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งานท่ี 18 
งานเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ 

จุดประสงค์ท่ัวไป 
1. เพื่อให้มีเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ 

  

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ) 
1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง 
2. ยกตัวอย่างงานเทคโนโลยีใช้งานหุ่นยนต์ในปัจจุบันได้ 
3. บอกวิธีการการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ไปใช้งานในชีวิตประจ าวันได้ 
4. ยกตัวอย่างการน าเทคโนโลยีหุ่นยนต์ไปประยุกตใ์ช้งานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้ 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้งานเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ 

18.1 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
 'หุ่นยนต์' เทคโนโลยีจักรกลเปล่ียนโลก 

 

รูปท่ี 18.1 ตัวอย่างเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในชีวิตประจ าวัน 
 

ในยุคดิจิทัลเช่นนี้...ทุกคนคงปฏิเสธการเข้ามาของเทคโนโลยี ท่ีคืบคลานมีบทบาทในการ
ด าเนินชีวิตในแต่ละวันของเราไปโดยปริยาย คอยช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ท าอะไรก็ดู
เป็นเรื่องง่ายสมด่ังการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 

“หุ่นยนต์” (ROBOT) หนึ่งในเทคโนโลยีจักรกลท่ีมนุษย์ได้พัฒนาสร้างสรรค์ เพื่อเป็นผู้ช่วย
คอยท างาน ท่ีมนุษย์อาจมีข้อจ ากัดท่ีจะสามารถท าเองได้ โดยรับค าส่ังผ่านการควบคุมจากมนุษย์ 
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รวมถึงเป็นการต่อยอดน าเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาของประชากรบนโลกใบนี้ 

โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ในรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
ท าให้จักรกลยุคนี้มีความล้ าหน้าจากการพัฒนาของมนุษย์ มีความสามารถเลียนแบบได้ใกล้เคียงกับ
มนุษย์ โต้ตอบสนทนาเสมือนเป็นเพื่อนคุย ซึ่งปัจจุบันก็ได้พัฒนาน าไปใช้ในหลายวงการ อาทิ ด้าน
การแพทย์ ด้านงานวิจัยส ารวจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านความบันเทิง หรือแม้แต่พัฒนาเพื่อใช้ใน
บ้านเรือน 

 
 

รูปท่ี 18.2 หุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน 
 

ท้ังนี้ หากย้อนไปเมื่อปี 2497 ประเทศไทยก็มีหนึ่งในความภาคภูมิใจในด้านหุ่นยนต์ กับ 
“หุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน ” ซึ่งทรงสร้างขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รับส่ังให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ซึ่ง เดิมคือ 
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ) สร้างหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานขึ้นมา 

ท้ังนี้ หุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน เป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกท่ีมีรูปร่างคล้ายคน ขนาดเท่า
คนจริง และแต่งกายแบบหมอ โดยมีส่วนอุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องรับส่งและเครื่องบังคับวิทยุจะอยู่ท่ี
ท้องของหุ่นยนต์ โดยมีสายพานท่ีบริเวณเท้า ท าให้หุ่นยนต์สามารถเดินได้ ยกมือไหว้ พูด ฟัง และ
โต้ตอบได้ ซึ่งหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน ถือเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของหุ่นยนต์
ในประเทศไทย 
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วันนี้ “ทีมเศรษฐกิจ” ขออนุญาตหยิบยกตัวอย่างหุ่นยนต์ ท่ีพัฒนาโดยฝีมือ “คนไทย” ว่าจะ
มีความสามารถเก่งกาจมากน้อยเพียงใดมาให้ท่านผู้อ่านได้รู้จัก และภาคภูมิใจว่าประเทศไทยเราก็ไม่
แพ้ชาติใดในโลก 

18.1.1 น้องแสนดี (SAN:DEE) 

 
รูปท่ี 18.3 หุ่นยนต์น้องแสนดี 

หุ่นยนต์รูปทรงกระบอกแสนน่ารัก ท่ีพัฒนาขึ้นโดยบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช้ันน าของเมืองไทย ท่ีส าคัญเป็นบริษัทท่ีให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการ
น าเทคโนโลยีมาผนวกเข้ากับการอยู่อาศัย หรือในวงการอสังหาฯ เรียกว่า “พร็อพเทค” นวัตกรรม
เพื่อการอยู่อาศัย 

“น้องแสนดี” ได้โชว์ตัวอย่างเป็นทางการช่วงกลางปี 2560 ท่ีผ่านมา ซึ่งก็สร้างความ
ฮือฮาไม่น้อย เพราะแสนดีถือเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกในเอเชีย ท่ีน ามาใช้ในวงการอสังหาริมทรัพย์แสนดี 

ท้ังนี้ หน้าท่ีของแสนดี คืออ านวยความสะดวกบริการส่งพัสดุ จดหมาย ถึงหน้าห้อง
ลูกบ้าน ท่ีพักอาศัย ซึ่งก็มีข้อดีแฝงอยู่ในเรื่องความปลอดภัย โดยป้องกันไม่ให้คนแปลกหน้าเดินขึ้นไป
ส่งของโดยตรงให้ลูกบ้าน 

มาถึงเรื่องคุณสมบัติกันบ้าง โดยแสนดีจะมีระบบเซ็นเซอร์รอบตัว ท าให้สามารถ
หลบหลีกส่ิงกีดขวาง ขึ้น–ลงอาคารได้โดยใช้ลิฟต์โดยสารผ่านระบบ WIFI ด้วยตนเอง โดยการเขียน
โปรแกรมใส่แบบแปลนของโครงการนั้นๆให้แสนดีจดจ าเส้นทางการเดิน 

ในส่วนบริเวณล าตัวออกแบบให้มีช่องใส่ของท้ังหมด 3 ช้ัน สามารถส่งของได้ครั้งละ 
3 ห้องภายในหนึ่งเท่ียว ซึ่งใช้เวลาในการส่งประมาณ 5-10 นาที โดยมีความเร็วสูงสุดท่ี 1.5 เมตรต่อ
วินาที 
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นอกจากนี้ แสนดียังรองรับน้ าหนักส่ิงของได้ถึง 80 กิโลกรัม แถมยังอึดท างาน
ต่อเนื่องนานถึง 10 ช่ัวโมง ซึ่งเมื่อท างานเสร็จระบบจะส่ังการให้กลับมายังท่ีชาร์จไฟแบบอัตโนมัติ 
โดยลูกบ้านท่ีต้องการใช้บริการก็สามารถเรียกผ่านแอพพลิเคช่ัน Sansiri Home Service 
Application ได้เลยส าหรับลูกบ้านแสนสิริ 

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้นี้ทีมงานท่ีดูแลน้องแสนดี แอบกระซิบด้วยว่า จะ
พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านความปลอดภัย โดยอาจจะเป็นการติดกล้องเพิ่มให้แสนดีมีระบบ
เตือนและตรวจจับหากพบส่ิงผิดปกติ ซึ่งอาจน ามาปฏิบัติหน้าท่ีใช้แทนทีมรักษาความปลอดภัย 

ปัจจุบันน้องแสนดีมีอยู่จ านวน 2 ตัว ประจ าการอยู่ท่ีส านักงานใหญ่แสนสิริ เพื่อเป็น
ตัวโมเดลในการทดลองและพัฒนาฟังก์ชันต่างๆ อีกตัวให้บริการท่ีโครงการเดอะ โมนูเมนต์ สนามเป้า 
คอนโดมิเนียมลักซ์ชัวรี่ ซึ่งในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ ทางแสนสิริมีแผนจะน าแสนดีไปให้บริการในโครงการ
อื่นๆเพิ่มเติมด้วย 

18.1.2 น้องแมงมุม (Sevy Bot) 
หุ่นยนต์ท่ีคอยให้การต้อนรับและโชว์ตัวอยู่ท่ีเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาโรงเรียนสาธิต

ปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งถือเป็นสาขาแฟลกชิปสโตร์ ซึ่งจุดเด่นของสาขานี้โดดเด่นในเรื่องของ
เทคโนโลยี เน้นตอบโจทย์ Customer Lifestyle ยุค 4.0 ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีท่ีว่าก็มีเจ้าหุ่นยนต์ 
“น้องแมงมุม” เป็นไฮไลต์ส าคัญของร้านเซเว่นฯสาขานี้ 

โดยหุ่นยนต์แมงมุมเป็นการพัฒนาขึ้นโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) 

ด้านความสามารถของน้องแมงมุม ตอนนี้คือคอยท าหน้าท่ีเป็นพนักงานต้อนรับ และ
ดูแลทักทายลูกค้าภายในร้าน โดยสามารถโต้ตอบและส่ือสารกับลูกค้าได้ พร้อมมีจอมอนิเตอร์บนตัวท่ี
สามารถแสดงโปรโมช่ันให้ลูกค้าทราบอีกด้วย 

 
 

รูปท่ี 18.4  หุ่นยนต์แมงมุม 
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นอกจากนี้ น้องแมงมุมยังมีความพิเศษอีกคือ การพัฒนาระบบในการจ่ายไฟผ่านราง
ท่ีมีอยู่รอบร้าน เพื่อให้สามารถเข้าไปทักทายลูกค้าได้ท่ัวท้ังร้าน และยังสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
โดยท่ีไม่ต้องหยุดการท างานเพื่อชาร์จพลังงาน ซึ่งทางซีพีออลล์ได้มีการจดสิทธิบัตรรูปแบบในการ
จ่ายไฟในลักษณะนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว 

งานนี้ซีพีออลล์ยังบอกด้วยว่า จะมีแผนขยายโมเดลสาขาแบบนี้เพิ่มอีกในอนาคต ซึ่ง
ก็ต้องรอดูผลตอบรับจากสาขาแรกก่อนท่ีเพิ่งเปิดให้บริการเป็นทางการไปช่วงเดือน ธ.ค.2560 ซึ่งคาด
ว่าในปีนี้น่าจะได้เห็นสาขาท่ีน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อีกประมาณ 2 แห่ง 

18.3 หุ่นยนต์ทอดไข่ 
อีกหนึ่งความส าเร็จของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ 

กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ท่ีโชว์นวัตกรรมสุดล้ าพัฒนาหุ่นยนต์ทอดไข่ สู่สายตาประชาชนไป
เมื่อช่วงเดือน มี.ค.ปีท่ีแล้ว 

โดยหน้าตาของเจ้าหุ่นยนต์ทอดไข่ จะมีลักษณะเป็นแขนของมนุษย์ ซึ่งหยิบจับ
ส่ิงของได้อย่างทะมัดทะแมง ไม่ว่าจะเป็นตัวกระทะ ไข่ เครื่อง เคียง ผักต่างๆ เปิดเตาไฟฟ้า 

 
 

รูปท่ี 18.5 หุ่นยนต์ทอดไข่ 
 

ท่ีส าคัญยังมีไฮไลต์สามารถกระดกพลิกกลับหน้าไข่ได้ ซึ่งเป็นความสามารถท่ีมนุษย์
หลายคนยังท าไม่ได้ การเขย่ากระทะเพื่อให้ไข่สุกท่ัวถึง ถือเป็นการแกะรายละเอียดเลียนแบบ
พฤติกรรมจากการทอดไข่จากฝีมือมนุษย์ได้เป็นอย่างดี 

ท้ังการส่ังการก็สามารถท าได้อย่างง่ายดาย เมื่อปลายนิ้วสัมผัสผ่านแอพพลิเคช่ัน 
สามารถเลือกเป็นเมนูได้ว่าจะทานไข่เจียวอะไร อาทิ ไข่เจียวธรรมดา ไข่ เจียวพริก ไข่เจียวหอมแดง 
เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตทางซีพีเอฟก็จะมีการพัฒนานวัตกรรมแบบนี้เพิ่มขึ้น โดยจะ
เน้นน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการควบคุมด้านความปลอดภัยสูง 
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18.1.4 น้องดินสอ (DINSOW) 
หุ่นยนต์สัญชาติไทยแท้ ท่ีพัฒนาคิดค้นโดยฝีมือคนไทย ท่ีมองต่าง  คิดต่าง จนเห็น

โอกาสในการพัฒนา “หุ่นยนต์ดินสอ” ขึ้นมา กับ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ี
รวบรวมนักวิศวกรรมด้านหุ่นยนต์ระดับหัวกะทิของเมืองไทยไว้ที่นี่ 

น้องดินสอถูกพัฒนาขึ้นจากความคิดท่ีว่าอยากให้เมืองไทยมีบริษัทท่ีผลิตหุ่นยนต์
แบบจริงจัง โดยเริ่มแรกก็มีความท้าทายมากในด้านการท าการตลาดในประเทศ เนื่องด้วยนิสัยคนไทย
ส่วนใหญ่ยังเช่ือใจไว้ใจผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศอยู่และยิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีหากเป็น   
แบรนด์ไทยก็จะได้รับการตอบรับท่ีดียากขึ้นไปอีก 

 
 

รูปท่ี 18.6 ตัวอย่างการน าหุ่นยนต์น้องดินสอ (DINSOW) 
 

ท้ังนี้ ในด้านการพัฒนาก็มีการพัฒนามาหลายรุ่น ซึ่งปัจจุบันก็เป็นดินสอรุ่น 3 และก็
มีในส่วนของน้องดินสอ มินิ ท่ีเน้นการดูแลผู้สูงอายุเป็นหลัก และเหตุท่ีหุ่นยนต์ดินสอออกแบบให้มี
ใบหน้าเป็นจอ ก็เพราะเกิดจากไอเดียท่ีว่าลูกค้าท่ีซื้อหรือเช่าไป สามารถโชว์โฆษณาหรือผลิตภัณฑ์ได้ 
ซึ่งจะสามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งในช่วงแรกท่ีผลิตออกมาจะมีบริษัทจัดอีเวนต์เช่าไป
เป็นจ านวนมาก ซึ่งก็ได้เงินในส่วนนี้มาบริหารงานต่อ 

ส าหรับด้านความเก่งกาจของน้องดินสอ มินิ ท่ีดูแลผู้สูงอายุ ก็มีความสามารถ
ติดตามพฤติกรรมการนอน การขยับตัว ผ่านระบบเซ็นเซอร์ท่ีติดต้ังในตัวหุ่น ซึ่งหากไม่ขยับตัวนานจะ
มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังสมาร์ทโฟนผ่านแอพพลิเคช่ัน โดยลูกหลาน หรือแพทย์ สามารถรู้ความ
ผิดปกติได้ทันที 

 
รูปท่ี 18.6 หุ่นยนต์น้องดินสอ (DINSOW) 
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ท้ังยังมีคุณสมบัติการวัดชีพจร วัดการเต้นหัวใจ แจ้งเตือนการกินยา และเก็บประวัติ
การรักษา นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันสร้างความบันเทิง ชวนสวดมนต์ ออกก าลังกาย และฟังเพลง ให้
ผู้สูงอายุได้คลายเครียดด้วย 

ส าหรับ “น้องดินสอ มินิ” ได้สร้างความมั่นใจในเรื่องความสามารถและคุณภาพ กับ
การบุกตลาดวางจ าหน่ายในประเทศญี่ปุ่นที่ข้ึนช่ือว่าเป็นเจ้าพ่อในวงการพัฒนาหุ่นยนต์ โดยในอนาคต
ก็จะขยายไปในประเทศอื่นๆเพิ่ม ท้ังนี้ ก่อนหน้าก็มีรุ่นพี่อย่างดินสอรุ่น 3 ไปเสิร์ฟอาหารท่ีประเทศ
สวีเดนด้วย ในส่วนเมืองไทยตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับท่ีดี โดยเฉพาะสถานพยาบาล 

18.1.5 หุ่นยนต์โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 
หุ่นยนต์ท่ีออกแบบลักษณะเป็น ผู้หญิง ท่ีเวลาผู้ป่วยหรือคนไข้  เดินทางไป

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็จะพบเจอ โดยทางโรงพยาบาลได้ไว้ใช้ต้อนรับ รวมถึงส่งเอกสารภายใน
ระหว่างแผนกภายในโรงพยาบาล ถือเป็นการน าเทคโนโลยีมาช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรภายใน
โรงพยาบาล รวมถึงยังช่วยสร้างสีสันให้กับคนไข้หรือผู้พบเห็นได้อีกด้วย 

ขณะท่ีตัวหุ่นยนต์จะเคล่ือนท่ีผ่านระบบรางท่ีติดต้ังไว้บนพื้น มีระบบเซ็นเซอร์หากมี
คน หรือส่ิงกีดขวางก็จะหยุดเพื่อให้ส่ิงนั้นเคล่ือนผ่านไปก่อน นอกจากนี้จุดเด่นท่ีท าให้ผู้พบเห็นถึงขั้น
เหลียวหลังมามอง คือการตกแต่งหุ่นยนต์ด้วยชุดท่ีดึงดูด ซึ่งปัจจุบันสวมใส่ชุดไทย ตามช่วงเทศกาล
มหาสงกรานต์ของไทย 

 
รูปท่ี 18.7 หุ่นยนต์โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 

ท้ังนี้ ทางโรงพยาบาลได้อยู่ในขั้นตอนทดลองระบบ เพื่อพัฒนาให้บริการท่ีสมบูรณ์
แบบ ในอนาคตก็จะเพิ่มฟังก์ชันความสามารถให้มากกว่านี้ ปัจจุบันโรงพยาบาลมีหุ่นจ านวน 3 ตัว ไว้
รอให้บริการ 
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นี่คงเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถคนไทย ท่ีคิดลงมือท าอะไรก็ไม่แพ้ชาติใดๆ ซึ่งก็
พิสูจน์ให้เห็นว่าการพัฒนาน าเทคโนโลยีมาต่อยอด สร้างเป็น “หุ่นยนต์” ท้ังไว้เป็นผู้ช่วยดูแล หรือ
อ านวยความสะดวกให้มนุษย์ สามารถเกิดข้ึนได้จริง.  
ท่ีมา : https://www.thairath.co.th/news/business/1257812 
 
18.2 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในชีวิตประจ าวัน 
 ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หุ่นยนต์ หลายประเภทถูกประดิษฐ์และ
ประยุกต์ ให้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้นเรื่อยๆ ท้ังยังตอบโจทย์ในการอ านวยความ
สะดวกหลายๆปัจจัย นี่คือ 10 หุ่นยนต์ท่ีถูกน ามาใช้งานจริงแล้วในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ไปดูกัน
ว่ามันจะท าให้การใช้ชีวิตนั้นง่ายขนาดไหน 
 18.2.1 Travelmate Robotics หุ่นยนต์กระเป๋าอัจฉริยะ 
 

 
 

รูปท่ี 18.8 Travelmate Robotics หุ่นยนต์กระเป๋าอัจฉริยะ 
 

หุ่นยนต์กระเป๋าสุดแสนอัจฉริยะท่ีเดินตามคุณไปทุกทีโดยไม่มีบ่น เป็นเทคโนโลยี AI 
ท่ีท าให้ชีวิตประจ าวันของคุณง่ายขึ้น สามารถเดินตามคุณไปได้ทุกท่ีแม้มีฝูงชนแน่นหนา ท างาน
ร่วมกับสมาร์ทโฟน โดยใช้ แอพพลิเคช่ัน Travelmate เพื่อติดตามและระบุต าแหน่งท่ีคุณอยู่เพื่อให้
เจ้ากระเป๋าอัจฉริยะตามตัวคุณได้ และตัวกระเป๋าเองมีระบบ GPS ฝังอยู่เพื่อป้องกันกระเป๋าสูญหาย 
มี 3 ขนาด S M L ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม 
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  18.2.2 Grillbot หุ่นยนต์ท าความสะอาดเตาอัตโนมัติ 
 

 
 

รูปท่ี 18.9 Grillbot หุ่นยนต์ท าความสะอาดเตาอัตโนมัติ 
 

การท างานของมันแสนง่ายดายเพียงแค่รอให้เตาปิ้งย่างบาร์บีคิวของคุณเย็นลง แล้ว
กดปุ่มบนตัวเครื่อง เจ้า Grillbot ก็จะท าความสะอาดเศษอาหารท่ีติดอยู่บนเตา เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้อง
เสียแรงเสียเวลานั่งขัดเตาของคุณแล้ว 
 18.2.3 FoldiMate เคร่ืองพับผ้าอัตโนมัติ 
 

 
 

รูปท่ี 18.10 FoldiMate เครื่องพับผ้าอัตโนมัติ 
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เจ้าเครื่องพับผ้าอัตโนมัติท่ีใช้งานง่ายเพียงแค่วางผ้าข้างบนเครื่องให้ตรงต าแหน่ง 
และเครื่องจะส่งผ้าผ่านกลไกของเครื่องลงมาเป็นผ้าท่ีถูกพับเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ซึ่งสามารใช้งานได้
ท้ังผู้ใหญ่และเด็ก หมดปัญหาผ้ายับอีกต่อไป 
 18.2.4 Moley หุ่นยนต์ท าอาหาร 
 

 
 

รูปท่ี 18.11 Moley หุ่นยนต์ท าอาหาร 
 

ด้วยรูปร่างของหุ่นยนต์ท่ีมีลักษณะเป็นแขน 2 ข้างใช้ท างานเลียนแบบมนุษย์ 
ผู้ใช้งานเพียงแค่ป้อนข้อมูลเมนูอาหารท่ีต้องการเข้าไปในระบบ หุ่นยนต์จะท าการปรุงอาหารโดย
อัตโนมัติ เพียงเท่านี้ก็เตรียมรับอาหารฝีมือระดับเชฟได้เลย และนอกจากปรุงอาหารแล้วเจ้าหุ่นยนต์ 
Moley ยังสามารถล้างจานได้อีกด้วยนะ 
 18.2.5 Pillo หุ่นยนต์คุณหมออัจฉริยะ 
 

 
 

รูปท่ี 18.12 Pillo หุ่นยนต์คุณหมออัจฉริยะ 
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ไม่ต้องกลัวลืมกินยาอีกต่อไปเมื่อมีผู้ช่วยอัจฉริยะด้านสุขภาพท่ีเปรียบเสมือนคุณ
หมอประจ าบ้าน คอยเตือนความจ าและจ่ายยาให้คุณ อีกท้ังยังสามารถตอบค าถามเรื่องสุขภาพ ยา 
วิตามิน ท าให้คุณไม่ต้องเสียเวลาเข้า google อีกต่อไป 
 18.2.6 Temi ผู้ช่วยอัจฉริยะ 
 

 
 

รูปท่ี 18.13 Temi ผู้ช่วยอัจฉริยะ 
 

หุ่นยนต์ท่ีมาพร้อมหน้าจอแท็บเล็ตท างานอัตโนมัติ ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อบ้านแม่บ้าน
ส่วนตัวช่วยจัดการชีวิตท้ังยังอ านวยความสะดวกสบายให้สมาชิกในบ้าน ท าให้สมาชิกในบ้านใช้ชีวิต
ง่ายข้ึน 
 18.2.7 BratWurst Bot หุ่นยนต์ปิ้งไส้กรอก 

 
 

รูปท่ี 18.14 BratWurst Bot หุ่นยนต์ปิ้งไส้กรอก 
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ในงานเล้ียงส าคัญในกรุงเบอร์ลินเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้โชว์ฝีมือ ย่างไส้กรอกให้แขกผู้มา
ร่วมงานถึง 200 ช้ินโดยไม่มีคนช่วยแม้แต่คนเดียว หากต้องการไส้กรอกสามารถส่ังได้ผ่านหน้าจอแท็บ
เล็ตท่ีอยู่ข้างหน้าเครื่อง ซึ่งระบบจะท างานผ่านกล้อง RGB และซอฟต์แวร์ท่ีถูกพัฒนาให้ดูสีไส้กรอกให้
ได้ความสุกท่ีลงตัว 
 18.2.8 Kobi หุ่นยนต์ดูแลสนามหญ้า 
 

 
 

รูปท่ี 18.15 Kobi หุ่นยนต์ดูแลสนามหญ้า 
 

หุ่นยนต์ kobi ช่วยดูแลและบ ารุงรักษาสนามหญ้าหน้าบ้านของคุณให้สะอาดน่ามอง
อยู่ตลอดเวลา ควบคุมการท างานผ่านทางแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน และสมารถวิ่งไปท่ีสถานีชาร์จ
พลังงานเองได้เมื่อพลังงานใกล้จะหมด 
 18.2.9 Ohea smart bed เตียงนอนสุดอัจฉริยะ 
 

 
 

รูปท่ี 18.16 Ohea smart bed เตียงนอนสุดอัจฉริยะ 
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เตียงนอนท่ีถูกสร้างมาเพื่อคนขี้เกียจโดยเฉพาะ เพราะเพียงแค่กดปุ่มค าส่ัง เจ้าเตียง
อัจฉริยะจะท างานเองโดยจัดเก็บเตียงของคุณให้กลับมาเนี้ยบเพียงแค่ 60 วินาที 
 18.2.10 Winbot ท าความสะอาดหน้าต่างอัตโนมัติ 
 

 
 

รูปท่ี 18.17 Winbot ท าความสะอาดหน้าต่างอัตโนมัติ 
 

ท่ีสุดแห่งการท าความสะอาดหน้าต่างรูปแบบใหม่ ด้วยระบบท าความสะอาดแบบไร้
รอยขีดข่วนและเข้าได้ทุกซอกมุม ใช้รีโมทควบคุมการท างานมีแบตเตอรี่ส ารองในตัวหากเกิดปัญหา
แบตเตอรี่หมดกลางคัน มาพร้อมตัวยึดและสายรัดเพื่อป้องกันการตกจากหน้าต่าง ช่วยให้คุณ
ปลอดภัยเมื่อต้องท าความสะอาดกระจกสูงๆ บอกลาบันไดไปได้เลย 

การน าหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวันนั้นช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์มากมายท้ัง
ประหยัดแรงและเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดการบกพร่องของงาน แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสีย เพราะการ
เลือกใช้แรงงานหุ่นยนต์นั้นท าให้การจ้างแรงงานมนุษย์งลดลง ส่งผลให้มีผู้ว่างงานเพิ่มจ านวนมากอาจ
สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนมนุษย์ จึงควรเลือกใช้งานให้เหมาะสมอย่าพึ่งพาส่ิงอ านวยความสะดวก
มากเกินไป เพราะไม่เช่นนั้นหุ่นยนต์เหล่านี้อาจจะมาแทนท่ีงานประจ าของมนุษย์ก็เป็นได้ 
ท่ีมา : https://www.grandprix.co.th/10-หุ่นยนต์-สุดล้ าท่ีเกิด/ 
  
18.3  การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมท่ีมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้
วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในสายการผลิตมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศในการสร้างอุตสาหกรรมการ
ผลิตหุ่นยนต์ เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านี้นอกจากจะเพิ่มความต้องการระบบหุ่นยนต์ในประเทศแล้ว 
ยังมีวิทยาการองค์ความรู้ และบุคลากรท่ีสามารถได้รับการส่งเสริมได้อีกด้วย ดังนั้น ประเทศไทยจึงมี
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การวางแผนสร้างฐานการผลิตหุ่นยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
โดยตรง ได้แก่  

 หุ่นยนต์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ โดยเฉพาะหุ่นยนต์ท่ีใช้ในการเช่ือม
โลหะ ซึ่งมีจ านวนมากเป็นอันดับหนึ่งของจ านวนหุ่นยนต์ท่ีน าเข้ามาในภูมิภาคอาเซียน หรือนับเป็น
ร้อยละ 38 ของจ านวนหุ่นยนต์ท่ีน าเข้าท้ังหมด โดยหุ่นยนต์เหล่านี้ มักจะมาในรูปแบบแขนหุ่นยนต์ท่ี
มีแกนเคล่ือนท่ีแบบหมุน (Articulated Robot) 

 หุ่นยนต์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตอัดฉีดพลาสติก ท่ีมีการน าเข้ามากเป็นอันดับสองใน
ภูมิภาค หรือร้อยละ 19 ของจ านวนหุ่นยนต์ท่ีน าเข้าท้ังหมด โดยหุ่นยนต์เหล่านี้เป็นแขนหุ่นยนต์ท่ีมี
ท้ังรูปแบบแกนเคล่ือนแบบหมุน และรูปแบบแกนเคล่ือนท่ีแบบเชิงเส้น (Linear Gantry Robot)  

 และหุ่นยนต์ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น หุ่นยนต์ด าน้ า และหุ่นยนต์ท่ีใช้ใน
ปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นรูปแบบท่ีผลิตมาเพื่อสรีระของผู้ป่วยชาวเอเชีย ซึ่งการผลิต
หุ่นยนต์ประเภทหลังนี้ จะเป็นการพัฒนาหลังจากท่ีประเทศไทยมีประสบการณ์จากการผลิตหุ่นยนต์
แบบแขนกลมาแล้ว 
ท่ีมา : https://www.eeco.or.th/industry/ 


