั่งงำนทำงไกลจำก 
ศูนย์ควบคุมบนโลก โดยคิโรโบะท�ำงำนอยู่บน
สถำนีอวกำศนำนำชำตนิำนถึง 18 เดอืน และได้รบั 
กำรบัน ทึกชื่ อ ในบัน ทึกส ถิติ โลก กิน เนสส ์  
(Guinness World Records) 2 เรื่อง ได้แก่

1  คิโรโบะ คือหุ่นยนต์เพ่ือนมนุษย์ท่ีขึ้นสู ่
อวกำศเป็นครัง้แรกของโลก (The first companion  
robot in space) 

2  414.2 กิโลเมตรเหนือระดับน�้ำทะเล คือ
ระดับควำมสูงท่ีสุดท่ีเคยมีกำรสนทนำระหว่ำง
มนุษย์และหุ่นยนต์ โดยเป็นกำรสนทนำระหว่ำง 
ดร.โคอิจิ วำกำตะ และหุ่นยนต์คิโรโบะ
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“วิชาหุ่นยนต์”
ทักษะอาชีพแห่งอนาคต

ทกัษะด้ำนเทคโนโลยีและดจิทิลักลำยเป็นองค์ควำมรูท่ี้จ�ำเป็นของศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพำะกำรสร้ำง “หุ่นยนต์” 
ที่ปัจจุบันนี้ไม่เพียงใช้ประโยชน์ในวงกำรอุตสำหกรรมและกำรผลิตขนำดใหญ่เท่ำนั้น แต่ยังมีกำรออกแบบ 
ให้สำมำรถเป็นส่วนหนึง่ในชวีติประจ�ำวนัของมนุษย์ เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นหุ่นยนต์ตดิตัง้ 
อยู่กับที่ (Fixed Robot) หรือ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ (Mobile Robot) มีทั้งขนำดเล็กและใหญ่แตกต่ำงกันออกไป 

หุน่ยนต์ในปัจจบุนัยังตดิตัง้ระบบปัญญำประดิษฐ์ (AI) ให้สำมำรถวิเครำะห์และท�ำงำนได้เองตำมชดุค�ำส่ังข้ึนอยู่กับ 
ต้องกำรใช้ประโยชน์ด้ำนใด ซึ่งหำกผู้ประกอบกำรมีวิสัยทัศน์ สนใจเทคโนโลยี และมีควำมรูเ้บื้องต้นในกำรใช้ 
หุน่ยนต์ก็จะสำมำรถน�ำมำปรบัใช้ให้เหมำะสมกับอำชพีด้ำนต่ำงๆ ได้ โดยหุ่นยนต์สำมำรถเข้ำมำช่วยลดกำรจ้ำงงำน 
ท�ำงำนทดแทนมนุษย์ในบำงต�ำแหน่งงำน และเพิ่มประสิทธิภำพของงำนได้มำกยิ่งขึ้น ยกตัวอย่ำงเช่น

ปัจจบุนัมผีูส้นใจศกึษำวิชำควำมรูด้้ำนวิทยำกำรหุ่นยนต์กันมำกข้ึน เน่ืองจำกต้องกำรน�ำมำปรบัใช้ในกำรสร้ำง
นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโลกด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ ตั้งแต่เรียนรู้แนวคิดทฤษฎี กระบวนกำร
คิดค้น ออกแบบ วิเครำะห์ข้อมูล สร้ำงหุ่นยนต์ และควบคุมหุ่นยนต์ ให้ออกมำใช้งำนได้จริง  

ผู ้ที่สนใจและต้องกำรเรียนรู ้ เ พ่ือปูทำงไปสู ่กำรสร ้ำงหุ ่นยนต์จะต้องศึกษำด้ำนวิทยำกำรหุ ่นยนต์ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ แล้วน�ำไปประยุกต์ใช้แบบบูรณำกำรเข้ำกับสำขำวิชำต่ำงๆ 
ดังต่อไปนี้

อยากสร้างหุ่นยนต์ ควรเรียนอะไร?

วิศวกรรมข้อมูล

วิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมชีวภาพ 

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

นาโนเทคโนโลยี

วิศวกรรมเครื่องกล

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

ปัญญาประดิษฐ์

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

บ้านเรือนที่อาศัย 
ท�างานบ้าน พับผ้า ล้างจาน

รดน�้าต้นไม้ ดูดฝุ่น

โรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วน พิมพ์แบบ 3 มิติ 
หลอมวัสดุที่ใช้ความร้อนสูง

ส�านักงาน
บริการข้อมูล ท�าความสะอาด 

สอนภาษา ชงกาแฟ 

งานวิชาการ
วิเคราะห์ข้อมูล

ส�ารวจปิโตรเลียมในทะเลลึก 
ส�ารวจอวกาศ

ร้านอาหารและ
สถานที่ท่องเที่ยว
ต้อนรับ เสิร์ฟอาหาร 

จ�าหน่ายตั๋ว 

การแพทย์
ช่วยผ่าตัด ช่วยจ่ายยา
บริการน�าทางแก่ผู้ป่วย

สแกน QR Code
เพื่อรับฟัง
Audio Text

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip

ค
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ในยุคนี้ผู้ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเก่ียวกับวิทยำกำรหุ่นยนต์ก�ำลังเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน 
เพรำะเป็นฟันเฟืองส�ำคญัในกำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนน้ีให้ก้ำวหน้ำรองรับอตุสำหกรรม รวมถึงสนิค้ำและ
บริกำรด้ำนต่ำงๆ แต่ส�ำหรับผู้ท่ีไม่ได้เรียนหรือศึกษำทำงวิทยำกำรหุ่นยนต์โดยตรง ก็ยังสำมำรถปรับตัว 
เป็น “ผู้ใช้เทคโนโลยี” ท่ีมีทักษะในกำรน�ำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับอำชีพ
ของตนเองได้เช่นกัน ซึ่งไม่จ�ำกัดอยู่แค่หุ่นยนต์เท่ำน้ัน แต่ยังรวมถึงกำรฝึกฝนทักษะดิจิทัลให้ช�ำนำญ  
เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีที่นับวันจะยิ่งพัฒนำไปข้ำงหน้ำอย่ำงรวดเร็ว

1

วิทยาการด้านปฏิสัมพันธ์ 
ควำมรู ้ ท่ี เกี่ยวข ้องกับกำรใช ้ป ัญญำประดิษฐ ์  

กำรพัฒนำกำรตคีวำมของหุน่ยนต์ทีม่ต่ีอปฏกิิรยิำกลุม่ค�ำ 
และสิ่งต่ำงๆ เพื่อให้หุ่นยนต์ประมวลผลอย่ำงถูกต้อง

วิทยาการพัฒนาหุ่นยนต์ 
ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นหน่วยงำน

ส�ำคัญของไทยท่ีมีบทบำทในกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ควำมรู ้ด้ำนดิจิทัล ได้สรุปวิทยำกำรส�ำคัญ 5 ด้ำน 
ที่มีส่วนในกำรพัฒนำหุ่นยนต์ในยุคปัจจุบัน ดังนี้ 

5

วิทยาการด้านปัญญา 
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถของหุ่นยนต์ให้

ท�ำควำมเข้ำใจข้อมลูได้ด้วยตวัเอง สำมำรถเข้ำใจข้อมลู
ที่ได้รับและสื่อสำรออกมำโดยไม่ผิดพลำด

4

วิทยาการด้านการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน 
ควำมรูเ้กีย่วกบักำรใช้ค�ำสัง่หยิบและวำง (Pick and 

Place) เพ่ือให้หุ่นยนต์หยิบและยกวัตถุจำกต�ำแหน่ง
หนึ่งไปวำงยังอีกต�ำแหน่งหนึ่ง ซึ่งอำศัยควำมรู้ด้ำนกำร
เคลื่อนไหวแขนขำหุ่นยนต์ในลักษณะต่ำงๆ

3

วิทยาการด้านการน�าทาง 
ควำมรู้เก่ียวกับระบบน�ำทำงอัตโนมัติ เพ่ือพัฒนำ

ให้หุ ่นยนต์สำมำรถตรวจจับเส้นทำงและวำงแผน 
กำรเคลื่อนที่โดยไม่ชนสิ่งกีดขวำง

2

วิทยาการด้านการเคลื่อนที่ 
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำด้ำนกำรเคลื่อนไหวและ

เคลื่อนที่ของหุ ่นยนต์ให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งจ�ำเป็น 
ต้องใช้ควำมรู้ด้ำนพลศำสตร์ควบคู่ไปด้วย

ค 41



W INSIDE OKMD42

OKMD กับการส่งเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับหุ่นยนต์

การเรียนรู้ของช่วงวัย แบบไหนที่ใช่ในโลกยุคใหม่

กำรเรียนรู ้เพ่ือน�ำไปสู ่ทักษะแห่งอนำคตใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ถือว่ำเป็นทักษะที่
จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชวิีตในโลกท่ีมกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำง
รวดเร็ว กำรที่เรำต้องอยู่ท่ำมกลำงโลกแห่งเทคโนโลยี 
และเครือข่ำยสื่อสังคมออนไลน์ที่มีกำรเชื่อมโยงกัน
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรทำงสังคม ไม่ว่ำจะเป็น 
เครอืข่ำยองค์ควำมรู ้หรอืเครอืข่ำยควำมสมัพันธ์ในกลุม่ 
ผู้ที่มีควำมสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นผลให้มีกำรน�ำเอำ 
เทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำใช้ในชีวิตประจ�ำวันและชี วิต 
กำรท�ำงำนมำกข้ึน

ปัจจุบันเรำใช้และพ่ึงพำเทคโนโลยีเป็นหลัก กำร 
ส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่น�ำไปสู่กำรสร้ำงทักษะ 
ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลจึงมีควำมจ�ำเป็น และถือเป็นทักษะท่ีเหมำะสม 
กับบริบทของโลกปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้งำน
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมำร์ตโฟน แท็บเล็ต โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และสือ่ออนไลน์ต่ำงๆ คนยุคน้ีควรสำมำรถ
ใช้งำน ท�ำควำมเข้ำใจ สร้ำง และเข้ำถึงเทคโนโลยีดจิทัิล
ในกำรท�ำงำนหรือในชีวิตประจ�ำวันอย่ำงรู้เท่ำทัน และ 
มีประสิทธิภำพ 

นอกจำกนี้ ยังควรพัฒนำทักษะในด้ำนอื่นๆ ควบคู ่
ไปด้วย เช่น กำรคดิอย่ำงมวิีจำรณญำณ กำรคดิแก้ปัญหำ 

ในกำรศึกษำยุคใหม่ เด็กจ�ำเป็นต้องรู้วิธีกำรเรียนท่ีถูกต้องและเหมำะสมกับวัย ท่ีส�ำคัญวิธีกำรเรียนรู้น้ันต้อง
น�ำพำเดก็ไปสู่กำรสร้ำงกำรคดิแบบ Growth Mindset คอื กำรอยำกเรียนรู้ พร้อมท่ีจะปรับตวั พร้อมเปิดรับส่ิงใหม่ 
มคีวำมเชือ่ว่ำคนเรำสำมำรถพัฒนำตัวเองได้ มเีจตคตท่ีิด ีมองเรือ่งยำกเป็นเรือ่งท่ีท้ำทำยและตืน่เต้นท่ีจะได้เรยีนรู ้
และลงมอืท�ำ แม้เจอปัญหำหรอือปุสรรคก็มองว่ำจะผ่ำนไปได้ และเชือ่ว่ำควำมพยำยำมจะน�ำพำไปสูค่วำมส�ำเรจ็ 
กำรออกแบบกำรเรยีนรูข้องเด็กยคุใหมจ่ึงควรน�ำพำเด็กให้สำมำรถค้นพบวธิกีำรเรยีนรู ้ค้นพบควำมสำมำรถและ
ควำมถนดัของตนเอง โดยมผีูใ้หญ่คอยช่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เดก็เกิดกระบวนกำรเรยีนรูด้้วยกำรคดิ ตดัสนิใจ 
ทดลอง และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตำมธรรมชำติกำรเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย

กำรคิดเชงิสร้ำงสรรค์ กำรส่ือสำร และกำรท�ำงำนเป็นทมี 
ซึ่งเชื่อกันว่ำทักษะเหล่ำน้ีไม่สำมำรถสร้ำงได้ด้วย
กระบวนกำรที่ใช้ในห้องเรียนแบบเดิมๆ แต่สำมำรถ
ใช้กลวิธีและกระบวนกำรเรียนรู ้ตำมแนวทำงของ 
สะเต็มศึกษำ (STEM Education) กำรเรียนรู ้แบบ 
มีส่วนร่วม (Active Learning) กำรเรียนรู้ตำมหลักกำร
พัฒนำสมอง (Brain-Based Learning) แและกำรเรยีนรู้ 
โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem-Based Learning)  
มำใช้ในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  ซึ่งจะส่งผล 
ท�ำให้เด็กเกิดกำรพัฒนำทักษะด้ำนต่ำงๆ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถ
น�ำทักษะท่ีได้ไปเป็นฐำนในกำรสร้ำงผลผลิตหรือ
นวัตกรรมในอนำคต

• เด็กปฐมวัย เรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น
และกำรกระตุ้นประสำทสัมผัสทั้ง 5 ผ่ำน 
สิ่งแวดล้อมรอบตัว

• เดก็วยัประถม เรียนรู้ผ่ำนกำรลงมอื
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม

I
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เมื่อรู้ถึงธรรมชำติกำรเรียนรู้ของเด็กแล้ว จ�ำเป็นต้องรู้วิธีกำรออกแบบกำรเรียนรู้ให้สอดรับกับ
ช่วงวัยของเด็ก รวมถึงกำรคัดสรรองค์ควำมรู้ท่ีน่ำสนใจและทันสมัย ท้ังในรูปแบบออนไลน์และ 
ออฟไลน์ ซึ่งถือว่ำเป็นโอกำสดีของเด็กรุ่นใหม่ท่ีมีช่องทำงกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยและสำมำรถ
เลือกรูปแบบได้ตำมควำมสนใจ

Set Up
กำรเตรียมควำมพร้อม

ของผู ้เรียนทั้งด้ำนร่ำงกำย
และอำรมณ์ เพ่ือให้มีควำม 
ผ่อนคลำย ตืน่ตวั พร้อมเปิดรับ 
กำรเรียนรู้อย่ำงเต็มที่

Perform
ก ำ ร ท ด ล อ ง  ล ง มื อ

ปฏิบัติ ฝึกฝน ท�ำซ�้ำจนเกิด 
ควำมเข้ำใจ

Tie–In
กำรทบทวนควำมรู ้เดิม 

เพ่ือเชื่อมโยงควำมรู ้ใหม่ท่ี 
ก�ำลังจะเรียนรู้

Use
กำรน�ำควำมรู้และทักษะ

ท่ีได้ไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
จนเกิดควำมช�ำนำญ

Engage 
กำรกระตุ ้นเร ้ำให ้ เ กิด

ควำมสนใจใคร่รู ้อยำกเรยีนรู้ 
และจดจ ่อ กับสิ่ งที่ ก� ำลั ง 
เรียนรู้

Pack
ก ำ ร ส รุ ป ค ว ำ ม รู ้ แ ล ะ 

น�ำองค์ควำมรูไ้ปต่อยอด หรอื 
ถ่ำยทอดให้ผู้อื่นได้

OKMD ตระหนักถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียนรู้ของเด็กรุ ่นใหม่ 
ซึง่เทคโนโลยีเข้ำมำมส่ีวนในกำรเปลีย่นแปลงระบบกำรศกึษำและตลำดแรงงำน 
ท�ำให้เกิดอำชีพใหม่ๆ และผลักดันให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพรำะ 
รูปแบบกำรศึกษำเดิมอำจไม่รองรับกำรสร้ำงอำชีพใหม่ในอนำคต กำรน�ำ 
องค์ควำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำผนวกกับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักกำรพัฒนำ
สมองจึงเป็นหน่ึงในแนวทำงส�ำคัญที่  OKMD น�ำมำใช้ในกำรออกแบบ 
ชุดควำมรู้เพ่ือพัฒนำเด็กรุ่นใหม่ ให้มีควำมรู้และทักษะทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับอตุสำหกรรมใหม่ ซึง่ประกอบด้วย อนิเทอร์เนต็ออฟตงิส์ 
(IoT) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เกมและแอนิเมชัน เทคโนโลยีกำรบินและ
อวกำศ และเทคโนโลยีควำมจริงเสริม โดยกระบวนกำรเรียนรู้นั้นต้องอำศัย 
กำรเชื่อมโยงควำมรู้ใน 4 สำขำวิชำสะเต็มศึกษำเข้ำด้วยกัน ได้แก่ วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู ้แบบ 
องค์รวม ไม่แยกส่วน ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ รวมถึงกำรน�ำข้ันตอนกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบสเต็ปอัป (STEP UP) เข้ำมำเป็นแนวคิดหลักในกำรออกแบบ
กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พ่ือให้สมองสนใจและอยำกเรยีนรูม้ำกขึน้ ประกอบด้วย

แนวทางการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ของ OKMD

• เด็กวัยมัธยม ไม่ชอบอยู่ในกฎกติกำ ชอบคิดเอง อยำกทดลองและลงมือท�ำด้วยตัวเอง 
หำกท�ำส�ำเร็จจะเกิดควำมมั่นใจในตนเอง

NINSIDE OKMD
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การน�าองค์ความรู้ ไปสร้างการเรียนรู้
ในปีงบประมำณ 2560 OKMD และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขต

พัฒนำพิเศษภำคตะวนัออก (สกพอ.) ได้ร่วมกันด�ำเนินงำน “โครงกำรศกึษำ
และจดัท�ำมำตรกำรส�ำคญัภำครฐัเพ่ือพัฒนำบคุลำกรรองรบั EEC” เพ่ือกำร
ศึกษำ วิจัย และจัดท�ำหลักสูตรกำรอบรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
โดยมีเด็ก เยำวชน และครู ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง 
เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 4,800 คน และในปีงบประมำณ 2563 ที่ผ่ำนมำ 
ได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรและแนวทำงกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของพ้ืนทีม่ำกขึน้ ในชือ่ “โครงกำรพัฒนำบคุลำกรต้นแบบ
เพ่ือผลิตบุคลำกรรองรับนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก EEC: 
ระดับมัธยมศึกษำ” เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้เก่ียวกับกำรพัฒนำทักษะด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ให้แก่เด็กและเยำวชน
ในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 500 คน รวมถึงพัฒนำครูผู้สอนด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมใหม่ ให้สำมำรถน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีเน้นกำร
คิดวิเครำะห์ ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำกกำร
ลงมือปฏิบัติจริง โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย

หลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ 
(EEC Innovation Youth Camp)  เนื้อหำประกอบด้วย

1

•  อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT)
หลักสูตรพ้ืนฐำนควำมรู ้ด ้ำน

เทคโนโลยีดจิทัิล เรยีนรูก้ำรเชือ่มโยง
อุปกรณ์ต่ำงๆ เข้ำกับอินเทอร์เน็ต 
กำรส่ังกำรและกำรควบคุมกำร
ใช ้ งำนอุปกรณ ์ผ ่ ำนเครือข ่ ำย
อินเทอร์เน็ต

• เทคโนโลยีความจริงเสริม 
(Augmented Reality : AR)

หลกัสตูรเบือ้งต้นด้ำนคอมพิวเตอร์ 
กรำฟิก เช่น กำรเขียนโปรแกรม 
Unity3D กำรสร้ำงโมเดลต้นแบบ 
และกำรออกแบบฉำก รวมถึงควำมรู ้
เบือ้งต้นเก่ียวกับกำรส่ือสำรระหว่ำง   
อปุกรณ์ภำยนอกกับคอมพิวเตอร์ ซึง่
น�ำมำบูรณำกำรร่วมกับเทคโนโลยี
ควำมจริงเสริม

• เทคโนโลยหุ่ีนยนต์ (Robotic)
หลักสูตรพ้ืนฐำนควำมรู ้และ

ทกัษะด้ำนกลศำสตร์ (กำรออกแบบ
หุ่นยนต์) อิเล็กทรอนิกส์ (พ้ืนฐำน 
ไฟฟ ้ำและกำรต ่อวงจรไฟฟ ้ำ) 
กำร เ ขียนโปรแกรม  ( พ้ืนฐำน
โปรแกรม และกำรใช้งำนอุปกรณ์
ค ว บ คุ ม ข น ำ ด เ ล็ ก ห รื อ ไ ม โ ค ร
คอนโทรลเลอร์) และกำรบูรณำกำร 
ควำมรู ้ต ่ำงๆ เข้ำด้วยกัน โดยปู 
พ้ืนฐำนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกำรน�ำ
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้งำนจริงผ่ำน
กิจกรรมที่เด็กและเยำวชนได้เรียนรู้
จำกกำรลงมือท�ำ

สแกน QR Code
เพื่อรับฟัง

Audio Text
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OKMD กับสิ่งที่คาดหวัง
OKMD ในฐำนะที่เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรสนับสนุนหน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ 

ที่มีหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรเรียนรู้ในเด็ก เยำวชน คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ กำรเตรียมคน 
ให้พร้อมเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมและกำรท่องเที่ยว รวมถึงกำรยกระดับควำมสำมำรถของ
เด็กและเยำวชนให้มีทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เน่ืองจำกปัจจุบันน้ีเทคโนโลยีได้เข้ำมำมีบทบำทอย่ำงมำก 
ท้ังในด้ำนกำรท�ำงำนและกำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน เช่น ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต เป็นช่องทำงกำรสื่อสำร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์ ช่วยพัฒนำและลดช่องว่ำงทำงกำรศึกษำ อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจับจ่ำยซื้อของ
และช�ำระเงิน ช่วยยกระดับและเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร 

แน่นอนว่ำในอนำคตเทคโนโลยีจะต้องพัฒนำย่ิงข้ึนไปอกี กำรเตรยีมคนเพ่ือให้รูเ้ท่ำทันเทคโนโลยีจงึเป็นภำรกิจ
ส�ำคัญของ OKMD ที่จะน�ำพำไปสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน

หลักสูตรที่เน้นกำรพัฒนำบุคลำกรต้นแบบให้สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และทักษะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ และกำรปฏิบัติจริง ไปยังภำคี
เครอืข่ำยได้ โดยกิจกรรมของหลกัสตูรนีอ้อกแบบมำส�ำหรับครูผู้สอนท่ีสนใจกำรสอนแบบบรูณำกำรศำสตร์ เพ่ิมพูน
ควำมรู้ให้เท่ำทันเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว โดยเนื้อหำควำมรู้ประกอบด้วย

หลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวตักรรมท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ให้กบับุคลากรต้นแบบในพื้นที ่EEC 
(Technologies Integration For Modern Education)

2

อินเทอร์เน็ตออฟติงส์และการประยุกต์ใช้งาน
การออกแบบกราฟิกสองมิต ิสามมิต ิและแอนิเมชนั 
ความเป็นจรงิเสมือน (VR) และความเป็นจรงิเสริม
(AR) ส�าหรับเกมและสื่อความบันเทิง

การควบคุมและติดตามการท�างานของหุ่นยนต์
ในระบบอัตโนมัติ
ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
เครื่องจักร

นอกจำกเชื่อมโยงกับแนวทำงกำรเรียนรู้แบบ STEM แล้ว ยังมีกำรต่อยอดไปสู่กำรเรียนรู้แบบ STE(A)M 
โดยเพ่ิมเติมทักษะด้ำนศิลปะ (Art: A) ได้แก่ กำรออกแบบและกำรสร้ำงผลงำนศิลปะโดยบูรณำกำรเข้ำกับ 
งำนคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้ำงผลงำนของตนเองและเสริมสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรออกแบบให้แก่เด็กและเยำวชน

ทั้ง 2 หลักสูตรเชื่อมโยงให้เห็นถึงแนวทำงกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ
ที่จะช่วยเพิ่มทักษะของผู้เรียนทั้ง 4 ด้ำน ประกอบด้วย

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ (Science: S) 
เรยีนรูเ้รื่องวงจรไฟฟ้ำ ฟิสิกส์ กำรค�ำนวณ
กำรเคลื่อนท่ี ของวัตถุ และกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

ทักษะด้านวศิวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) 
เรียนรู้กำรเขียนแบบทำงกล กำรวำดแบบ
แขนกล และกำรประกอบแขนกล กำรใช้งำน 
อุปกรณ์พ้ืนฐำนไฟฟ้ำ พ้ืนฐำนมอเตอร์ 
กำรเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้ำงควำมจริงเสริม 
และกำรสร้ำงแอปพลเิคชนัด้วยโปรแกรม 
Unity3D

ทักษะด้านเทคโนโลยี (Technology: T)  
เรียนรู้กำรเขียนโปรแกรมควบคมุหุ่นยนต์ 
กำรใช้โปรแกรมควบคุมกำรท�ำงำนของ
มอเตอร์

ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Math: M) 
เรยีนรูเ้รือ่งกำรค�ำนวณมมุองศำของแขนกล 
ในหุ่นยนต์ กำรก�ำหนดต�ำแหน่งมุมและ
ขนำดของวัตถุในพื้นที่สำมมิติ



5 หุ่นยนต์เปล่ียนโลก
ในอดีต “หุ่นยนต์” อาจเคยเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดล�้าที่มีตัวตนอยู่

เพียงในนวนิยาย ภาพยนตร์ และละครแนววิทยาศาสตร์ 
แต่ปัจจุบันหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตการท�างานและชีวิต
ประจ�าวันของมนุษย์มากขึ้น ในหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ
หน้าท่ีและการท�างานของหุ่นยนต์น้ันๆ ดังเช่น หุ่นยนต์ 5 ตัวนี้ 
ท่ีเข้ามาเปล่ียนโลกของเราให้ใกล้เคียงกับโลกอนาคตจนคุณ 
อาจนึกว่าก�าลังอ่านนิยายวิทยาศาสตร์อยู่ก็เป็นได้
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หุ่นยนต์เปล่ียนโลก
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1

SPOT
หุน่ยนต์รูปร่ำงคล้ำยสนุขัท่ีมคีวำมสำมำรถหลำกหลำย 

พัฒนำขึ้นโดยบริษัท Boston Dynamic ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ในรำคำ 74,500 ดอลลำร์สหรัฐ หรือ
คิดเป็นเงินไทยประมำณ 2,240,000 บำท สำมำรถ
เคลื่อนที่ได้ท้ังภำยในอำคำรและนอกอำคำร มีควำม
ทนทำน และใช้งำนได้อย่ำงหลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น
งำนตรวจสอบพ้ืนท่ีที่มีอันตรำยหรือเข้ำถึงได้ยำก 
รวมถึงกำรใช้งำนในพื้นที่ห่ำงไกล กำรควบคุมเบื้องต้น
สำมำรถท�ำได้ด้วยระบบออโต้วอล์ก (Autowalk) ที่ช่วย
ออกแบบเส้นทำงกำรเคลือ่นท่ีอตัโนมตัไิด้อย่ำงง่ำยดำย 
เหมำะส�ำหรับกำรใช้งำนในพ้ืนที่อุตสำหกรรมหรือ 
กำรพำณิชย์ต่ำง ๆ

ที่มำ: www.bostondynamics.com

ที่มำ: mars.nasa.gov/mars2020

2

PERSEVERANCE
ROVER

หุ่นยนต์ส�ำรวจดำวอังคำรของ 
องค์กำรบริหำรกำรบินและอวกำศ
แห่งชำต ิหรอื องค์กำรนำซำ (NASA) 
ท่ีมกี�ำหนดกำรเดนิทำงถึงดำวองัคำร 
ในวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
และจะใช้เวลำอย่ำงน้อยหนึ่งปี
ดำวอังคำร หรือเทียบเท่ำ 2 ปีโลก 
เพ่ือท�ำภำรกิจส�ำรวจดำวอังคำร 
ค้นหำร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในสมัย 
โบรำณ เก็บตัวอย่ำงดินและหินแร่
กลบัสูโ่ลก รวมถึงทดสอบเทคโนโลยี
ใหม่ส�ำหรับ หุ ่นยนต์ในอนำคต 
และภำรกิจของมนุษย์สู่ดำวอังคำร 
ท้ังระบบนักบนิอตัโนมตั ิ(Autopilot) 
ชดุเซน็เซอร์ส�ำหรบัหลีกเลีย่งอนัตรำย
และกำรลงจอดอย ่ำงปลอดภัย 
และระบบน�ำทำงอตัโนมตัท่ีิจะท�ำให้
เคลื่อนท่ีได้เร็วขึ้นในภูมิประเทศที่
ท้ำทำย
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EELUME
หุ่นยนต์รูปร่ำงคล้ำยปลำไหล พัฒนำขึ้น

โดยบริษัท Eelume, Kongsberg Maritime 
และ Statoil เพ่ือใช้ตรวจสอบ เช็คสภำพ และ
ซ่อมแซมอปุกรณ์เครือ่งจกัรท่ีอยู่ก้นทะเล หุ่นยนต์ 
อีลลูมได ้รับกำรออกแบบให ้อยู่อย่ำงถำวร 
ก้นทะเลเพ่ือปฏิบตังิำนต่ำงๆ เช่น กำรซ่อมเรือใต้น�ำ้ 
ในจุดที่มนุษย์เข้ำถึงได้ยำก เน่ืองจำกหุ่นยนต์ 
ถูกออกแบบมำสำมำรถให้เล้ือยได้เหมือนงู 
ท�ำให้สำมำรถพันรอบท่อหรือมุดเข้ำซอกเล็กๆ 
เพ่ือตรวจสอบและซ่อมแซมส่วนที่เสียหำยได ้
จึงช่วยประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 
รวมถึงลดควำมเส่ียงของกำรส่งมนุษย์ลงไป
ท�ำงำนใต้ทะเลลึก

3

PEPPER
หุ ่นยนต์จำก ซอฟต์แบงก์ (Softbank) บริษัท 

ด้ำนโทรคมนำคมชั้นน�ำจำกประเทศญี่ปุ่น เป็นหุ่นยนต์
ฮิวแมนนอยด์ตัวแรกของโลกท่ีสำมำรถจดจ�ำใบหน้ำ
และอำรมณ์พ้ืนฐำนของมนุษย์ สร้ำงข้ึนเพ่ือมอบ 
ควำมสขุให้แก่มนุษย์ และได้รบักำรปรบัปรงุให้สำมำรถ
มปีฏิสัมพันธ์โต้ตอบกบัผูค้นผ่ำนกำรสนทนำและสมัผสั
ทีห่น้ำจอ โดยตัง้แต่เปิดตวัในเดอืนมถุินำยน พ.ศ. 2557 
และเริ่มผลิตเพ่ือจ�ำหน่ำยในช่วงกลำงปี พ.ศ. 2558 
จนถึงปัจจบุนั มโีรงเรยีนและบรษิทัต่ำงๆ กว่ำ 2,000 แห่ง 
ทั่วโลก น�ำเปปเปอร์มำเป็นผู้ช่วยในกำรต้อนรับแขก 
แจ้งข้อมูล และให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้มำเยี่ยมชม

ที่มำ: www.softbankrobotics.com/emea/en/pepper

ที่มำ: www.kongsberg.com/maritime/products/marine-robotics/autonomous- 
underwater-vehicles/AUV-eelume
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BIONIC FLYINGFOX
หุ่นยนต์ค้ำงคำวแม่ไก่ พัฒนำโดยบริษัทเฟสโต ้

(Festo) ประเทศเยอรมนี เป็นหุ่นยนต์ต้นแบบก่ึงอิสระ 
ที่เลียนแบบรูปร่ำงหน้ำตำมำจำกค้ำงคำวแม่ไก่ ได้รับ 
กำรขนำนนำมว่ำเป็นวัตถุบินได้น�้ำหนักเบำพิเศษ
พร้อมจลนศำสตร์อัจฉริยะ เนื่องจำกมีควำมยำว 
87 เซนตเิมตร ปีกกว้ำง 228 เซนตเิมตร แต่มนี�ำ้หนักเพียง 
580 กรัม สำมำรถเคลื่อนที่กึ่งอิสระในน่ำนฟ้ำที่ก�ำหนด
ได้ด้วยกำรผสมผสำนระหว่ำงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
บนหุ่นยนต์ กับระบบติดตำมกำรเคลื่อนไหวภำยนอก 
ปีกถูกออกแบบให้คล้ำยกับปีกของค้ำงคำวแม่ไก ่
ในธรรมชำติ ซึ่งมีพังผืดเชื่อมติดจำกปีกไปยังนิ้ว ท�ำให้
ปีกของหุ่นยนต์ต้นแบบมีลักษณะเป็นแผ่นบำงๆ เบำ 
และแข็งแรง

ที่มำ: www.festo.com/group/en/cms/13130.htm
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Therapy 
Symposium
สุขภาพองคร์วม

เป็นเรื่องน่ำสนใจที่ได ้เห็นว่ำในยุคที่ เทคโนโลยี 
ทำงกำรแพทย์ก้ำวหน้ำมำกขึ้น ผู้คนกลับหันไปแสวงหำ
ทำงเลือกท่ีแตกต่ำงจำกภูมปัิญญำดัง้เดมิในท้องถ่ินมำกขึน้ 
คุณกรด โรจนเสถียร นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล และ 
คุณธำรณี เกรแฮม จึงพำทุกคนไปเปิดโลกกำรดูแล 
สุขภำพยุคใหม่ผ่ำนภูมิปัญญำท้องถ่ินไทยเดิม ในงำน 
มหกรรมความรูค้รัง้ท่ี 3 ไท(ย)ม์แมชชนี “เม่ือเทรนด์โลก 
(ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย ตอน Therapy Symposium: 
สุขภาพองค์รวม

“แม้เทคโนโลยีทางการแพทย์จะมีความก้าวหน้า 
อย่างมาก แต่ผู้คนก็ยังเผชิญปัญหาสุขภาพ ทุกอย่าง 
ในร่างกายของมนุษย์ล้วนเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันหมด 
แบบองค์รวม การแพทย์แผนไทยถือเป็นศาสตร์การแพทย์ 
แบบองค์รวม ตั้งแต่การจ�าแนกผู ้ป่วยลึกไปถึงนิสัย
ใจคอ มองร่างกายเปน็ระบบ แนวคดิแพทย์แผนไทยจงึม ี
ความสอดคล้องกับแนวคิดการแพทย์แบบโฮลิสติก 
สมยัใหม่ทีเ่ทรนด์โลกก�าลงัสนใจ... เดนิทางสูอ่นาคตต่อไป 
ภูมิปัญญาไทยสู่เทรนด์โลก”

เทรนด์โลกด้ำนสุขภำพและ
โอกำสของภูมิปัญญำไทย 

Holistic Health

ที่มำ: www.okmd.or.th/knowledge-festival/video/kf3/451/

ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ

คุณค่ำและควำมงดงำม
ของกำรคลอดตำม

ธรรมชำติกับหมอต�ำแย

ธำตุเจ้ำเรือน
กำรพัฒนำกำรรักษำตำม

ศำสตร์แพทย์แผนไทยด้วย
เทคโนโลยีที่ตอบสนองกับ
ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
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Robosoft 2021 : IEEE International 
Conference on Soft Robotics

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 
ชิงแชมป์ ประเทศไทย 

รอบชิงชนะเลิศ

WHAT'S
GOING ON

กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี จัดโดยสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) โดยเป็น 
กำรแข่งขันเพ่ือคัดเลือกเยำวชนระดับอุดมศึกษำ และระดับอำชีวศึกษำ  
ที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรออกแบบและพัฒนำหุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อเป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ABU ASIA-PACIFIC ROBOT 
CONTEST 2021 ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

มหำวิทยำลัยเยล 
รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกำ

กำรประชมุนำนำชำติท่ีเป็นกำรรวมตวัของผูท่ี้สนใจเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
ทีส่ร้ำงจำกวัสดอุ่อนและน่ิม (Soft Robotics) โดยเป็นกำรน�ำเสนอแนวคดิ
และอภิปรำยแลกเก่ียวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์ท่ีเน้นตอบโจทย์ในอตุสำหกรรม
และธุรกิจทีต้่องกำรควำมละเอยีดอ่อน เช่น กำรหยิบจบัวัสดท่ีุแตกหกัง่ำย 
หรือกำรผ่ำตัดท่ีละเอียดอ่อน เพ่ือกำรพัฒนำเทคโนโลยี “หุ่นยนต์น่ิม”  
ทีก่�ำลงัได้รับควำมสนใจ ให้มคีวำมก้ำวหน้ำและถูกน�ำมำใช้ในอตุสำหกรรม
อย่ำงแพร่หลำยมำกขึน้

12 - 16 
APR 
2564

29 - 30 
MAY
2564

รำยละเอียดเพิ่มเติม softroboticsconference.org

ศูนย์กำรค้ำเซียร์ รังสิต 
จังหวัดปทุมธำนี

รำยละเอียดเพิ่มเติม www.tpa.or.th/robot/index.php

RoboCup 2022,
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก

 

กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 ซึ่งประเทศไทยได้รับ
เกียรตใิห้เป็นเจ้ำภำพ กิจกรรมภำยในงำนแบ่งเป็น กำรแข่งขนั RoboCup 
ประเภทอำยุไม่เกิน 19 ปี กำรแข่งขัน RoboCup ประเภทอำยุ 19 ป ี
ขึน้ไป นทิรรศกำรเฉลมิพระเกียรติ กำรจดัแสดงวัฒนธรรมไทย กำรน�ำเสนอ
และแลกเปลีย่นควำมรูโ้ดยนักวิชำกำรด้ำนหุน่ยนต์ ปัญญำประดษิฐ์ และ
ระบบอัตโนมัติที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมถึง Startup Pitching ซึ่งเป็นเวที
กลำงที่เปิดโอกำสให้นักประดิษฐ์ ผู้ประกอบกำร นักวิจัย และนักพัฒนำ
หุน่ยนต์ได้มโีอกำสน�ำเสนอนวัตกรรมกำรประดษิฐ์ของตนต่อกลุม่ผูล้งทุน

29 - 30 
MAY
2564

รำยละเอียดเพิ่มเติม www.robocup.org

ศูนย์นิทรรศกำร
และกำรประชุมไบเทค บำงนำ

 WHAT's GOiNG ON 51W



รวมสาระและบันเทิง สำหรับครอบครัว
สนุกได�ทุกไลฟ�สไตล� 

OKMD

ออกอากาศทุกวันจันทร�  พ�ธ ศุกร�

จันทร� 
มีสาระ

ช�างพ�ด
ครบรสทุกเร�่อง 
คุยเฟ��องเร�่องดีมีสาระ 

วาไรตี้ดีๆ แนะนำกิจกรรมอ�ดมสุข
ในวันหยุดสุดสัปดาห�

เร็วๆ นี้

family

www.facebook.com/OKMDInspire

พ�ดคุยในหัวข�อที่เป�นประโยชน�
สำหรับทุกวัย

พ�ธ

หรรษา
ศุกร�


