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บทสรุปผู้บริหาร 
  
 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีความคล้ายกันในแง่มุมของการเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation 

Machine) โดยหุ่นยนต์สามารถเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบอัตโนมัติได้เนื่องจากมีองค์ประกอบและการ

ท างานที่คล้ายกัน แต่หุ่นยนต์จะสามารถท างานจากโปรแกรมการตัดสินใจและสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรม

การท างานให้ท างานหลากหลายหน้าที่ได้ ซึ่งระบบอัตโนมัติไม่สามารถท าได้ ส าหรับองค์ประกอบที่สามารถ

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนส าหรับหุ่นยนต์ คือ องค์ประกอบของระบบในการควบคุมหุ่นยนต์ซึ่งประกอบด้วย

องค์ประกอบหลักซ่ึงจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ Programming Pendent หรือ อุปกรณ์

ที่ท าหน้าที่ในการปูอนค าสั่งโดยผู้ควบคุมหรือผู้ใช้งาน, Controller หรือ ส่วนที่ท าหน้าที่ในการรับค าสั่งจาก

ผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการปูอนค าสั่งและน ามาประมวลผล เพ่ือท าการควบคุมหรือสั่งการท างาน

ของหุ่นยนต์ต่อไป และสุดท้าย Manipulator หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ตัวหุ่นยนต์” ที่จะท างานตามค าสั่งที่ผ่าน

การประมวลผลจากส่วนที่ท าหน้าที่ในการรับค าสั่งจากผู้ใช้งาน 

 หุ่นยนต์มีวิวัฒนาการและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยได้เข้ามามี

บทบาทมากขึ้นในชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านการช่วยเพ่ิมผลผลิตในกระบวนการผลิตสินค้า ช่ วยดูแลในเรื่อง

คุณภาพชีวิต ไปจนถึงการสร้างความสะดวกสบายต่างๆ ส าหรับการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติใน

ประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ส าคัญของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย คือ 

การขาดตลาดภายในประเทศ เพราะผู้ใช้งานมักไม่ได้ให้ความส าคัญกับหุ่นยนต์ที่พัฒนาในประเทศเท่าที่ควร 

จากการที่ผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ที่มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการเป็นระบบอัตโนมัติต่างๆ ล้วน

น าเข้าหุ่นยนต์จากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังขาดการส่งเสริมผู้ประกอบการหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการ

คิดค้นนวัตกรรมให้เติบโตจนกลายเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นทางด้านเทคโนโลยี ที่เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ

ในอนาคต ท าให้ไทยยังต้องอาศัยการน าเข้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีมูลค่าสูงจากต่างประเทศเป็นหลัก 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมใน

ด้านต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการวิจัย พัฒนา ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมต่อไป 

 ในอนาคตอันใกล้นี้ หุ่นยนต์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของเรา โดยตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้น

มา การใช้งานหุ่นยนต์ที่มากขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์โลกถึงจุดเปลี่ยนที่ส าคัญ จะมีตลาดใหม่ๆ ที่

เกี่ยวกับหุ่นยนต์เกิดข้ึนมากมายที่เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ยานพาหนะอัตโนมัติไร้
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คนขับ หุ่นยนต์บริการส าหรับผู้บริโภคทั่วไป หุ่นยนต์ส าหรับองค์กรธุรกิจ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์

การทหาร และอากาศยานไร้คนขับ (UAVs) เป็นต้น ซึ่งในปี 2020 ที่จะถึงนี้จะเน้นความส าคัญที่การก าหนด

รูปแบบและหน้าที่ของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากการศึกษาของบริษัท Tractica ของสหรัฐอเมริกา 

พบว่า จ านวนหุ่นยนต์ที่ผลิตจะเพ่ิมขึ้นจาก 8.8 ล้านยูนิตในปี 2015 เป็น 61.4 ล้านยูนิตในปี 2020 โดย

มากกว่าครึ่งมาจากหุ่นยนต์ส าหรับผู้บริโภคในครัวเรือน และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงกว่า 151 

พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2020  

 ส าหรับประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้มีการลงทุนอย่างมากเกี่ยวกับหุ่นยนต์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก การเติบโตของตลาด

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 133 จาก 

2,131 ยูนิต ในปี 2013 เป็น 7,500 ยูนิตในปี 2018 และจากการศึกษาของ World Robotics ในปี 2015 

พบว่าประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศท่ีมีการน าเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากที่สุดในโลก และจาก

การส ารวจสัดส่วนความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตของผู้ใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของ

ผู้ประกอบการไทย พบว่า ส่วนใหญ่ยังเป็นระดับผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียว (ร้อยละ 60) มีเพียงประมาณร้อยละ 

5 ของผู้ประกอบการไทยทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถเป็นผู้พัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ โดยส่วนใหญ่เป็น

ความสามารถในการผลิตหุ่นยนต์บริการเท่านั้น เนื่องจากเรายังมีจ านวนผู้พัฒนาระบบในจ านวนน้อยและมี

ศักยภาพไม่มากนัก  

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาครัฐได้มีมาตรการขับเคลื่อนคลัสเตอร์หุ่นยนต์ โดยคณะอนุกรรมการเร่งรัด

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์หุ่นยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีประเด็นหลักในการผลักดันใน

เรื่องต่างๆ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมไทยเป็นระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มูลค่า

น าเข้าและส่งออกระบบอัตโนมัติ การเชื่อมโยงกันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

มาตรการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ มาตรการเร่งด่วน และโครงการน าร่องต่างๆ นอกจากนี้ ใน

ภาคการศึกษาของไทย ได้ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนด้านนี้มากขึ้น มีการตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาที่

เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์ในหลายสถาบัน ได้แก่  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ( FIBO) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีว

การแพทย์ (BART LAB) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อัจฉริยะและเมค

คาทรอนิคส์ (SKUBA) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, The Regional Center of 

Robotics Technology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ห้องปฏิบัติการ Mechatronics สถาบันเทคโนโลยี
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แห่งเอเซีย เป็นต้น แม้ปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ผลงานวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์จะอยู่ในระดับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา แต่จากการที่เริ่มมีหลายโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้มีการเปิดสอนวิชาเสริมและวิชาเลือก และ

การส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงมีโครงงานเกี่ยวกับทางด้านหุ่นยนต์เพ่ิมมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ จะกลายเป็น

รากฐานที่ดีให้แก่การปูทางสู่การเป็นผู้พัฒนาหุ่นยนต์ของไทยต่อไปได้ในอนาคต 

 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีพันธกิจในการสร้างเสริมการวิจัย 

พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนา

ก าลังคน และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็น เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์ของศูนย์วิจัยแห่งชาติภายใต้ สวทช. ได้

ศึกษาหุ่นยนต์ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ Swarm Robots, Delta Robot, Underwater Robot และ 

Indoor Mobile Robot โดยห้องปฏิบัติการวิจัยและงานวิจัยภายใต้ สวทช. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยวิจัย

ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง และ หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ภายใต้

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ภายใต้

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ นอกจากนี้ สวทช. ยังมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านคุณภาพ และหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์

ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และ โปรแกรมวิจัยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่งอยู่ภายใต้คลัสเตอร์

อุตสาหกรรมการผลิตของ สวทช. เป็นต้น  

 ส าหรับนโยบายสนับสนุนด้านหุ่นยนต์ของ สวทช. นั้น ได้มีการก าหนดในแผนกลยุทธ์ของ สวทช. 

ฉบับที่ 6 (ปีงบประมาณ 2560-2564) โดยก าหนดให้อิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เป็นหนึ่งใน 5 

ประเด็นมุ่งเน้นวิจัยของ สวทช. โดยจะประมวลผลงานด้านระบบอัตโนมัติ (Automation) มาพัฒนาต่อยอด

และน ามาประยุกต์ใช้ โดยมีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม มีเปูาหมายในการ

ยกระดับระบบการผลิตให้มีผลิตภาพและมาตรฐานสูงขึ้น และรองรับการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูง 

(Advanced OEM) ในอนาคตอันใกล้ เช่น อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart electronics) ยานยนต์สมัยใหม่ 

(Next-generation automotive) ฯลฯ ที่ต้องใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมจ านวนมากรองรับการท างานเป็น

เครือข่ายและมาตรฐานการผลิตขั้นสูง นอกจากนี้ ในระดับศูนย์ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติยังได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี (ปีงบประมาณ2560-2564) ที่มุ่งเน้นการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อสนับสนุนในด้านที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 
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ค าน า 
 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า “หุ่นยนต์” มีวิวัฒนาการและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วต่อเนื่องมาตลอดหลายปี
ที่ผ่านมา หุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านการช่วยเพ่ิมผลผลิตในกระบวนการ
ผลิตสินค้า ช่วยดูแลในเรื่องคุณภาพชีวิต เช่น การรักษาพยาบาล การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงการสร้าง
ความสะดวกสบายต่างๆ โดยหากมีการน าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต่างๆ เข้ามาใช้งานได้อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงทีจะเป็นตัวช่วยส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและคุณภาพความเป็นอยู่ของคนในประเทศ ส่งเสริม
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาให้ดีขึ้นต่อไป  
  
 ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีบุคลากรด้านวิทยาการหุ่นยนต์เพ่ิมมากขึ้น มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายใน
มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น 
หุ่นยนต์ที่พัฒนาโดยคนไทยได้รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ภัยระดับนานาชาติจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก 
World RoboCup Rescue ถึง 7 สมัย รวมถึงสมัยล่าสุดในปี 2559 อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเอกชนที่
เริ่มมีการผลิตหุ่นยนต์ออกจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศ จึงนับว่าไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านบุคลากร
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไดท้ั้งเพ่ือใช้เองภายในประเทศและส่งออกในอนาคต 

 
ประเทศไทยมีแนวโน้มใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แตอ่ย่างไรก็ตาม ปัญหา

ที่ส าคัญของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย คือ การขาดตลาดภายในประเทศ เพราะผู้ใช้งานมักไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับหุ่นยนต์ที่พัฒนาในประเทศเท่าที่ควร จากการที่ผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ที่มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการ
บริการเป็นระบบอัตโนมัติต่างๆ ล้วนน าเข้าหุ่นยนต์จากต่างประเทศ นอกจากนี้  ยังขาดการส่งเสริม
ผู้ประกอบการหุ่นยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมให้เติบโตจนกลายเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น
ทางด้านเทคโนโลยี (Tech Startup) ที่เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศในอนาคต ท าให้ไทยยังต้องอาศัย
การน าเข้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีมูลค่าสูงจากต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การวิจัย พัฒนา ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไป 
 
 สมุดปกขาว เรื่อง “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย” นี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดท าข้อมูล
เพ่ือให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ เช่น ค าจ ากัดความ การใช้งาน ตลาด 
สถานภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั้งในและต่างประเทศ แนวโน้มการใช้งาน ตลอดจนการด าเนินงานและการ
วิจัยพัฒนาที่ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและด าเนินการ
อยู่และทิศทางที่จะด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
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ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยี และ “หุ่นยนต์มีกี่แบบ?” 
 
 จากค าถามที่มักพบบ่อยว่า “หุ่นยนต์” กับ “ระบบอัตโนมัติ” เหมือนหรือต่างกันอย่างไร? นั้น ในการ
ท าความเข้าใจค าทั้งสองนี้ให้มากขึ้น เราควรเข้าใจถึงความหมายและการใช้งานของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
เสียก่อน ซึ่งค านิยามความหมายของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินั้น ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้ค่อนข้าง
หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น 
 

ตารางที่ 1 ความหมายของหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติ 

หุ่นยนต์ (Robot) ระบบอัตโนมัติ (Automation System) 
เครื่องจักรกลอัตโนมัติทุกชนิดที่ออกแบบให้สามารถ
ท างานแทนมนุษย์ในงานทุกประเภทที่มนุษย์ไม่
สามารถท าได้ โดยสามารถท างานด้วยค าสั่งเดิมซ้ าๆ 
ในรูปแบบที่ซับซ้อนและมีความยืดหยุ่นได้ดี1 

ระบบใดๆ หรือกลไกท่ีสามารถเริ่มท างานได้ด้วย
ตัวเอง โดยท างานตามโปรแกรมที่วางไว้ เช่น ระบบ
รดน้ าต้นไม้อัตโนมัติ ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ 
ฯลฯ เป็นต้น2 

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถเคลื่อนไหวได้    
โดยมีการท างานจากโปรแกรมการตัดสินใจและ
สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมการท างานให้ท างาน
ได้หลากหลายหน้าที่ เช่น ตอบสนองต่อข้อมูลหรือ
สัญญาณที่ได้จากสิ่งแวดล้อม, ท างานได้แทนมนุษย์
ที่อาจท างานได้ด้วยตนเองหรือท างานตามล าดับการ
ท างานที่ได้มีการตั้งไว้ล่วงหน้า เป็นต้น3 

ระบบที่ออกแบบด้วยกลไกอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟูา 
และ คอมพิวเตอร์ ให้สามารถท างานได้ด้วยตนเอง 
ซึ่งมนุษย์อาจจะเกี่ยวข้องเพียงการก าหนดเงื่อนไข
หรือเปูาหมายในการท างานส่วนใหญ่เพื่อช่วยใน
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และ
น ามาใช้งานแทนที่แรงงานมนุษย์4 

 
 เมื่ออ่านจากความหมายข้างต้นแล้วจะพบว่า หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีความคล้ายกันในแง่มุมของ
การเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine) ซึ่งหุ่นยนต์สามารถเป็นส่วนหนึ่งในระบบอัตโนมัติได้ 

                                                           
1 บุญธรรม ภัทราจารุกุล, หุ่นยนตอ์ุตสาหกรรม, กรุงเทพ, ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2556. 
2 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยรีะบบอัตโนมตัิและหุ่นยนต์ในประเทศ
ไทย, 2012. 
3 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมตัิ (พ.ศ. 
2551-2555), 2551. 
4 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมตัิ (พ.ศ. 
2551-2555), 2551. 
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จากการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการท างาน ท าให้เครื่องจักรสามารถท างานได้ดีขึ้นเอง5 ซึ่งการน า
เครื่องจักรอัตโนมัติไปใช้งานแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ระบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ ได้แก่ เครื่องจักร
ที่น าเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการควบคุม หรือการท างานในบางข้ันตอน โดยขั้นตอนอ่ืนๆ ยังคงใช้แรงงาน
ในการท างานเป็นหลัก และ (2) ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ได้แก่ เครื่องจักรที่น าเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ควบคุมหรือท างานในทุกข้ันตอน โดยพนักงานมีหน้าที่ปูอนค าสั่ง ดูแล และรักษาระบบเครื่องเท่านั้น 
 

องค์ประกอบของระบบควบคุมหุ่นยนต์6 

 ส าหรับองค์ประกอบที่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนส าหรับหุ่นยนต์ คือ องค์ประกอบของระบบใน
การควบคุมหุ่นยนต์ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบหลักซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 

(1) Programming Pendent : อุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่ในการปูอนค าสั่งโดยผู้ควบคุมหรือผู้ใช้งาน 
(2) Controller : ส่วนที่ท าหน้าที่ในการรับค าสั่งจากผู้ใช้งาน ผ่าน Programming Pendant และ

น ามาประมวลผล เพื่อท าการควบคุมหรือสั่งการท างานของหุ่นยนต์ต่อไป 
(3) Manipulator : หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ตัวหุ่นยนต์” ที่จะท างานตามค าสั่งที่ผ่านการประมวลผล

จาก Controller 
 

ระดับการใช้งานของหุ่นยนต์ 

หุ่นยนต์ได้มีการแบ่งระดับการใช้งานออกเป็น class 1- 6 ตามมาตรฐานของสมาคมหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมของญี่ปุุน (Japanese Industrial Robot Association: JIRA) ที่การแบ่งตามนี้ สถาบันหุ่นยนต์
แห่งสหรัฐอเมริกา (The Robotics Institute of America: RIA) จะพิจารณาว่าเป็นหุ่นยนต์เพียง class 3-6 
เท่านั้น ได้แก่ 

(1) class 1 : manual-handling device : กลไกที่ประกอบได้ด้วยหลายๆ องศาอิสระ (degrees 
of freedom) ที่ถูกควบคุมด้วยมนุษย์ 

(2) class 2 : fixed-sequence robot : เป็นกลไกที่ท างานให้ส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ 

(3) class 3 : variable-sequence robot : คล้ายกับ class 2 แต่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการได้
สะดวกต่อการดัดแปลง 

(4) class 4 : playback robot : มนุษย์เป็นผู้สอนงานให้กับหุ่นยนต์ แล้วบันทึกการท างานลงใน
โปรแกรมของหุ่นยนต์เพ่ือท างานตามที่บันทึกไว้ 

                                                           
5 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยรีะบบอัตโนมตัิและหุ่นยนต์ในประเทศ
ไทย, 2012. 
6 http://www.mmthailand.com 
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(5) class 5 : numerical control robot : มนุษยใ์ห้ตัวเลขการเคลื่อนที่กับโปรแกรมของหุ่นยนต์ 
เพ่ือให้หุ่นยนต์ท างานได้เองโดยไม่ต้องท าการสอนงาน 

(6) class 6 : intelligent robot : หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อมได้เอง และสามารถ
ปฏิบัติงานต่อเนื่องได้ 
 

 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า “หุ่นยนต์” มีองค์ประกอบและการท างานที่คล้ายกับ “ระบบอัตโนมัติ” แต่
หุ่นยนต์จะสามารถได้ท างานจากโปรแกรมการตัดสินใจและสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมการท างานให้ท างาน
หลากหลายหน้าที่ได้ ซึ่งระบบอัตโนมัติไม่สามารถท าได้นั่นเอง นอกจากนี้หุ่นยนต์มากมายหลากหลายรูปแบบ
ที่เราพบเห็นตามสื่อหรือสถานที่ต่างๆ มีหลักการแบ่งท่ีหลากหลายและสามารถแบ่งได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับ
เกณฑ์ที่น ามาพิจารณา ตัวอย่างเช่น อาจพิจารณาจากเทคโนโลยีหลักในการพัฒนาหุ่นยนต์ การเคลื่อนไหว 
โครงสร้าง และ การท างานหรือการน าไปใช้งาน เป็นต้น ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
(1) การแบ่งประเภทของหุ่นยนต์จากเทคโนโลยีหลัก (Core Technology) เป็นการแบ่งประเภทหุ่นยนต์
จากการน าหลักวิศวกรรมต่างๆ มาออกแบบหุ่นยนต์ที่ประยุกต์วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการ 
ท าให้หุ่นยนต์มีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน วิศวกรรมไฟฟูาในการจ่ายกระแสไฟฟูาและขับเคลื่อนมอเตอร์ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้ากับแผงวงจรต่างๆ และวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมต่างๆ ในการควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 

a. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industry Robot) เป็นการออกแบบหุ่นยนต์ให้มีโครงสร้างในรูปแบบ 
joint และ link คล้ายมนุษย์ ซึ่งหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ที่มักใช้ในอุตสาหกรรมปัจจุบัน คือ แขนกล 
(Robot Arm) ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ (Fixed Robot) เพ่ือสามารถท างานแทนแรงงานมนุษย์ได้
โดยเฉพาะ 

b. หุ่นยนต์บริการ (Service Robot) เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น หุ่นยนต์
ทางการศึกษา หุ่นยนต์ที่ใช้ทางการแพทย์ หุ่นยนต์ที่ใช้ในพื้นที่อันตรายต่างๆ เป็นต้น 

 
(2) การแบ่งประเภทของหุ่นยนต์จากสถานะการเคลื่อนไหว เป็นการแบ่งประเภทหุ่นยนต์จากความสามารถ
ในการเคลื่อนย้ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

a. หุ่นยนต์แบบฐานอยู่กับที่ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ (Fixed Robot) จะมีฐานยึดติดกับที่ไม่
สามารถเคลื่อนที่หรือย้ายต าแหน่งได้ ส่วนใหญ่เป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเป็นแขนกล (Robot Arm) 
หรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ใช้งานในการหยิบจับและเคลื่อนย้ายชิ้นงาน 

b. หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ (Mobile Robot) สามารถเคลื่อนย้ายต าแหน่ง โดยอาจใช้ล้อที่
ฐาน (wheel) หรือเคลื่อนที่โดยใช้ขา (leg) 
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(3) การแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ตามการประยุกต์ใช้งาน เป็นการแบ่งประเภทหุ่นยนต์จากการน าไปใช้งาน
แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก ่

a. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot) ได้แก่ แขนกลที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแทน
แรงงานมนุษยใ์นงานการเคลื่อนย้ายสิ่งของ การเชื่อม การพ่นสี ช่วยประกอบชิ้นส่วน ช่วยยกของ
หนัก การท างานแบบซ้ าไปซ้ ามา เป็นต้น 

b. หุ่นยนต์บริการ (Service Robot) เน้นการช่วยเหลือ การบริการ และอ านวยความสะดวก ทั้ง
ในส านักงานและท่ีพักอาศัย เช่น หุ่นยนต์ท าความสะอาด หุ่นยนต์ช่วยเติมน้ ามัน หุ่นยนต์บริกรใน
ร้านอาหาร เป็นต้น 

c. หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robot) ช่วยอ านวยความสะดวกทางการแพทย์ เช่น ช่วย
กายภาพบ าบัด การเดิน การหยิบของให้ผู้ปุวย ไปจนถึงช่วยแพทย์ผ่าตัดที่สามารถเปิดแผลให้มี
ขนาดเล็กท าให้ผู้ปุวยฟื้นตัวได้เร็วหลังการผ่าตัดได ้เป็นต้น 

d. หุ่นยนต์ทางการทหาร (Military Robot) ช่วยการทหารทั้งสอดแนม แบกสัมภาระ ตรวจสอบ
สภาพพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่างๆ หรือใช้ตอบโต้ฝุายตรงข้าม เป็นต้น 

e. หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา (Education Robot) ใช้ศึกษาการท างานพ้ืนฐานของหุ่นยนต์ และช่วย
ฝึกทักษะให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบทางกล อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และการ
ประกอบหุ่นยนต์ เป็นต้น 

f. หุ่นยนต์ส ารวจ (Survey Robot) ใช้ส ารวจและเก็บข้อมูลทั้งภาคพ้ืนดิน ทางอากาศ ใต้น้ า หรือ
อวกาศ จากผู้ควบคุมทีอ่ยู่ในระยะไกลได ้

g. หุ่นยนต์เพื่อความบันเทิง (Entertainment and PR Robot) ถูกพัฒนาให้ตอบสนองและ
โต้ตอบกับมนุษย์ได้ทั้งแบบสัตว์เลี้ยง เล่นเครื่องดนตรี เต้นร า หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

h. หุ่นยนต์เพื่อการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ (Agricultural and Livestock Robot) ช่วย
เกษตรกรท างานแบบซ้ าไปซ้ ามาได ้ช่วยผ่อนแรง และท างานเฉพาะอย่าง เช่น การรีดนมวัวได ้

 
(4) การแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ตามการท างานเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ เป็นการแบ่งประเภทหุ่นยนต์จาก
ความสามารถในการเป็นเครื่องทุ่นแรงงานมนุษยส์ามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

a. หุ่นยนต์เพื่อเพิ่มผลผลิต (Robot for Productivity) หุ่นยนต์ในสายการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต เช่น คัดแยกของเสีย ติดปูายสินค้า บรรจุภัณฑ์สินค้า แปรรูปการ
เกษตรกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นยนต์แขนกล (Robot Arm) และหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ที่
ช่วยในการขนส่งแบบ Automated Guided Vehicle (AGV) เป็นต้น 

b. หุ่นยนต์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (Robot for Life) หุ่นยนต์เพ่ิมความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่
สะดวกสบายขึ้น เช่น หุ่นยนต์บริการ หุ่นยนต์ส ารวจ หุ่นยนต์เพื่อความบันเทิงและประชาสัมพันธ์ 
หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา หุ่นยนต์กู้ภัย เป็นต้น 
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(5) การแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ตามลักษณะพื้นที่การท างาน (Envelope Geometric) หรือ ลักษณะ
ภายนอกของแขนกล (Arm Configuration) เป็นการแบ่งประเภทหุ่นยนต์จากลักษณะทางโครงสร้างและ
ขอบเขตพ้ืนที่ในการท างานของหุ่นยนต์แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 

a. Cartesian Robot หรือ Gantry Robot เป็นหุ่นยนต์แบบ 3 แกนที่จะเคลื่อนที่แบบเชิง
เส้น (Prismatic) โดยไดเ้ป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

 Gantry Robot คือ หุ่นยนต์ที่มีลักษณะทางโครงสร้างแบบ Overhead Crane 

 Cartesian Robot เป็นหุ่นยนต์ทีไ่ม่มีขาตั้ง หรือ มีขาเป็นแบบอ่ืน 
หุ่นยนต์ชนิดนี้มีโครงสร้างแข็งแรงตลอดแนวการเคลื่อนที่ เหมาะกับงานเคลื่อนย้ายสิ่งของน้ าหนัก

มาก (Pick-and-Place) เช่น ล าเลียงชิ้นงานเข้าเครื่องจักร (Machine loading) จัดเก็บชิ้นงาน (Stacking) 
งานประกอบ (Assembly) ที่ไม่ต้องการเข้าถึงในลักษณะที่มีมุมหมุนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และงาน
ทดสอบต่างๆ เป็นต้น 
 

รูปที่ 1  Cartesian Robot และ Gantry Robot 

 
ที่มา: ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, Industrial Robotics, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551. 

 
b. Cylindrical Robot เป็นหุ่นยนต์ที่มีแกนที่ 1 เป็นแบบหมุน (Revolute) ส่วนแกนที่ 2 

และแกนที่ 3 เป็นแบบ Prismatic ที่จะท างานเคลื่อนที่ในรูปทรงกระบอกท าให้เคลื่อนที่เข้า
ออกบริเวณที่เป็นช่องโพรงเล็กๆ ได้สะดวก จึงมักใช้ในการหยิบยกชิ้นงาน (Pick-and-Place) 
หรือปูอนชิ้นงานเข้าสู่เครื่องจักร 
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รูปที่ 2  Cartesian Robot และ Gantry Robot 

 
ที่มา: ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, Industrial Robotics, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551. 

 
c. Spherical Robot (Polar) เป็นหุ่นยนต์ที่มีแกนที่ 1 และแกนที่ 2 เคลื่อนที่แบบหมุน 

(Revolute Joint) ส่วนแกนที่ 3 เคลื่อนที่แนวเส้นตรง มักใช้ในงานที่มีการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง 
(Vertical) ได้เพียงเล็กน้อย เช่น โหลดชิ้นงานเข้าออกจากเครื่องปั้ม (Press) หรือใช้ในงาน
เชื่อมจุด (Spot Welding) ได ้

 
รูปที่ 3  Spherical Robot (Polar) 

 
ที่มา: ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, Industrial Robotics, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551. 

 
d. Selective Compliance Assembly Robot Arm (SCARA Robot) เป็นหุ่นยนต์ที่มี

แกนที่ 1 และแกนที่ 3 หมุนรอบแกนแนวตั้ง และแกนที่ 2 จะเคลื่อนที่ขึ้นลง (Prismatic) ท า
ให้เคลื่อนทีข่ึ้นลงและแนวระนาบที่ไม่ต้องการการหมุนมากได้รวดเร็ว แม่นย าสูง มักใช้ในงาน
ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานตรวจสอบ (Inspection) งานบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
แต่ไม่เหมาะกับงานประกอบชิ้นส่วนเชิงกล (Mechanical Part) ที่ต้องหมุน (Rotation) ใน
ลักษณะมุมหลายมิติ 
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รูปที่ 4  SCARA Robot 

 
ที่มา: ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, Industrial Robotics, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551. 

 
e. Articulated Arm (Revolute) เป็นหุ่นยนต์ที่ทุกแกนจะเคลื่อนที่แบบหมุน (Revolute) 

คล้ายกับช่วงเอว ท่อนแขนบน ท่อนแขนล่าง ข้อมือของมนุษย์ จึงเข้าถึงต าแหน่งต่างๆ ได้ดี
และใช้งานได้หลากหลาย เช่น งานเชื่อม Spot Welding, Path Welding, งานยกของ, งาน
ตัด, งานทากาว, งานพ่นสี และงาน Sealing เป็นต้น 

 
รูปที่ 5  Articulated Arm 

 
ที่มา: ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, Industrial Robotics, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551. 

 
f. Spine Robot เป็นหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายงูที่มีความซับซ้อนในการควบคุมพิกัดและต าแหน่ง

ต่างๆ เหมาะกับการท างานในพ้ืนที่แคบที่ยากต่อการเข้าถึง 
 

รูปที่ 6  Spine Robot 

 
ที่มา: MGM and Sony Pictures, 2014 
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g. Parallel Robot เป็นหุ่นยนต์แบบคู่ขนานที่เป็นกลไกแบบปิด (Stewart Platform) หรือ
หุ่นยนต์สามเหลี่ยม (Delta Robot) ประกอบด้วยฐาน End Effector และขาแบบแกนต่อ
เลื่อนขับเคลื่อนด้วยกระบอกไฮดรอลิกส์หรือนิวแมติกส์ผ่านข้อต่อ universal joint ที่ใช้กด
อัดหรือยืดตัวจึงไม่เกิดการโค้งงอ ท าให้มีน้ าหนักเบาและสามารถเพ่ิมความรวดเร็วแม่นย าใน
การท างานได้ จึงนิยมน ามาใช้ในทางการแพทย์ การบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

 
รูปที่ 7  Parallel Robot 

 
ที่มา: http://www.directindustry.com, 2017 

 
(6) การแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ตามลักษณะตามรูปร่างภายนอก เป็นการแบ่งประเภทหุ่นยนต์จากรูปร่าง
การออกแบบหุ่นยนต์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

a. หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid Robot) เป็นหุ่นยนต์ที่มีการออกแบบคล้ายมนุษย์ที่อาจ
ออกแบบให้มีรูปร่างเต็มตัวหรือครึ่งตัว ประกอบด้วย 

 แอนดรอยด์ (Android) เป็นชื่อเรียกหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายผู้ชาย 

 จีนอยด์ (Gynoid) เป็นชื่อเรียกหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายผู้หญิง 
b. แอ็คทรอยด์ (Actroid) คือ หุ่นยนต์ที่เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ได้ เช่น กระพริบตา หรือ

หายใจ เป็นต้น 
c. นาโนบอท (Nanobot) เป็นหุ่นยนต์ที่มีขนาด 0.5 - 3 ไมครอน 
d. ไซบอร์ก (Cyborg) เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต หรือมีลักษณะครึ่งมนุษย์ครึ่งหุ่นยนต์ 

 
ปัจจุบันได้มีประเภทของหุ่นยนต์เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามวิวัฒนาการการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ทันสมัยมากขึ้น 

โดยเฉพาะการน าหลักการทางธรรมชาติ เช่น การเคลื่อนไหว การยึดเกาะของสัตว์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ มากขึ้น หรือเรียกว่า Bionik ตัวอย่าง Bio-inspired robotics 
เช่น Serpentine Robot เป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบคล้ายงูที่ถูกออกแบบให้เป็นปล้องๆ (Redundant Robots) 
ท าให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ดี  และยังสามารถเคลื่อนที่ใต้น้ าได้อีกด้วย 
หรือการพัฒนาหุ่นยนต์ด้วยการใช้วัสดุเนื้ออ่อนต่างๆ (Soft Robots) เพ่ือเลียนแบบแมงกะพรุนหรือปลาหมึก 
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รวมถึงการพัฒนา Collaborative Robot (Cobot) ที่เป็นหุ่นยนต์ซึ่งเหมาะแก่การท างานร่วมกับมนุษย์ได้
อย่างปลอดภัยมากขึ้น เป็นต้น  
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ลักษณะและความส าคญัของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในโลกและในไทย 

 

 ในอนาคตอันใกลน้ี้ หุ่นยนต์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของเรา โดยตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้น
มา การใช้งานหุ่นยนต์ที่มากขึ้นและหลากหลายส่งผลให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์โลกถึงจุดเปลี่ยนที่ส าคัญ โดยจะมี
ตลาดใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เกิดขึ้นมากมายที่เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ 
ยานพาหนะอัตโนมัติไร้คนขับ หุ่นยนต์บริการส าหรับผู้บริโภคทั่วไป หุ่นยนต์ส าหรับองค์กรธุรกิจ หุ่นยนต์ทาง
การแพทย์ หุ่นยนต์การทหาร และอากาศยานไร้คนขับ (UAVs) เป็นต้น ซึ่งในปี 2020 ที่จะถึงนี้จะเน้น
ความส าคัญที่การก าหนดรูปแบบและหน้าที่ของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส าหรับทศวรรษหน้า ที่
หุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทความส าคัญอย่างมากต่อชีวิตมนุษย์ โดยคาดว่าส่วนใหญ่ของการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วนี้จะถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มหุ่นยนต์บริการเป็นส่วนใหญ่ 
 
มูลค่าตลาดหุ่นยนต์ของโลก 

บริษัท Tractica เป็นบริษัทศึกษาคาดการณ์ตลาดของสหรัฐอเมริกาคาดว่า จ านวนหุ่นยนต์ที่ผลิตจะ
เพ่ิมขึ้นจาก 8.8 ล้านยูนิตในปี 2015 เป็น 61.4 ล้านยูนิตในปี 2020 โดยมากกว่าครึ่งมาจากหุ่นยนต์ส าหรับ
ผู้บริโภคในครัวเรือน และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงกว่า 151 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2020 
โดยหุ่นยนต์ส าหรับผู้ใช้ทั่วไป, หุ่นยนต์ส าหรับองค์กรธุรกิจ, ยานพาหนะอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับ จะ
มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมากกว่าตลาดอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม โดยจะมีผู้ประกอบการและตลาดใหม่ๆ 
เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เช่น AI 
machine vision, voice and speech recognition, tactile sensors และ gesture control ที่จะท าให้
ความสามารถของหุ่นยนต์ในแง่ของการท างานโดยอัตโนมัติสูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน 
 

รูปที่ 8  มูลค่าตลาดโลกของหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ที่ใช้ภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม 

 
ที่มา: https://www.tractica.com 

https://www.tractica.com/wp-content/uploads/2015/11/MD-RMF-4Q15-chart.jpg
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ส าหรับการเติบโตของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโลกในปี 2014 นั้น International Federation of 
Robotics (IFR) ได้คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 15 ต่อปี (CAGR) โดยจะเพ่ิมเป็นสองเท่าในปี 
2018 มีปริมาณ 400,000 ยูนิตต่อปี โดยร้อยละ 70 ของยอดขายทั้งหมดจะอยู่ที่ประเทศจีน ญี่ปุุน 
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และเยอรมนี เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีอัตราการแทนท่ีแรงงานด้วยหุ่นยนต์สูงนั้นเอง 

 

รูปที่ 9  ประเทศที่มีปริมาณการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากท่ีสุดในโลก ปี 2010-2014 

 
ที่มา: http://en.ofweek.com 

 
รูปที่ 10  ล าดับประเทศท่ีมีอัตราส่วนการแทนท่ีของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมต่อแรงงาน 10,000 คน  

(robot density) สูงกว่าค่าเฉลี่ย 

 
ที่มา: International Federation of Robotics (IFR), 2014 

 
สมาคมหุ่นยนต์ของญี่ปุุน (Japan Robot Association) ประเมินว่า แนวโน้มความต้องการใช้หุ่นยนต์

ของโลกมีอัตราเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าปี 2568 หุ่นยนต์ทุกประเภทจะมีมูลค่ารวม 66,400 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยเป็นหุ่นยนต์บริการประมาณ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และ Industrial Development 

Units 

http://www.thansettakij.com/wp-content/uploads/2016/09/eic2.jpg
http://www.thansettakij.com/wp-content/uploads/2016/09/eic2.jpg
http://www.thansettakij.com/wp-content/uploads/2016/09/eic2.jpg
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Bureau (IDB) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวัน คาดว่าในปี 2563 ตลาดหุ่นยนต์ทุกประเภท
จะมีมูลค่ารวมสูงถึง 1,400,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่ามูลค่าตลาดรถยนต์ทั้งโลก โดยบริษัทผู้ผลิต
หุ่นยนต์ชั้นน าของโลก ได้แก่ บริษัท ABB, Yaskawa Motoman Robotics, Fanuc Ltd., KUKA Robotics 
Corporation, Kawasaki Heavy Industries Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Nachi Robotic 
System Inc., Panasonic Corporation, Universal Robots, Daihen Corporation (OTC, Nachi), 
Denso Corporation, Epson America Inc., Dyson และ Robotnik  

 
ทั้งนี้ หากแบ่งการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตามสหภาพยุโรปจะได้สัดส่วนของการน าไปใช้งาน 

ได้แก่ Handling operations (ร้อยละ 54) Welding and soldering (ร้อยละ 30) Dispensing (ร้อยละ 5) 
Assembling/Disassembling (ร้อยละ 5) Processing (ร้อยละ 4) และใช้งานในรูปแบบอ่ืนๆ (ร้อยละ 2) 
 

มูลค่าตลาดหุ่นยนต์ในเอเชีย 

ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนตลาดหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นอันดับหนึ่งที่มีมูลค่าตลาดสูงถึง
ร้อยละ 40 ของตลาดหุ่นยนต์โลก โดยในปี 2014 ทั่วโลกมีมูลค่าตลาดหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติประมาณ 
5.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่าอัตราจะสูงขึ้นปีละประมาณร้อยละ 15 และคาดว่าในปี 2020 จะ
มีค่าใช้จ่ายด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติประมาณ 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐที่เอเซียจะยังคงเป็นผู้น าตลาด
ในการขายหุ่นยนต์ที่จะมียอดขายหุ่นยนต์เพ่ิมขึ้นจากประมาณ 140,000 ยูนิตในปี 2014 เป็น 275,000 ยูนิต
ในปี 2018 ท าให้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในโลก และการวิเคราะห์ส่วนแบ่งยอดขายหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมทัว่โลกจ าแนกตามตลาดส าคัญในเอเชียปี 2015 ของ Economic Intelligence Center ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า จีนจะมีส่วนแบ่งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44 ของตลาดเอเซีย 

รูปที่ 11  ส่วนแบ่งยอดขายหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกจ าแนกตามตลาดส าคัญในภูมิภาคเอเชียของปี 2015 

 
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ International Federation of Robotics (IFR), 2014 

http://www.thansettakij.com/wp-content/uploads/2016/09/eic3.jpg
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นอกจากนี้ การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของการน าระบบอัตโนมัติไปใช้ในการผลิตของจีนและประเทศ
อ่ืนๆ ทั่วโลก เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิต จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สาเหตุที่ท าให้มีความต้องการใช้งานหุ่นยนต์เพ่ิมขึ้นได้แก่ ความต้องการใช้งาน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การเพ่ิมการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูา ความต้องการประสิทธิภาพในการใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงการใช้วัสดุใหม่ทดแทนหุ่นยนต์แบบเก่า นอกจากนี้ การลดลงของเวลาในการผลิต 
เพ่ือผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ๆ ทีเ่พ่ิมข้ึน ยังส่งผลให้เกิดการอัพเกรดอุปกรณ์อัตโนมัติที่เพ่ิมขึ้นอีกด้วย 
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นโยบายและมาตรการส่งเสรมิอตุสาหกรรมหุน่ยนต์ของนานาชาติ 

 
 ปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นอย่าง
มาก เห็นได้จากการที่รัฐบาลของประเทศนั้นๆ ได้มีการจัดท าและก าหนดนโยบาย กลไก และมาตรการส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ของประเทศ  เ พ่ือเป็นทิศทางในการเร่ งพัฒนาและยกระดับ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาวิธีการ
ผลิตที่ทันสมัย ตลอดจนการส่งเสริมการใช้งานในประเทศและลดการพ่ึงพาบริษัทต่างชาติ เป็นต้น 
 

(1) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเทศจีนได้พยายามสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการใช้
ระบบอัตโนมัติ ตัวเลขล่าสุดแสดงให้เห็นว่ายอดขายของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของจีนในปี 2014 เพ่ิมขึ้นไปอยู่ที่
ประมาณ 57,000 ยูนิต (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 56) จากการศึกษาสถิติของหุ่นยนต์โลก ในปี 2015 โดย the 
International Federation of Robotics (IFR) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศจะได้รับประโยชน์จากการ
ที่รัฐบาลจีนได้วางแผนรูปแบบการแข่งขันแบบใหม่ในแผน "China Manufacturing 2025" 

ในระบบการผลิตแบบใหม่ของจีนนี้ หุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมาก ในปีที่ผ่านมา
ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ของจีนมีการชะลอตัวลง ในขณะที่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์โตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพียงแค่ห้าปี
ที่ผ่านมาความต้องการส าหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในประเทศจีนก็เกือบจะเทียบเท่ากับในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ประมาณ 15,000 หน่วย) ปริมาณการขายในประเทศจีนในช่วงปี 2014 คือ 57,000 ยูนิต 
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาขายได้ 26,200 ยูนิตในปีเดียวกัน จากการคาดการณ์ของ IFR คาดว่ายอดขายใน
ประเทศจีนจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากถึง 150,000 ยูนิตในปี 2018 

อนาคตการเติบโตของของตลาดหุ่นยนต์ เห็นได้จากในปัจจุบันจีนยังมีการน าหุ่นยนต์ไปใช้ทดแทน
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่ า เพียง 36 ยูนิตต่อพนักงาน 10,000 คน ซึ่งค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับ
ประเทศผู้น าด้านหุ่นยนต์ 5 อันดับแรกในโลก เกาหลีใต้ 478 ยูนิตต่อพนักงาน 10,000 คน (ในปี 2014) ตาม
ด้วยญี่ปุุน (315 ยูนิต), เยอรมนี (292 ยูนิต) และสหรัฐอเมริกา (164 ยูนิต) 

จากสถิติที่ผ่านมา ตลาดหุ่นยนต์ของจีนส่วนใหญ่อยู่ที่อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งส่วนแบ่งการตลาดยัง
ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ แต่มีอัตราการเติบโตที่จ ากัด ตลาดที่ที่มีศักยภาพการเติบโตอย่าสูงคืออุตสาหกรรมทั่วไป 
เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาในบ้าน 3C, อาหาร และอาหารสัตว์, ยางและพลาสติก, เซรามิก, ผลิตภัณฑ์
โลหะ, ยา และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ ก็สามารถที่จะคาดการณ์ว่า
ความต้องการในอนาคตของจีนส าหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะเก็บเพ่ิมขึ้นเป็นระยะเวลานานที่จะมาแม้จะมี
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและชะลอตัวลงอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศจีน  
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แผน “China Manufacturing 2025” (หรือ "Made in China 2025 Initiative") ที่รัฐบาลจีน
ได้จัดท าขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมใน 2 ด้าน คือ (1) การใช้งานหุ่นยนต์ และ (2) อุตสาหกรรมการผลิต
หุ่นยนต์ โดยมีเนื้อหาในแผนสรุปได้ดังนี้ 

 การพัฒนาวิธีการผลิตที่ทันสมัย และการส่งเสริมการใช้งาน  

 ลดการพึ่งพาบริษัทต่างชาติ และส่งเสริมการผลิตในประเทศ 

 แผนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ 30 ปี ซึ่งเป็นแผนใหญ่ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศจีน 
จากการเป็น "big industrial country" ประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไปสู่ “powerful 
industrial country” ประเทศอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

 โดยแผนการส่งเสริมดังกล่าวนี้ก็ยังคงด าเนินการอยู่ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของจีนจะอยู่ในช่วงชะลอตัวก็
ตาม 
 
แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีน ได้แก่ 

 มีข้อก าหนดของรัฐบาลและมาตรการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยมี
เปูาหมายสูงสุดคือการส่งออกผลิตภัณฑ์ 

 เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าและมาตรการจูงใจในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 

 มาตรการทางภาษีให้กับผู้ใช้ และผู้ผลิตหุ่นยนต์ที่มีการจ้างงานภายในประเทศ 

 มีมหาวิทยาลัยที่สอนด้านเทคนิค และ มีสิ่ งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัย เ พ่ือผลิตผู้มี
ความสามารถทางวิศวกรรมให้กับประเทศ 

 ค่าแรงที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้โรงงานหันมาใช้เครื่องจักรมากขึ้น 

 แรงงานที่มีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากนโยบายลูกคนเดียวในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและที่พักท่ีสูง ไม่คุ้มกับการจ้างงานระยะสั้น  

 การเพ่ิมขึ้นของผู้ผลิตรถยนต์ เพ่ือตอบสนองความต้องการภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก  การที่
จีนจะผลิตรถเพ่ือแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้นั้น ไม่เพียงแค่การแข่งขันด้านราคา แต่จีนมีการ
ปรับปรุงคุณภาพและเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งหุ่นยนต์เป็นตัวช่วยให้จีนประสบความส าเร็จได้ 

 การลงทุนในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อย่างจริงจังของบริษัท Foxconn และ Apple ที่มาตั้งฐาน
การผลิตสินค้าในจีน 

 การเพ่ิมข้ึนของชนชั้นกลางและชั้นสูงที่พอใจจะจ่ายเงินจ านวนมากเพ่ือชื่อสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูง  
 
นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีน 

 จีนได้มีการก าหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงใน“Guidelines on Promoting the 
Development of the Industrial Robotics Industry” โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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สารสนเทศเป็นผู้จัดท าขึ้นเมื่อปี 2013 ซึ่งนโยบายสนับสนุนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมีเปูาหมายที่จะส่งเสริมการ
ผลิตหุ่นยนต์ในประเทศ เพิ่มส่วนแบ่งตลาดสินค้า high-end ในประเทศ และเพ่ิมปริมาณการใช้งานหุ่นยนต์ใน
ประเทศให้สูงขึ้น 
 
ตารางที่ 2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนในแผน “China Manufacturing 
2025” 

เปูาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรม  สนับสนุนให้มีบริษัทชั้นน า  3 -5 แห่งที่ สามารถแข่ งขันกับ
ต่างประเทศ และสร้าง 8-10 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ภายในปี 2020 

 ยกระดับของนวัตกรรมเทคโนโลยี และเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันกับต่างประเทศ เพ่ิมส่วนแบ่งทางตลาดของสินค้าระดับ 
high-end ให้ได้ 45 % และเพ่ิมปริมาณการใช้หุ่นยนต์ให้มีจ านวน
มากกว่า 100 ยูนิต (หุ่นยนต์ 1 ยูนิต ต่อจ านวนแรงงาน 10,000 
คน) 

กิจกรรมหลัก  เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ , shipping, อิเลคทรอนิกส์ และ
ด้านการทหาร 

 ส่งเสริมการพัฒนา system integrators, การออกแบบ, การผลิต, 
การทดสอบ และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ตลอดจนเพ่ิมปริมาณการผลิต
ชิ้นส่วนหลักๆ 

 สนับสนุนบริษัทชั้นน าเพื่อให้ประกอบการได้ส าเร็จ 

 แผนการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเน้นตอบสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมท้องถิ่นในภูมิภาค 

 โปรโมทรูปแบบการน าไปใช้งานต่างๆ รวมทั้งการยกระดับ
อุตสาหกรรม 

 บริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมและมาตรฐานทางด้านเทคนิค
ต่างๆ 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมี
วัตถุประส่งค์เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นหลัก 

มาตรการรองรับ  จัดท ากรอบแผนงานส าหรับความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน 

 เผยแพร่ข้อมูลด้านความต้องการใช้งานหุ่นยนต์และข้อมูลด้านการ
ผลิต เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
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 ให้การสนับสนุนเชิงนโยบาย มาตรการสนับสนุนเงินทุน มาตรการ
ภาษ ี

 เสริมความเข้มแข็งให้กับบทบาทของกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหลาย 

 สนับสนุนการฝึกอบรมบุคคลากร 

 
 
 
นโยบายเกี่ยวกับอัตราภาษีน าเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของจีน 

จากตารางด้านล่าง แสดงรายการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีการน าเข้าและต้องเสียอากรขาเข้า ซึ่ง
หุ่นยนต์ภายใต้รหัส HS 8479.5010 : หุ่นยนต์มัลติฟังก์ชั่น เป็นประเภทที่ได้รับการสนับสนุนให้ยกเว้นภาษี 
(free trade) และต่อมาในปี 2014 ได้เพ่ิมประเภทของหุ่นยนต์ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเข้าไปอีก 5 ประเภท 
ได้แก่ spray painting robots, conveyor robots, resistive spot welding robots, arc welding robots 
and laser welding robots ในขณะที่หุ่นยนต์อุตสาหกรรมประเภท conveyor robot ที่อยู่ในประเภทมัลติ
ฟังก์ชั่นก่อนหน้าที่ถูกแยกออกมาและจัดเก็บภาษีท่ีร้อยละ 5  

 ทั้งนี้ ในปี 2015 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในประเภทอัตราภาษีน าเข้า ซึ่งยังคงอัตราภาษีชั่วคราวที่ร้อย
ละ 5 ส าหรับ resistive spot welding robots และ laser welding robots ซ่ึงจากนโยบายภาษีนี้ส่งผลให้มี
การน าเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสูงถึง 35,000 ยูนิต ใน 10 เดือนแรกของปี 2014 โดยร้อยละ 98 ของทั้งหมด
เป็นหุ่นยนต์มัลติฟังก์ชั่น 

ตารางที่ 3 อัตราภาษีน าเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม, ปี 2015 

 
แนวโน้มในอนาคตของนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีน 
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 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รัฐบาล
กลาง ได้ร่วมกันจัดท านโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในแผน 5 ปี ข้างหน้าของจีน ซึ่งแนวโน้มตลาด
ของจีนจะมีการเติมโตอย่างมากในอนาคต แต่เนื่องจากตลาดในปัจจุบันถูกครอบครองโดยบริษัทต่างชาติเป็น
ส่วนใหญ่ และผู้ผลิตจีนยังต้องพ่ึงพาชิ้นส่วนหลักจากต่างประเทศ เช่น reducers และ servomotors ดังนั้น
รัฐบาลจีนจึงเน้นนโยบายต่อไปนี้ 

 ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ผลิตในประเทศเป็นอันดับแรก  

 มีสัญญานที่อาจจะเลือกที่จะเก็บภาษีน าเข้าเพ่ิมขึ้นเพ่ือปกปูองผู้ประกอบการจีน  

 ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการในประเทศ ที่ท า R&D เกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
และชิ้นส่วนหลักๆ ซึ่งได้มีการสนับสนุนแก่บริษัทท่ีเข้าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเท่านั้น เพ่ือเลี่ยงปัญหาการ
ผลิตที่มากเกิน 

 จัดตั้งศูนย์ทดสอบและวิเคราะห์ของรัฐ 

 โปรโมทการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกลุ่มใหม่ๆ โดยเรียงความส าคัญของอุตสาหกรรมก่อนหลัง 

 
(2) ประเทศญี่ปุ่น 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา ญี่ปุุนยังคงรักษาสถานะของการเป็น “มหาอ านาจทางหุ่นยนต์” ใน
ด้านต่างๆ เช่นการผลิตและการใช้หุ่นยนต์ ดังเห็นได้จากข้อมูลการผลิตต่างๆ ที่ญี่ปุุนภูมิใจน าเสนอไปทั่วโลก 
ในขณะเดียวกันญี่ปุุนก าลังเผชิญกับยุคที่มีอัตราการเกิดต่ า ประชากรสูงอายุเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็วเป็น
ประวัติการณ์ ฯลฯ ท าให้ญี่ปุุนกลายเป็นประเทศที่ต้องคิดทางแก้ปัญหาที่ท้าทายนี้ก่อนประเทศอ่ืนๆ ซึ่งญี่ปุุน
มองว่าปัญหาต่างๆ เช่น การลดลงของประชากรในวัยแรงงานและการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ
สังคมนี ้สามารถที่จะรับมือได้ถ้ามีการน าหุ่นยนต์มาใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 ปัญหาต่างๆ ทางสังคม ที่ผลักดันให้ญี่ปุุนหันมาเร่งพัฒนาหุ่นยนต์ 
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ที่มา: NEDO: New Energy and Industrial Technology Development Organization, 
Robot and Machinery System Technology Department, Yuko KAKIMOTO, 2015 
 
 
ในอีกมุมหนึ่ง ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ยุโรป อเมริกา และประเทศที่ก าลังมาแรงเช่นจีน มีความ

สนใจใช้หุ่นยนต์เป็นกุญแจส าคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และประเทศเหล่านั้นก าลังไล่ตามญี่ปุุน
มาอย่างรวดเร็วโดยโครงการที่น าโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ เบื้องหลังของการแข่งขันรูปแบบใหม่
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับหุ่นยนต์นี้ มาจากการเข้าสู่ยุคของ IoT ที่ข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายเสมือนได้เข้ามี
บทบาทส าคัญในการแข่งขันอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลจ านวนมากนี้จะเป็นแรง ผลักดันความก้าวหน้าของ
หุ่นยนต์ในการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในยุคนวัตกรรมนี้ จากแนวโน้มทั่วโลก ประเทศญี่ปุุนมีศักยภาพสูงในการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สั่งสมมาเพ่ือก้าวไปสู่ “การปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ (Robot 
Revolution) ที่มีหุ่นยนต์เป็นหลัก ซึ่งการปฏิวัติหุ่นยนต์ (Robot Revolution) ของญี่ปุุนหมายถึง: 

1) การเปลี่ยนสิ่งที่ยังไม่เป็นหุ่นยนต์ให้เป็นหุ่นยนต์ โดยใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และ
เทคโนโลยี AI (เช่น รถยนต์ที่ใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟูา, โทรศัพท์มือถือ และ บ้านเรือน ซึ่งจะ
พิจารณาจากประเภทของหุ่นยนต์ต่อไป) 

2) การใช้หุ่นยนต์ในหลายสาขาจากโรงงานการผลิตไปยังการใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะน าไปสู่; 
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3) การสร้างสังคมที่ใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิม มีความสะดวกสบาย และมีความมั่งคั่ง โดยจะถูกสร้างขึ้นผ่านการ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกในด้านงานฝีมือและการบริการ รวมถึงการช่วยแก้ปัญหา
สังคมท่ีเกิดข้ึน 

 
รูปที่ 13 ประวัติการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ของญี่ปุุน 

 

 
ที่มา: NEDO: New Energy and Industrial Technology Development Organization, 
Robot and Machinery System Technology Department, Yuko KAKIMOTO, 2015 

 
แผนงาน โครงการ และหน่วยงานที่ส าคัญๆ ของญ่ีปุ่น 

1) มีการก่อตั้งสมาคม The Japan Robot Association (JARA) (ตั้งแต่ป ี1972) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

 สนับสนุนด้าน R&D และการใช้ประโยชน์หุ่นยนต์ 

 เสนอนโยบายที่ส าคัญแก่รัฐบาล 

 ก าหนดนโยบายขั้นพื้นฐานและแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์
เพ่ือใช้ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

 เสนอแนะสิทธิพิเศษต่างๆ ทางการค้า เช่น ด้านภาษี และแหล่งทุน  

2) มีการตั้งโครงการ WARCOR research project (ปี 1982) 

 ประกอบด้วยนักวิจัยและอาจารย์จาก 10 มหาวิทยาลัย, บริษัทก่อสร้าง 9 บริษัท และผู้ผลิต
เครื่องจักร 2 บริษัท 

 ร่วมกันพัฒนาระบบการผลิตอัตโนมัติ/หุ่นยนต์ (ตั้งแต่การออกแบบ, พัฒนาระบบ และก าหนด
มาตรฐาน) 
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3) มีการจัดท า “ยุทธศาสตร์การพัฒนาหุ่นยนต์ (New Robot Strategy)” (ปี 2015) โดย Ministry of 
Economic, Trade and Industry 

 ช่วยฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ 

 แก้ไขการขาดแคลนแรงงาน 

 รองรับสังคมผู้สูงอายุ 
 
3 มาตรการหลักในการปฏิวัติอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของญี่ปุ่น ใน New Robot Strategy 

1) เน้นการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมหุ่นยนต์ของโลก เร่งเสริมความเข้มแข็งในการสร้างความสามารถเชิง
สร้างสรรค ์โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  

• สร้างโอกาสในการจับคู่ผู้ใช้งานกับผู้ผลิต (demand and supply) 

• มุ่งสร้างความเป็นมาตรฐานระดับโลก ภายใต้การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

• เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต และการเผยแพร่ในระดับสากล 
2) เน้นการเป็นสังคมชั้นน าตัวอย่าง (Showcase) ของโลกในการใช้งานหุ่นยนต์ (เน้นการใช้งานจริงใน

ชีวิตประจ าวัน และในทุกระดับอุตสาหกรรมและบริการ) 

• ผลักดันด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้งาน  

• เตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมก่อนที่จะน าหุ่นยนต์ไปใช้งาน 
3) เน้นการเป็นผู้น าโลกด้านยุทธศาสตร์ส าหรับหุ่นยนต์ในอนาคต 

• วางแผนเตรียมความพร้อมต่อการมาถึงของสังคมอนาคต (ภายใต้ IoT เช่น การใช้งานหุ่นยนต์กับ 
big-data, network และ AI) 

 
เป้าหมายในปี 2020 

 ตลาดของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ให้มีการเติบโตเป็น 2 เท่าจากปัจจุบัน 

 มีอัตราการเติบโตทางการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 2 

 มีการน าหุ่นยนต์ไปใช้ในภาคการผลิตขนาดใหญ่ ร้อยละ 25 และ ภาคการผลิตขนาดกลางและเล็ก 
ร้อยละ 10 

 มีการเผยแพร่โมเดลตัวอย่างในการน าหุ่นยนต์ไปใช้ในโรงงาน จ านวน 30 ราย/ปี 

 มีการเชื่อมต่อมาตรฐานด้านต่างๆ และฐานข้อมูลร่วมกัน รองรับการพัฒนาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 
กว่า 1,000 ชนิด 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 The Japan Robot Association (JARA) 
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 Ministry of Economy, Trade and Industry 

 Ministry of Internal Affairs and Communications 

 Fire and Disaster Management Agency 

 Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 

 Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

 Ministry of Land Infrastructure and Transport 
 

Roadmap และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของรัฐบาลญี่ปุ่น 

 ญี่ปุุนได้จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยส่งเสริมหุ่นยนต์ในทุก sector ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวจะประกอบด้วยแนวทางการผลักดันให้
ไปสู่มาตรฐานระดับโลก, จัดให้มี Robot Olympic, พัฒนาบุคลากร, ให้รางวัลแก่กรณีหุ่นยนต์ยอดเยี่ยม และ
ปฏิรูปตลอดจนโปรโมทกฏระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังมีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 14 

 
รูปที่ 14 แผนปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศญี่ปุุน 

 

 
 

ที่มา: NEDO: New Energy and Industrial Technology Development Organization, Robot and 
Machinery System Technology Department, Yuko KAKIMOTO, 2015 
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การส่งเสริมการปฏิรูปการก ากับดูแลที่ดีมีความสมดุลทั้งในส่วนของกฎระเบียบและกฎสถาน

ประกอบการโดยมุ่งเปูาไปที่การใช้หุ่นยนต์ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นผ่านทาง “Robot Revolution 
Initiative” (แนวคิดการปฏิวัติหุ่นยนต์) โดยประสานงานกับรัฐบาลและสภาฯ ปฏิรูปกฎหมายและระบบที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างสังคมหุ่นยนต์ให้เกิดขึ้นโดยปราศจากอุปสรรค ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ให้มีกระบวนการตรวจสอบก่อนเปิดตลาดส าหรับอุปกรณ์การแพทย์แบรนด์ใหม่ (พระราชบัญญัติ
การรักษาความปลอดภัยคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ , 
ผลิตภัณฑ์ปฏิรูปและเซลล์บ าบัดผลิตภัณฑ์ยีนบ าบัด และเครื่องส าอาง)  

ออกกฎระเบียบเพ่ือรับมือกับอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบใหม่ที่ใช้หุ่นยนต์ เช่น หุ่นยนต์ผ่าตัด
ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของผู้ปุวย เป็นต้น โดยด าเนินการตรวจสอบก่อนเปิดตลาด 
เพ่ือให้เกิดความราบรื่นส าหรับอุปกรณ์การแพทย์แบรนด์ใหม่ รวมทั้งเพ่ิมปริมาณอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติในระยะเวลาการทบทวนมาตรฐาน (10 เดือน ส าหรับรายการที่มี
ความส าคัญ) ขึ้นเป็น ร้อยละ 80 ใน ปี 2018 

 พระราชบัญญัติจราจรและขนส่งทางบก (อุปกรณ์ไฟฟูาอ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายส่วน
บุคคลที่ใช้บนถนนสาธารณะ)  

นอกเหนือไปจากการผ่อนปรนมาตรฐานส าหรับยานพาหนะและการขนส่งทางถนน บนข้อมูล
จากผลการประเมินของ "การประเมินผลและการวิจัยของคณะกรรมการเขตปฏิรูปโครงสร้างพิเศษ" 
ซึ่งมีการวางแผนที่จะด าเนินการในช่วง FY2014 ถึงวิธีที่จะจัดการกับอุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
การเคลื่อนไหวเหล่านี้ รวมถึงวิธีที่จะอนุญาตให้ใช้ "ระบบพิเศษส าหรับการทดสอบในภาคสนาม" ได้ 
ซึ่งออกมาในปี 2014 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อากาศยานไร้คนขับ (กฎหมายการบินและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง) 

ออกกฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับหุ่นยนต์อากาศยานไร้คนขับชนิด (UAV) ซึ่งคาดว่าจะน ามาใช้ใน
สถานที่เกิดภัยพิบัติและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับยานพาหนะทางอากาศที่มีขนาดใหญ่ การออก
กฎเกณฑ์ภายในประเทศจะต้องได้รับการพิจารณามาตรฐานระหว่างประเทศขององค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2019 หรือหลังจากนั้น และส าหรับอากาศยาน
ไร้คนขับขนาดเล็ก อยู่ในระหว่างการศึกษาและพิจารณาต่อไป 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและการซ่อมแซม 
เป็นการก าหนดวิธีที่ถูกต้องส าหรับการใช้หุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกฎที่เกี่ยวข้องกับ

หุ่นยนต์ที่ใช้ในการส ารวจที่ถูกต้อง โดยจะก าหนดจากการทดสอบในสถานที่ที่ต้องการตรวจสอบจริง 
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ทดลอง และประเมินผลการตรวจสอบ เพ่ือน ามาก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของหุ่นยนต์ส าหรับ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคตอไป 

 กฎ/ระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้บริโภคในการใช้งานหุ่นยนต์รูปแบบใหม่ที่ท างาน
อัตโนมัติหรือใช้การควบคุมระยะไกลส าหรับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน  โดยก าหนดวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบหาสาเหตุในการที่หุ่นยนต์อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ก าหนด
มาตรฐานเทคโนโลยีควรจะเป็นส าหรับอุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟูาในครัวเรือนบนพ้ืนฐานของ
การพัฒนาเทคโนโลยีและแนวโน้มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง 

 ก าหนดกฎระเบียบการใช้หุ่นยนต์ในการปฏิบัติงานส ารวจที่เกี่ยวข้องกับแก๊สแรงดันสูง เช่น ส ารวจ
โดยใช้การมองเห็นทดแทนการท างานโดยมนุษย์ 

 
รูปที่ 15 Roadmap ส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในแต่ละด้านของญี่ปุุน 
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(3) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใต้ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในการออกแบบและผลิตหุ่นยนต์มาไม่ต่ า
กว่า 35 ปีแล้ว มีการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งอิเลคทรอนิกส์ เคมี  ผลิตเรือ ผลิตเหล็กกล้า และ
อุตสาหกรรมหลักอ่ืนๆ โดยตั้งแต่ปี 2008 ได้มีการวางแผนปฏิบัติการและโครงการริเริ่มอย่างเป็นรูปธรรม ได้
ด าเนินการตามล าดับและออกพระราชบัญญัติหลายฉบับเพ่ือส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ท าให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ของประเทศเกาหลีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 21 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คาดว่าระดับความก้าวหน้า 
น่าจะอยู่ประมาณวิ่งตามหลังประเทศที่เป็นผู้น าด้านหุ่นยนต์ (เยอรมัน อเมริกาและญี่ปุุน) อยู่ 2-3 ปี  มี
แนวทางในการพัฒนาโดยจัดกลุ่มของอุตสาหกรรมภาคการผลิตเป็น Cluster  เพ่ือให้แต่ละกลุ่มรวมตัวกัน
พัฒนานวัตกรรมระบบอัตโนมัติเฉพาะที่เหมาะสมส าหรับแต่ละกลุ่มมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลด
ต้นทุนจากปัญหาค่าแรงงานสูง มีทั้งโปรแกรมท่ีรัฐบาลเป็นผู้น าและเอกชนเป็นผู้น า 

 
แผนแม่บทหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Intelligent Robot Master plan) 

ในปี 2009 กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน ได้ประกาศแผนหลัก (ปี 2009 -2013) ครั้งที่
หนึ่งในการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Intelligent Robot Master plan) อย่างจริงจังเพ่ือเพ่ิมความชัดเจนใน
การชักน าประเทศไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยเน้นที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก่อน ใน
ขณะเดียวกันก็พัฒนาด้านการผลิตและการส่งเสริมพ้ืนฐาน มีการริเริ่มโครงการน าร่องต่างๆและออก
พระราชบัญญัติหลายฉบับมาเรื่อยๆ เพ่ือก าหนดให้รัฐบาลท าหน้าที่ก ากับดูแลและปรับปรุงแผนงานอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ (พรบ.) พัฒนาและส่งเสริมหุ่นยนต์อัจฉริยะ  (Intelligent Robot 
Development and Promotion Act) ใน พรบ. หมวดที่ 2 มาตราที่ 5 ได้ก าหนดเรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติ
การในการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะว่า  รัฐบาลจะต้องจัดท าแผนพ้ืนฐาน (ปรับปรุงแผนหลัก) ทุกๆ 5 ปี เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์หลักของ พรบ. การส่งเสริมการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะและการน าไปใช้งาน ( Intelligent 
Robots Development and Distribution Promotion Act)  โดยแผนเบื้องต้นจะต้องประกอบด้วย 

(1) ก าหนดทิศทางในการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะและการส่งเสริมการน าไปใช้งาน 
(2) ก าหนดเปูาหมายระยะกลางและระยะยาว ในการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะและการส่งเสริมการ

น าไปใช้งาน 
(3) เนื้อหาเก่ียวกบัการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะ การส่งเสริมวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และก่อตั้งหน่วยงาน

มารับหน้าที่ด าเนินการในด้านต่างๆ 
(4) เนื้อหาเก่ียวกับการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะและการ

ส่งเสริมการน าไปใช้งาน 
(5) เนื้อหาเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติและกฎบัตรจริยธรรมหุ่นยนต์ (Charter of Ethics)d 

http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=17399&type=part&key=18
http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=17399&type=part&key=18
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(6) เนื้อหาเก่ียวกับการก าหนดทิศทางศูนย์บริหารจัดการในการก ากับดูแลโครงการต่างๆด้านหุ่นยนต์
อัจฉริยะ 

(7) เนื้อหาอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะและการส่งเสริมการน าไปใช้งาน 
 
ในปี 2010 กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน (Ministry of Trade, Industry and Energy) 

ได้ก่อตั้ง the Korea Institute for Robot Industry Advancement (KIRIA) เพ่ือก ากับดูแลการส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์โดยเฉพาะ  KIRIA ได้ใช้มาตารการส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์หลายมาตรการ 
ได้แก่ การก าหนดนโยบายหุ่นยนต์, การจัดประชุมหารือแลกเปลี่ยนด้านหุ่นยนต์, กิจกรรมเกี่ยวกับการก าหนด
มาตรฐาน และโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุปกรณ์ทดสอบหุ่นยนต์ มีการริ่ เริมโครงการหุ่นยนต์น าร่อง 
“Promoted” ด้วยงบประมาณปีละ $20 ล้านตั้งแต่ปี 2011 นอกจากนี้ ยังรับหน้าที่ในการสร้างศูนย์วิจัยและ
พัฒนาหุ่นยนต์ 

ในเดือน ก.ค. 2014  กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน ได้ประกาศแผนหลักระยะกลาง (ปี 
2014-2018) ครั้งที่สอง ในการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Intelligent Robot Master plan) โดยเน้นการขยาย
ไปสู่ภาคการผลิตและการบริการ  การยอมรับในความก้าวหน้าของวิทยาการหุ่นยนต์และการหลอมรวมกับ
อุตสาหกรรมหลัก มาจนถึงปี 2014 ก็เริ่มเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น จากปี 2009 ถึง 2012 ยอดการ
ขายหุ่นยนต์เพ่ิมขึ้นจาก 940 ล้านเหรียญ เป็น 2 พันล้านเหรียญ การส่งออกเติบโตขึ้นจาก 96 ล้านเหรียญ 
เป็น 590 ล้านเหรียญ และส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นจาก 5,068 คน เป็น 10,515 คน ท าให้ความความ
หนาแน่นของประชากรหุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมทั่วไปของประเทศเกาหลีมากกว่า
ประเทศพัฒนาแล้วอ่ืนๆ ดังแสดงในรูปที่ 16 
 

รูปที่ 16 ความหนาแน่นของประชากรหุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศเกาหลี 

 
ที่มา: http://www.asianroboticsreview.com/korea-2.html 
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KIRIA ได้สร้างรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้ระบบสนันสนุนและเครื่องมือของคลัสเตอร์ในการ
ให้ความช่วยเหลือกับอุตสาหกรรมตลอดทุกระยะในวงจรการพัฒนาหุ่นยนต์ของประเทศ ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา
ไปจนถึงการน าไปใช้ในเชิงพานิชย์ ดังแสดงในรูปที่  18 รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรด้วยแนวทางที่
สร้างสรรค ์

รูปที่ 17 การสนับสนุนของ KIRIA ตลอดทุกระยะในวงจรการพัฒนาหุ่นยนต์ 
 

 
ที่มา: http://www.kiria.org/images/kiria/sub/KIRIA_brochure_eng.pdf 

 
แผนหลักในระยะที่สอง ได้ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน 3 ด้าน คือ (1) ขยายตลาด

ภายในประเทศโดยการสร้างระบบบริหารจัดการงานหุ่นยนต์ที่ช่วยให้ท างานได้เกิดประสิทธิผล  (2) ปรับปรุง
ตลาดต่างประเทศโดยพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (3) เพ่ิมจ านวนและ
ศักยภาพของบริษัทหุ่นยนต์ภายในประเทศ 

ในแผนหลักในระยะที่สองนี้ มีก าหนดที่จะพัฒนารากฐานของการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ และมุ่งสู่
การเป็นผู้น าและการสร้างอุปสงค์ใหม่ตลาดใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วยโครงการน าร่อง 4 
โครงการ ได้แก่ (1) การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาอย่างครอบคลุม (2) การขยายตลาด 
(เพ่ิมอุปสงค์) ไปสู่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ (3) สร้างระบบอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ให้เป็นระบบเปิดที่สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ (4) หล่อหลอมเครือข่ายหุ่นยนต์ที่อยู่ในส่วนต่างๆของสังคมเข้าด้วยกัน  

รัฐบาลเกาหลีได้พัฒนาการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2014-2018) 
มูลค่าการลงทุน 2.6 ล้านล้านวอน (KRW) (รัฐบาลกลาง 1.1 ล้านล้านวอน รัฐบาลท้องถิ่น 0.3 ล้านล้านวอน 
และเอกชน 1.2 ล้านล้านวอน) 

นอกจากนี้ รัฐบาลจ าเป็นต้องช่วยผลักดันให้เทคโนโลยีหลักใช้ได้ผลและเพ่ิมปริมาณอุปสงค์ของ
หุ่นยนต์โดยพิจารณาศักยภาพจากตัวแบบขของธุรกิจและงานบริการต่างๆ ซึ่งกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม
และพลังงาน ได้ส ารวจผลงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จากแผนหลักฉบับที่ 1 ก่อนที่จะปรับปรุงแผนหลักฉบับที่ 2  
ผลปรากฏว่ามีการเติบโตของธุรกิจและการจ้างงานในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 
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 ตลาดและการผลิตหุ่นยนต์ภายในประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก 2.1 ล้านล้านวอน (KRW) เป็น 2.2 ล้านล้าน
วอน (KRW) 

 ยอดการส่งออกเพ่ิมข้ึน 23.9% จาก 595.3 พันล้านวอน ในปี 2012 และเป็น 737.6 พันล้านวอน ใน
ปี 2013 

 ยอดจ านวนธุรกิจหุ่นยนต์เพิ่มขึ้น 9.2% จาก 368 ในปี 2012 เป็น 402 ในปี 2013  

 มีการสร้างงานในอุตสาหกรรมหุ่นต์เพิ่มขึ้น 9.2% จาก 10,515 ในปี 2012 เป็น 11,478 ในปี 2013  
 
สรุปแนวทางท่ีท าให้เกาหลปีระสบความส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

(1) การก าหนดเป้าหมายชัดเจน ได้แก่ 
 มุ่งเปูาเป็นหนึ่งในสามของผู้น าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
 มุ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของโลก 
 มุ่งเปูาส่งเสริมการใช้หุ่นยนต์ ภายในปี 2020 ทุกครัวเรือนจะมีหุ่นยนต์อย่างน้อย 1 ตัว  
 ใช้เป็นทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต เนื่องจากมีอัตราการเพ่ิมจ านวนประชากรที่มี

แนวโน้มลดลง 
 

(2) ก าหนดยุทธศาสตร์ 4 ข้อ คือ 

 การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ด้วยการประสมประสานความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

 เสริมความเข้มแข็งหลักๆ ที่แต่ละอุตสาหกรรมหลักจ าเป็นต้องม ี

 เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมที่สนับสนุนการผลิต 

 ส่งเสริมการขยายผลไปสู่ระดับสากล 
 

(3) นอกจากนี้ ได้ก่อตั้งหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญ ได้แก่ 
 The Korea Institute for Robot Industry Advancement (KIRIA) เป็นองค์การอิสระกึ่งราชการ

มาท าหน้าที่ส่งเสริมงานด้านหุ่นยนต์ ด้วยการจัดท ามาตรการต่างๆ การจัดท านโยบาย การแพร่เผย
และสัมมนา การก าหนดมาตรฐานและโครงสร้างพ้ืนฐาน และก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์
แห่งชาติ 

 The Intelligent Robotics Laboratory (IRL) ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1993  ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการชั้นน าแห่ง
หนึ่งทางด้านการศึกษาหุ่นยนต์ ที่ช่วยพัฒนาบุคคลากรด้านหุ่นยนต์ ประกอบด้วยงานด้าน design 
and control of intelligent robotic systems, safe manipulators, variable stiffness 
actuators และ indoor and outdoor mobile robot navigation systems 
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 Korea Association of Robot Industry (KAR) เกิดจากการรวมตัวของ 2 องค์กร เพ่ือให้การใช้
นโยบายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น Robotics Research Association in Korea (ก่อตั้งเมื่อปี 1999) 
และ Korea Advanced intelligent Robot Association (ก่อตั้งเมื่อปี 2003) เป็นเจ้าภาพและ
ให้บริการบริษัทต่างชาติในการจัดงานแสดง (Exhibition) นานาชาติด้านหุ่นยนต์ มีส่วนร่วมในการ
กิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมหารือ การสัมมนาวิชาการ เครือข่าย รางวัล  ROBOT WORLD 
ประชุมหารือระหว่างสมาคมกับภาครัฐ เพ่ือร่วมก าหนดนโยบายและโปรแกรมส่งเสริม ส ารวจความ
ต้องการตลาด โครงการส่งเสริม” ROBOT WORLD”  โครงการส่งเสริมการส่งออกฯ  

 เปิดตัว Robot Land theme park ที่เมืองอินชอน ในปี 2016 ซึ่งเป็นสถานที่ให้ความบันเทิงใน
รูปแบบที่ใช้หุ่นยนต์และสมองกล มีทั้งสวนสนุกและโรงแรมหรู โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันรัฐบาล
กลางและรัฐบาลท้องถ่ินและผู้พัฒนาโครงการจากเอกชน ด้วยมูลค่าประมาณ 735 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 

โครงการระดับชาติที่ช่วยผลักดันการพัฒนาหุ่นยนต์ของเกาหลี 3 โครงการหลัก คือ 

1) โครงการ 21C Frontier Technology Development ในโปรเจค Intelligent Robot Technology 
Development for Human Life ซึ่งเน้นไปทางหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และได้รับการสนับสนุนจาก 
Ministry of Science and Technology (MOST) และ Ministry of Commerce, Industry and 
Energy (MOCIE) ของประเทศเกาหลีใต้ โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างปี 2003 ถึงปี 2012 

2) โครงการ New Growth Engine of Korea ในโปรเจค Intelligent Robot Development ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจาก MOCIE ด าเนินงานระหว่างปี 2004 ถึงป ี2011 

3) โครงการ Ubiquitous Robot Companion (URC) ในโปรเจค IT Based Intelligent Service 
Robot Development และโปรเจค Public Robot Development ซึ่งเป็นนโยบายทางด้าน ICT ที่
ได้รับการสนับสนุนจาก Ministry of Information and Communication (MIC) [9-10] เนื่องจากการ
พัฒนาการสื่อสารและระบบสารสนเทศในการให้บริการรูปแบบใหม่ จนมีความพร้อมและมีความชัดเจน
มากขึ้นเพียงพอที่จะเชื่อมโยงไปถึงขอบเขตที่เกี่ยวข้องที่เคยคลุมเคลือ จึงใช้ “กลยุทธ IT 839” พัฒนา
เครื่องขับเคลื่อนใหม่ (new growth engine) เช่น NG Mobile Communications, Digital TV,Home 
Network, IT SoC, Next-Generation PC, Embedded Software, Digital Contents, Telematics 
และรวมถึง Intelligent Service Robot ด้วย  ด้วยการเตรียมความพร้อมของผู้เล่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
และได้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ ก่อนที่จะขับเคลื่อน new growth engines ต่างๆ เป็นการ
พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการรูปแบบใหม่และสินค้าจากนวัตกรรมใหม่  ที่สร้างอุปสงค์ใหม่และ
ช่วยยกระดับความสามารถในการผลิต ลดต้นทุนแรงงาน และส่งเสริมการส่งออก 

 
กุญแจแห่งความส าเร็จของเกาหลี 

 มีการตอบสนองต่อแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว  
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 การสร้างค่านิยมใหม่ในการเรียนรู้โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานไอที หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

 ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในอนาคตที่มีแนวโน้มความเป็นอยู่ของสังคมบนตึกสูง โดยใช้
โครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีและระบบอัตโนมัติช่วยอ านวยความสะดวก 

 สร้างกลไกการแข่งขันและความเป็นธรรมในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตและผู้พัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งจูง
ใจผู้เล่นรายใหม่ให้เข้ามาร่วมพัฒนา 

 เน้นส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีหลักและความเป็นมืออาชีพ โดยมีการสื่อสารกับผู้บริโภค เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด 

 

(4) ประเทศมาเลเซีย 

ในปี 2012 ประเทศมาเลเซียโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Minister of 
Science, Technology and Innovation: MOSTI)  ได้เริ่มก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาแผนที่น าการ
พัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และเปิดเวทีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันพัฒนาแผนที่
น าทาง ทั้งนี้ ประเทศมาเลเซียยังขาดความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ซึ่งต่างจากประเทศพัฒนา
แล้วที่ได้ผ่านการพัฒนาความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมโดยหาจุดที่เหมาะสมที่สุดที่จะน าทรัพยากรมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องเริ่มจากการรวบรวมความร่วมมือและความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกัน
จัดท ากรอบแผนงานก่อนที่จะจัดท าแผนที่น าทางในการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแห่งชาติ  

ในปี 2014 อุทยานเทคโนโลยีมาเลเซีย (Technology Park Malaysia (TPM)) ได้รับการคัดเลือกจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และจัดท า Roadmap อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ในอนาคต เพ่ือส่งเสริมให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของมาเลเซียเติบโตขึ้นรวมทั้งให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้  MOSTI ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่า 50 คน เพื่อหาปัจจัยการผลิตในอนาคต แผน และ กลยุทธ์ ส าหรับโอกาสที่จะ
ได้จากอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้ส่งเสริมการเผยแพร่เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
โดยมีก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้ 

1) The Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) มีหน้าที่ให้ทุนในกิจกรรม
การวิจัยและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมส าหรับหน่วยงานวิจัยและสถานศึกษาของภาครัฐ 

2) Technological Park Malaysia (TPM) ถูกก่อตั้งขึ้นเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมพ้ืนฐานความรู้ โดยเน้น
การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งได้ก่อตั้ง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 
ศูนย์ CAD/CAM  ศูนย์ฝึกอบรม การให้บริการบ่มเพาะและอ านวยความสะดวกในการพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จุดมุ่งหมายหลักเพ่ือเพ่ิมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบัน
เทคโนโลยีของรัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 
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3) Standards and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM Bhd) ถูกก าหนดให้
รับผิดชอบตรวจประเมินระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ภายในในประเทศมาเลเซีย SIRIM ได้ริเริ่ม
โครงการต่างๆที่ส่งเสริมและด าเนินการวิจัยด้านอุตสาหกรรม สนับสนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนาและ
การน าเทคโนโลยีอัตโนมัติไปใช้ มีศูนย์เทคโนโลยี 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง 
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมองกล และศูนย์ CAD/CAM แห่งชาติ (ที่มีอยู่เดิม) 
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องค์กรและกิจกรรมในเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในต่างประเทศและในไทย 
 

ปัจจุบันภาครัฐได้มีมาตรการขับเคลื่อนคลัสเตอร์หุ่นยนต์ โดยคณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์หุ่นยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีประเด็นหลักในการผลักดันในเรื่องต่างๆ 

ได้แก่ การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมไทยเป็นระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มูลค่าน าเข้า -

ส่งออกระบบอัตโนมัติ การเชื่อมโยงกันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มาตรการ

สนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์หุ่นยนต์และมาตรการเร่งด่วน และโครงการน าร่องต่างๆ รวมทั้งการก าหนด

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การพัฒนาของคลัสเตอร์หุ่นยนต์ไว้ ดังนี้ 

 

รูปที่ 18 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของคลัสเตอร์หุ่นยนต์ 

 
  

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อช่วยกระตุ้นการเติบโตของผู้ประกอบการไทยให้เพ่ิมมากขึ้น  โดยทั่วไปการศึกษาและ
วิจัยด้านวิทยาการหุ่นยนต์ของไทยจะสัมพันธ์กับสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล วิ ศวกรรมไฟฟูา 
วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีระบบสหกิจศึกษาจากหน้างานจริงในอุตสาหกรรม 
รวมถึงสามารถน าโจทย์จากผู้ประกอบการมาแก้ปัญหาร่วมกันผ่านระบบโครงานและวิทยานิพนธ์มากข้ึน 
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จากการรวบรวมข้อมูลบทความทางวิชาการและสิทธิบัตรย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2013-2017) ของไทย
พบว่า ไทยยังมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับหุ่นยนต์น้อย โดยส่วนใหญ่มักเป็นการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดยพบผลงานส่วนใหญ่มาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์7 

 
ตารางที่ 4 จ านวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ทั่วโลกและของประเทศไทย 

ป ี จ านวนบทความวิจัยทั่วโลก (เรื่อง) จ านวนบทความวิจัยของประเทศไทย (เรื่อง) 

2013 3,378 13 
2014 3,455 10 

2015 3,386 20 
2016 3,820 26 

2017 637 6 

รวม 14,676 75 
 

โดยภาคการศึกษาท่ีมีผลงานเกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์มี ดังนี้ 
 

มหาวิทยาลัยท่ีมีศูนย์การวิจัยและพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย 

(1) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น
สถาบันที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยท าหน้าที่วิจัย ให้บริการวิชาการ และ  สามารถให้ปริญญา
เฉพาะทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ระบบ อัตโนมัติ และการจัดการเทคโนโลยี 

 

(2) ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์วิจัยที่อยู่ภายใต้ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เน้นงานวิจัยร่วมกันที่เกี่ยวกับการแพทย์และวิศวกรรมส าหรับพัฒนา
วิทยาการหุ่นยนต์การแพทย์และเทคโนโลยีช่วยการผ่าตัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

 
                                                           
7
 ฝุายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 

2559. 
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(3) ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อัจฉริยะและเมคคาทรอนิคส์ (SKUBA) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

(4) The Regional Center of Robotics Technology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์
ด้านหุ่นยนต์และการผลิตภายใต้การด าเนินงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีส่วน
ห้องปฏิบัติการย่อย ได้แก่ Advanced Manufacturing Lab, Control Automation and 
Robotics Lab และ The Center of High Precision มีงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมระบบทาง
กลทั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การส ารวจ การผลิต ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยี CAD/CAM/CAE  
รวมถึงมีห้องปฏิบัติการสหวิทยาการมนุษย์และหุ่นยนต์ (Human Robotics Laboratory) ที่เป็น
ห้องปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หุ่นยนต์ และการท างาน
ร่วมกันทั้งมนุษย์และหุ่นยนต์ 

 

(5) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (Asian Institute of Technology, AIT) มีห้องปฏิบัติการ 
Mechatronics ซึ่งนอกจากใช้ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขา Mechatronics แล้ว
ยังเน้นการท าวิจัยด้านวิทยาการหุ่นยนต์การควบคุมและการวัดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
สร้างทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ของระบบเมคคาทรอนิกส์ ระบบหุ่นยนต์ การควบคุมและการวัด
แบบใหม ่

 
 

หน่วยงานและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

(1) สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย เป็นเครือข่ายนักวิชาการด้านหุ่นยนต์ของไทยทั้ง
อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความสนใจ ศึกษาวิจัย หรือการประยุกต์ใช้
งานวิทยาการหุ่นยนต์ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนา
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในประเทศไทย รวมถึงเผยแพร่ความรู้ผ่านวารสารวิชาการหุ่นยนต์และจัด
ประชุมทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ภายในประเทศเพ่ือหาผู้ชนะไปเป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกในรายการ World Robocup อีกด้วย 
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(2) สมาคมสมองกลฝังตัวไทย เป็นเครือข่ายนักพัฒนาด้านการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
เพ่ือนักพัฒนาโดยนักพัฒนา 

(3) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และช่วยก าหนด
ทิศทางกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ 

(4) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานที่ท าการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ท าหน้าที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ 

 
 

 
แม้ปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ผลงานวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์จะอยู่ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แต่

จากการที่เริ่มมีหลายโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้มีการเปิดสอนวิชาเสริมและวิชาเลือก และการส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงมีโครงงานเกี่ยวกับทางด้านหุ่นยนต์เพ่ิมมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นรากฐานที่ดีให้แก่
การปูทางสู่การเป็นผู้พัฒนาหุ่นยนต์ของไทยต่อไปได้ในอนาคต 
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แนวโน้มพัฒนาการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคต 
 
 การพัฒนาหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบที่เราเห็นตั้งแต่พัฒนาการในอดีตเรื่อยมากจนถึงในปัจจุบันได้มี
การน าหลักการทางวิศวกรรมต่างๆ มาผสมผสานและเกิดการพัฒนาให้สูงขึ้นตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก้าวล้ า 
โดยเทคโนโลยีพ้ืนฐานในการพัฒนาหุ่นยนต์และแนวโน้มการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่ออนาคต มีดังนี้ 
 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ 

 แนวทางการพัฒนาหุ่นยนต์และส่วนประกอบของหุ่นยนต์ แบ่งตามวิทยาการของหุ่นยนต์ และ 
วิทยาการพัฒนาหุ่นยนต์ ได้ดังนี้ 

(1) วิทยาการหุ่นยนต์ แบ่งส่วนประกอบออกได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 
I. ส่วนการควบคุม (Manipulation) เป็นส่วนที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนหุ่นยนต์ การ

ประกอบชิ้นส่วนให้เป็นรูปร่างหุ่นยนต์ ความสัมพันธ์ของชิ้นต่อโยงและข้อต่อแกนพิกัด จลนศาสตร์ 
(Kinematics) จนถึงการควบคุมหุ่นยนต์ระดับล่างเพ่ือให้เกิดการเคลื่อนที่ ศาสตร์นี้จะเกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟูาเป็นส่วนใหญ่ 

II. ส่วนการรับรู้ (Perception) เป็นส่วนที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับข้อมูลจากตัวตรวจจับ (Sensor) เช่น 
ระบบการมองเห็นของหุ่นยนต์ (Robot Vision) ตัวตรวจจับแรง (Force Sensor) หรือตรวจสอบ
ความมีอยู่ของวัตถุในระยะใกล้ประเภท Proximity Sensor เพ่ือน ามาประมวลผลและส่งค าสั่งไป
ควบคุมการท างานของตัวขับเคลื่อน (Actuator) ต่างๆ เช่น มอเตอร์ ไฮดรอลิก และนิวเมตริกที่อยู่
เป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ ศาสตร์นี้จะเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วน
ใหญ ่

III. ส่วนการเข้าใจ (Cognition) เป็นส่วนที่ศึกษาเกี่ยวกับการน าข้อมูลที่หุ่นยนต์ได้รับมาจากตัว
ตรวจจับหรือจากค าสั่งของผู้ใช้มาประมวลผลโดยใช้หลักการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าให้หุ่นยนต์สามารถตัดสินใจให้สอดคล้องกับหลักการที่ได้โปรแกรมไว้
ที่หุ่นยนต์ แล้วส่งค าสั่งไปแสดงผลที่ตัวแสดงผลหรือตัวขับเคลื่อน ศาสตร์ในกลุ่มนี้ยังครอบคลุมถึง
การน าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้เพ่ือท าให้สามารถประมวลผลเพ่ือ
แก้ปัญหา ตลอดจนเรียนรู้แบบเครื่องจักร (Machine Learning) เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางการแก้ไข
และการท างานของตนเองได้อย่างอัตโนมัติตามหลักการที่ได้โปรแกรมไว้ที่ระบบสมองของหุ่นยนต์ 
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(2)  วิทยาการพัฒนาหุ่นยนต์ 
I. วิทยาการด้านปฏิสัมพันธ์ (Interaction) การสื่อสารขั้นพ้ืนฐานของหุ่นยนต์คือ ปัญญาประดิษฐ์ 

(artificial intelligence) ซึ่งช่วยให้หุ่นยนต์เข้าใจความหมายเชิงกลุ่มค าและประโยค หรือการ
ตีความหมาย เช่น การพัฒนาให้จดจ าใบหน้า (face recognition) และท่าทางการเคลื่อนไหว 
(gesture recognition) ด้วยเทคโนโลยีการมองเห็นของหุ่นยนต์ (robot vision) ที่ใช้กล้องเป็น
ตัวรับภาพในการแยกแยะรูปแบบใบหน้าและท่าทางของผู้ใช้งาน โดยอาศัยความรู้เรื่องระบบภาพ 
(vision system) และการประมวลผลภาพในคอมพิวเตอร์ (image processing) ซึ่งในบางระบบ
ผู้ใช้สามารถใช้เสียงในการสั่งงานหุ่นยนต์ผ่านการจดจ าเสียง (speech recognition) โดยหุ่นยนต์
จะโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยท่าทางผ่านทางจอแสดงภาพ หรือผ่านทางล าโพงด้วยเสียงสังเคราะห์ 
(synthesized sound) และจะสามารถสั่งงานผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ของหุ่นยนต์ได้ต่อไป 

II. วิทยาการด้านการเคลื่อนที่ (locomotion) ที่อาศัยความรู้ด้านพลศาสตร์ (dynamics) การ
พัฒนาอุปกรณ์ขับเร้า (actuator) ท าให้หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนมากขึ้น 

III. วิทยาการด้านการน าทาง (navigation) หุ่นยนต์จ าเป็นต้องรู้ต าแหน่งของตนเอง ซึ่งจะต้องมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์ระบุต าแหน่งและการน าทางที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น อุปกรณ์ตรวจจับต าแหน่งจาก
สัญญาณดาวเทียมหรือระบบอัลตราโซนิค เป็นต้น 

IV. วิทยาการด้านการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน (manipulation) การเคลื่อนไหวของแขนหุ่นยนต์ใน
ลักษณะต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับงาน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ ช่วยร่นระยะเวลาในการท างาน
และความเสียหายของชิ้นงานได้ในโรงงานอุตสาหกรรม 

V. วิทยาการด้านอัจฉริยะ (intelligence) หุ่นยนต์สามารถสร้างความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ซึ่งขึ้นอยู่
กับผู้พัฒนาจะออกแบบให้หุ่นยนต์มีความสามารถในการจดจ าและพัฒนาข้อมูลที่มีอย่างไร 

 

ทิศทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคต 

 จากการรวบรวมข้อมูลบทความทางวิชาการและสิทธิบัตรทั่วโลกย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2013-2017) พบว่า 
จีนก าลังเป็นผู้น าในการศึกษาวิจัยด้านหุ่นยนต์ ในขณะที่สหรัฐแม้จะมีผลงานวิจัยน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่กลับมี
การจดสิทธิบัตรหุ่นยนต์สูงที่สุดในโลก ซึ่งทิศทางในการวิจัยและการจดสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์มักเป็นเนื้อหา
เกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นหลัก เช่น Decoding Industrial Robotics, Penetration of 
Mobile Robots and Autonomous Machines in Industrial Applications เป็นต้น8 โดยหัวข้อการวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากทิศทางเทคโนโลยีในอนาคต9 ได้แก่ 

                                                           
8
 ฝุายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 

2559. 
9
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุุน, 2016. 
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ทิศทางเทคโนโลยี หัวข้อวิจัย 
(1) Kinematics and Mechanisms  Kinematic analysis and synthesis 

 Link mechanism 

 Cam mechanism 

(2) Machine Elements 
 

 Kinematic analysis and synthesis 

 Link mechanism 

 Cam mechanism 

 Sensors 

 Actuators 

 Joints 

(3) Dynamics and Control  Autonomous control 

(4) Medical Robotics  Robot surgery 

 Bio-hybrid system 

 Contactless probe system for 
mechanical property evaluation of 
living cells 

(5) Assistive Robotics  Wearable devices/suits 

 Rehabilitation devices 

(6) Rescue Robotics  Mobile robots 

 Underwater robots 

(7) Space Robotics  Space Robotics 

(8) Industrial Robotics  Industrial Robotics 

(9) Bio-minetics  Bio-machine hybrid system 

 Self-organized network robots 

 Swimming robot 
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ทิศทางการน าหุ่นยนต์มาใช้งานและวิทยาการหุ่นยนต์ในอนาคต จะถูกน าเข้ามาใช้งานในหลายๆ ด้าน
มากขึ้น ดังนั้นการจะพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการขยายตัวของการใช้งานนี้ จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและจ าเป็นต้องอาศัยแนวทางในวิทยาการ 5 สาขาหลักดังต่อไปนี้10 

I. วิทยาการด้านปฏิสัมพันธ์ (Interaction) เนื่องจากหุ่นยนต์จะต้องท างานร่วมกับมนุษย์ การ

สื่อสารจึงถือเป็นขั้นพ้ืนฐานที่สุดที่หุ่นยนต์จะต้องมีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) จะ

ช่วยให้หุ่นยนต์เข้าใจความหมายเชิงกลุ่มค าหรือประโยค หรือการตีความหมายจากสัญญาณอ่ืนๆได้

ด้วยเทคโนโลยีการมองเห็นของหุ่นยนต์ (Robot vision) ซึ่งใช้กล้องเป็นตัวรับภาพโดยอาศัยความรู้

เรื่องระบบภาพ (Vision system) และการประมวลผลภาพในคอมพิวเตอร์ (Image processing), 

การรู้จ าเสียง (Speech recognition) และเสียงสังเคราะห์ (Synthesized sound) ผ่านทางล าโพง 

เป็นต้น 

II. วิทยาการด้านการเคลื่อนที่ (Locomotion) การเคลื่อนที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ส าคัญของหุ่นยนต์ 

ปัจจุบันหุ่นยนต์ที่ใช้ขาสามารถลุกขึ้น เดิน ยืน และวิ่งได้แล้ว โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจด้าน

พลศาสตร์ (Dynamics) นอกจากนี้การพัฒนาของอุปกรณ์ขับเร้า (Actuator) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่

ท าให้หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่เพ่ิมข้ึน 

III. วิทยาการด้านการน าทาง (Navigation) ในการก าหนดทิศทางการเคลื่อนที่หรือการท างานของ
หุ่นยนต์นั้น การรู้ต าแหน่งของตัวเองเป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก ยกตัวอย่างเช่น ในระบบยานยนต์อัตโนมัติ
การรู้ต าแหน่ง ทิศทาง และการน าทางไปยังต าแหน่งนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงมีความจ าเป็น
อย่างมาก 

IV. วิทยาการด้านการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน (Manipulation) ในโรงงานอุตสาหกรรมการหยิบจับ
เคลื่อนย้ายชิ้นงานที่เหมาะสมจะช่วยร่นระยะเวลาในการท างาน และลดความเสียหายของชิ้นงาน
ได้ ในอนาคตหุ่นยนต์จะมีความสามารถในการหยิบจับเคลื่อนย้ายชิ้นงานได้หลายรูปแบบมากขึ้น 
โดยแขนของหุ่นยนต์ที่สามารถยืดหดและปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ท า
ให้หุ่นยนต์สามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้มากขึ้น 

V. วิทยาการด้านอัจฉริยะ (Intelligence) ปัจจุบันหุ่นยนต์ได้รับการพัฒนาจนสามารถค้นหาค าตอบ
ส าหรับปัญหาใหม่จากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ (Deduction) โดยแนวโน้มที่หุ่นยนต์จะสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกับมนุษย์มีความเป็นไปได้อย่างมากในอนาคต 

 

 

ในปี 2017–2020 มีการคาดการณ์แนวโน้มการน าหุ่นยนต์มาใช้งานในภาคธุรกิจทั่วโลก11 ไว้ดังนี้ 
                                                           
10 สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แหง่ประเทศไทย บทความเกี่ยวกับหุ่นยนต์ : http://www.trs.or.th/index.php/article 
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I. การให้บริการหุ่นยนต์แบบ Robot as a Service ภายในปี 2019 ร้อยละ 30 ของหุ่นยนต์ส าหรับ
ให้บริการต่างๆ จะเป็นรูปแบบธุรกิจในลักษณะ Robot as a Service ให้องค์กรได้เช่าใช้กันได้
อย่างสะดวก และไม่ต้องลงทุนมากนักในตอนเริ่มต้น 

II. มีต าแหน่ง Chief Robitics Officer ภายในปี 2019 ร้อยละ 30 ขององค์กรชั้นน าต่างๆ จะต้อง
เริ่มมีต าแหน่ง Chief Robotics Officer เพ่ือคอยก าหนดทิศทางการน าหุ่ยนต์มาใช้งานภายในธุรกิจ
องค์กร 

III. มีผู้ผลิตหุ่นยนต์เกิดขึ้นมากมาย ภายในปี 2020 องค์กรธุรกิจจะมีทางเลือกส าหรับเทคโนโลยี
หุ่นยนต์จากผู้ผลิตหลายรายมากขึ้น จากการที่ผู้ผลิตหลากหลายเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดที่มี
มูลค่าสูงถึง 2.8 ล้านล้านบาทในตลาดหุ่นยนต์ 

IV. ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์จะเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก ภายในปี 2020 การเติบโตของตลาด
หุ่นยนต์จะท าให้เกิดความต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ด้านหุ่นยนต์เพ่ิมขึ้น และอาจเกิดต าแหน่งงาน
ทางด้านหุ่นยนต์ว่างงานถึงร้อยละ 35 ในขณะที่เงินเดือนเฉลี่ยของผู้คนในวงการหุ่นยนต์จะสูงขึ้น
ร้อยละ 60 

V. มีกฎหมายด้านหุ่นยนต์ ภายในปี 2019 ทางภาครัฐของแต่ละประเทศจะต้องเริ่มมีการก าหนด
กฎหมายเกี่ยวกับการน าหุ่นยนต์มาใช้งานในการท างานรูปแบบต่างๆ กันไป โดยค านึงถึงประเด็น
ทางด้านความม่ันคงปลอดภัย ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงความเป็นส่วนตัว 

VI. แนวคิด Software Defined Robot จะเกิดขึ้นภายในปี 2020 ที่ร้อยละ 60 ของหุ่นยนต์จะ
ท างานเชื่อมต่อกับระบบ Cloud เพ่ือให้เสริมความสามารถใหม่ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และรองรับการ
ท างานรูปแบบใหม่ๆ รวมไปถึงท างานร่วมกับหุ่นยนต์ชนิดอื่นๆ ที่มีอยู่ในตลาดได้ 

VII. หุ่นยนต์จะท างานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ภายในปี 2018 ร้อยละ 30 ของหุ่นยนต์
ที่ติดตั้งในช่วงนั้นจะสามารถท างานร่วมกันเองได้เร็วกว่าปัจจุบันถึง 3 เท่า และสามารถท างาน
ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

VIII. เกิดเครือข่ายหุ่นยนต์ Intelligent RoboNet ภายในปี 2020 ร้อยละ 40 ของหุ่นยนต์ส าหรับใช้
งานในภาคธุรกิจจะมีการสื่อสารระหว่างกันแบบ Mesh เพ่ือแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ท าให้การ
ท างานของหุ่นยนต์ในภาพรวมในอนาคตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นถึงร้อยละ 200 

IX. การใช้งานหุ่นยนต์ภายนอกโรงงานจะเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น  ภายในปี 2019 ร้อยละ 35 ของ
ธุรกิจชั้นน าทางด้าน Logistics สาธารณสุข สาธารณูปโภค และทรัพยากร จะเริ่มมีการน าหุ่นยนต์
ไปใช้ท างานแทนมนุษย์กันเพิ่มขึ้น 

                                                                                                                                                                                     
11

 IDC Manufacturing Insights Worldwide Commercial Robotics 
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP42000116 
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X. มีหุ่นยนต์ส าหรับระบบ E-Commerce ภายในปี 2018 ร้อยละ 45 ของธุรกิจ E-Commerce 
และ Omni-channel Commerce ชั้นน ากว่า 200 แห่ง จะเริ่มมีการใช้งานหุ่นยนต์เพ่ือจัดการ 
Warehouse และการขนส่งสินค้ามากขึ้น 

 
 ในส่วนของประเทศไทยนั้น ช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการลงทุนอย่างมากเกี่ยวกับหุ่นยนต์ 
เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก  ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงนี้อาจ
น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยได้ในอนาคต นับตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ความต้องการ
ใช้งานหุ่นยนต์ของภาคอุตสาหกรรมมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของการ
น าหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงาน จากการขยายตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นทั่วโลก ท าให้การเติบโต
ของตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 133 
จาก 2,131 ยูนิต ในปี 2013 เป็น 7,500 ยูนิตในปี 2018 

 
รูปที่ 19  ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของไทย 

 
ที่มา: International Federation of Robotics. 

 
โดยแม้ว่าในปี 2014 ประเทศไทยจะมีปริมาณการใช้หุ่นยนต์ประมาณ 3,700 ยูนิต ซึ่งน้อยกว่าหนึ่งใน

สี่ของการใช้งานหุ่นยนต์ทั่วโลกทั้งหมด แต่จากการศึกษาของ World Robotics ในปี 2015 พบว่าประเทศ
ไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศท่ีมีการน าเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากท่ีสุดในโลก 
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รูปที่ 20  ประมาณการการน าเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปี 2014 

 
ที่มา: World Robotics, 2015 

 
 แม้ว่าการน าเข้าหุ่นยนต์ปีละประมาณ 6 แสนล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้หุ่นยนต์แขนกลร่วมกับระบบ

อัตโนมัติต่างๆ เพ่ือใช้ในในระบบการล าเลียง (Conveyor) ใช้งานเฉพาะอย่าง (Specialized Operation) 
และการบรรจุ (Packing) แต่ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังเป็นระดับผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียวมากถึงร้อยละ 
60 จากผลการส ารวจสัดส่วนความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตของผู้ใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของ
ผู้ประกอบการไทยพบว่า มีเพียงประมาณร้อยละ 5 ของผู้ประกอบการไทยทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถเป็น
ผู้พัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ 

 
รูปที่ 21 ผู้ใช้งานระบบอัตโนมัติและความสามารถด้านเทคโนโลยี  
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ที่มา: สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ , ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558. 
 ซึ่งขณะนี้ได้มีความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เพ่ิมมากขึ้นในการศึกษา
แนวทางการน าหุ่นยนต์เข้ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการผลิตของบริษัทต่างๆ รวมถึงการพัฒนาหรือปรับปรุง
เครื่องจักรเก่าให้สามารถใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติใหม่ๆ ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการรายย่อย
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ และเปิดโอกาสเข้าสู่ช่องทางการตลาดอื่นๆ ไดอี้กทางหนึ่ง 

 
ห่วงโซ่คุณค่าและศักยภาพของผู้ประกอบการไทย 
 หากพิจารณาตามห่วงโซคุณค่าในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ จะพบว่าสามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ (1) ชิ้นส่วนและองค์ประกอบ (Parts and Components) ได้แก่ sensor และ 
actuators เป็นต้น (2) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และผู้น าเข้าชิ้นส่วน (Software) (3) ผู้ออกแบบและผลิตหุ่นยนต์ 
(Original robot designers) และ (4) ผู้พัฒนาระบบและประกอบ (System Integrators) (ดังรูปที่ 22) 
 

รูปที่ 22 ห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

 
 
 จากการวิเคราะห์โดย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.) ในส่วนของศักยภาพของผู้ประกอบการไทยตามห่วงโซ่คุณค่าข้างต้น พบว่า ชิ้นส่วนและองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น sensor ส่วนใหญ่น าเข้าจากต่างประเทศแต่มีภาษีที่สูงท าให้ต้นทุนสูงตามไปด้วย มีเพียงส่วนน้อยที่
ผลิตเองในประเทศแต่ก็ยังมีละเอียดความแม่นย าไม่สูงนัก ส าหรับซอฟต์แวร์พ้ืนฐานส่วนใหญ่จะมาพร้อม
ชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการเขียนและพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ แต่จะเป็นการ
เขียนตามความต้องการแต่ละการใช้งาน นอกจากนี้พบว่าไทยมีศักยภาพในการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใน
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ระดับต่ า ในขณะที่ความสามารถในการผลิตหุ่นยนต์บริการอยู่ในระดับปานกลาง และยังมีจ านวนผู้พัฒนา
ระบบในจ านวนน้อยและมีศักยภาพไม่มากนัก 

รูปที่ 23 ศักยภาพของผู้ประกอบการไทย 

 
 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), 2017 
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ความท้าทายและโอกาสของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในไทย 
 

การใช้งานหุ่นยนต์ในภาคบริการมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ขณะที่การใช้งาน
หุ่นยนต์ในปัจจุบันยังอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปส่งผลให้
หุ่นยนต์บริการได้รับความนิยมมากขึ้นตามล าดับ ผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจและใช้งานหุ่นยนต์บริการแทนการ
ท างานบางอย่างเองมากขึ้น 

 
ความท้าทายทีผู่้ประกอบการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทยอาจจะต้องเผชิญคือ ความท้าทายจากประเทศ

จีนในเรื่องการผลิตหุ่นยนต์ อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการไทยยังมีโอกาสและศักยภาพในส่วนของการเป็นผู้ผลิต
หุ่นยนต์ภาคบริการ เนื่องจากแนวโน้มการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมเริ่มขยายธุรกิจ
ไปสู่ภาคบริการมากขึ้น นอกจากนี้ไทยยังมีความพร้อมในด้านทักษะเชิงเทคนิคของบุคลากรในประเทศ โดย
เห็นได้จากการชนะการประกวดหุ่นยนต์บริการในระดับโลกของนิสิตนักศึกษาไทยในหลายรายการ ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพ่ือที่จะพัฒนาต่อยอดโครงการที่ประสบ
ความส าเร็จไปในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับวงการ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทยได้ในระยะต่อไป โดยผู้ผลิตหุ่นยนต์บริการควรที่จะจับตลาดเฉพาะ (niche market) 
และเจาะตลาดต่างประเทศผ่านการส่งออกเพ่ือสามารถลดต้นทุนได้ 

 
ส าหรับผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมไทยควรเร่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับผู้เล่นรายใหญ่ให้ครอบคลุม

ทั้งเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีน ญี่ปุุน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ถือว่าเป็นผู้เล่นส าคัญที่ผู้ผลิตไทยควรสร้างเครือข่ายในเชิง
พันธมิตรไม่ใช่เชิงการแข่งขัน เพ่ือพัฒนาให้ห่วงโซ่อุปทานหุ่นยนต์เคลื่อนมาอยู่ในภูมิภาคนี้มากขึ้นในระยะ
ต่อไปจากความพร้อมของตลาดที่มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น ประกอบกับศักยภาพที่มากพอในการที่จะผันตัวไปสู่
การเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของโลกในอนาคต  นอกจากนี้ความพร้อมในห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่สามารถจะพัฒนาต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้ ไม่ว่าจะเป็น
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงก็มีการ
รวมตัวอยู่ในภูมิภาคนี้เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือพัฒนาความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคนี้ได้ต่อไป12 

 
ความท้าทายอีกประการหนึ่งของผู้ประกอบการหุ่นยนต์ไทยคือ การมีตลาดผู้ใช้ภายในประเทศที่

ค่อนข้างใหญ่ โดยอุตสาหกรรมไทยมีกลุ่มที่ควรปรับปรุงกระบวนการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ คิด
เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 85 ซ่ึงภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตในกลุ่มผู้ประกอบการ

                                                           
12 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธรุกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Economic Intelligence Center) วิเคราะห์จากข้อมูลของ 
International Federation of Robotics (IFR) 
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น าร่องที่มีเครื่องจักรและหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตเป็นกลุ่มเปูาหมายหลักร้อยละ 15 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความพร้อมสามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติได้ภายในระยะเวลาประมาณ 1 -
3 ปี เพ่ือเป็นการผลักดันการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตของไทยในอนาคต13 

 
รูปที่ 24 อุตสาหกรรมไทยมีกลุ่มที่ควรปรับปรุงกระบวนการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์ 

 

 
 

ที่มา: ชิต เหล่าวัฒนา, Thai Robotics towards the Future, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560. 

 
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมไทยร้อยละ 50 มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติภายใน

ระยะเวลา 1-3 ปีนี้  โดยในกลุ่มนี้ ร้อยละ 47 เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ จะมีความพร้อมมากกว่า
อุตสาหกรรมขนาดกลาง (ร้อยละ 26) และขนาดเล็ก (ร้อยละ 28) แต่ยังมีอุตสาหกรรมกว่าร้อยละ 34 ที่ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติมากกว่า 5 ปี โดยในกลุ่มนี้เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กมาก
ที่สุดคือ ร้อยละ 41 เนื่องจากอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของไทยยังคงประสบกับปัญหาต่างๆ ดังนี้ 

 ผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าการน าเข้า เนื่องจากปัญหาโครงสร้าง
อากรขาเข้าลักลั่น (อากรขาเข้าของสินค้าส าเร็จรูปสูงกว่าชิ้นส่วนและอุปกรณ์) 

 ผู้ผลิตมีข้อจ ากัดในการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบงานอัตโนมัติที่มีความซับซ้อนและต้องการความ
แม่นย าสูง 

 ผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศขาดการยอมรับจากผู้ใช้งาน 
 

                                                           
13

 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การเพิ่ม

ศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ, 2558. 
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รูปที่ 25 ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติของอุตสาหกรรมไทย 

 
 

ที่มา: สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ, ส านักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558. 
 

 ดังนั้นปัจจัยสู่ความส าเร็จเพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 
ควรเร่งด าเนินการด้านต่างๆ ดังนี้ 

(1) บุคลากร: ควรเร่งพัฒนาบุคลากรสายเทคนิคด้านเครื่องจักร เช่น Mechatronics Robot และ 
Automation 

(2) โครงสร้างพ้ืนฐาน: เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ (NQI) ที่เหมาะสม ได้แก่ Test lab,  
Robot service center, Training robot และ System application 

(3) กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ: บูรณาการกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ไม่เกิดความซ้ าซ้อน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

(4) นโยบายจากภาครัฐ: เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว รัฐควรก าหนด
นโยบายส่งเสริมอย่างตรงจุดและชัดเจน 

(5) ผู้ใช้: ควรมีการกระตุ้นอุตสาหกรรมในประเทศปรับเปลี่ยนไปใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้
มากขึ้น 

(6) ผู้ผลิต: เร่งยกระดับผู้ประกอบการในประเทศให้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีเทคโนโลยี

สูงขึ้น 

(7) บูรณาการความร่วมมือ: พัฒนาศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ

สถาบันเครือข่ายไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) เพ่ือเป็นหน่วยงานที่

จะท าหน้าที่พัฒนาบุคลากรและการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดข้ึนภายในประเทศต่อไป  
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องค์กรและบทบาทของสวทช. 
 
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีพันธกิจในการสร้างเสริมการวิจัย 
พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนา
ก าลังคน และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็น เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์ของศูนย์วิจัยแห่งชาติภายใต้สวทช.ได้ศึกษา
หุ่นยนต์ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ Swarm Robots, Delta Robot, Underwater Robot และ Indoor 
Mobile Robot โดยห้องปฏิบัติการวิจัยและงานวิจัยภายใต้ สวทช. ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
 

หน่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย งานวิจัย 

1. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและ
อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 

แมชชีนวิชั่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบ
อัตโนมัติ การออกแบบมอเตอร์ เครื่อง

ก าเนิดไฟฟูาและระบบขับเคลื่อน 

สมองกลอัจฉริยะและความจริง
เสมือน 

หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและ
ความหมาย 

ปัญญาประดิษฐ์  
(Artificial Intelligence - AI) 

เทคโนโลยีเสียง 

เทคโนโลยีภาพ 
2. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ระบบอัตโนมัติ 
ส าหรับกระบวนการทางวัสดุ 

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ส าหรับงานโลหะ 

 

หน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ของ สวทช. 

(1) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีพันธกิจหลักในการด าเนินการ

วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมจากระดับห้องปฏิบัติการถึงขั้นโรงงานต้นแบบ ทั้งในด้านการสร้างขีดความสามารถ
และศักยภาพในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ สนับสนุน และติดตามประเมินผล
โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพ่ือสร้างความสามารถและ
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ศักยภาพในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ร่วมให้บริการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบมาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์ การให้บริการข้อมูล และการให้ค าปรึกษา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และ 
ส่งเสริมและจัดให้มีความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการในสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
โดยมีหน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Advanced Automation and 

Electronics Research Unit - AAERU) ซึ่งมีห้องปฏิบัติการที่ท าการวิจัยและพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ได้แก่ 

 ห้องปฏิบัติการวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR) 

 ห้องปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST) 

 ห้องปฏิบัติการวิจัยแมชชีนวิชั่น (MVL) 

 ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบวัดและควบคุมระยะไกล (ISL) 

 ห้องปฏิบัติการวิจัยการออกแบบมอเตอร์ เครื่องก าเนิดไฟฟูาและระบบขับเคลื่อน (MDD) 

 ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (IPP) 

 ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (EFC) 

 ห้องปฏิบัติการวิจัยการแปลงผันก าลังงานขั้นสูง (APC) 
 

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการที่ท าการวิจัยและพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติโดยตรง ได้แก่ 
 

I. ห้องปฏิบัติการวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน หรือ Smart Machine and Mixed 
Reality (SMR) เป็นห้องปฏิบัติการที่มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์ เช่น โครงการวิจัยหุ่นยนต์
ตรวจสอบเครื่องก าเนิดไฟฟูา (Generator Inspection System : GIV) ที่ได้พัฒนาร่วมกับการไฟฟูา
ฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และใช้งานอยู่ในกิจการของ กฟผ. อยู่ในปัจจุบัน และมีโจทย์วิจัย
หุ่นยนต์ประเภทอ่ืนๆ เข้ามาเป็นระยะ เช่น หุ่นยนต์ตรวจสอบใต้น้ า และหุ่นยนต์ตรวจสอบปล่องไฟ
โรงไฟฟูา เป็นต้น ซึ่งผลงานของห้องปฏิบัติการที่เป็นต้นแบบเชิงพาณิชย์ ได้แก่ เครื่องย้อมเลือด
อัตโนมัติ เครื่องทดสอบลูกหมาก ซอฟต์แวร์ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ ซอฟท์แวร์ระบบบริหาร
การตัดเหล็กเส้นในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นงานฉลากและอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติ V2.0  และ การสร้างเครื่องแกะสลักไม้ควบคุมด้วยโปรแกรม EMC 
ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเซอร์โว (Wood Engraving Machine Controled by EMC with Servo 
System) เป็นต้น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ได้รับ ได้แก่ เครื่องขัดลูกหมากอัตโนมัติ เครื่องเรียงสกรู



 
58 

ชนิดหัวแบนอัตโนมัติ ระบบตรวจและวิเคราะห์คลื่นหัวใจอัตโนมัติผ่านระบบสื่อสารทางไกล และ 
ระบบส าหรับวัดชิ้นงานแบบอัตโนมัติ เป็นต้น 

II. ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว หรือ Embedded System Technology Lab 
(EST) มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายสมองกลฝังตัวเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศใน 4 ด้านส าคัญ คือ ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูา และ
การพัฒนาเซนเซอร์ ตามกลุ่ม Core Technology 3 กลุ่ม คือ Embedded System Platform, 
Networking และ Wireless Sensor Network มีพันธกิจในการน าเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวมา
ช่วยเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงกระบวนการผลิตในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ช่วยด้านความมั่นคง
และการประหยัดพลังงาน เพ่ิมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว โดยผลงานต้นแบบเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ต้นแบบบอร์ด
ควบคุมเครื่องสั่นเมล็ดข้าวสาร ระบบตรวจวัดและควบคุมบรรยากาศในโรงเรือน บอร์ดส าหรับการ
เรียนรู้และพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว CEDK-TN8 และ เซนเซอร์วัดความชื้นดิน Mprobe เป็นต้น 

III. หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์  หรือ Human Computer 
Communication Research Unit (HCCRU) ท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านการสื่อสาร
ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเทคโนโลยีภาษา เทคโนโลยีเสียง เทคโนโลยีภาพ และ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นพันธมิตรภาควิชาการ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศและเท่าทัน
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ พร้อมผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสื่อสารของมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ที่วิจัยและพัฒนาขึ้น ไปสู่การใช้งานผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือ
สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 
(2) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มีพันธกิจในการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยด าเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การพัฒนาก าลังคน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมีหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คือ  

ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติส าหรับกระบวนการทางวัสดุ (Automation for Materials 
Processing Laboratory) อยู่ภายใต้หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม (Design and Engineering 
Research Unit) เป็นการรวมศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนติ กับวัสดุและกระบวนการผลิต เข้าด้วยกัน โดย
การน าองค์ความรู้ด้านระบบอัตโนมัติและแมคคาโทรนิกส์ มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการผลิต เพ่ือ
น าเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติทันสมัยมาใช้ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิตของประเทศอย่างยั่งยืนบนแนวความคิดของการพัฒนาแบบพ่ึงตนเองได้ ซึ่งภาพรวมของห้องปฏิบัติ 
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Automation and Mechatronics Laboratory มุ่งเน้นการวิจัยทางด้านงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม งาน
ออกแบบระบบควมคุมอัตโนมัติ งานออกแบบงานเครื่องกล งานวิ เคราะห์การออกแบบทางวิศวกรรมด้วย
วิธีการเชิงตัวเลข เพื่อตอบสนองนโยบายของทางภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม 

 
รูปที่ 26 ภาพรวมของห้องปฏิบัติ Automation and Mechatronics Laboratory 

 
ที่มา: www.mtec.or.th 

 

หน่วยงานบริการเทคนิคและสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ของ สวทช. 

 นอกจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแล้ว สวทช. ยังมี
หน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ และหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา ดังนี้ 
 
(1) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เป็นห้องปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพ ISO/IEC 17025 เรียบร้อยแล้วทั้งการทดสอบ EMC และการสอบเทียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
งานความถี่สูง และก าลังขอการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC17020 เพ่ือเป็นหน่วยตรวจ (Inspection 
Bodies) รับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือตอบสนองพันธกิจหลักในการให้บริการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์เ พ่ือการจ าหน่ายในประเทศ น าเข้า และส่งออก ตามมาตรฐาน
ระดับประเทศและมาตรฐานสากล บริการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมไ ฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้วยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถน าออกสู่
ตลาด และส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆ สู่ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ดังนั้น
จึงถือได้ว่าขอบข่ายการบริการของ PTEC ครอบคลุมความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของไทย เพ่ือจะให้มี
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คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายต่างประเทศ และรองรับการ
ประกาศบงัคับใช้มาตรฐานต่างๆ ในประเทศอีกด้วย 

(2) โปรแกรมวิจัยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
โปรแกรมวิจัยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อยู่ภายใต้คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต สวทช. มี

วิสัยทัศน์ในการด าเนินงานคือ เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศสู่ Thailand 4.0 โดยมี
พันธกิจในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 5 พันธกิจและเปูาหมายของโปรแกรมฯ 

พันธกิจ เป้าหมายภาพรวม 

ด้านการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และ
วิศวกรรม 

- มีต้นแบบโครงการ RDDE ที่ใช้ได้จริงในสายการผลิต/น าไปสู่
เชิงพาณิชย์ได้ 

- เกิดโครงการน าร่อง/ต้นแบบของสายการผลิตในแบบ Smart 
Factory Automation รวมถึง Technology Roadmap ที่
เกี่ยวข้อง 

ด้านการพัฒนาบุคลากร เกิดเครือข่ายนักวิจัยในแวดวง Mechatronics, ICT และ IoT 
ผู้พัฒนาผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ และ เกิดการพัฒนาต้นแบบชุดฝึก/
สื่อการเรียนการสอนด้านระบบอัตโนมัติสู่สถาบันการศึกษาระดับ
อาชีวะขึ้นไป 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน CoE ด้าน Smart Factory Automation/ ด้าน Future Robotics 
ได้รับการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม ให้มีกิจกรรม
การสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้าน Smart 
Automation อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิจัยที่ร่วมในการพัฒนาสร้างต้นแบบโรงงานสาธิต/ต้นแบบ
สายการผลิตถ่ายทอดการจัดท ารายละเอียดทางเทคนิค แนวคิดการ
ออกแบบ จัดสร้างต้นแบบ ให้กับผู้ใช้ในอุตสาหกรรมรายอ่ืนๆ ผ่าน
การท าโครงการ RDE ที่สถานประกอบการ การอบรมสัมมนาแบบ 
project-based training 

ที่มา: โปรแกรมวิจัยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สวทช., 2560. 
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นโยบายสนับสนุนด้านหุน่ยนต์ของ สวทช. 

 ในแผนกลยุทธ์ของ สวทช. ฉบับที่ 6 (ปีงบประมาณ 2560-2564) ได้มีการก าหนดให้อิเล็กทรอนิกส์ 
หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เป็นหนึ่งใน 5 ประเด็นมุ่งเน้นวิจัยของ สวทช. โดยจะประมวลผลงานด้านระบบ
อัตโนมัติ (Automation) มาพัฒนาต่อยอดและน ามาประยุกต์ใช้ โดยมีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกับ
พันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม มีเปูาหมายในการยกระดับระบบการผลิตให้มีผลิตภาพและมาตรฐานสูงขึ้น และ
รองรับการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูง (Advanced OEM) ในอนาคตอันใกล้ เช่น อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ (Smart electronics) ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive) ฯลฯ ที่ต้องใช้หุ่นยนต์
อุตสาหกรรมจ านวนมากรองรับการท างานเป็นเครือข่ายและมาตรฐานการผลิตขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรม 4.0 
โดยวางแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมจ านวน 6 ต้นแบบ ได้แก่ ต้นแบบ
หุ่นยนต์ช่วยในการจัดเก็บน าเข้าและน าออกซ่ึงวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์จากชั้นวางในคลังเก็บ ต้นแบบระบบหุ่นยนต์
ช่วยล าาเลียงขนส่งวัตถุดิบในพ้ืนที่การผลิต ต้นแบบแขนกลหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 6 -7 แกนที่แข่งขันได้ ทั้งด้าน
ราคาและประสิทธิภาพส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ต้นแบบของการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์หรือ 
Supporting tools ต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตด้วยแขนกลหุ่นยนต์ ต้นแบบหุ่นยนต์ขนาด
เล็กส าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ต้นแบบหุ่นยนต์เฉพาะทางส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร และ
อุตสาหกรรมบริการเทคโนโลยีหลักท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ือสร้างต้นแบบดังกล่าว เป็นผลการด าเนินงานที่พัฒนา
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและหน่วยงานพันธมิตรเป็นหลัก ซึ่งเทคโนโลยี
เหล่านี้แบ่งได้เป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ Perception, Cognition, Computation, Mechatronics และ 
Integration & Applications ซึ่งการวางแผนนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้มีการจัดท าแผนการกลยุทธ์ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ2560-2564) โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ Specific Automated 
Machinery, Virtual/Augmented Reality System, Service Robot และ Haptic Interface for VR/AR 
เป็นต้น 
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รูปที่ 27 Roadmap Automation and Robotics 

 
 
ที่มา: แผนกลยุทธ์ 5 ปี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ 2560-

2564, 2559. 
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บทสรุป 

 
 การพัฒนาหุ่นยนต์ในประเทศไทยให้ประสบความส าเร็จในเชิงพาณิชย์นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้

ความส าคัญกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนางานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมใน

ประเทศ และจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 โดยเน้นที่การยกระดับและ

พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 10 กลุ่มนั้น เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินับเป็นปัจจัยส าคัญ

ประการหนึ่งที่มีบทบาทในการช่วยพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตและบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

แม่นย า ลดความผิดพลาด และร่นระยะเวลาในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ลง อย่างไรก็ตาม การพัฒนา

ดังกล่าวต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมอย่างจริงจังของรัฐบาล เร่งพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือ

การใช้งานภายในประเทศ ตลอดจนพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับผู้ประกอบการ แรงงาน และผู้ใช้งาน เป็น

ต้น 

  

 จากข้อมูลปริมาณการใช้งานหุ่นยนต์ในประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตเพ่ิมขึ้นประมาณ 

2 เท่า เมื่อเทียบกับยอดขายในปีที่ผ่านมา ซึ่งมียอดขายประมาณ 4 ,000งค์ความรู้ ตัว แสดงให้เห็นถึงโอกาส

และศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์โดยเฉพาะหุ่นยนต์ภาคบริการในประเทศ โดยมีปัจจัยเสริมในหลายด้าน 

ได้แก่ แนวโน้มการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ภาคอุตสาหกรรมไทยก็เริ่มมีการขยายตัวไปสู่ภาคบริการมากขึ้น อีก

ทั้งประเทศไทยยังมีความพร้อมด้านทักษะเชิงเทคนิคของบุคลากรในประเทศที่จะสามารถต่อยอดและพัฒนา

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในระดับโลกได้ ดังนั้น การสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ที่

ส าคัญ เช่น การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม มาตรการด้านการเงินต่างๆ มาตรการทางภาษี การยกเว้นอากรขา

เข้าส าหรับการวิจัยและพัฒนาหรือการทดสอบทดลอง การให้หักค่าใช้จ่ายส าหรับการอบรมบุคลากร และ การ

ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้อง จะช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของไทยประสบความส าเร็จใน

เชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต 
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