
เตรียมทีมของคุณ
ให้พร้อม 
ส�ำหรับโคบอท



เร่งการเติบโต 
ให้ธุรกิจของคุณ 
หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่คุ้มค่า มีความยืดหยุ่น ปลอดภัย และใช้งานง่าย (โคบอท) เปรียบเหมือนตั๋วผ่านทางที่ท�าให้คุณ
ควบคุมธุรกิจได้ดียิ่งข้ึน คุณไม่จ�าเปน็ต้องกังวลว่าโคบอทจะลาป่วยหรือลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เบื่อหน่ายกับงาน
หรือได้รับบาดเจ็บ หรือใช้เวลานานเกินไปในการเรียนรู้งาน เพราะโคบอทสามารถท�างานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องพัก
หรือลาหยุด ผลผลิตของคุณจึงเพ่ิมข้ึน และโคบอทยังปฏิบัติหน้าที่ในทุกกระบวนการได้เหมือนกันทุกครั้ง เปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความสม�่าเสมอ ซ่ึงล้วนแต่ท�าให้ลูกค้าของคุณมีความพอใจมากข้ึน
และมีผลก�าไรท่ีสวยงามอีกด้วย 

แต่ถ้าหากคุณกลัวว่าจะตามไม่ทัน เนื่องจากคู่แข่งของคุณต่างก�าลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน ์

จากระบบออโตเมช่ันและก�าลังทิ้งห่างบริษัทของคุณไปอย่างไม่เห็นฝุ่น คุณก็อาจคิดไม่ผิด 



เดินหน้าเต็มก�าลัง
ระบบออโตเมช่ันก�าลังเข้ามามีบทบาทมากข้ึนเรื่อยๆ และคุณต้องการเปน็ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่หากคุณ
ต้องการความช่วยหลือในการเตรียมพร้อมพนักงานในบริษัท เราก็พร้อมจะช่วยคุณได้ พนักงานเปน็เหมือนหัวรถจักร
ที่ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนความส�าเร็จให้บริษัท ธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับพวกเขา และระบบออโตเมช่ันจะประสบความส�าเร็จได้
ต่อเมื่อพวกเขามีความมั่นใจในบทบาทที่ได้รับ โอกาสของคุณในการช่วยให้พวกเขาเดินในเส้นทางที่ถูกต้องมาถึงแล้ว

ในอีบุ๊กฉบับนี้ เราจะให้ความช่วยเหลือแก่คุณในการระบุและจัดการกับความกังวลของ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจสามกลุ่มหลักๆ ซ่ึงได้แก่ 

• วิศวกรและช่างเทคนิค
• ผู้จัดการโรงงานและพนักงานปฏิบัติการ
• เจ้าของธุรกิจและผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ 

มาเริ่มกันเลย



วิศวกรฝ่ายผลิต
วิศวกรและช่างเทคนิคของพวกเขามีความรับผิดชอบในด้านเครื่องจักรและกระบวนการผลิตของโรงงาน
ของคุณ หน้าที่ของพวกเขาคือดูแลรักษาให้ธุรกิจด�าเนินต่อไปและตรวจดูให้แน่ใจว่าผลิตสินค้าออกมาได้
อย่างถูกต้องทุกครั้ง ความกังวลของพวกเขาจึงเกี่ยวข้องกับการบ�ารุงรักษาและความเช่ือมั่นในระยะยาว 
การตั้งโปรแกรมและตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์ใหม่ส�าหรับหน้าท่ีอื่นๆ และหุ่นยนต์จะเปน็ตัวช่วยหรือเปน็อุปสรรค
ต่อความสามารถของพวกเขาในการท�างานให้มีคุณภาพและผลผลิตตรงตามเป้าหมาย

โคบอทท�ำให้ช่ำงเทคนิคของคุณควบคุมงำนได้อย่ำงสบำยใจด้วยประโยชน์จำก
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองได้ว่องไว มีควำมยืดหยุ่น และเช่ือถือได้



 หุ่นยนต์ยูนิเวอร์ซัล โรบอทมีความเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน
โปรเแกรมเมอร์ของเราจึงมีความรู้สึกตัง้แต่แรกว่า ‘ฉันไม่ต้องการ
ค�าแนะน�า ฉันสามารถท�าได้ด้วยตัวเอง’ มันแทบจะเหมือนกับการเล่น
วิดีโอเกม PlayStation ทีพ่วกเขาสามารถหยิบตัวควบคุมและเรียนรู้

ได้เองโดยไม่ต้องอ่านกติกาการเล่น”

Cory Mack
Task Force Tips อินเดียนา สหรัฐอเมริกา

ร่วมวงสนทนา

 เราเพิง่ผลิตช้ินส่วนทีห่นึง่ล้านได้ส�าเร็จจากหน่วยหุ่นยนต์ UR5 ของเราภายในเวลาไม่ถึงหนึง่ปี
ความแม่นย�าและความสามารถในการท�าซ� ้าในระยะเวลานานคือสิง่ทีเ่ราเป็นกังวล เราค่อนข้างระมัดระวัง
และสงสัยว่าจะสามารถใช้หุ่นยนต์ในรอบการท�างานเช่นนีใ้นหน่วยผลิตปริมาณมากและคงความสามารถ

ในการท�าซ� ้าเป็นเวลาหลายปีได้หรือไม่ เราท�าการสุ่มตรวจสอบหุ่นยนต์ทุกๆ สองหรือสามเดือน 

เพือ่ให้แน่ใจว่าแกนยังท�างานและมีประสิทธิภาพทีดี่เหมือนตอนทีเ่ราเริม่ใช้งานเมือ่หนึง่ปีก่อน"

Paul Quitzau
Tegra Medical แมสซาชูเสตต์ สหรัฐอเมริกา

โคบอทนัน้สามารถตัง้โปรแกรมไดอ้ยา่งรวดเรว็และงา่ยดายแมไ้ม่มปีระสบการณ์ 
แต่ก็มีประสิทธิภาพอันทรงพลังส�าหรับผู้เช่ียวชาญเช่นกัน โคบอทมีวงจร
ชีวิตการท�างานที่ยาวนาน แม้ใช้งานหนักเปน็ระยะเวลาหลายปี

วิศวกรและช่างเทคนิค



 ผมเห็นประโยชน์ของการผสานรวมระบบทีง่่ายดาย 

ไม่ต้องมีการบ�ารุงรักษา และประสิทธิภาพในการผลิต 
ทีสู่งขึน้ได้อย่างทันที"

Cyril Hogard
Continental Automotive สเปน

ร่วมวงสนทนา

หลังจากเราซ้ือหุ่นยนต์ตัวแรกมาได้หกปี มันก็ยังคงท�างานอยู่เป็นเวลา 14 ช่ัวโมงต่อวัน โดยท�าหน้าทีป้่อนช้ินส่วน 

ให้กับเครือ่งกลึง เครือ่งตัด และเครือ่งซักล้าง หุ่นยนต์ได้รับการเปลีย่นข้อต่อไปสองช้ินตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา
 

แต่เราเก็บข้อต่อช้ินทีเ่กินไว้ในคลังพัสดุและสามารถเปลีย่นข้อต่อได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย  
UR5 ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเป็นหุ่นยนต์ทีม่ีความเสถียรอย่างเหลือเช่ือ เราไม่เคยพบกับเหตุการณ์ทีหุ่่นยนต ์

หยุดท�างานแม้จะใช้งานอย่างหนักเป็นเวลาหลายปี"

Lars Bak
BJ Gear เดนมาร์ก

หุ่นยนต์ UR สามารถบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่ายที่โรงงาน และยังมีอะไหล ่
ที่หาซ้ือได้ง่าย คุณสามารถโยกย้ายโคบอทที่มีความยืดหยุ่นและน�้าหนักเบา 

ไปยังกระบวนการอื่นๆ ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น

วิศวกรและช่างเทคนิค



ผู้จัดการโรงงาน 
ผู้จัดการและหัวหน้างานในโรงงานคือผู้ที่คอยตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละกระบวนการมีพนักงานท�างานอย่างเหมาะสม 
พนักงานปลอดภัยและมีความสุข และสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณได้ตรงตามเป้าหมาย ซ่ึงอาจเปน็เรื่อง
ยากส�าหรับพวกเขา หากพนักงานต้องท�างานท่ีมีลักษณะสามข้อ ได้แก่ น่าเบื่อ สกปรก และเปน็อันตราย ขวัญก�าลังใจ
ที่ต�่าอาจท�าให้พนักงานลาออกได้บ่อย การเคลื่อนไหวในท่าเดิมซ�้ าๆ การยกของหนัก และการท�างานร่วมกับเคร่ืองจักร
ที่อาจเปน็อันตรายจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในสถานที่ท�างาน และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในธุรกิจของคุณ
อาจน�าไปสู่การพ่ึงพาพนักงานช่ัวคราว ซ่ึงอาจไม่มีแรงจูงใจหรือคุณสมบัติในการท�างาน

พนักงานอาจกังวลว่าพวกเขาจะสูญเสียงานให้กับระบบออโตเมช่ัน แต่โคบอทคือเครื่องมือ 

ที่จ�าเป็นส�าหรับพนักงานปฏิบัติการในการรักษามาตรฐานของบริษัทโดยไม่ต้องแลกกับความ
ปลอดภัยหรือความพอใจในการท�างานของพวกเขา



ก�าลังการผลิตของเราเพิม่ขึน้จากการทีส่ามารถใช้งานเครือ่งจักร

ได้แม้ในเวลาทีไ่ม่มีพนักงานท�างาน และโคบอทยังช่วยให้พนักงาน

ทีม่ีฝีมือมีเวลาว่างไปท�างานทีต่้องอาศัยทักษะทีสู่งขึน้ได้  

แทนทีก่ารใส่หรือหยิบงานออกจากเครือ่งจักร”

Phil De Mauro
Whippany Actuation Systems นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา

ร่วมวงสนทนา

เมือ่พนักงานของเราไม่ต้องคอยกังวลกับการดูแลเครือ่งจักรให้ท�างานตลอดเวลา พวกเขาจึงมีเวลาเพิม่ขึน้

มากในการตรวจดูผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากเครือ่งจักร เราได้ยกระดับคุณภาพของช้ินส่วนขึน้ไปอีกขัน้เมือ่น�า 

หุ่นยนต์ UR มาใช้งาน และในขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรของเราสามารถเสนอความคิดใหม่ๆ  
รวมถึงวิธีการทีด่ีขึน้ในการพัฒนาการผลิตของเราด้วย”

โคบอทสามารถเพิ่มคุณภาพและความสม�่าเสมอของผลิตภัณฑ์ได ้

และลดการสูญเปล่าด้วยในขณะเดียวกัน โคบอทท�างานร่วมกับมนุษย ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ในขณะที่มนุษย์ช่วยเพิ่มมูลค่า

Cory Mack
Task Force Tips อินเดียนา สหรัฐอเมริกา

ผู้จัดการโรงงานและพนักงานปฏิบัติการ



ก่อนทีเ่ราจะมียูนิเวอร์ซัล โรบอท ผมต้องยืนเป็นเวลาแปดช่ัวโมงทีเ่ครือ่งจักรเครือ่งเดียว
 

และไม่มีหน้าทีอ่ืน่ให้ท�า หุ่นยนต์ช่วยให้ผมท�างานด้วยความยืดหยุ่นมากขึน้และมีโอกาส 

ได้ท�างานใหม่ๆ และยังท�าให้การท�างานเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจมากขึน้ด้วยเมือ่คุณต้องเรียนรู ้

การตัง้โปรแกรมหุ่นยนต์ ซ่ึงเป็นเรือ่งทีส่นุกมาก"

Lars Meldgaard Nielsen 
BJ-Gear เดนมาร์ก

ร่วมวงสนทนา

ก่อนนี ้คุณต้องคอยเอามือเข้าไปใกล้ๆ เครือ่งพับโลหะ 

ซ่ึงอาจเกิดอุบัติเหตุขึน้เมือ่ใดก็ได้  

แต่เมือ่ใช้ยูนิเวอร์ซัล โรบอท ไม่มีโอกาสเลยทีใ่ครจะได้รับบาดเจ็บ 

มันมีความปลอดภัยมากขึน้ 100%”

โคบอทจะมารับหน้าที่ท�างานสามอย่างแทน ได้แก่ งานที่สกปรก น่าเบื่อ และเปน็อันตราย และเทคโนโลยีเซนเซอร์
ตรวจจับแรงแบบติดตั้งในตัวยังช่วยป้องกันความปลอดภัยให้พนักงานอีกด้วย พนักงานที่เคยท�างานด้วยมือ 
จะกลายมาเปน็ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ พร้อมทั้งท�างานได้อย่างมีความสุข

Richard Clive 
Etalex ควิเบก แคนาดา 

ผู้จัดการโรงงานและพนักงานปฏิบัติการ



เจ้าของธุรกิจ/ผู้บริหาร 
ฝ่ายปฏิบัติการ
ทีมผู้บริหารอาวุโสของคุณมีความรับผิดชอบที่ย่ิงใหญ่ และนั่นเปน็งานที่มีความกดดันสูง แม้แต่บริษัทในภูมิภาค

 

ขนาดเล็กก็อาจต้องแข่งขันกับคู่แข่งที่มีต้นทุนต�่าจากต่างประเทศในเวทีระดับโลกอย่างไม่ทันตั้งตัว บริษัทต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านนวัตกรรม ต้นทุน และการขนส่งได้ พร้อมทั้งรักษาผลก�าไรและเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง แต่มนุษย์ก็เปน็ปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญเช่นกัน และพนักงานก็มีความส�าคัญมากกว่าเพียงแค่งานที่พวกเขาท�า 
ในขณะที่บริษัทก�าลังเจริญก้าวหน้า ผู้บริหารสามารถช่วยให้พนักงานประสบความส�าเร็จและเติบโตในหน้าที่การงานได้ 
ความภักดีของพนักงานเปน็ตัวผลักดันการเติบโตและความส�าเร็จของบริษัท และนั่นคือสิ่งที่ท�าให้ชุมชนในท้องถิ่น

 

ด�ารงอยู่ได้ส�าหรับเจ้าของธุรกิจ พนักงาน และครอบครัวของพวกเขา

โคบอทมอบความยืดหยุ่นในการสร้างนวัตกรรมและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ยังเปิดโอกาสในการเติบโตในหน้าที่ให้แก่พนักงาน และโคบอท

 

ยังสามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็วภายในหกถึงแปดเดือนโดยทัว่ไป



ร่วมวงสนทนา
เนื่องจากโคบอทมักไม่จ�าเปน็ต้องใช้การป้องกันความปลอดภัย  
(หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว) จึงสามารถลดต้นทุนในการเปลี่ยน 
เปน็ระบบอัตโนมัติได้และช่วยปรับปรุงผังการผลิตให้ดีขึ้น การน�าโคบอท 
ไปใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและ
การผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้

การท่ีสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายช่วยลดต้นทุนและเวลา 
ในการตั้งโปรแกรมและใช้งานหุ่นยนต์ จึงสามารถคืนทุนได้เร็ว 
ภายในหกถึงแปดเดือนโดยทั่วไป

เราผลิตทุกอย่างตัง้แต่สินค้าปริมาณเล็กน้อยทีผ่ลิตปีละครัง้ไปจนถึงผลิตภัณฑ ์

บางชนิดสูงสุด 100,000 หน่วยต่อปี ส�าหรับเรา ความสามารถในการผลิตสินค้า

ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วตามค�าสั่งซ้ือเป็นสิง่ส�าคัญมาก และยังเป็นจุดแข็งข้อหนึง่ 

ของบริษัทด้วย เรามีข้อก�าหนดทีสู่งมากในด้านความเร็วของการเริม่ใช้งาน 

หน่วยผลิต"

Rickard Isaksson
LEAX Group สวีเดน

อุปสรรคทีส่�าคัญส�าหรับการใช้หุ่นยนต์ในอดีตคือรัว้กัน้นิรภัย 

ทีจ่�าเป็นต้องใช้รอบๆ เครือ่งจักร ข้อดีของหุ่นยนต์ UR คือ 
คุณไม่ต้องใช้การป้องกันเหล่านัน้ เราสามารถเลือ่นโต๊ะทีต่ิดตัง้

หุ่นยนต์ไปยังเครือ่งจักรและสอนให้หุ่นยนต์ใส่ช้ินส่วน 

ได้ภายในเวลาไม่กีน่าที”

Stewart McMillan
Task Force Tips อินเดียนา สหรัฐอเมริกา

เราคืนทุนภายในเวลาไม่ถึงสองเดือน 

และเรายังไปได้ไกลยิง่กว่านัน้อีก 

เพราะสามารถปรับเปลีย่นหุ่นยนต ์

ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์อืน่ๆ  

ได้อย่างรวดเร็ว”

Joe McGillivray
Dynamic Group มินนิโซตา สหรัฐอเมริกา

เจ้าของธุรกิจและผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ



อย่ำพลำดโอกำสในกำร
สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงนี้! 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/

วิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมความพร้อมคือ  

ขอชมการสาธิตโคบอทจากผู้แทนจ�าหน่าย 
ในพื้นที่ของคุณ ทีมของคุณจะได้ไขข้อสงสัยทุกข้อ 

และคุณจะสามารถน�าหน้าคู่แข่งได้ด้วย

ขอชมการสาธิตโคบอท  
จากผู้แทนจ�าหน่าย

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/

