
หาค�าตอบได้จากค�าถาม 5 ข้อนี้

ธุรกิจของคุณเล็กเกินกว่า 
จะน�าหุ่นยนต์มาใช้หรือไม่



ฉันมีตัวเลือก 
หุ่นยนต์แบบใดบ้าง

ฉันลงทุนไหวหรือไม ่
หากเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติ

กระบวนการใดที่ฉันสามารถ 

เปลี่ยนเปน็ระบบอัตโนมัติได้
โคบอท 

เหมาะส�าหรับฉันหรือไม่

คุณต้องถามค�าถามที่ถูกต้อง
หากคุณเปน็ผู้ผลิตขนาดเล็กหรือขนาดกลาง หรือก�าลังเผชิญกับความท้าทายจากการผลิตสินค้าที่หลากหลาย 

แต่ไม่เน้นปริมาณ คุณอาจจะสงสัยว่าหุ่นยนต์เหมาะส�าหรับคุณหรือไม่
แต่หากคุณตัดสินใจกลับไปใช้การผลิตด้วยแรงงานมนุษย์เพียงเพราะคุณไม่ใช่ผู้ผลิตรายใหญ่ระดับชาติ 

คุณอาจไม่ได้ถามค�าถามที่ถูกต้อง 

คู่มือโดยย่อของเราฉบับนีจ้ะเป็นแนวทางในการพิจารณาถึงประเด็นส�าคัญๆ  
ในการน�าหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง

ฉันควรเปลี่ยนมาใช้ 
ระบบอัตโนมัติหรือไม่



ฉันควรเปลี่ยนมาใช้
ระบบอัตโนมัติหรือไม่
เริ่มด้วยการทิ้งความเช่ือเดิมๆ เก่ียวกับราคาและความซับซ้อนของหุ่นยนต์ออกไปก่อน และพิจารณาโดยปราศจากอคติ
ว่าความท้าทายในธุรกิจของคุณนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เปน็ระบบอัตโนมัติหรือไม่

หากคุณตอบว่า ใช่ ต่อความท้าทายเหล่านีห้นึง่ข้อหรือมากกว่า  
คุณควรพิจารณาการใช้ระบบออโตเมช่ันเป็นอย่างยิง่
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ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจ    ใช่     ไม่ใช่ 

มีการแข่งขันสูงและฉันต้องการวิธีใหม่ๆ ในการลดต้นทุน

ฉันต้องการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ฉันต้องการลดการสูญเปล่าด้านเวลา วัสดุ หรือทั้งสองข้อ

ฉันต้องการความยืดหยุ่นที่มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ฉันประสบปัญหาในการหาคนมาท�างานในต�าแหน่งที่ต้องใช้แรงงานมนุษย์และมีความจ�าเจ

พนักงานช่ัวคราวไม่มีความน่าเช่ือถือหรือใช้เวลามากเกินไปในการเรียนรู้กระบวนการผลิตของเรา

กระบวนการผลิตท่ีจ�าเจหรือเปน็อันตรายส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

ฉันต้องการให้ธุรกิจเติบโตโดยไม่ต้องขยายมากจนเกินไป 



ฉันมีตัวเลือก 
หุ่นยนต์แบบใดบ้าง
โดยทั่วไป หุ่นยนต์ส�าหรับการผลิตจะแบ่งออกเปน็สองประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและหุ่นยนต ์

ร่วมปฏิบัติงาน (หรือโคบอท) กาเครื่องหมายลงในข้อท่ีใกล้เคียงกับความต้องการของคุณมากท่ีสุด 

ส�าหรับผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง  
โคบอทเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ฉันมีพ้ืนที่ส�าหรับอุปกรณ์แบบติดตั้งถาวรขนาดใหญ่

ฉันต้องการผลิตสินค้าปริมาณมากด้วยความเร็วสูง 

และความแม่นย�าสูงสุด

ฉันต้องการเปลี่ยนกระบวนการที่เปน็อันตรายหรือมีความเร็วสูง

ให้เปน็ระบบอัตโนมัติ ซ่ึงต้องอาศัยกรงนิรภัย เพื่อป้องกัน

พนักงาน

ฉันไม่ต้องการความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนระบบออโตเมช่ัน

ในกระบวนการหรือสายการผลิต 

ฉันมีผู้เช่ียวชาญด้านการตั้งโปรแกรมและผสานรวมระบบ 

อยู่ภายในบริษัท

3 3หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน

ฉันมีพ้ืนที่จ�ากัดภายในโรงงาน

ฉันต้องการเปลี่ยนกระบวนการผลิตท่ีมนุษย์ร่วมท�างานด้วย 

ให้เปน็ระบบอัตโนมัติ

ข้อก�าหนดในกระบวนการผลิตและปริมาณการผลิตของฉัน 

สามารถบรรลุได้ด้วยความเร็วเทียบเท่าพนักงานท่ีเปน็มนุษย ์

ฉันต้องการความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนหลายๆ กระบวนการ 

ให้เปน็ระบบอัตโนมัติโดยใช้เวลาหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับเปลี่ยน 

ให้น้อยที่สุด

หุ่นยนต์ต้องง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งานโดยอาศัยประสบการณ์

เพียงเล็กน้อยหรือไม่ใช้เลย 



ฉันลงทุนไหวหรือไม่ 
หากเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติ
แม้ต้นทุนในเบื้องต้นของหุ่นยนต์ทั้งสองประเภทจะไม่แตกต่างกัน แต่รายละเอียดในเชิงลึกจะเปน็ตัวก�าหนดต้นทุนรวมของโซลูชันระบบออโตเมช่ันของคุณ  

ค�านวณดูว่าคุณจะได้ทุนคืนเร็วเพียงใดโดยการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละปี

* ต้นทุนโดยประมาณในสกุลเงินดอลลาร์

หุ่นยนต์   $*

ต้นทุนส�าหรับฮาร์ดแวร์

โครงสร้างพื้นฐานไฟจ่าย 3 เฟส

การรวมระบบ / การเขียนโปรแกรม

เครื่องมือท่ีปลายแขนกล

รั้วและระบบการป้องกัน

ม่านแสง

เครื่องสแกนเพื่อความปลอดภัย

ใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์

บริการบ�ารุงรักษา / ซ่อมแซม

ต้นทุนรวมของหุ่นยนต์

แรงงานมนุษย์  $*

เงินเดือนพนักงาน

สวัสดิการ

การฝึกอบรม

การหยุดการผลิต

ค่าท�างานล่วงเวลา

การสูญเปล่าของวัสดุ

ผลิตภัณฑ์ที่เสีย

ต้นทุนรวมของแรงงานมนุษย์ 

คลิกเพื่อดูระบบนิเวศยูอาร์พลัส 
ที่มีอุปกรณ์ติดตัง้ปลายแขนและ 
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่คุ้มค่า 

โคบอท   $*

ต้นทุนส�าหรับฮาร์ดแวร์

ใช้งานได้กับระบบไฟฟ้า 220V  0

การฝึกอบรมออนไลน์ฟรี  0

เครื่องมือที่ปลายแขนกล

 

 

 

การบ�ารุงรักษาภายในสถานที่

ต้นทุนรวมของโคบอท

https://www.universal-robots.com/th/plus/


กระบวนการใดที่ฉันสามารถเปลี่ยนเปน็ระบบอัตโนมัติได้
โคบอทสามารถท�างานแบบอัตโนมัติได้กับการใช้งานหลากหลายประเภท เนื่องจากมีขนาดเล็กและน�้าหนักเบา คุณจึงสามารถเคลื่อนย้ายโคบอทภายในโรงงาน หรือไปยังกระบวนการผลิตอื่นๆ 

ได้อย่างง่ายดาย โคบอทตั้งโปรแกรมได้ง่าย และคุณยังสามารถบันทึกโปรแกรมเพื่อน�ามาใช้ซ�้ าได้อีกด้วย

การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

การตรวจสอบคุณภาพ

การประกอบ

การหยิบช้ินงาน 
ป้อนเคร่ืองจักร

การหยิบและวาง

การฉีด 
ขึ้นรูป

การบรรจุหีบห่อและ 
จัดวางบนพาเลท

การขันสกรู

การติดกาว จ่ายวัสดุ 
และการเช่ือม

3 3
การติดตั้ง 

การใส่/หยิบงานออกจากเครื่อง CNC

การประกอบ

การขันสกรู

การติดกาวและการจ่ายวัสดุ

งานที่เปน็อันตรายและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

งานที่ไม่ต้องอาศัยฝีมือของมนุษย์ การคิดวิเคราะห ์
หรือการตัดสินใจในทันที

ฉันสามารถเปล่ียนอะไรให้เป็นระบบอัตโนมัติได้บ้าง

การหยิบและวาง

การบรรจุหีบห่อและการจัดวางบนพาเลท

การขัดเงา

การวิเคราะห์และทดสอบ

กระบวนการที่ใช้แรงงานมนุษย์และมีความจ�าเจ

การฉีดขึ้นรูป

การตรวจสอบคุณภาพ 

การหยิบช้ินงานป้อนเครื่องจักร

คลิกเพื่อดูการปฏิบัติงาน 
ของโคบอทในการใช้งาน
ที่หลากหลาย 

โคบอทเปน็เครื่องมือท่ีมีความยืดหยุ่นสูงซ่ึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในการใช้งานที่หลากหลาย
ไม่ต่างจากแขนของมนุษย์ แต่โคบอทมีขอบเขตการเคลื่อนไหวที่กว้างกว่า ไม่เหนื่อยล้า  

และสามารถปฏิบัติงานที่เปน็อันตรายได้ โดยไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

https://www.universal-robots.com/th/case-stories/


โคบอทเหมาะ
ส�าหรับฉันหรือไม่

แน่นอนว่าวิธีทีด่ีทีสุ่ดในการหาค�าตอบว่าโคบอทเหมาะส�าหรับคุณหรือไม่ เพียงติดต่อ 

ไปยังผู้แทนจ�าหน่ายของเราและ นัดหมายเวลาเพือ่ชมการสาธิต

ฉันต้องการโคบอทที่... 

มีราคาไม่แพง และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมต�่าสุด

ติดตั้งในร้านของฉันได้โดยไม่ต้องมีรั้วนิรภัยขนาดใหญ่

ง่ายต่อการติดตั้งและเรียนรู้โดยพนักงานในบริษัท

สามารถเคลื่อนย้ายไปยังกระบวนการหรือสายการผลิตใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

สามารถท�างานแทนมนุษย์ได้ในต�าแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานบ่อยหรือหาคนมาท�างานได้ยาก

ท�าหน้าที่แทนในงานที่ไม่เปน็ที่ต้องการในตลาดแรงงานซ่ึงมีการแข่งขันสูงในปัจจุบันได้

ช่วยให้ฉันย้ายพนักงานไปท�าหน้าที่ที่มีคุณค่ามากข้ึนได้

คืนทุนภายในไม่กี่เดือน ไม่ใช่หลายปี

ช่วยฉันประหยัดเงินและน�าเงินไปลงทุนกับผลิตภัณฑ์หรือช่องทางใหม่ๆ ได้

รองรับกระบวนการผลิตใหม่ๆ และการใช้งานที่มีความทันสมัยมากขึ้นในอนาคต

3
คลิกเพ่ือเข้าสู่ยูอาร์ อคาเดมีแบบออนไลน์ได้ฟรี 
และดูว่าการตั้งโปรแกรมเปน็เร่ืองง่ายเพียงใด  

https://www.universal-robots.com/th/2020/book-a-robot-demo_hq-5-things/
https://www.universal-robots.com/th/academy/


ธุรกิจของคุณ 
ไม่ได้เล็กเกินกว่า  
จะใช้โคบอท!

โคบอทเปน็ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบส�าหรับผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางทุกประเภท ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณ 

จะสามารถท�าให้ธุรกิจเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพ ท�าให้สภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ดีขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้นส�าหรับพนักงานได้อย่างไร ติดต่อผู้แทนจ�าหน่ายเพื่อชมการสาธิตโคบอท 

จากยูนิเวอร์ซัล โรบอท ได้แล้ววันนี้

ยูนิเวอร์ซัล โรบอทเกิดจากการร่วมก่อตั้งในปี 2005 โดยคุณ Esben Østergaard ซีทีโอของบริษัท ผู้ซ่ึงต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้โดยการพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใช้งานง่าย มีราคาไม่แพง ยืดหยุ่น 
และมีความปลอดภัยในการใช้งาน นับตั้งแต่เปิดตัวหุ่นยนต์ตัวแรกไปเม่ือปี 2008 บริษัทก็มีการเติบโตที่โดดเด่นด้วยหุ่นยนต์ที่ใช้งานง่ายซ่ึงปัจจุบันมีการจ�าหน่ายไปกว่า 50 ประเทศทั่วโลก บริษัทซ่ึงอยู่ในเครือของบริษัทเทราดีน มีส�านักงานใหญ่ 
อยู่ที่ เมืองโอเดนเซ ประเทศเดนมาร์ก และมีบริษัทสาขาตลอดจนส�านักงานประจ�าภูมิภาคต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา สเปน เยอรมนี อิตาลี สาธารณรัฐเชก็ จีน สิงคโปร์ อินเดีย ญ่ีปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม  
เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.universal-robots.com/th/

ขอชม  
การสาธิตโคบอท

Hotline: +66 81 6444 991
          ติดตามเราได้ที่:         

https://www.universal-robots.com/th/
https://www.universal-robots.com/th/2020/book-a-robot-demo_hq-5-things/
https://www.linkedin.com/company/235176
https://twitter.com/Universal_Robot
https://www.youtube.com/channel/UCsBrNYQF9x9Yiz1vOpGMRcA
https://www.instagram.com/universalrobots/
https://plus.google.com/+Universalrobotscom
https://www.facebook.com/UniversalRobots

