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บทคัดย่อ

	 แนวโน้มของระบบการผลติในอนาคตนัน้	จะเป็นระบบการผลติโดยปราศจากมนษุย์	แต่	ณ	เวลาปัจจบุนันี	้ระบบการผลติดงักล่าว
ยังไม่ได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์	ระบบการผลิตที่มีอยู่	ณ	ขณะนี้ที่จะน�าไปสู่ระบบการผลิตโดยปราศจากมนุษย์	คือ	ระบบการผลิตโดยอาศัย
คอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ	คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต	 เครื่องจักรควบคุมโดย
คอมพิวเตอร์	หุ่นยนต์ส�าหรับอุตสาหกรรมการผลิต	พาหนะขนส่งแบบน�าทางอัตโนมัติ	และระบบรับและจัดเก็บแบบอัตโนมัติ

Abstract

 The trend of future production system will be a humanless production system. However, that system does not exist 
at the present time. A production system today that will lead to a humanless production system is Computer-Integrated 
Manufacturing (CIM) which is composed of 6 elements; Computer-aided Design, Computer-aided Manufacturing, 
Computerized Numerically Controlled Machines, Industrial Robots, Automated Guided Vehicle, and Automated Storage 
and Retrieval System.

	 เราอาจจะเคยได้เห็นลักษณะของระบบการผลิตในอนาคตมาบ้างในภาพยนตร	์ คือมีลักษณะของการผลิตที่ใช้หุ่นยนต์ทั้งหมด	
โรงงานทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์	ไม่มีเอกสาร	กระดาษ	หรือแม้กระทั่งผู้คนเดินไปมา	ระบบการผลิตจะควบคุมด้วย
ตวัของมนัเองนบัแต่ขัน้ตอนการออกแบบผลติภณัฑ์	วางแผนการผลติ	การสัง่ซือ้วตัถดุบิ	การด�าเนนิการผลติ	การเคลือ่นย้ายวสัด	ุวตัถดุบิ	
สินค้า	 จนถึงขั้นตอนสุดท้าย	 คือการบรรจุภัณฑ์และจัดส่งสินค้า	 ระบบการผลิตที่กล่าวมานี้ในปัจจุบันได้เริ่มถูกพัฒนาขึ้นมาแล้ว	 แต่
เนื่องจากต้นทุนในการลงทุนนั้นสูงมากจึงมีใช้อยู่ในโรงงานเพียงน้อยแห่งเท่านั้น	และในเวลา	ณ	ปัจจุบันนี้	ระบบการผลิตโดยปราศจาก
มนษุย์กย็งัไม่สมบรูณ์สกัทเีดยีวนกั	เพราะยงัคงต้องอาศยัมนษุย์เข้าดแูลในบางจดุของระบบอยู	่ระบบทีว่่านีเ้ราเรยีกว่า	ระบบการผลติโดย
อาศัยคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการหรือ	Computer-Integrated	Manufacturing	(CIM)
	 ค�าว่า	CIM	เป็นชือ่เรยีกระบบการผลติทีค่่อนข้างจะกว้างขวาง	ครอบคลมุหลายองค์ประกอบของการผลติทีป่ราศจากมนษุย์ควบคมุ	
ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงองค์ประกอบส�าคัญใน	CIM	และขั้นตอนของแต่ละองค์ประกอบในกระบวนการใหญ่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	
ออกแบบ	จนกระทั่งผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้วจัดเก็บ

ระบบการผลิตโดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ  (Computer-Integrated Manufacturing: CIM)

	 ระบบการผลิตโดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ	 หมายถึงระบบการผลิตที่ใช้การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนับแต่ขั้น
ตอนแรกสุด	(ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า)	ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย	(การจัดส่งสินค้า)	โดยการควบคุมของระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะต้องอาศัย
การท�างานของคอมพิวเตอร์ในแต่ละหน่วยย่อยอีกครั้งส�าหรับการท�างานในแต่ละขั้นตอน	(การออกแบบผลิตภัณฑ์	การวางแผนการผลิต	
การสัง่ซือ้วตัถดุบิ	การด�าเนนิการผลติ	การจดัเกบ็และจดัส่ง)	ผลลพัธ์ทีไ่ด้จงึเป็นระบบการผลติโดยปราศจากมนษุย์เข้าควบคมุ	(Krajewski	
& Ritzman, 1996)
	 ระบบการผลติแบบ	CIM	นัน้	ไม่เพยีงแต่สามารถท�างานเองได้โดยไม่ต้องมมีนษุย์เข้าควบคมุเท่านัน้	แต่ยงัช่วยให้ได้ผลผลติทีม่าก
ขึ้น	ประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้น	การจัดส่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น	ความผิดพลาดลดลง	และสินค้าที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย	ตัวอย่างเช่น	บริษัท
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โบอิ้ง	 ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลงทุนเงินจ�านวน	10	 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ	 ในโรงงานผลิตเครื่องบินที่มลรัฐฟลอริด้า	 เพื่อติด
ตัง้ระบบการผลติแบบ	CIM	เป็นผลท�าให้มกีารท�างานอยูบ่นเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ทั้งหมด	 ก�าจัดงานเอกสารออกไปหมดสิ้น	 และ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ	30	แต่อย่างไรก็ตาม	ณ	ปัจจุบันนี้	มี
โรงงานในประเทศสหรฐัอเมรกิาเพยีงไม่ถงึร้อยละ	1	ทีใ่ช้ระบบการ
ผลิตแบบ	CIM	แบบเต็มรูปแบบ	แต่มีโรงงานประมาณร้อยละ	40	
ที่ใช้ระบบการผลิต	CIM	 ในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิต	
(Department of Industrial and Systems Engineering, n.d.a)
	 ในบทความนี้จะกล่าวถึงองค์ประกอบส�าคัญๆ	ของระบบ
การผลิตแบบ	CIM	โดยสามารถอธิบายได้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้คือ
	 1.	คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ	(Computer-aided	
Design)
	 2.	คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต	 (Computer-aided	
Manufacturing)
	 3.	 เครื่องจักรควบคุมโดยคอมพิวเตอร์	(Computerized	
Numerically Controlled Machines) 
	 4.	หุ ่นยนต์ส�าหรับอุตสาหกรรมการผลิต	 (Industrial	
Robots)
	 5.	พาหนะขนส่งแบบน�าทางอัตโนมัติ	 (Automated	
Guided Vehicle)
	 6.	 ระบบรับและจัดเก็บแบบอัตโนมัติ	 (Automated	
Storage and Retrieval System)

 1. คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer-

aided Design: CAD)

	 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ	 หรือ	CAD	 คือระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ท�าหน้าที่ออกแบบชิ้นส่วน	อุปกรณ์	หรือผลิตภัณฑ์	
ซึ่งเดิมทีนั้นเป็นงานที่ต้องกระท�าด้วยมือ	 แต่ในระบบ	CAD	 นั้น
สามารถช่วยให้เรามองเห็นชิ้นส่วนที่ออกแบบในรูปแบบ	3	 มิติ	
สามารถเหน็รายละเอยีดภายใน	และปรบัเปลีย่นแบบใหม่ได้ภายใน
ไม่กี่วินาท	ี นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบชิ้นส่วนที่ออกแบบมาได้
อีกด้วย	เช่น	วัดแรงต้านน�้าหนักของแบบจ�าลองที่ออกแบบมา	วัด
แรงเสียดทานต่ออากาศของรูปแบบรถยนต์แบบใหม่	 จ�าลอง
สถานการณ์เพื่อดูปฏิกิริยาของวัสดุที่ออกแบบมาว่าจะมีผลเช่นไร	
โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการสร้างแบบจ�าลองจริงเพื่อการทดสอบ	
เป็นต้น	ซึ่งการใช้	CAD	ออกแบบจ�าลองนั้น	ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การออกแบบแบบดั้งเดิมที่กระท�ากันอยู่	 ช่วยลดระยะเวลาในการ
ออกแบบลงเพือ่สามารถผลติผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	เข้าสูต่ลาดได้เรว็ขึน้	
ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบ	 และมีผลท�าให้สินค้า			
มีคุณภาพสูงขึ้น	(Gaither	&	Frazier,	1999)

	 นอกเหนือจากหน้าที่หลักในการออกแบบของ	CAD	แล้ว	
เทคโนโลยี	CAD	 ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีระบบ	 เช่น	
วศิวกรสามารถออกแบบชิน้ส่วนประกอบแต่ละขัน้ตอนและจดัเกบ็
ในแต่ละล�าดบัชัน้ของข้อมลู	เมือ่ออกแบบชิน้ส่วนประกอบครบทกุ
ชิ้นแล้วก็สามารถน�ามาประกอบกันได้ในคอมพิวเตอร์	 ฐานข้อมูล
ดังกล่าวนี้ยังสามารถแบ่งปันกันได้ในระบบเครือข่ายซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมากส�าหรับโรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่มีหน่วยงาน
ย่อยๆ	แต่ละหน่วยผลติชิน้ส่วนประกอบให้	กล่าวคอืเมือ่หน่วยงาน
ย่อยแต่ละหน่วยได้ออกแบบชิ้นส่วนประกอบของตนเองเสร็จแล้ว	
ก็สามารถส่งข้อมูลทางเครือข่ายเพื่อน�ามาประกอบกันได้กับชิ้น
ส่วนประกอบจากหน่วยงานอืน่ๆ	เพือ่ดคูวามเข้ากนัได้ของชิน้ส่วน
และน�าไปทดสอบในสภาวะจ�าลองในเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer-aided 

Manufacturing: CAM)

	 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต	 หรือ	CAM	 คือระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบกระบวนการผลิต	 ตลอดจน
ควบคุมเครื่องมือที่ใช้ขณะผลิตโดยอัตโนมัติ	ตัวอย่างเช่น	นักวิจัย
ที่	บริษัท	Technology/Clothing	Technology	Corporation	ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ตัดชุดเสื้อผ้าตาม
สัง่โดยได้ขนาดของชดุทีต่ดัเข้ากนัได้อย่างสมบรูณ์แบบกบัร่างกาย
ของลูกค้า	 และขั้นตอนการวัดตัว	 ออกแบบ	 ตัดเย็บ	 จนได้ชุด
ส�าเร็จรูปนั้นกระท�าโดยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด	(Gaither	&	Frazier,	
1999)
	 กระบวบการเริ่มจากคอมพิวเตอร์จะใช้แสงเลเซอร์สแกน
ร่างกายของลูกค้าผู้สั่งตัดเสื้อก่อน	 จากนั้นเมื่อได้ขนาดตัวทั่วทั้ง
ร่างกายแล้ว	คอมพิวเตอร์จะท�าการออกแบบชุด	ค�านวณเนื้อผ้าที่
ใช้	และส่งข้อมลูแบบทีไ่ด้ไปยงัเครือ่งตดัเยบ็อตัโนมตัทิีถ่กูควบคมุ
โดยคอมพิวเตอร์ซึ่งจะสามารถท�างานได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า
สูง	 จนกระทั่งชุดเสื้อผ้าที่สั่งถูกตัดเย็บเสร็จ	 ชุดนั้นก็จะใส่เข้ากัน
ได้พอดีกับร่างกายของลูกค้าที่สั่งอย่างสมบูรณ์แบบ	 จะเห็นได้ว่า
ขัน้ตอนการท�างานเป็นไปโดยอตัโนมตั	ิมนษุย์เพยีงแค่ตัง้โปรแกรม
ไว้เท่านั้น	 ส�าหรับงานที่เหลือคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้กระท�าเอง
ทั้งหมด
	 เป็นทีค่าดกนัว่า	การใช้ระบบคอมพวิเตอร์ช่วยในการผลติ
เช่นนี้จะสามารถลดต้นทุนด้านแรงงานลงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�าหรับระบบการผลิตแบบสินค้าตามสั่ง	 ซึ่งทั่วไปมักมีค่าแรงงาน
เป็นต้นทนุทีส่งูประกอบอยู่	นอกจากนีร้ะบบ	CAM	ยงัสามารถผลติ
ชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและปราศจากข้อบกพร่อง	จึงเป็นแนวโน้ม
ว่าในอนาคตระบบการผลิตเช่นนี้จะสามารถเข้ามาแทนที่แรงงาน
มนุษย์ได้อย่างครบถ้วนทุกกระบวนขั้นตอน
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	 ในช่วงเวลา	ณ	ปัจจบุนันี	้แม้ขัน้ตอนการผลติทัง้หมดยงัไม่
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์	 แต่ขั้นตอนการ
ออกแบบผลติภณัฑ์และการผลติ	มกัจะถกูผนวกเข้าด้วยกนัโดยใช้
ระบบคอมพวิเตอร์ทีเ่รยีกว่า	CAD/CAM	 หลกัการกค็อื	 เมือ่แบบ
จ�าลองขัน้สดุท้ายทีถ่กูออกแบบด้วยคอมพวิเตอร์ในระบบ	CAD	ได้
กระท�าสิน้สดุลงแล้ว	 ข้อมลูกจ็ะถกูส่งไปยงัระบบ	CAM	 โดยทนัที	
การผนวกรวม	2	 ระบบเข้าด้วยกนัซึง่ท�าให้ลดความซ�า้ซ้อนในการ
ท�างาน	 และลดความผิดพลาดจากการสื่อสารข้อมูลโดยมนุษย์	
ระบบ	CAD/CAM	 เป็นที่นิยมใช้กันอย่างมากในอุตสาหกรรมใน
ปัจจบุนั	ตวัอย่างเช่น	การผลติเครือ่งบนิโดยสารรุน่	777	ของบรษิทั
โบอิง้	ได้ใช้ระบบ	CAD/CAM	ท�างานจงึถอืเป็นการผลติเครือ่งบนิ
ครั้งแรกที่ถูกผลิตออกมาได้จริงโดยปราศจากต้นแบบที่เป็นแบบ
จ�าลองจรงิทีจ่บัต้องได้	(มเีฉพาะแบบจ�าลองแบบเสมอืนจรงิในระบบ	
CAD)	อกีตวัอย่างหนึง่คอื	บรษิทั	เคท	ูคอร์ปอเรชัน่	ซึง่เป็นผูผ้ลติ
กระดานสกีรายใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา	 ก็ได้ใช้ระบบ	
CAD/CAM	ซึง่ท�าให้ระบบการผลติสามารถปรบัเปลีย่นแบบได้อย่าง
รวดเรว็ตามทีล่กูค้าต้องการได้	โดยระบบนีส้ามารถออกแบบได้โดย
อตัโนมตัถิงึ	20	แบบในกระดานสกแีต่ละขนาด	ซึง่มถีงึ	12	ขนาด	
โดยระบบ	CAD	 จะท�าการส่งข้อมูลแบบจ�าลองเสมือนจริงเข้าสู่
เครือ่งจกัรอตัโนมตั	ิเพือ่แปลงเป็นค�าสัง่ในการท�างานของเครือ่งผลติ
กระดานสกี
 3. เครือ่งจกัรควบคมุโดยคอมพวิเตอร์ (Computerized 

Numerically Controlled Machines: CNC) 

	 ในช่วงทศวรรษ	 1950	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐ							
แมสซาชูเซตส์	(MIT)	ได้คิดค้นเครื่องจักรอัตโนมัติที่สามารถรับชุด
ค�าสั่ง	เพื่อที่จะผลิตเครื่องยนต์ไอพ่นให้กับกองทัพอากาศสหรัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 เครื่องจักรดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องจักรขนาด
ใหญ่ทีส่ามารถท�างานได้หลากหลายชนดิ	เช่น	เจาะ	กลงึ	ขดั	หมนุ	
เป็นต้น	และยงัสามารถผลติชิน้งานได้ในหลากหลายขนาดอกีด้วย	
ต่อมาได้มีการพัฒนาเครื่องจักรให้สามารถรับชุดค�าสั่งที่เป็น
โปรแกรมได้โดยผ่านสื่อที่เป็นม้วนเทปหรือแผ่นการ์ด	 ในปัจจุบัน	
เครื่องจักรชนิดนี้สามารถควบคุมได้อย่างสมบรูณ์โดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก	 และเรียกเป็นเครื่องจักรควบคุมโดย
คอมพิวเตอร์	หรือ	CNC	
	 ลกัษณะเด่นของเครือ่งจกัรชนดินีค้อื	ความยดืหยุน่ในการ
ท�างานและความเป็นอสิระ	กล่าวคอื	เครือ่งจกัรชนดินีแ้ต่ละเครือ่ง
จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในตัวเอง	ดังนั้นจึงสามารถท�างานได้
โดยล�าพงั	โดยไม่จ�าเป็นต้องอาศยัการเชือ่มต่อเพือ่การควบคมุจาก
ภายนอก	นอกจากนี้คือความสามารถในการผลิตชิ้นงานได้หลาก
หลายแบบและหลากหลายขนาด	เครือ่งจกัรชนดินีไ้ด้รบัความนยิม

สูงมากในประเทศญี่ปุ ่น	 กล่าวได้ว ่าในช่วงทศวรรษ	 1980	
อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมีเครื่องจักรชนิดนี้อยู่ถึง	2	 เท่าของทวีป
อเมริกาเหนือทั้งหมดและของที่มีอยู่ทั้งหมดในทวีปยุโรป
 4. หุ่นยนต์ส�าหรับอุตสาหกรรมการผลิต (Industrial 

Robots)

	 หุ่นยนต์ส�าหรับอุตสาหกรรมการผลิตเป็นเครื่องจักรที่มี
ลักษณะโดดเด่นกว่าเครื่องจักรควบคุมโดยคอมพิวเตอร์	 (CNC)	
ความหมายของหุน่ยนต์ส�าหรบัอตุสาหกรรมการผลติมคีวามหมาย
ที่กว้างมาก	โดยทั่วไปแล้วหมายถึงเครื่องจักรที่สามารถท�างานได้
เองและท�างานได้อย่างหลากหลาย	 มีความแม่นย�าสูง	 และมี
ลักษณะการเคลื่อนไหวที่มากกว ่าเครื่องจักรควบคุมโดย
คอมพิวเตอร์	(CNC)	หุ่นยนต์ส�าหรับอุตสาหกรรมการผลิตมักจะ
มีแขนกลที่มีการเคลื่อนไหวได้	6	 ชนิดโดยสังเกตจากทิศทางการ
เคลื่อนไหวจากลูกศร	ทั้ง	6	แบบ	ดังรูปที่	1

ภาพที่ 1 รูปแสดงหุ ่นยนต ์ส�าหรับอุตสาหกรรมการผลิต	
(Industrial Robot)
ที่มา: Department of Industrial and Systems Engineering. 
North Carolina State University. (n.d.a) 

	 หุ่นยนต์ส�าหรับอุตสาหกรรมการผลิตได้ถูกน�ามาใช้ครั้ง
แรกที่โรงงานผลิตรถยนต์	 เจนเนอรัลมอเตอร์	 ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา	แขนกลของหุน่ยนต์ดงักล่าวนัน้สามารถปรบัเปลีย่น
ได้ตามแต่ลักษณะของงาน	เช่น	การจับวาง	การประกอบ	การฉีด
พ่นส	ีการตรวจสอบชิน้งาน	เป็นต้น	ได้มกีารพฒันาหุน่ยนต์ส�าหรบั
อตุสาหกรรมการผลติในรุน่ต่อๆ	มาให้มตีวัตรวจจบัทีล่ะเอยีดมาก
ขึ้น	เช่น	ตรวจจับการสัมผัส	หรือมองเห็นได้	จึงสามารถท�างานที่
ละเอียดอ่อนได้มากขึ้น	 ตัวอย่างเช่น	 สามารถเช็ดกระจกรถยนต์
ได้	สามารถหยิบผลไม้จากตะกร้าได้	สามารถผสมสารเคมีในห้อง
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ทดลองได้	 หรือแม้กระทั่งท�างานที่เสี่ยงอันตราย	 เช่น	 การรับมือ
กับวัตถุอันตรายที่เป็นรังสีหรือระเบิด	เป็นต้น
	 แนวโน้มในการใช้หุ่นยนต์เพื่อการผลิตนั้นมีค่อนข้างสูง
มาก	เมือ่ถงึเวลาทีเ่หมาะสมแล้ว	หุน่ยนต์ส�าหรบัอตุสาหกรรมการ
ผลิตอาจจะแทนที่แรงงานมนุษย์ได้ทั้งหมด	ทั้งนี้เนื่องจากหุ่นยนต์
นั้นมีข้อดีอยู่หลายประการ	 เช่น	 ท�างานผิดพลาดน้อยมาก	 ได้
คุณภาพการผลิตที่คงที่แน่นอน	 เหมาะสมกับการท�างานแบบ
ซ�้าซากได้โดยไม่เหนื่อยหน่าย	ไม่บ่น	 ไม่ประท้วงหยุดงาน	ไม่ขอ
ขึ้นค่าแรง	และไม่เคยหยุดงาน	ในช่วงปลายทศวรรษ	1980	นั้น	มี
หุน่ยนต์ส�าหรบัอตุสาหกรรมการผลติในประเทศญีปุ่น่อยูป่ระมาณ	
80,000	ตัว	ในทวีปยุโรปอยู่ประมาณ	28,000	ตัว	และในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาอยูป่ระมาณ	20,000	ตวั	สาเหตสุ�าคญัทีป่ระเทศญีปุ่น่
มีหุ่นยนต์ส�าหรับอุตสาหกรรมการผลิตอยู่มากนั้นคาดว่ามาจาก
ภาวะการขาดแคลนแรงงานมนุษย์	ในทางตรงกันข้ามกับประเทศ
สหรฐัอเมรกิา	แนวโน้มการใช้หุน่ยนต์ส�าหรบัอตุสาหกรรมการผลติ
นัน้ดจูะเพิม่ขึน้ในอตัราทีถ่ดถอยลง	อย่างเช่นบรษิทั	ซนิซนินาติ	มิ
ลาครอน	 ซึ่งเป ็นผู ้ผลิตหุ ่นยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศ
สหรฐัอเมรกิากไ็ด้ปิดโรงงานลง	และกลบัมาผลติเครือ่งจกัรกลแบบ
ธรรมดาแทน	 (Department	of	 Industrial	 and	 Systems	
Engineering, n.d.a)
 5. พาหนะขนส่งแบบน�าทางอัตโนมัติ (Automated 

Guided Vehicle: AGV)

	 โดยปกติแล้ว	การเคลื่อนย้ายวัสดุและจัดเก็บดูจะเป็นงาน
ที่ไม่คุ้มค่าเวลาทางธุรกิจเลย	 ทั้งนี้เนื่องจากการเคลื่อนย้ายวัสดุ
และจัดเก็บไม่ก่อให้เกิดคุณค่าของงาน	 และกลับเป็นต้นทุนทาง
ธรุกจิ	จงึมคีวามพยายามเรือ่ยมาทีจ่ะพฒันาระบบเคลือ่นย้ายวสัดุ
และจดัเกบ็แบบอตัโนมตัเิพือ่ลดต้นทนุดงักล่าว	(Hammond,	1986)
	 ความเป็นไปได้ที่จะน�าเอาวิธีการเคลื่อนย้ายวัสดุแบบ
อัตโนมัติมาใช้ได้มากน้อยเพียงใดนั้น	 ขึ้นอยู่กับเส้นทางของการ
เคลื่อนย้ายวัสดุว่ามีการแปรเปลี่ยนไปบ่อยครั้งเพียงใด	 หากว่ามี
การแปรเปลี่ยนไปบ่อยครั้งมาก	 การน�าระบบเคลื่อนย้ายแบบ
อัตโนมัติก็จะค่อนข้างท�าได้ยาก	 โดยมากจะใช้มนุษย์เข้าควบคุม
เครื่องจักรหรือยานพาหนะแทน	แต่ถ้าเมื่อใดที่เส้นทางการเคลื่อน
ย้ายวัสดุนั้นค่อนข้างคงที่แน่นอนแล้ว	ระบบอัตโนมัติก็จะสามารถ
เข้ามาแทนทีไ่ด้	อย่างไรกต็ามในปัจจบุนันี	้เรามพีาหนะขนส่งแบบ
น�าทางอัตโนมัติที่สามารถใช้ได้กับเส้นทางการเคลื่อนย้ายวัสดุที่
แปรเปลี่ยนไปได้	 พาหนะดังกล่าวนี้เรียกว่า	 พาหนะขนส่งแบบ
น�าทางอัตโนมัติ	หรือ	Automated	Guided	Vehicle:	AGV
	 พาหนะขนส่งแบบน�าทางอตัโนมตั	ิ(AGV)	เป็นยานพาหนะ
ขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าจากแบตเตอร	ี มักใช้ในการ

เคลือ่นย้ายชิน้งานระหว่างผลติจากจดุหนึง่ไปยงัอกีจดุหนึง่โดยการ
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในตัวหรือจากห้องควบคุมส่วนกลางก็ได้	
พาหนะขนส่งแบบน�าทางอัตโนมัติในรุ่นแรกๆ	 มักจะเคลื่อนที่ไป
ตามสายสญัญาณทีซ่่อนอยูภ่ายใต้พืน้โรงงาน	แต่ส�าหรบัรุน่ใหม่ใน
ปัจจบุนั	พาหนะขนส่งแบบน�าทางอตัโนมตัจิะมดีวงตารบัแสงท�าให้
สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไปได้ทั่วทั้งโรงงาน	 และสามารถ
หลบหลีกสิ่งกีดขวางใดๆ	ได้
	 ความสามารถของพาหนะขนส่งแบบน�าทางอัตโนมัตินั้น
ค่อนข้างน่าทึ่ง	 โดยสามารถก�าจัดจุดคอขวดที่เป็นปัญหาของการ
ไหลเวียนในระบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเคลื่อน
ย้ายวัสดุไปแบ่งปันยังจุดผลิตอื่นๆ	 ในบางครั้งยังสามารถป้องกัน
สายการผลิตต้องปิดตัวเองลงอย่างล้มเหลวอันเนื่องมาจากการ
ขาดแคลนวัตถุดิบอย่างกะทันหัน	และสามารถเคลื่อนย้ายชิ้นงาน
ใดๆ	ไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา	 โดย
ภาพรวมแล้ว	 พาหนะขนส่งแบบน�าทางอัตโนมัติเป็นตัวยักย้าย
ถ่ายเทวัสดุที่ท�าให้สายการผลิตด�าเนินไปได้อย่างคล่องตัว
	 ในปัจจุบัน	 พาหนะขนส่งแบบน�าทางอัตโนมัติที่ใช้ใน
โรงงานผลติรถยนต์ได้ท�างานร่วมกบัคนงานและเป็นทีช่ืน่ชอบของ
คนงาน	เนือ่งจากสามารถบรรทกุวสัดทุีม่นี�้าหนกัมากและจะไม่หนี
หายไปไหนจนกว่าคนงาน	ณ	จุดนั้นจะท�างานของตนเองเสร็จสิ้น
สมบูรณ์	 ถูกต้อง	 และครบถ้วนแล้วเท่านั้น	 ที่บริษัท	 เอ็นซีอาร์	
คอร์ปอเรชั่น	ได้ลงทุน	100,000	ดอลลาร์สหรัฐในระบบ	AGV	ใน
โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส	์ พาหนะขนส่งแบบน�าทาง
อัตโนมัติได้เคลื่อนไกลถึง	3,000	 ฟุตด้วยความเร็ว	1.5	 ไมล์ต่อ
ชั่วโมง	ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่คลังเก็บวัสดุ	หน่วยประกอบชิ้นส่วน	
และห้องจดัเกบ็วสัดแุบบอตัโนมตัิ	(Department	of	Industrial	and	
Systems Engineering, n.d.b)
 6. ระบบรับและจัดเก็บแบบอัตโนมัติ (Automated 

Storage and Retrieval System: AS/RS)

 เป ็นระบบรับและจัด เก็บที่ ถู กควบคุมโดยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ในการรับและจัดเก็บวัสดุและเครื่องมือ	โดยมีช่องจัด
เกบ็แบบพเิศษ	โดยปกตแิล้วระบบรบัและจดัเกบ็แบบอตัโนมตั	ิ(AS/
RS)	 มักจะถูกติดตั้งควบคู่กับระบบพาหนะขนส่งแบบน�าทาง
อัตโนมัติ	(AGV)	 เนื่องจากเมื่อท�าการติดตั้งทั้งสองระบบนี้แล้วก็
จะท�าให้การเคลื่อนย้ายวัสดุและจัดเก็บสามารถด�าเนินไปได้อย่าง
อัตโนมัติ	 โดยไม่จ�าเป็นต้องมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุมแต่อย่างใด	
(Hammond,	1986)		ตามรปูที่	2	เป็นรปูแสดงระบบรบัและจดัเกบ็
แบบอัตโนมัติ	(AS/RS)
	 ตัวอย่างเช่นศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท	 ไอบีเอ็ม	 ใน
มลรัฐเพนซิลวาเนีย	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ได้มีการติดตั้งระบบ	
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AGV	 และระบบ	AS/RS	 ซึ่งจะต้องมีการขนย้ายชิ้นส่วนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ประมาณ	105,000	ชิ้นต่อวัน	โดยอาศัย	AGV	จ�านวน	
13	ตัว	ทุกวันเมื่อมีวัสดุใหม่เข้ามา	คอมพิวเตอร์ในระบบรับวัสดุ
จะมอบหมายงานให้	AGV	ไปยังช่องจัดเก็บพิเศษซึ่งมีอยู่	37,240	
แห่ง	เมือ่คอมพวิเตอร์ในระบบรบัได้ใช้เครือ่งตรวจจบัแสงส�ารวจดู
ลักษณะของวัสดุและขนาดของวัสดุแล้ว	 ก็จะตัดสินใจให้เครื่อง	
AGV	น�าไปจดัเกบ็ในช่องทีส่ามารถจดัเกบ็ได้พอดกีบัวสัดทุีเ่พิง่เข้า
มา	การใช้ระบบเช่นนีท้�าให้ประสทิธภิาพในการท�างานเพิม่ขึน้ร้อย
ละ	20	และมีความถูกต้องสูงถึงร้อยละ99.80	(Kay,	2010)
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บทสรุป

	 แม้ว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มีโรงงานใดที่จะสามารถพัฒนา
ระบบการผลติโดยปราศจากมนษุย์ได้อย่างสมบรูณ์แบบกต็าม	แต่
แนวโน้มในอนาคตเป็นทีค่่อนข้างชดัเจนว่า	โรงงานต่างๆ	จะแทนที่
แรงงานมนุษย์ด้วยหุ่นยนต์มากขึ้นเรื่อยๆ	 อันเนื่องมาจากต้นทุน
ของหุ่นยนต์ลดลง	ท�างานได้รวดเร็วแม่นย�ามากขึ้น	ประสิทธิภาพ
ในการผลิตสูงขึ้น	ในขณะที่แรงงานมนุษย์จะมีต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆ	
เมือ่ประเทศมกีารพฒันาทางเศรษฐกจิไป	นอกจากนีแ้รงงานมนษุย์
ในอนาคตยังเป็นปัญหาที่จัดการได้ยากขึ้นอีกด้วย	 เนื่องจาก
ประเด็นด้านกฎหมาย	จริยธรรม	คุณภาพชีวิตของแรงงาน	ดังนั้น
แนวโน้มของระบบการผลิตในอนาคตจึงพัฒนาไปสู่การผลิตโดย
ปราศจากมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


