
เติมเต็มช่องว่างทางทักษะ 
ด้านระบบอัตโนมัติได้อย่างไร

โคบอท 
ช่วยคุณ



ช่องว่างทางทักษะ
ผู้ผลิตหลายรายต่างก็ต่ืนตัวกับการเปล่ียนกระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากผลผลิต 

ที่เพิ่มขึ้น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น และต้นทุนที่ลดลง แต่ในขณะที่คุณก�าลังท�าความรู้จักกับเทคโนโลยีการผลิต
อันล�้าสมัยน้ี คุณอาจพบว่าตนเองต้องเผชิญปัญหาช่องว่างทางทักษะ

แต่คุณไม่ควรรู้สึกท้อแท้ หากปัญหาการขาดแคลนพนักงานฝ่ายผลิตที่มีทักษะสูงท�าให้กระบวนการท�างานของคุณ 

ช้าลง เพราะหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน (โคบอท) สามารถช่วยเติมช่องว่างทางทักษะในการปฏิบัติงานในฝ่ายผลิตได้  
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือกลาง ไปจนถึงบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่ 

ความท้าทายอันดับหนึ่งของผู้ผลิตคือ ช่องว่างระหว่างความต้องการกับความพร้อม 

ของพนักงานที่มีประสบการณ์ท�างานเป็นผู้ใช้งาน คนตัง้โปรแกรม วิศวกร และ 

ช่างบ�ารุงหุ่นยนต์ เพื่อให้โรงงานระบบอัตโนมัติด�าเนินต่อไปได ้



โคบอทที่ใช้งานง่าย 
ช่วยรองรับแผนการใช้
ระบบอัตโนมัติของคุณ
โคบอทเป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายที่สุดรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยลดช่องว่างทางทักษะได้เนื่องจากพนักงานปัจจุบัน
ของคุณสามารถตั้งโปรแกรม ใช้งาน และบ�ารุงรักษาได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อน ส�าหรับพนักงาน 
ท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรมมาก่อน ก็สามารถแกะกล่องหุ่นยนต์ UR ติดตั้งกับแท่น และตั้งโปรแกรมส�าหรับงานง่ายๆ  
ได้ในเวลาไม่ถึงช่ัวโมง

โคบอทช่วยลดช่องว่างทางทักษะได้อย่างไร:

• ไม่จ�ำเป็นต้องมีประสบกำรณ์มำก่อนในกำรตั้งโปรแกรมและใช้งำน

• ลดจ�ำนวนพนักงำนปฏิบัติกำรในกระบวนกำรที่จ�ำเจ น่ำเบื่อ  

หรือเป็นอันตรำย

• สร้ำงทักษะในกำรท�ำงำนและส่งเสริมให้พนักงำนไปยังต�ำแหน่งงำน 
ที่มีคุณค่ำมำกกว่ำ

• เพิ่มมูลค่ำให้กระบวนกำรผลิตเพื่อส่งเสริมควำมส�ำเร็จอย่ำงต่อเนื่อง



โคบอทไม่จ�าเปน็ต้องใช้ทักษะ 
หรือประสบการณ์ใดเปน็พิเศษ

ถ้าคุณใช้สมาร์ทโฟนเป็น คุณก็ท�างานกับหุ่นยนต์พวกนี ้
ได้เหมือนกัน

เราเพียงแค่แกะหุ่นยนต์ออกจากกล่องและเสียบปลัก๊ 
ภายในเวลาช่ัวโมงครึง่ เราก็สร้างโปรแกรมแรกได้ส�าเร็จ  

หลังจากผ่านไปเจ็ดช่ัวโมง หุ่นยนต์ก็ได้ท�างานในกระบวนการ
ผลิตแล้ว พนักงานของผมเรียนรู้วิธีการตัง้โปรแกรม 

หุ่นยนต์ได้ด้วยตัวเอง

ก่อนหน้านีเ้มือ่เรายังไม่มียูนิเวอร์ซัล โรบอท ผมต้องยืน 

เป็นเวลาแปดช่ัวโมงทีเ่ครือ่งจักรเครือ่งเดียวและไม่มีหน้าที่

อืน่ให้ท�า หุ่นยนต์ช่วยให้ผมท�างานด้วยความยืดหยุ่น 

มากขึน้และมีโอกาสได้ท�างานใหม่ๆ และยังท�าให้การท�างาน
เป็นเรือ่งทีน่่าสนใจมากขึน้ด้วยเมือ่คุณต้องเรียนรู้ 

การตัง้โปรแกรมหุ่นยนต์ ซ่ึงเป็นเรือ่งทีส่นุกมาก"

Sebrina Thompson
Scott Fetzer Electrical Group สหรัฐอเมริกา

Morten Nymann
Nymann Teknik เดนมาร์ก

Lars Meldgaard Nielsen
BJ-Gear เดนมาร์ก



ก้าวสู่อีกระดับด้วยการฝึก
อบรมเพื่อเปน็ผู้เช่ียวชาญ
ด้านโคบอทได้อย่างง่ายดาย
การฝึกอบรมออนไลน์ฟรีจากยูนิเวอร์ซัล โรบอท อคาเดมีช่วยให้พนักงานในปัจจุบันกลายเปน็ผู้ตั้งโปรแกรม 
และผสานรวมระบบโคบอทที่ประสบความส�าเร็จได้ภายในเวลาไม่ถึง 90 นาที  
หลักสูตรระยะสั้นแบบโต้ตอบได้ 6 หลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานด้านลอจิกของหุ่นยนต์ การติดตั้ง  
การตั้งโปรแกรม การเช่ือมต่อส่ือสาร และความปลอดภัย

เมื่อมีความเช่ียวชาญในระดับพื้นฐานแล้ว พนักงานของคุณจะมีความพร้อมในการริเริ่มใช้งานโคบอทในระดับสูงได ้

ในอนาคต พนักงานที่มีประสบการณ์สามารถใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์สนับสนุนของ UR ในการตั้งโปรแกรมและ 
การเช่ือมต่อส่ือสารที่มีความซับซ้อนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจงได้

คลิกเพื่อเข้าสู่ยูอาร์ อคาเดมีแบบออนไลน์ได้ฟรี 
และดูว่าการตัง้โปรแกรมเปน็เรื่องง่ายเพียงใด 

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


หลักสูตรจากยูอาร์ อคาเดมีทัง้หมดจะเป็นพืน้ฐานทีส่�าคัญ 

ส�าหรับการฝึกอบรมหุ่นยนต์ UR ทัง้หมดที ่Whirlpool  
ผมชอบวิธีการทีส่ามารถโต้ตอบได้นีม้าก... 

ซ่ึงท�าให้ได้ลงมือท�าจริงและน�าไปใช้ได้จริงกับการท�างานทีโ่รงงานของเรา"

Tim Hossler
Whirlpool Corporation สหรัฐอเมริกา

ยูนิเวอร์ซัล โรบอท อคาเดมี 
ช่วยให้พนักงานก้าวทัน 
ความเปลี่ยนแปลง

ผมมีพืน้ฐานความรู้ทัง้หมดในด้านการเขียนโปรแกรม CNC แต่ผมเพียงแค่ใช้ 
เว็บไซต์สนับสนุนของยูนิเวอร์ซัล โรบอท และได้รับข้อมูลทีด่ีมากมายจนสามารถ 

สร้างหน่วยเครือ่งจักรจากหุ่นยนต์สองตัวทีท่�าหน้าทีป่ระกอบข้อต่อท่อได ้

โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภายนอก”

Adam Hessling
Task Force Tips สหรัฐอเมริกา



เราต้องการเป็นผู้น�าในการผลิตเพือ่ให้แน่ใจว่าเมือ่นักเรียนจบออกไปจากสถาบัน 

พวกเขาจะสามารถใช้อุปกรณ์ทีอุ่ตสาหกรรมน�ามาปรับใช้ได้"

Ritch Ramey
RAMTEC สหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรมโคบอท 
ช่วยให้พนักงานมีทักษะ 
ที่นายจ้างต้องการ

เราสามารถสอนนักเรียน ป. 5 ให้เริม่เขียนโปรแกรมได้ภายในไม่กีน่าที  

หรือน�าไปสอนในโรงเรียนมัธยมและให้นักเรียนควบคุมการเคลือ่นไหวในระดับทีสู่งขึน้... 
หรือเราอาจสอนในห้องเรียนผู้ใหญ่ของผู้ผลิตในท้องถิน่หลายรายทีต่้องการให้พนักงาน

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ UR ได้อย่างรวดเร็ว"

Clay Hammock
RAMTEC สหรัฐอเมริกา



ไปถึงจุดหมาย 
ได้อย่างรวดเร็ว 
และง่ายดาย
ช่องว่างทางทักษะจะลดลงหากคุณสามารถลดความต้องการทรัพยากรในการผสานรวมระบบจากภายนอก 
หรือผู้เช่ียวชาญภายในองค์กรที่ผ่านการฝึกอบรมได้ นับว่าโชคดีที่การเติบโตของตลาดโคบอทท่ีคุ้มค่า ยืดหยุ่น 

และใช้งานง่ายท�าให้เกิดระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาซ่ึงช่วยให้การท�างานร่วมกับโคบอทเปน็เรื่องง่าย

ยูนิเวอร์ซัล โรบอทพลัส คือพื้นที่จัดแสดงสินค้าแบบออนไลน์ท่ีมีทุกสิ่งที่คุณต้องใช้ในการเปล่ียนหุ่นยนต์ UR  
ให้เปน็โซลูชันระบบออโตเมช่ันในแบบที่คุณปรับแต่งเอง คุณจะได้พบกับอุปกรณ์ติดตั้งปลายแขน ซอฟต์แวร์  

และอุปกรณ์เสริมที่รับประกันว่าจะสามารถผสานรวมเข้ากับหุ่นยนต์ UR ได้อย่างสมบูรณ์แบบ



ซอฟต์แวร:์ 

ปลัก๊อินพัฒนาด้วยเครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) 
URCaps โปรแกรมส�าหรับพีซี เช่น ตัวจ�าลองสถานการณ์ 

หรือปลัก๊อินจาก UR-Library ส�าหรับซอฟต์แวร์จากบริษัทอ่ืน 
เช่น การตั้งโปรแกรม PLC

อุปกรณ์ติดตัง้ปลายแขน: 

เครื่องมือที่ปลายแขนกล (EOAT) ทุกประเภท

ช้ินส่วนอุปกรณ์เสริม: 

ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ เช่น ตัวน�าสายไฟ 
ที่คลุมป้องกัน เซนเซอร์แรงจับ/แรงบิด  
ชุดเช่ือมต่อส่ือสาร ระบบการมองเห็น 

และชุดแสดงผล HMI

ระบบนิเวศที่เติบโตสมบูรณ์ 
ท�าให้การผสานรวมระบบเปน็เรื่องง่าย

คลิกเพื่อด ู
โซลูชันยูอาร์พลัสทัง้หมด

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


อย่าให้ช่องว่างทางทักษะ 
เปน็อุปสรรคต่อการพัฒนา 
ระบบอัตโนมัติ
โคบอทมีทรัพยากรที่สนับสนุนและเติมเต็มช่องว่างอุปสรรคต่างๆ อย่างมากมายเพ่ือให้การพัฒนามาใช้ระบบอัตโนมัติ
ของคุณ ประสบความส�าเร็จได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และคุ้มค่า ระบบอัตโนมัติที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะก่อให้เกิด 

ผลตอบแทนคืนกลับมามากข้ึน คุณจึงสามารถน�ามาพิจารณาเปน็งบลงทุนพัฒนาระบบอัตโนมัติใหม่ๆ ต่อไป 
เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจได้ 

ผลพลอยได้อีกประการหนึ่งคือการสร้างความภาคภูมิใจและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานให้เพิ่มมากขึ้น  

จากการส่งเสริมความก้าวหน้าในการท�างานด้วยการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่าและความส�าคัญ 

มากขึ้น

คุณควรเริ่มต้นพัฒนาระบบอัตโนมัติจากจุดง่ายๆ แล้วจึงขยายไปยังการใช้งานที่มีความซับซ้อนขึ้นเพื่อให้การ 

พัฒนาเปน็ไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น



เราท�าให้การเริ่มต้น 
เป็นเรื่องง่าย! ยูนิเวอร์ซัล โรบอทเกิดจากการร่วมก่อตัง้ในปี 2005 โดยคุณ Esben Østergaard 

ซีทีโอของบริษัท ผู้ซ่ึงต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้โดยการ
พัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใช้งานง่าย มีราคาไม่แพง ยืดหยุ่น และมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน นับตั้งแต่เปิดตัวหุ่นยนต์ตัวแรกไปเม่ือปี 2008 บริษัทก็มีการ
เติบโตที่โดดเด่นด้วยหุ่นยนต์ที่ใช้งานง่ายซ่ึงปัจจุบันมีการจ�าหน่ายไปกว่า 50 ประเทศ
ทั่วโลก

บริษัทซ่ึงอยู่ในเครือของบริษัทเทราดีน มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโอเดนเซ ประเทศ
เดนมาร์ก และมีบริษัทสาขาตลอดจนส�านักงานประจ�าภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สเปน เยอรมนี อิตาลี สาธารณรัฐเชก็ จีน สิงคโปร์ อินเดีย ญี่ปุ่น 
ไต้หวัน และเกาหลีใต้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.universal-robots.com/th/

ขอชมการสาธิตโคบอทจากผู้แทนจ�าหน่าย 
ในพื้นที่ใกล้คุณเพื่อหาค�าตอบว่า 

การเริ่มต้นใช้งานโคบอทเปน็เรื่องง่ายเพียงใด

ขอชม  
การสาธิตโคบอท

Hotline: +66 81 6444 991

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

