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รายงานการศึกษา  
แนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการหรือกฎระเบียบการค้าเชิงเทคนิค  

ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต ์

 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0” และมีการก าหนดยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ พัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก้าวเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายใน ปี 
พ.ศ. 2579 และเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ของประเทศซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New   
S-curve) ที่มีรากฐานจากอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

หนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) คือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) โดยมีกลุ่ม 
อุตสาหกรรมย่อยเพ่ิมเติม ได้แก่ หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ หุ่นยนต์ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตอัดฉีดพลาสติก และหุ่นยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น หุ่นยนต์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์ดูแล
ผู้สูงอายุ หุ่นยนต์ปฏิบัติการทางน  า เป็นต้น  

1. ข้อมูลและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

1.1 ภาพรวมและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

สถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมของไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวของการผลิตเพ่ิมขึ น   
ร้อยละ 24 จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมส าคัญ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่โครงสร้างอุตสาหกรรมยังคงพ่ึงพาแรงงานจ านวนมาก ขณะที่ไทยก าลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ จึงอาจท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานตามมา ซึ่งปัญหาเหล่านี ก าลังจะเกิดขึ นกับทุกประเทศ
ทั่วโลก และเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีในระดับแนวหน้า ในจ านวนแรงงาน 
10,000 คน จะมีหุ่นยนต์ราว 100-300 กว่าตัว ขณะที่ไทยมีราวๆ 50 กว่าตัวเท่านั น และคาดว่าในอนาคตที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้อีก 2-3 ปีข้างหน้า ความต้องการในการใช้หุ่นยนต์ทั่วโลก อาจเพิ่มสูงขึ นอีกเกือบ 2 เท่า 

ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หุ่นยนต์บริการ (Service Robots) มียอดขายเฉลี่ยต่อปีประมาณ 5 ล้าน
ตัว ส่วนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot) มียอดขายเฉลี่ยเพียง 200,000 ตัวเท่านั น โดยองค์กร 
International Federation of Robotics (IFR) คาดว่าการใช้งานหุ่นยนต์ของโลกในปี พ.ศ. 2561 มีแนวโน้ม
ที่จะเพ่ิมขึ นอีกเกือบ 2 เท่า เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจ และใช้งานหุ่นยนต์บริการแทนการท างานบาง
ประเภท เพ่ือความสะดวกสบายที่เพ่ิมขึ นหรืองานที่มีความเสี่ยงมากเกินไป เช่น การใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแทนการ
ท าความสะอาดบ้าน การใช้หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ หรือการใช้หุ่นยนต์กู้ระเบิด เป็นต้น  ภายในปี พ.ศ. 2562                  
ทั่วโลกจะมีอุตสาหกรรมใหม่ที่มีสายการผลิตเป็นหุ่นยนต์ และจักรกลอัตโนมัติไม่ต่ ากว่า 1,400,000 
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อุตสาหกรรม และร้อยละ 65 ของประเทศในยุโรป มีตัวเลขเฉลี่ยว่าแต่ละโรงงานใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ทดแทนแรงงานคนได้ 10,000 คน  

 
ภาพที่ 1  จ านวนการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลก จ าแนกตามอุตสาหกรรมส าคัญ  

ระหว่างปี พ.ศ. 2557- 2559 

 

ความต้องการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มาจาก 5 อุตสาหกรรมหลัก ซึ่งมีสัดส่วนการใช้งาน
รวมกันกว่าร้อยละ 85 ของการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และการแปรรูปอาหาร โดยขณะนี ประเทศจีนถือเป็น      
ผู้เล่นอันดับ 1 ที่มีความต้องการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากที่สุดในโลก ครองสัดส่วนของยอดขายใน
ตลาดโลกไปแล้วกว่าร้อยละ 30 และยังมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ นอีกในอนาคต กลายเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
รายใหญ่ของโลกในอนาคต 

https://www.mmthailand.com/tag/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/
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ภาพที่ 2  สัดส่วนการใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก จ าแนกตามอุตสาหกรรมส าคัญ ปี พ.ศ. 2558  

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินอกจากจะช่วยยกระดับเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังสนับสนุนการพัฒนาประเทศในการทดแทนแรงงานคนส าหรับงานที่เป็น
อันตราย งานที่ไม่ใช้ฝีมือ เพื่อพัฒนาแรงงานไทยขึ นเป็นแรงงานที่มีทักษะความรู้ความสามารถ และสร้างมูลค่า
ได้มากขึ น อีกทั งการพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น  

 ด้านการเกษตร พัฒนาไปสู่ Smart Farming ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมการให้น  า 
สารอาหาร และอุณหภูมิ ในการเพาะปลูกอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนถึงปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
เก็บเก่ียว ท าให้สามารถยกระดับการเกษตรไปสู่การท าเกษตรแปลงใหญ่ 

 ด้านการแพทย์ หุ่นยนต์จะช่วยในงานผ่าตัดที่มีความซับซ้อน การเตรียมยาที่ต้องการความ
แม่นย าสูง เช่น ยารักษามะเร็ง ตลอดจนการใช้หุ่นยนต์ในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 ด้านโลจิสติกส์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพจัดการระบบขนส่งใน
คลังสินค้า และการจัดการสินค้าคงคลัง 

 ด้านการท่องเที่ยวและการบริการอ่ืนๆ เป็นต้น 

นอกจากนี ยังช่วยยกระดับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม รองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่คาดว่า
จะรุนแรงขึ นในอนาคต รวมทั งเพ่ิมโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จาก
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาอุสาหกรรมของโลกที่องค์กร International Federation of 
Robotics (IFR) ประเมินว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะมีการขยายตัวสูงถึงปีละ 40% ต่อเนื่องไป
อีกหลายปี ซึ่งไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือน าพาประเทศก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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1.2 ภาพรวมและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย 

ศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงโอกาสการแข่งขันของไทย โดยระบุว่า 
ประเทศไทยมีโอกาสและศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ภาคบริการแม้ว่ายอดขายหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
ไทยทุกวันนี จะมีแนวโน้มการเติบโตเพ่ิมขึ นประมาณ 2 เท่า เมื่อเทียบกับยอดขายในปีที่ผ่านมา ซึ่งมียอดขาย
ประมาณ 4,000 ตัว ทว่าในภูมิภาคเอเชียนั น ประเทศไทยถือเป็นตลาดที่ค่อนข้างเล็ก ดังนั น ความเป็นไปได้ 
ในการที่จะพลิกบทบาทจากผู้ใช้ไปเป็นผู้ผลิตนั นยังไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิต
หุ่นยนต์บริการซึ่งมีความเป็นไปได้มากกว่า จากแนวโน้มการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ อีกทั ง ภาคอุตสาหกรรม
ไทยก็เริ่มมีการขยายตัวไปสู่ภาคบริการมากขึ น 

นอกจากนี  ประเทศไทยยังมีความพร้อมด้านทักษะเชิงเทคนิคของบุคลากรในประเทศที่จะสามารถ  
ต่อยอดและพัฒนาหุ่นยนต์บริการในระดับโลกได้ หากยังต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาต่อยอดการพัฒนาหุ่นยนต์ให้ประสบความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้าง
โอกาสให้กับวงการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทยในระยะต่อไป 

รัฐบาลของไทยตั งเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ คือ เป้าหมายระยะสั น ในปี พ.ศ. 2560  
เกิดการกระตุ้นตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในประเทศ ให้มีการลงทุนไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท  

เป้าหมายระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2561-2564) เป็นการยกระดับเทคโนโลยีไปสู่การผลิตหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ น โดยตั งเป้าหมายการลงทุนไม่น้อยกว่า 200,000 ล้าน
บาท และอุตสาหกรรมไทยอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนโรงงานทั งหมด ต้องมีการใช้หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติระดับสูงในโรงงาน และจะต้องมีการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขึ นในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 
30 ของมูลค่าการน าเข้า  

เป้าหมายระยะยาว (ปี พ.ศ. 2564-2569) ภายในปี พ.ศ. 2569 ประเทศไทยจะเป็นผู้น าในการผลิต
และการใช้หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติทั งในภาคอุตสาหกรรมและบริการของอาเซียน  มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง 
และขยายผลไปสู่หุ่นยนต์บริการ (Service Robot) เช่น การแพทย์ โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว และบริการอ่ืนๆ ได้
อย่างมั่นคง 

1.3 ห่วงโซ่คุณค่าและศักยภาพของผู้ประกอบการไทย  

หากพิจารณาตามห่วงโซคุณค่าในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ จะพบว่าสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ (1) ชิ นส่วนและองค์ประกอบ (Parts and Components) เช่น sensor และ 
actuators เป็นต้น (2) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และผู้น าเข้าชิ นส่วน (Software) (3) ผู้ออกแบบและผลิตหุ่นยนต์ 
(Original robot designers) และ (4) ผู้พัฒนาระบบและประกอบ (System Integrators) 
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ภาพที่ 3 ห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

 

จากการวิเคราะห์โดย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) ในส่วนของศักยภาพของผู้ประกอบการไทยตามห่วงโซ่คุณค่าข้างต้น  พบว่า ชิ นส่วนและ
องค์ประกอบต่างๆ เช่น sensor ส่วนใหญ่น าเข้าจากต่างประเทศแต่มีภาษีที่สูงท าให้ต้นทุนสูงตามไปด้วย มี
เพียงส่วนน้อยที่ผลิตเองในประเทศแต่ก็ยังมีความละเอียดและความแม่นย าไม่สูงนัก ส าหรับซอฟต์แวร์พื นฐาน
ส่วนใหญ่จะมาพร้อมชิ นส่วนต่างๆ ทั งนี  ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการเขียนและพัฒนาซอฟต์แวร์
ต่างๆ แต่จะเป็นการเขียนตามความต้องการแต่ละการใช้งาน นอกจากนี พบว่าไทยมีศักยภาพในการผลิต
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในระดับต่ า ในขณะที่ความสามารถในการผลิตหุ่นยนต์บริการอยู่ในระดับปานกลาง และ
ยังมีจ านวนผู้พัฒนาระบบในจ านวนน้อยและมีศักยภาพไม่มากนัก 

1.4 ความท้าทาย/อุปสรรค ของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศ  

- การขาดตลาดภายในประเทศซึ่งตลาดในประเทศที่ยังมีสัดส่วนไม่สูงนัก เพราะผู้ใช้งานมักไม่ได้
ให้ความส าคัญกับหุ่นยนต์ที่พัฒนาในประเทศเท่าที่ควร  จากการที่ผู้ผลิตรายใหญ่ๆ  ที่มีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการบริการเป็นระบบอัตโนมัติต่างๆ ล้วนน าเข้าหุ่นยนต์จากต่างประเทศ ซึ่งอาจไม่คุ้มกับ
การลงทุนของผู้ผลิต/นักลงทุน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการแข่งขันกับผู้น าการผลิตในตลาดเอเชีย ได้แก่ 
จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน 
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- ขาดการส่งเสริมผู้ประกอบการหุ่นยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมให้เติบโต
จนกลายเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นทางด้านเทคโนโลยี (Tech Startup) ที่เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศใน
อนาคต ท าให้ไทยยังต้องอาศัยการน าเข้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีมูลค่าสูงจากต่างประเทศเป็นหลัก 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการซ่อมบ ารุงที่สะดวกและค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป  

- การขาดกฎหมายรองรับการใช้หุ่นยนต์ ทั งหุ่นยนต์ที่น าเข้าและผลิตในประเทศ ที่ชัดเจน 
รวมถึงมาตรการสนับสนุนของภาครัฐซึ่งยังอยู่เพียงในช่วงระยะเริ่มต้นของแผนการพัฒนา  และมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาในประเทศ  

- การขาดทรัพยากรบุคคลที่จะมาพัฒนาซอฟต์แวร์หุ่นยนต์เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั นสูงและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกทั งในอนาคตซอฟต์แวร์หุ่นยนต์จะมีความส าคัญ
มากกว่าตัวหุ่นยนต์เนื่องจากสามารถน าไปใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม  

1.5 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ อาท ิ

1.5.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560  

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ รายละเอียดส าคัญหลัก ได้แก่ 

1. เห็นชอบในหลักการมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามขั นตอนของระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย
มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามการด าเนินงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ต่อไป 

2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

และรัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี เพ่ือกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมน าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ทั งนี  เป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศเพ่ือก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
ตามนโยบายของรัฐบาลนั น จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ รวมทั งพัฒนาบุคลากรทุกภาค
ส่วนให้เรียนรู้และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในอนาคต 
การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ โดยมี
สาระส าคัญของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก 
ได้แก่ 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน (Final Report)    
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ดา้นมาตรฐานระบบการจดัการ และการเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

 

 3-7 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
 

มาตรการที่ 1 : มาตรการทางด้านการตลาด (Marketing) เพ่ือกระตุ้นอุปสงค์ในภาค 
อุตสาหกรรมการผลิต/ธุรกิจบริการ (Demand Driven) ให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติเนื่องจากการลงทุนซื อหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก ซึ่งประมาณการว่า
จะต้องใช้เงินลงทุนเพ่ิมขึ นร้อยละ 80-90 ในการทดแทนเครื่องจักรเดิม จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการจูงใจให้
เกิดการปรับเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

มาตรการที่ 2: มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ System Integrator (SI) 
ในประเทศไทย เพ่ือผลักดัน System Integrator (SI) ให้มีจ านวนเพียงพอในการรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอนาคต (ปัจจุบัน SI ที่มีศักยภาพมีจ านวนเพียง 200 ราย) 

มาตรการที่ 3: มาตรการสร้างอุปทาน (Supply) เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิต มาตรฐาน
และผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

มาตรการที่ 4: มาตรการสร้าง Center of Robotics Excellence (CoRE) ส าหรับพัฒนา
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และการส่งเสริมการใช้งานด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนและเร่งรัดการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยบูรณาการความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานชั นน าของ
ประเทศ  

มาตรการที่  5 : มาตรการด้านอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาภาค 
อุตสาหกรรมไทยให้ขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 น ามาสู่มาตรการส่งเสริมให้มีการใช้หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติมากขึ น อาทิ การผ่านมาตรการจูงใจของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดย
ให้สิทธิประโยชน์สูงสุดด้วยมาตรการการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ขณะที่
กระทรวงการคลังจะยกเว้นภาษีการน าเข้าชิ นส่วน อุปกรณ์ที่น ามาผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพ่ือ
แก้ปัญหาความลักลั่นทางภาษี และยกเว้นภาษีเงินได้ 300% เพ่ือการวิจัยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ส านัก
งบประมาณสนับสนุนการจัดซื อจัดจ้างหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพ่ือการบริการประชาชน และกระทรวง
อุตสาหกรรมสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี ยต่ าให้กับเอสเอ็มอี เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ ผ่านกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯ และกองทุนอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ทั งนี  กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินการได้ก าหนด
แนวทางเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ โดยเฉพาะระบบ
ออกแบบการติดตั งระบบอัตโนมัติ หรือ System Integration (SI) ให้เพียงพอกับการขยายตัวของภาค 
อุตสาหกรรม พร้อมทั งพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ไปสู่การผลิตหุ่นยนต์
ประเภทอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน ด้วยการจัดตั งศูนย์การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ของประเทศ หรือ Center of 
Robotic Excellence (CoRE) โดยเกิดจากความร่วมมือในแนวทางประชารัฐระหว่างภาครัฐ สถานการศึกษา 
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และภาคเอกชน จ านวน 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย (1) สถาบันไทย-เยอรมัน (2) สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (3) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ FIBO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี (4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (5) มหาวิทยาลัยมหิดล (6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า        
พระนครเหนือ (7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (8) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ โดยตั งเป้าระยะแรกจะเกิดการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมไทยไม่ต่ ากว่า 
12,000 ล้านบาท และภายใน 5 ปีจะเกิดการลงทุนในห่วงโซ่การผลิตประมาณ 2 แสนล้านบาท สามารถ
ทดแทนการน าเข้าหุ่นยนต์ได้ร้อยละ 30 จากเดิมที่มีการขาดดุลการค้าละปีกว่า 132,000 ล้านบาท พัฒนา
หุ่นยนต์ต้นแบบอย่างน้อย 150 ผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั นสูงให้แก่ผู้ประกอบการจ านวน 200 
ราย และฝึกอบรมบุคลากรไม่น้อยกว่า 25,000 คน  

 

1.5.2 ส านักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก  

ตามค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ได้มีการแต่งตั ง ส านักงานคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กรศ. หรือ EEC) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธาน ซึ่งมีการก าหนดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC โดยพิจารณาแล้วพบว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีแผนที่จะลงทุนเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติภายใน 1 – 3 ปี ถึงร้อยละ 50 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงตั งเป้าหมายให้ปีนี มีการลงทุนใน
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท และภายใน 3 ปีไม่น้อยกว่า 100,000 
ล้านบาท 
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ภาพที่ 5 กลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

 

นอกจากนั น กรศ. ได้มอบหมายให้การนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดหาพื นที่ที่บริหาร
ส าหรับรองรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) และหารือ
กับเอกชน (กลุ่มบริษัทอมตะ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี  และกลุ่ม 
WHA ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช) เพื่อจัดหาพื นที่ไม่ต่ ากว่า 500 ไร่ ส าหรับเป็นโมเดลตัวอย่างรองรับการ
ลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์  

ส าหรับพื นที่แสดงตัวอย่างโมเดลจะกลายเป็นพื นที่เขตส่งเสริมพิเศษและอาจเป็นเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในอนาคต โดยจะมีรถไฟเชื่อมระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและอาจประกาศเป็น Free 
Trend Zone เพ่ือดึงดูดนักลงทุนส าหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และหากนิคมอุตสาหกรรมใน EEC ยังเหลือ
พื นที่ก็อาจจะมีการจัดตั ง “ศูนย์ซ่อมแซมหุ่นยนต์” ในอนาคต 
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ส าหรับพื นที่กว่า 2,000 ไร่ที่เป็นพื นที่ในการรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S – Curve) ซึ่ง
จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอากาศยานและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดย
พื นที่ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายไว้เพ่ือดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาตั งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและพัฒนากลุ่มโลจิ
สติกส์ที่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการด าเนินงาน  

มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ก าลังจะเกิดขึ นในอนาคตมี
แนวโน้มที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมไทยเป็นวงกว้าง ส าหรับวิสาหกิจและเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ น ทั งในเรื่องความริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการที่
ต้องการผลักดันการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ พร้อมน างานวิจัยจากกระทรวงวิทย์ฯ มาใช้ประโยชน์ให้
มากที่สุดเพ่ือที่จะได้มีพื นที่ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมากขึ น หรือแม้แต่ผู้ผลิตกิจการขนาด
เล็กที่มีความสามารถในการออกแบบและบูรณาการเทคโนโลยีที่มีจ านวนน้อยอาจจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ น
เนื่องจากความต้องการใช้เทคโนโลยีที่เพ่ิมมากขึ นด้วย รวมไปถึงเครือธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพ่ิมมากขึ นจากการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติซึ่งสามารถลดปัญหาการขาดแคลนแรงานใน
อนาคตได้อีกด้วย 

ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่นอกจากจะสร้างการผลิตและใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
แล้ว ยังมีเรื่องการซื อขายเทคโนโลยีจากบรรดานักลงทุนทั งในและต่างประเทศอีกด้วย มีการน าเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเหลือในอุตสาหกรรมเพ่ือให้สินค้าสามารถแข่งขันกับตลาดโลก
ได้ทั งในเรื่องคุณภาพและราคา ทั งนี เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความยืดหยุ่นสูงจึงสามารถช่วยในการผลิตสินค้าให้
อยู่ในมาตรฐานที่สูงด้วยความสม่ าเสมอได้ 
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ภาพที่ 6 ภาพรวมการสนับสนุนเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ บนพื้นที่ EEC 
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1.5.3 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

สวทช. ได้มีการก าหนดให้อิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เป็นหนึ่งใน 5 ประเด็น
มุ่งเน้นวิจัยของ สวทช. ในแผนกลยุทธ์ของ สวทช. ฉบับที่ 6 (ปีงบประมาณ 2560-2564) โดยจะประมวลผล
งานด้านระบบอัตโนมัติ (Automation) มาพัฒนาต่อยอดและน ามาประยุกต์ใช้  โดยมีการวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม มีเป้าหมายในการยกระดับระบบการผลิตให้มีผลิตภาพและ
มาตรฐานสูงขึ น และรองรับการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมขั นสูง (Advanced OEM) ในอนาคตอันใกล้ เช่น 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart electronics) ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive) ฯลฯ ที่
ต้องใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมจ านวนมากรองรับการท างานเป็นเครือข่ายและมาตรฐานการผลิตขั นสูง  เช่น 
อุตสาหกรรม 4.0 โดยวางแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมจ านวน 6 ต้นแบบ 
ได้แก่  

 ต้นแบบหุ่นยนต์ช่วยในการจัดเก็บน าเข้าและน าออกซึ่งวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์จากชั นวางใน
คลังเก็บ ต้นแบบระบบหุ่นยนต์ช่วยล าเลียงขนส่งวัตถุดิบในพื นที่การผลิต  

 ต้นแบบแขนกลหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 6-7 แกนที่แข่งขันได้ ทั งด้านราคาและประสิทธิภาพ
ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ นส่วน  

 ต้นแบบของการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์หรือ  Supporting tools ต่างๆ ที่จะช่วยเสริม
สนับสนุนกระบวนการผลิตด้วยแขนกลหุ่นยนต์  

 ต้นแบบหุ่นยนต์ขนาดเล็กส าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  

 ต้นแบบหุ่นยนต์เฉพาะทางส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร  

 อุตสาหกรรมบริการเทคโนโลยีหลักที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือสร้างต้นแบบดังกล่าว  เป็นผล
การด าเนินงานที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  และหน่วยงานพันธมิตร
เป็นหลัก ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี แบ่งได้เป็น  5 กลุ่มหลัก ได้แก่ Perception, Cognition, Computation, 
Mechatronics และ Integration & Applications ซึ่งการวางแผนนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้มีการจัดท าแผน    
กลยุทธ์ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ  ได้แก่ Specific 
Automated Machinery, Virtual/Augmented Reality System, Service Robot และ Haptic Interface 
for VR/AR เป็นต้น 
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2. การแบ่งประเภทอุตสาหกรรมหุ่นยนต์  

“หุ่นยนต์” มีองค์ประกอบและการท างานที่คล้ายกับ “ระบบอัตโนมัติ” แต่หุ่นยนต์จะสามารถท างานได้
จากโปรแกรมการตัดสินใจและสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมการท างานให้ท างานหลากหลายหน้าที่ได้  ซึ่ง
ระบบอัตโนมัติไม่สามารถท าได้นั่นเอง นอกจากนี หุ่นยนต์มากมายหลากหลายรูปแบบที่เราพบเห็นตามสื่อหรือ
สถานที่ต่างๆ มีหลักการแบ่งที่หลากหลายและสามารถแบ่งได้หลายประเภท ขึ นอยู่กับเกณฑ์ที่น ามาพิจารณา 
ตัวอย่างเช่น อาจพิจารณาจากเทคโนโลยีหลักในการพัฒนาหุ่นยนต์ การเคลื่อนไหว โครงสร้าง และ การท างาน
หรือการน าไปใช้งาน เป็นต้น  

ความหมายของหุ่นยนต์ (Robot) และระบบอัตโนมัติ (Automation System) 

หุ่นยนต์ (Robot) ระบบอัตโนมัติ (Automation System) 

เครื่องจักรกลอัตโนมัติทุกชนิดที่ออกแบบให้สามารถ
ทางานแทนมนุษย์ในงานทุกประเภทที่มนุษย์ไม่
สามารถทาได้ โดยสามารถทางานด้วยคาสั่งเดิมซ ้าๆ 
ในรูปแบบที่ซับซ้อนและมีความยืดหยุ่นได้ดี 

ระบบใดๆ หรือกลไกท่ีสามารถเริ่มทางานได้ด้วย
ตัวเอง โดยทางานตามโปรแกรมที่วางไว้ เช่น ระบบ
รดน้าต้นไม้อัตโนมัติ ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ 
ฯลฯ เป็นต้น 

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถเคลื่อนไหวได้ โดยมี
การท้างานจากโปรแกรมการตัดสินใจและสามารถ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมการท้างานให้ท้างานได้
หลากหลายหน้าที่ เช่น ตอบสนองต่อข้อมูลหรือ
สัญญาณที่ได้จากสิ่งแวดล้อม ท้างานได้แทนมนุษย์ที่
อาจท้างานได้ด้วยตนเองหรือทางานตามล้าดับการ
ท้างานที่ได้มีการตั งไว้ล่วงหน้า เป็นต้น 

ระบบที่ออกแบบด้วยกลไกอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและ 
คอมพิวเตอร์ ให้สามารถทางานได้ด้วยตนเอง ซ่ึง
มนุษย์อาจจะเกี่ยวข้องเพียงการก้าหนดเงื่อนไขหรือ
เป้าหมายในการทางานส่วนใหญ่เพื่อช่วยใน
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และ
น้ามาใช้งานแทนที่แรงงานมนุษย์ 

ที่มา :  รายงานการศึกษา เร่ือง “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย” , ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

 
องค์ประกอบของระบบการควบคุมหุ่นยนต์พื นฐานนั นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบ

มีก็จะมีมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง โดยเฉพาะมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการทดสอบที่แตกต่างกันไป 
ประกอบด้วย  

1. ตัวหุ่นยนต์ (Robot Boy หรือ Manipulator)  
2. อุปกรณ์ควบคุมหุ่นและโปรแกรมหุ่นยนต์ (Programming Pendent)  
3. ส่วนที่ท้าหน้าที่ในการรับค้าสั่งจากผู้ใช้งาน ผ่าน Programming Pendant และน้ามาประมวลผล เพ่ือ

ท้าการควบคุมหรือสั่งการทางานของหุ่นยนต์ต่อไป (Controller & Amplifier Set) 
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ภาพที่ 7 องค์ประกอบของระบบควบคุมหุ่นยนต์ 

ตัวหุ่นยนต์ (Robot Body / Manipulator) เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด โดยการพิจารณาเลือกใช้หุ่นยนต์
เพ่ือใช้ในกระบวนการจะต้องค านึงถึงลักษณะของงาน พื นที่ สิ่งแวดล้อม ซึ่งลักษณะงานที่แตกต่างกันก็จะเป็น
ปัจจัยที่จะระบุถึงขนาดโครงสร้างของตัวหุ่นยนต์ ลักษณะงาน และความสามารถท่ีต้องการ  

โครงสร้างของหุ่นยนต์ส าหรับงานอุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ส่วน
ที่เป็นแทนแขน หรือ Link และส่วนที่เป็นข้อต่อ หรือ Joint ซึ่งส่วนประกอบทั งสองส่วนนี จะเป็นส่วนประกอบ
ที่จะต้องท างานตามค าสั่งที่ได้ท าการโปรแกรมไว้ ดังนั น การที่จะท าการควบคุมหรือโปแกรมการท างานของ
หุ่นยนต์ให้เกิดการเคลื่อนที่ได้นั นก็จ าเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการโปรแกรมการ
ท างานของหุ่นยนต์ด้วย  

อุปกรณ์ควบคุมและโปรแกรมหุ่นยนต์ (Programming Pendent) ท าหน้าที่ควบคุมหรือสั่งให้
หุ่นยนต์เกิดการเคลื่อนที่ไปยังต าแหน่งต่างๆตามที่ต้องการ โดยอุปกรณ์ Programming Pendant นี จะต้องท า
การติดต่อสื่อสารเพ่ือส่งและรับข้อมูลต่างๆกับคอนโทรลเลอร์อยู่ตลอดเวลา ทั งนี  หุ่นยนต์ทุกตัวจะต้องมี
อุปกรณ์ตัวนี เพื่อความสะดวกในการใช้งาน  
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ทั งนี  การแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ หรือ ระบบอัตโนมัติ สามารถจ าแนกได้หลายประเภท โดยมีตัวอย่าง
และรายละเอียด ดังนี    

1.1 การแบ่งประเภทของหุ่นยนต์จากเทคโนโลยีหลัก (Core Technology) เป็นการแบ่งประเภท
หุ่นยนต์จากการน าหลักวิศวกรรมต่างๆ มาออกแบบหุ่นยนต์ที่ประยุกต์วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรม 
อุตสาหการ ท าให้หุ่นยนต์มีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน วิศวกรรมไฟฟ้าในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและขับเคลื่อน
มอเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้ากับแผงวงจรต่างๆ และวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมต่างๆ ในการควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่  

1.1.1 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot) เป็นการออกแบบหุ่นยนต์ให้มีโครงสร้างใน
รูปแบบ joint และ link คล้ายมนุษย์ ซึ่งหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ที่มักใช้ในอุตสาหกรรมปัจจุบัน คือ แขนกล (Robot 
Arm) ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ (Fixed Robot) เพ่ือสามารถท างานแทนแรงงานมนุษย์ได้โดยเฉพาะ  

1.1.2 หุ่นยนต์บริการ (Service Robot) เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่น 
หุ่นยนต์ทางการศึกษา หุ่นยนต์ที่ใช้ทางการแพทย์ หุ่นยนต์ที่ใช้ในพื นที่อันตรายต่างๆ เป็นต้น  

1.2 การแบ่งประเภทของหุ่นยนต์จากสถานะการเคลื่อนไหว  เป็นการแบ่งประเภทหุ่นยนต์จาก
ความสามารถในการเคลื่อนย้ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1.2.1 หุ่นยนต์แบบฐานอยู่กับที่ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ (Fixed Robot) จะมีฐานยึดติดกับที่ไม่
สามารถเคลื่อนที่หรือย้ายต าแหน่งได้ ส่วนใหญ่เป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเป็นแขนกล (Robot Arm) หรือหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมที่ใช้งานในการหยิบจับและเคลื่อนย้ายชิ นงาน  

1.2.2 หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ (Mobile Robot) สามารถเคลื่อนย้ายต าแหน่ง โดยอาจใช้
ล้อที่ฐาน (wheel) หรือเคลื่อนที่โดยใช้ขา (leg)  

1.3 การแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ตามการประยุกต์ใช้งาน  เป็นการแบ่งประเภทหุ่นยนต์จากการ
น าไปใช้งานแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่  

1.3.1 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot) ได้แก่ แขนกลที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแทน
แรงงานมนุษย์ในงานการเคลื่อนย้ายสิ่งของ การเชื่อม การพ่นสี ช่วยประกอบชิ นส่วน ช่วยยกของหนัก การ
ท างานแบบซ  าไปซ  ามา เป็นต้น  

1.3.2  หุ่นยนต์บริการ (Service Robot) เน้นการช่วยเหลือ การบริการ และอ านวยความสะดวก 
ทั งในส านักงานและที่พักอาศัย  เช่น หุ่นยนต์ท าความสะอาด หุ่นยนต์ช่วยเติมน  ามัน หุ่นยนต์บริกรใน
ร้านอาหาร เป็นต้น  
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1.3.3 หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robot) ช่วยอ านวยความสะดวกทางการแพทย์ เช่น 
ช่วยกายภาพบ าบัด การเดิน การหยิบของให้ผู้ป่วย ไปจนถึงช่วยแพทย์ผ่าตัดที่สามารถเปิดแผลให้มีขนาดเล็ก
ท าให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วหลังการผ่าตัดได้ เป็นต้น  

1.3.4 หุ่นยนต์ทางการทหาร (Military Robot) ช่วยงานด้านการทหารทั งสอดแนม แบกสัมภาระ 
ตรวจสอบสภาพพื นที่เสี่ยงภัยต่างๆ หรือใช้ตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น  

1.3.5 หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา (Education Robot) ใช้ศึกษาการท างานพื นฐานของหุ่นยนต์ และ
ช่วยฝึกทักษะให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบทางกล อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และการประกอบ
หุ่นยนต์ เป็นต้น  

1.3.6 หุ่นยนต์ส ารวจ (Survey Robot) ใช้ส ารวจและเก็บข้อมูลทั งภาคพื นดิน ทางอากาศ ใต้น  า
หรืออวกาศ จากผู้ควบคุมที่อยู่ในระยะไกลได้  

1.3.7 หุ่นยนต์เพื่อความบันเทิง (Entertainment and PR Robot) ถูกพัฒนาให้ตอบสนองและ
โต้ตอบกับมนุษย์ได้ทั งแบบสัตว์เลี ยง เล่นเครื่องดนตรี เต้นร า หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

1.3.8 หุ่นยนต์เพื่อการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ (Agricultural and Livestock Robot) ช่วย
เกษตรกรท างานแบบซ  าไปซ  ามาได้ ช่วยผ่อนแรง และท างานเฉพาะอย่าง เช่น การรีดนมวัวได้  

1.4 การแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ตามการท างานเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ เป็นการแบ่งประเภทหุ่นยนต์
จากความสามารถในการเป็นเครื่องทุ่นแรงงานมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1.4.1 หุ่นยนต์เพื่อเพิ่มผลผลิต (Robot for Productivity) หุ่นยนต์ในสายการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต เช่น คัดแยกของเสีย ติดป้ายสินค้า บรรจุภัณฑ์สินค้า แปรรูปการเกษตรกรรมต่างๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นยนต์แขนกล (Robot Arm) และหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ที่ช่วยในการขนส่งแบบ Automated 
Guided Vehicle (AGV) เป็นต้น  

1.4.2 หุ่นยนต์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (Robot for Life) หุ่นยนต์เพ่ิมความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่
สะดวกสบายขึ น เช่น หุ่นยนต์บริการ หุ่นยนต์ส ารวจ หุ่นยนต์เพ่ือความบันเทิงและประชาสัมพันธ์ หุ่นยนต์เพ่ือ
การศึกษา หุ่นยนต์กู้ภัย เป็นต้น  

1.5 การแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ตามลักษณะพื้นที่การท างาน  (Envelope Geometric) หรือ 
ลักษณะภายนอกของแขนกล (Arm Configuration) เป็นการแบ่งประเภทหุ่นยนต์จากลักษณะทาง
โครงสร้างและขอบเขตพื นที่ในการท างานของหุ่นยนต์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่  

1.5.1 Cartesian Robot หรือ Gantry Robot เป็นหุ่นยนต์แบบ 3 แกนที่จะเคลื่อนที่แบบเชิง
เส้น (Prismatic) โดยแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่  

1) Gantry Robot คือ หุ่นยนต์ที่มีลักษณะทางโครงสร้างแบบ Overhead Crane  
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2) Cartesian Robot เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีขาตั ง หรือ มีขาเป็นแบบอ่ืน  

หุ่นยนต์ชนิดนี มีโครงสร้างแข็งแรงตลอดแนวการเคลื่อนที่ เหมาะกับงานเคลื่อนย้ายสิ่งของ
น  าหนักมาก (Pick-and-Place) เช่น ล าเลียงชิ นงานเข้าเครื่องจักร  (Machine loading) จัดเก็บชิ นงาน 
(Stacking) งานประกอบ  (Assembly) ที่ ไม่ต้องการเข้ าถึ ง ในลักษณะที่มีมุมหมุนประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และงานทดสอบต่างๆ เป็นต้น 

1.5.2 Cylindrical Robot  เป็นหุ่นยนต์ที่มีแกนที่ 1 เป็นแบบหมุน (Revolute) ส่วนแกนที่ 2 
และแกนที่ 3 เป็นแบบ Prismatic ที่จะท างานเคลื่อนที่ในรูปทรงกระบอกท าให้เคลื่อนที่เข้าออกบริเวณที่เป็น
ช่องโพรงเล็กๆ ได้สะดวก จึงมกัใช้ในการหยิบยกชิ นงาน (Pick-and-Place) หรือป้อนชิ นงานเข้าสู่เครื่องจักร  

1.5.3 Spherical Robot (Polar) เป็นหุ่นยนต์ที่มีแกนที่  1 และแกนที่ 2 เคลื่อนที่แบบหมุน 
(Revolute Joint) ส่วนแกนที่ 3 เคลื่อนที่แนวเส้นตรง มักใช้ในงานที่มีการเคลื่อนที่ในแนวตั ง (Vertical) ได้
เพียงเล็กน้อย เช่น โหลดชิ นงานเข้าออกจากเครื่องปั้ม (Press) หรือใช้ในงานเชื่อมจุด (Spot Welding) ได ้ 

1.5.4  Selective Compliance Assembly Robot Arm (SCARA Robot) เป็นหุ่นยนต์ที่มี
แกนที่ 1 และแกนที่ 3 หมุนรอบแกนแนวตั ง และแกนที่ 2 จะเคลื่อนที่ขึ นลง (Prismatic) ท าให้เคลื่อนที่ขึ นลง
และแนวระนาบที่ไม่ต้องการการหมุนมากได้รวดเร็ว แม่นย าสูง มักใช้ในงานประกอบชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
งานตรวจสอบ (Inspection) งานบรรจุภัณฑ์ (Packaging) แต่ไม่เหมาะกับงานประกอบชิ นส่วนเชิงกล 
(Mechanical Part) ที่ต้องหมุน (Rotation) ในลักษณะมุมหลายมิติ  

1.5.5 Articulated Arm (Revolute) เป็นหุ่นยนต์ที่ทุกแกนจะเคลื่อนที่แบบหมุน (Revolute) 
คล้ายกับช่วงเอว ท่อนแขนบน ท่อนแขนล่าง ข้อมือของมนุษย์ จึงเข้าถึงต าแหน่งต่างๆ ได้ดีและใช้งานได้
หลากหลาย เช่น งานเชื่อม Spot Welding, Path Welding, งานยกของ งานตัด งานทากาว งานพ่นสี และ
งาน Sealing เป็นต้น  

1.5.6 Spine Robot เป็นหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายงูที่มีความซับซ้อนในการควบคุมพิกัดและต าแหน่ง
ต่างๆ เหมาะกับการท างานในพื นที่แคบที่ยากต่อการเข้าถึง  

1.6 การแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ตามลักษณะตามรูปร่างภายนอก เป็นการแบ่งประเภทหุ่นยนต์จาก
รูปร่างการออกแบบหุ่นยนต์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1.6.1 หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid Robot) เป็นหุ่นยนต์ที่มีการออกแบบคล้ายมนุษย์ที่
อาจออกแบบให้มีรูปร่างเต็มตัวหรือครึ่งตัว ประกอบด้วย  

1) แอนดรอยด์ (Android) เป็นชื่อเรียกหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายผู้ชาย  

2) จีนอยด ์(Gynoid) เป็นชื่อเรียกหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายผู้หญิง  
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1.6.2 แอ็คทรอยด์ (Actroid) คือ หุ่นยนต์ที่เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ได้ เช่น กะพริบตา 
หรือหายใจ เป็นต้น  

1.6.3 นาโนบอท (Nanobot) เป็นหุ่นยนต์ที่มีขนาด 0.5-3 ไมครอน  

1.6.4 ไซบอร์ก (Cyborg) เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต หรือมีลักษณะครึ่งมนุษย์ครึ่งหุ่นยนต์  
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2. มาตรฐานระบบการจัดการหรือกฎระเบียบการค้าเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง  

2.1 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO ได้พัฒนามาตรฐานในสาขาหุ่นยนต์ 
(Robotics) โดยคณะกรรมการวิชาการ ที่  299 (Technical Committee 299: ISO/TC 299) ซึ่งพัฒนา
มาตรฐานและประกาศใช้แล้ว 17 มาตรฐาน และมาตรฐานใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จ านวน 8 มาตรฐาน 
โดยจ าแนกประเภทได้ ดังนี   

มาตรฐาน ขอบข่าย/ประเภท 
ตัวหุ่นยนต์ 

(Manipulators) 
ค าศัพท ์

(Vocabulary) 
อุปกรณ์

โรงพยาบาล 
มาตรฐานที่ประกาศใช้แล้ว    
1. ISO 8373:2012 
Robots and robotic devices -- Vocabulary 

√ X  

2. ISO 9283:1998 
Manipulating industrial robots -- Performance 
criteria and related test methods 

√   

3. ISO 9409-1:2004 
Manipulating industrial robots -- Mechanical 
interfaces -- Part 1: Plates 

√   

4. ISO 9409-2:2002 
Manipulating industrial robots -- Mechanical 
interfaces -- Part 2: Shafts 

√   

5. ISO 9787:2013 
Robots and robotic devices -- Coordinate 
systems and motion nomenclatures 

√   

6. ISO 9946:1999 
Manipulating industrial robots -- Presentation of 
characteristics 

√   

7. ISO 10218-1:2011 * 
Robots and robotic devices -- Safety 
requirements for industrial robots -- Part 1: 
Robots  
 

√   

https://www.iso.org/contents/data/standard/05/58/55890.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/02/22/22244.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/03/65/36578.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/03/65/36579.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/05/94/59444.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/02/87/28794.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/05/13/51330.html?browse=tc
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มาตรฐาน ขอบข่าย/ประเภท 
ตัวหุ่นยนต์ 

(Manipulators) 
ค าศัพท ์

(Vocabulary) 
อุปกรณ์

โรงพยาบาล 
8. ISO 10218-2:2011 * 
Robots and robotic devices -- Safety 
requirements for industrial robots -- Part 2: 
Robot systems and integration 

√   

9. ISO 11593:1996 * 
Manipulating industrial robots -- Automatic end 
effector exchange systems -- Vocabulary and 
presentation of characteristics  

√ X  

10. ISO/TR 13309:1995 
Manipulating industrial robots -- Informative 
guide on test equipment and metrology 
methods of operation for robot performance 
evaluation in accordance with ISO 9283 

√   

11. ISO 13482:2014 
Robots and robotic devices -- Safety 
requirements for personal care robots 

√   

12. ISO 14539:2000 
Manipulating industrial robots -- Object 
handling with grasp-type grippers -- Vocabulary 
and presentation of characteristics 

X √  

13. ISO/TS 15066:2016 
Robots and robotic devices -- Collaborative 
robots 

√   

14. ISO 18646-1:2016 
Robotics -- Performance criteria and related 
test methods for service robots -- Part 1: 
Locomotion for wheeled robots 

√   

15. ISO 19649:2017 
Mobile robots -- Vocabulary 

X √  

https://www.iso.org/contents/data/standard/04/15/41571.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/01/95/19528.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/02/16/21679.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/05/38/53820.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/02/40/24062.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/06/29/62996.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/06/31/63127.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/06/56/65658.html?browse=tc
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มาตรฐาน ขอบข่าย/ประเภท 
ตัวหุ่นยนต์ 

(Manipulators) 
ค าศัพท ์

(Vocabulary) 
อุปกรณ์

โรงพยาบาล 
16. ISO/TR 20218-2:2017 
Robotics -- Safety requirements for industrial 
robots -- Part 2: Manual load/unload stations 

√   

17. IEC/TR 60601-4-1:2017 
Medical electrical equipment -- Part 4-1: 
Guidance and interpretation -- Medical 
electrical equipment and medical electrical 
systems employing a degree of autonomy 

  √ 

มาตรฐานใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา    
18. IEC/DIS 80601-2-77 [Under development] 
Medical electrical equipment -- Part 2-77: 
Particular requirements for the basic safety and 
essential performance of robotically assisted 
surgical equipment 

  √ 

19. IEC/DIS 80601-2-78 [Under development] 
Medical electrical equipment -- Part 2-78: 
Particular requirements for the basic safety and 
essential performance of medical robots for 
rehabilitation, assessment, compensation or 
alleviation 

  √ 

20. ISO/DIS 18646-2 [Under development] 
Robotics -- Performance criteria and related test 
methods for service robots -- Part 2: Navigation 

√   

21. ISO/AWI 18646-3 [Under development] 
Robotics -- Performance criteria and related 
test methods for service robots -- Part 3: 
Manipulation 

NA NA NA 

22. ISO/DTR 20218-1 [Under development] √   

https://www.iso.org/contents/data/standard/07/05/70584.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/07/07/70755.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/06/84/68473.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/06/84/68474.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/06/90/69057.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/07/35/73591.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/06/94/69488.html?browse=tc
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มาตรฐาน ขอบข่าย/ประเภท 
ตัวหุ่นยนต์ 

(Manipulators) 
ค าศัพท ์

(Vocabulary) 
อุปกรณ์

โรงพยาบาล 
Robotics -- Safety requirements for industrial 
robots -- Part 1: Industrial robot system end of 
arm tooling (end-effector) 
23. ISO/CD 22166-1 [Under development] 
Robotics -- Part 1: Modularity for service robots 
-- Part 1: General requirements 

√   

24. ISO/CD TR 23482-1 [Under development] 
Robotics -- Application of ISO 13482 -- Part 1: 
Safety-related test methods 

√   

25. ISO/CD TR 23482-2 [Under development] 
Robotics -- Application of ISO 13482 -- Part 2: 
Application guide 

√   

หมายเหตุ √ มีความเก่ียวข้องหลัก      X มีความเก่ียวข้องรอง        * อยู่ระหว่างปรับปรุงฉบับใหม่ 

 

3.2 สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The U.S. National Institute 
of Standards and Technology: NIST) ภายใต้กรมพาณิชย์ประเทศสหรัฐอเมริกา1  ร่วมกับ ASTM 
International ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิก ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายสาขา ประกอบด้วย  ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และผู้สนใจทั่วไป รวมทั งองค์การที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั งภาครัฐ และภาคเอกชน   ได้จัดท าวิธีทดสอบ
มาตรฐานส าหรับหุ่นยนต์ตอบสนอง2  จ าแนกหมวดหมู่ดังตาราง ซึ่งมีทั งที่ประกาศใช้แล้ว (Active Standard) 
และอยู่ระหว่างการพัฒนา (Under Development) ดังนี   
 

                                                      
1 ที่มา : NIST, https://www.nist.gov/programs-projects/department-homeland-security-response-robot-

performance-standards 
2 ที่มา : NIST, https://www.nist.gov/el/intelligent-systems-division-73500/response-robots  

 

https://www.iso.org/contents/data/standard/07/27/72715.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/07/15/71564.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/07/16/71627.html?browse=tc
https://www.nist.gov/programs-projects/department-homeland-security-response-robot-performance-standards
https://www.nist.gov/programs-projects/department-homeland-security-response-robot-performance-standards
https://www.nist.gov/el/intelligent-systems-division-73500/response-robots
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หมวดหมู่การ
ทดสอบ 

รหัสเอกสาร
มาตรฐาน 
ASTM 

ชื่อมาตรฐาน สถานะมาตรฐาน 

Mobility: 
Confined Area 
Terrains 

E2826-11 Standard Test Method for Evaluating 
Emergency Response Robot 
Capabilities: Mobility: Confined Area 
Terrains: Continuous Pitch/Roll Ramps 

Active Standard 

Mobility: 
Confined Area 
Terrains 

E2827-11 Standard Test Method for Evaluating 
Emergency Response Robot 
Capabilities: Mobility: Confined Area 
Terrains: Crossing Pitch/Roll Ramps 

Active Standard 

Mobility: 
Confined Area 
Terrains 

E2828-11 Standard Test Method for Evaluating 
Emergency Response Robot 
Capabilities: Mobility: Confined Area 
Terrains: Symmetric Stepfields 

Active Standard 

Mobility: 
Confined Area 
Terrains 

E2991/ 
E2991M-17 

Standard Test Method for Evaluating 
Response Robot Mobility: Traverse 
Gravel Terrain 

Active Standard 

Mobility: 
Confined Area 
Terrains 

E2992/ 
E2992M-17 

Standard Test Method for Evaluating 
Response Robot Mobility: Traverse 
Sand Terrain 

Active Standard 

Mobility: 
Confined Area 
Terrains 

- Standard Test Method for Evaluating 
Response Robot Mobility: Traverse 
Mud Terrain 

Under 
Development 

Mobility: 
Confined Area 
Obstacles 

E2801-11 Standard Test Method for Evaluating 
Emergency Response Robot 
Capabilities: Mobility: Confined Area 
Obstacles: Gaps 

Active Standard 

Mobility: 
Confined Area 
Obstacles 

E2802-11 Standard Test Method for Evaluating 
Emergency Response Robot 
Capabilities: Mobility: Confined Area 
Obstacles: Hurdles 

Active Standard 
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หมวดหมู่การ
ทดสอบ 

รหัสเอกสาร
มาตรฐาน 
ASTM 

ชื่อมาตรฐาน สถานะมาตรฐาน 

Mobility: 
Confined Area 
Obstacles 

E2803-11 Standard Test Method for Evaluating 
Emergency Response Robot 
Capabilities: Mobility: Confined Area 
Obstacles: Inclined Planes 

Active Standard 

Mobility: 
Confined Area 
Obstacles 

E2804-11 Standard Test Method for Evaluating 
Emergency Response Robot 
Capabilities: Mobility: Confined Area 
Obstacles: Stairs/Landings 

Active Standard 

Safety and 
Durability 

- Lost Communications and/or Power 
Behaviours 

Under 
Development 

Safety and 
Durability 

- Water Fording Under 
Development 

Safety and 
Durability 

- Washdown/Decontamination Under 
Development 

Safety and 
Durability 

- Immersion Under 
Development 

Safety and 
Durability 

- Throw Distance Under 
Development 

Radio 
Communications 

E2854-12 Standard Test Method for Evaluating 
Emergency Response Robot 
Capabilities: Radio Communication: 
Line-of-Sight Range 

Active Standard 

Radio 
Communications 

E2855-12 Standard Test Method for Evaluating 
Emergency Response Robot 
Capabilities: Radio Communication: 
Non-Line-of-Sight Range 

Active Standard 

Human-System 
Interaction 

E2829-11 Standard Test Method for Evaluating 
Emergency Response Robot 

Active Standard 
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หมวดหมู่การ
ทดสอบ 

รหัสเอกสาร
มาตรฐาน 
ASTM 

ชื่อมาตรฐาน สถานะมาตรฐาน 

Capabilities: Mobility: Maneuvering 
Tasks: Sustained Speed 

Human-System 
Interaction 

E2830-11 Standard Test Method for Evaluating 
the Mobility Capabilities of Emergency 
Response Robots Using Towing Tasks: 
Grasped Sleds 

Active Standard 

 

3.3 คณะกรรมการบริหารงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ  ของ
สหรั ฐอ เมริ กา  (The Occupational Safety and Health Administration : OSHA) มีการ พัฒนา
มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับหุ่นยนต์ ดังนี   

 

สาขาอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industry (29 CFR 1910)) 

 1910 Subpart J, General environmental controls 
o 1910.147, The control of hazardous energy (lockout/tagout)  

o Appendix A, Typical minimal lockout procedures 
 1910 Subpart O, Machinery and machine guarding 

o 1910.211, Definitions 
o 1910.212, General requirements for all machines. States that any machines that 

creates a hazard must be safeguarded in order to protect the operator and other 
employees.  

สาขาเฉพาะจ าแนกตามวัสดุและกระบวนการ  

 1910 Subpart O, Machinery and machine guarding 
o 1910.213, Woodworking machinery requirements  
o 1910.214, Cooperage machinery [Reserved] 
o 1910.215, Abrasive wheel machinery 
o 1910.216, Mills and calenders in the rubber and plastics industries 
o 1910.217, Mechanical power presses 

https://www.osha.gov/Publications/3439at-a-glance.pdf
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owastand.display_standard_group?p_toc_level=1&p_part_number=1910
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owastand.display_standard_group?p_toc_level=1&p_part_number=1910#1910_Subpart_J
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9804
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9805
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owastand.display_standard_group?p_toc_level=1&p_part_number=1910#1910_Subpart_O
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9835
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9836
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owastand.display_standard_group?p_toc_level=1&p_part_number=1910#1910_Subpart_O
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9837
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9838
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9839
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9840
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9841
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o Appendix A, Mandatory requirements for certification/validation of safety 
systems for presence sensing device initiation of mechanical power presses 

o Appendix B, Nonmandatory guidelines for certification/validation of safety 
systems for presence sensing device initiation of mechanical power presses 

o Appendix C, Mandatory requirements for OSHA recognition of third-party 
validation organizations for the PSDI standard 

o Appendix D, Nonmandatory supplementary information 

 1910 Subpart S, Electrical  
o 1910.333, Selection and use of work practices 

 

 

  

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9842
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9843
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9844
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9845
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owastand.display_standard_group?p_toc_level=1&p_part_number=1910#1910_Subpart_S
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9910
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4. กรณีตัวอย่าง (Case Study)  
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มีการน ามาตรฐานการทดสอบส าหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติที่มีการน าไปใช้ ตัวอย่างเช่น  
4.1 RoboDK https://robodk.com/ เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการจ าลองและเขียนโปรแกรมแบบ

ออฟไลน์ การเขียนโปรแกรมแบบออฟไลน์หมายความว่าโปรแกรมหุ่นยนต์สามารถถูกสร้าง จ าลองและท าให้
เกิดส าหรับแขนหุ่นยนต์เฉพาะและหุ่นยนต์ตัวควบคุม 

 
ภาพที่ 8 ซอฟต์แวร์การจ าลองและเขียนโปรแกรมของ RoboDK 

 
Robodk มีการทดสอบความถูกต้องแม่นย าของหุ่นยนต์  (Robot Accuracy) อ้างอิงตาม

มาตรฐาน ISO 9283:1998 Manipulating industrial robots -- Performance criteria and related test 
methods ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม – เกณฑ์การปฏิบัติงานและวิธีการทดสอบที่
เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน ISO 9283 เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใช้งานและผู้ผลิตหุ่นยนต์และ

https://robodk.com/
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ระบบหุ่นยนต์ โดยมาตรฐานก าหนดลักษณะการท างานและการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ส าคัญ อธิบาย
วิธีทดสอบเพ่ือประเมินผลประสิทธิภาพของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม อธิบายขั นตอนการวัดต าแหน่งหุ่นยนต์อย่าง
เหมาะสม การท าซ  าและความแม่นย าเส้นทาง รวมถึงระบุเกณฑ์ประสิทธิภาพและวิธีการทดสอบที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  

 pose accuracy and pose repeatability 

 multi-directional pose accuracy variation 

 distance accuracy and distance repeatability 

 position stabilization time 

 position overshoot 

 drift of pose characteristics 

 exchangeability 

 path accuracy and path repeatability 

 path accuracy on reorientation cornering deviations 

 path velocity characteristics 

 minimum posing time 

 static compliance 

 weaving deviations 
 

ส าหรับการทดสอบของ Robodk เช่น Robot Calibration (Laser Tracker) ทั งนี  ปัญหาที่มักพบได้
บ่อยเกิดจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมท าซ  าได้ แต่ไม่แม่นย า ดังนั น ความแม่นย าของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสามารถ
ถูกใช้ผ่านการวัดขนาด ความแม่นย าเพียงเล็กน้อยของหุ่นยนต์ขึ นอยู่กับแบรนด์หุ่นยนต์และโมเดล และวิธีที่
สามารถพัฒนาได้ หลังจากการวัดขนาดหุ่นยนต์ ความแม่นย าหุ่นยนต์สามารถถูกพัฒนาโดยปัจจัยหลายอย่าง
จาก 2 ไปถึง 10 หรือมากกว่านั น 

โดย Robodk เลือกการทดสอบ ballbar test (การทดสอบแบบวงกลม) ตามมาตรฐาน ISO 92833 
ส าหรับการทดสอบสามารถถูกท างานตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วของความแม่นย าหุ่นยนต์ 

                                                      
3 ที่มา : https://robodk.com/  

https://robodk.com/
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างการทดสอบ ballbar test 

 

4.2 บริษัท Universal Robots : กรณีแขนกลหุ่นยนต์ที่มีการท างานร่วมกับมนุษย์ 

บริษัท Universal Robots  กรณีการพัฒนาแขนกลหุ่นยนต์ที่มีการท างานร่วมกับมนุษย์ โดยตัวอย่าง
ลูกค้า เช่น บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จ ากัด (ประเทศญี่ปุ่น) 

ส าหรับมาตรฐานที่น ามาใช้ โดยมีการทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 13489-1:2015 Safety of 
machinery -- Safety-related parts of control systems -- Part 1: General principles for design ซ่ึง
เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบด้านความปลอดภัยในการท างาน ร่วมกับมนุษย์ (Safety requirements 
and integration of safety-related parts of control systems (SRP/CS)) ของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
รวมถึงการออกแบบ Software เพ่ือควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ เช่น หุ่นยนต์แบบตั งโต ะ
ส าหรับงานประกอบน  าหนักเบาหรือน  าหนักมาก หุ่นยนต์ส าหรับงานที่ต้องการความแม่นย าสูง หุ่นยนต์ที่ใช้ใน
กระบวนการท างานแบบอัตโนมัติอื่นๆ อาทิ การหยิบ การวาง การทดสอบชิ นงาน เป็นต้น 

 

4.3 บริษัท NSK : กรณีหุ่น LIGHBOT™ 

บริษัท NSK ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ชั นน า ได้ท างานเกี่ยวกับการพัฒนา
หุ่นยนต์ดูแลส่วนบุคคลโดยร่วมมือกับเขตพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจังหวัดคะนะงะวะ  (Sagami 
Area) และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือในกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของญี่ปุ่นศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของจังหวัดคานากาวะ (Atsugi, Kanagawa จังหวัด) โดย บริษัท NSK ได้รับการรับรองด้านความ
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ปลอดภัยเพ่ือก้าวไปสู่การใช้หุ่นยนต์ในทางปฏิบัติ  บริษัท NSK มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านตลาด
ใหม ่ๆ ในอนาคต 

บริษัท NSK ได้เริ่มต้นการพัฒนาหุ่นยนต์น าทางในอาคารที่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง จากนั นได้
ขยายกลุ่มผู้ใช้ที่มีศักยภาพจากผู้บกพร่องทางสายตาไปยังผู้สูงอายุทุกคนและท าการทดลองสาธิตใน พื นที่
ทดสอบที่ Kanagawa Rehabilitation Center ด้วยวิธีนี  NSK จึงประสบความส าเร็จในการปรับปรุงหุ่นยนต์ 
เช่น การเพ่ิมแผงสัมผัส  

ทั งนี  บริษัท NSK มีความมุ่งมั่นที่จะน าผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีการพัฒนาเข้าสู่ตลาด โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และได้รับการยอมรับ เช่น จากโรงพยาบาล หรือ หุ่น LIGHBOT™ ดังนั นจึงต้องพัฒนา
และด าเนินการให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและได้รับการรับรอง ได้แก่ ISO 13482 Robots and 
robotic devices -- Safety requirements for personal care robots และเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน ทาง NSK ได้ท าการปรับปรุงต่างๆ เช่น การเพ่ิมฟังก์ชันการแจ้งเหตุฉุกเฉินซึ่งจะส่งการ
แจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ดูแลระบบที่ตั งค่าไว้ล่วงหน้าเมื่อตรวจพบพื นที่ที่ไม่เรียบหรือเมื่อกดปุ่ม  CALL 
STAFF นอกจากนั น ยังต้องมีกระบวนการในการทดสอบด้วย  

การทดสอบเพื่อขอรับการรับรอง 

 การยืนยันความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ 

การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่ เหล็กไฟฟ้า  (Electromagnetic Compatibility (EMC) 
Testing) การทดสอบความทนทาน การทดสอบการสั่นสะเทือน การทดสอบเสถียรภาพ การทดสอบอุปสรรค 
การทดสอบความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ การทดสอบนี ได้รับการตรวจสอบจาก JQA ซึ่งเป็นหน่วย
รับรองมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น 

 การประเมินความเสี่ยง 

เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงในการใช้หุ่นยนต์ NSK ได้ท าการประเมินความเสี่ยงโดยใช้ระบบการให้
คะแนน การท างานนี เกี่ยวข้องกับการลดสินค้าที่มีอันดับความเสี่ยงสูงในระดับที่ยอมรับได้โดยการเปลี่ยนแปลง
การออกแบบและการรับมือแบบอ่ืนๆ  

https://emcfastpass.com/emc-testing-beginners-guide/
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ภาพที่ 10 บริษัท NSK ที่ได้รับการรับรอง ISO 13482 และ LIGHBOT™ Guide Robot  

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษามีข้อสังเกตว่าแม้จะมีการพัฒนามาตรฐานด้านหุ่นยนต์ของหลายองค์กร แต่ยังไม่พบว่า
มีมาตรฐานบังคับหรือข้อก าหนดเฉพาะส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ ซึ่งการพัฒนาและผลิตหุ่นยนต์นั น
โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากข้อก าหนดความต้องการของลูกค้า และการออกแบบหุ่นยนต์ตัวนั นๆ เป็นส าคัญ 
และน ามาพิจารณาถึงแนวทางการปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการผลิตในแต่ละกระบวนการ  รวมถึง
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 

ทั งนี  หากแบ่งประเภทของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหุ่นยนต์ อาจจ าแนกได้ 4 กลุ่ม ดังนี   

- มาตรฐานของชิ นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ ซึ่งขึ นอยู่กับการออกแบบของหุ่นยนต์แต่ละตัว  
- มาตรฐานส าหรับการทดสอบทางกลและการควบคุม เช่น ISO 9283:1998 Manipulating 

industrial robots -- Performance criteria and related test methods 
- มาตรฐานด้านความปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑ์ เช่น ISO 13482:2012 Robots and robotic 

devices -- Safety requirements for personal care robots 
- มาตรฐานด้านระบบการจัดการ เช่น ISO 9001: 2015 Quality Management Systems  

จากกรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่น พบว่ามีหน่วยงานที่ให้การทดสอบและรับรองส าหรับผลิตภัณฑ์
หุ่นยนต์โดยเฉพาะ เช่น JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION (JQA) ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ 
(Product Certification) ตามมาตรฐาน ISO 13482 : 2014 ส าหรับประเทศไทยยังไม่ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอนาคต ตลอดจน
โครงสร้างพื นฐานด้านห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีความพร้อมทั งด้านบุคลากรและเครื่องมือทดสอบที่เป็นที่
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ยอมรับในระดับสากล แต่ทั งนี ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าลังอยู่ระหว่างการก าหนดมาตรฐาน
ที่เก่ียวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งน่าจะท าให้การผลิต/การทดสอบหุ่นยนต์มีความชัดเจนมากขึ น 

ข้อเสนอแนะ 

- ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเร่งก าหนดมาตรฐานส าหรับการผลิตและการทดสอบที่จ าเป็นส าหรับ
ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอนาคต 
ตลอดจนสามารถจัดเตรียมโครงสร้างพื นฐานด้านห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีความพร้อมทั งด้านบุคลากรและ
เครื่องมือทดสอบท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

- ส าหรับหน่วยงานผู้ให้บริการ (Service Provider) ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการกับผลิตภัณฑ์
หุ่นยนต์ ควรมีการรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ เช่น ข้อมูลงานวิจัย การให้ค าปรึกษาแนะน า การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ขีดความสามารถการทดสอบผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ เป็นต้น และจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้มี
แหล่งข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้  
 
 

แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม 
- หนังสือ “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)” ส านักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
- กรมประชาสัมพันธ์ http://thailand.prd.go.th/1700/ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=7529&filename=index   
- https://www.scbeic.com/th/detail/product/2708 
- www.mmthailand.com  
- http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=7529&filename=index 
- https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1496314857 
- http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/6278 
- ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/6272 
- http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=1032323  
- สมุดปกขาว  เรื่อง “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย” โดย สวทช. 
- https://themomentum.co/successful-feature-mep-make-a-demand-for-laws-and-rule-for-robot-and-ai/ 
- https://www.mmthailand.com 
- http://www.meti.go.jp/english/press/2014/0217_03.html 
- http://www.nsk.com/company/news/2017/press0404a.html 
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