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Robotization
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ผมเคยชมภาพยนตเร่ือง Robocop หลายภาค ภาคแรกดวยความตั้งใจ ภาค 
อ่ืนๆดวยเหตุบังเอิญ  หากผมเปนคนราย  ผมคงตองรูสึกเกรงกลัว Robocop

Robocop เปนตํ ารวจที่ถูกผูรายยิงบาดเจ็บสาหัสจนตองแปลงโฉมเปนหุนยนต
กึ่งมนุษย แต Robocop เปน ‘หุนยนต’ ฝายธรรมะ ภาพยนตรหุนยนตสวนใหญจะแสดงถึง 
หุนยนตฝายอธรรม หุนยนตไมมีชีวิตจิตใจ แตถูกสั่งใหกระทํ าการหรือไมกระทํ าการตามโปรแกรม 
ที่กํ าหนดไว ในยามที่หุนยนตกอการรายจึงแลดูนากลัว เพราะไมมีใครหยุดยั้งมันได เวนแตคน 
ที่กุมกลไกการบังคับหุนยนตตัวนั้น มิหนํ าซํ้ าหนาตาของหุนยนตยังถมึงทึง และไมเจริญตาอีกดวย

บัดนี้ นักวิทยาศาสตรสามารถสรางกลไกและโปรแกรมเพื่อใหหุนยนตโปรย
ยิ้มได ความถมึงทึงลดนอยลง เพราะหุนยนตสามารถแสดงออกซึ่งความเปนมิตร แตใครเลาจะ 
แนใจไดวา  หุนยนตจะไมซอนดาบไวในรอยยิ้ม?

ความพยายามในการสรางหุนยนตเพิ่งเริ่มตนภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
นี้เอง สวนใหญเปนการบุกเบิกการวิจัยในสหรัฐอเมริกา การวิจัยเพื่อสรางหุนยนตมีอยู 3  
แนวทาง

แนวทางที่หนึ่ง ไดแก การพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาที่เรียกวา Cybernetics 
ดวยการสรางวงจรอิเล็กทรอนิกเลียนแบบระบบประสาทของมนุษย พรอมกับการสรางหุนยนต 
ที่บรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกดังกลาว  เพื่อใหกระทํ าการตามแบบแผนอยางงายๆ

แนวทางที่สอง เรียกวา Artificial Intelligence (AI) ไดแก การพัฒนา 
คอมพิวเตอรใหมี ‘ปญญาเทียม’ เลียนแบบระบบความคิดที่มีลํ าดับแหงเหตุผลของมนุษย การ 
วิจัยและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแนวทางนี้ประสบความสํ าเร็จอยางดียิ่ง ประมาณป 
2508 เร่ิมมีคอมพิวเตอรที่สามารถแกโจทยคณิตศาสตร เรขาคณิต และตรรกวิทยา รวมตลอด 
จนเลนหมากรุกได ในทศวรรษ 2510 นักวิจัยแหง M.I.T. และมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด เร่ิม 
ติดกลองโทรทัศนและแขนเขากับคอมพิวเตอรที่มี “ปญญาเทียม’ ซึ่งกลายเปนหุนยนตที่ถูกสั่งการ
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โดยคอมพิวเตอร ในระยะแรกหุนยนตนี้ไมสามารถทํ างานตามที่ถูกสั่งการอยางมีประสิทธิภาพได 
อาทิเชน การเก็บของจากพื้นขึ้นสูโตะตองใชเวลานานนับคร่ึงชั่วโมง ความขอนี้แสดงใหเห็นวา  
การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหมี ‘ปญญาเทียม’ เปนเรื่องงายกวาการสรางโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อใหมีการรับรู (perceiving) และการกระทํ า (acting)

แนวทางที่สาม ไดแก การพัฒนาองคความรูในสาขาวิชา Robotics เพื่อเลียน
แบบวิวัฒนาการดานจิตใจของสัตว ซึ่งชวยใหหุนยนตมีศักยภาพในการสนองตอบเชนเดียวกับ
สัตว

แมวาสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่บุกเบิกการผลิตหุนยนต แตการใชหุนยนต 
ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมปรากฏในญี่ปุนมากกวาสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก  
ดวยเหตุดังนี้ ญ่ีปุนจึงเปนสิ่งสถิตของประชากรหุนยนตมากกวาประเทศอื่นใดในโลก กระบวน 
การใชหุ นยนตทดแทนแรงงานมนุษยในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือที่เรียกวา 
Robotization เปนกระบวนการที่กอเกิดในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้ สวนสํ าคัญเปน 
ผลจากปญหาการขาดแคลนแรงงาน

อุตสาหกรรมที่มีการใชหุนยนตในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมาก ไดแก 
อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมรถจักรยาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรม 
เครื่องจักรกล อีกทั้งมีแนวโนมที่จะใชหุนยนตทดแทนแรงงานมนุษยในอุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย
และอุตสาหกรรมกอสราง

นับต้ังแตปลายทศวรรษ 2510 เปนตนมา เมื่อญ่ีปุนเผชิญกับปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานราคาถูกอยางรุนแรง ผูประกอบการอุตสาหกรรมในญี่ปุนจึงเริ่มใชหุนยนต 
ทดแทนแรงงานมนุษย ความตองการใชหุ นยนตที่มีมากขึ้นทํ าใหมีการผลิตหุนยนตเพื่อปอน 
โรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น โรงงานผลิตหุนยนต ณ เมืองนาโกยา ถึงกับใชหุนยนตผลิตหุนยนต
ดวยกันเอง

เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมยายที่ต้ังจากญี่ปุนไปสูสหรัฐอเมริกาในทศวรรษ 2520 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงงานรถยนต ผูประกอบการชาวญี่ปุนก็มีสวนชวยเพิ่มเชื้อแหงกระบวนการใช
หุนยนตทดแทนแรงงานมนุษยในสหรัฐอเมริกา

กระบวนการ ‘หุนยนตนุวัตร’ นาจะขยายตัวไดมากกวาที่เปนมา หากตนทุนการ
ผลิตหุนยนตลดลงและประสิทธิภาพการทํ างานของหุนยนตเพิ่มข้ึนจากระดับที่เปนอยูในปจจุบัน 
กระนั้นก็ตาม บรรดาประเทศที่กํ าลังเผชิญปญหาการขาดแคลนแรงงานราคาถูก เร่ิมหวังพึ่ง 
หุนยนตดวยกันทั้งสิ้น ความขอนี้รวมทั้งประเทศไทยดวย อดีตเลขาธิการสํ านักงานคณะกรรมการ
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติถึงกับกลาววา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ควรจะมีแผนเกี่ยวกับการใชหุนยนต

หุนยนตถึงจะทํ างานแทนมนุษยได แตความสามารถในการทํ างานยังคอนขาง
จํ ากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งยังไมสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดีเทามนุษย อีกทั้งยังแตกตางจาก
มนุษยที่ขาดจินตนาการ จุดแข็งของหุนยนตอยูที่ความคงทนในการตรากตรํ าทํ างาน โดยไมมี 
ขีดจํ ากัดทางกายภาพเทามนุษย ขอสํ าคัญหุนยนตไมสามารถนัดหยุดงานได เพราะหุนยนตยังไมรู
สึกถึงการกดขี่ขูดรีดแรงงานของนายทุน โรงงานที่มีแตหุ นยนตที่ไรสํ านึก ความรูสึก และ
จินตนาการ จึงไมมีปญหา ‘แรงงานสัมพันธ’ แตมนุษยพยายามพัฒนาหุนยนตที่มีสํ านึก ความ 
รูสึก และจินตนาการ เพราะเชื่อวาจะมีประสิทธิภาพในการทํ างานและศักยภาพในการแกปญหา
เทาเทียมมนุษย ถึงเวลานั้น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีหุนยนตประเภทนี้อาจเผชิญปญหา ‘หุนยนต
สัมพันธ’ เพราะหุนยนตพากันนัดหยุดงาน

การใชหุนยนตทดแทนมนุษยในการทํ างาน ไมเพียงแตเปลี่ยนโฉมหนาโรงงาน 
อุตสาหกรรมเทานั้น หากยังมีผลกระทบตอการคาระหวางประเทศอีกดวย ตามปกติแลว ประเทศ 
ที่มีแรงงานราคาถูก มักจะมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ในการ
ผลิตสินคาที่ใชแรงงานเขมขน (labour-intensive production) ความไดเปรียบนี้จะลดนอย 
ถอยลง หากตนทุนการผลิตหุนยนตลดลง และหุนยนตมีประสิทธิภาพในการทํ างานดีข้ึน ดวยการ
พัฒนาหุนยนตอยางกาวกระโดดนี้เอง แมแตประเทศที่มีปญหาการขาดแคลนแรงงานราคาถูก  
ก็ยังอาจธํ ารงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตสินคาที่ใชแรงงานเขมขนได เพียงแต
เปลี่ยนเปนการผลิตที่ใชหุนยนตเขมขน (robot-intensive production) เทานั้น ดวยเหตุดังนี้เอง 
ประเทศที่มีปญหาการขาดแคลนแรงงานก็ยังสามารถสงออกสินคาที่ใชแรงงานเขมขนได ทั้งนี้เปน
ผลจากความกาวหนาของไมโครอิเล็กทรอนิกส ควบคูกับการพัฒนาหุนยนต

ในขณะที่ประเทศที่กํ าลังมีปญหาการขาดแคลนแรงงานเริ่มเขาสูกระบวนการ 
‘หุนยนตนุวัตร’ ประเทศที่มีการใชหุ นยนตอยางแพรหลายกลับถอนหุนยนตออกจากโรงงาน 
กระบวนการที่กลับตาลปตร ซึ่งอาจเรียกวา De-robotization นี้ กํ าลังเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน  
รายงานของสํ านักขาว AP-Dow Jones กลาววา กลุมบริษัท NEC Corp กํ าลังถอนหุนยนตออก
จากโรงงาน และใชมนุษยกลับเขาไปแทนที่ Sony และ Toshiba กํ าลังเจริญรอยตาม แมแตบริษัท
รถยนตดังเชน Toyota ก็กํ าลังปรับตัวในเรื่องนี้เชนเดียวกัน (The Nation, March 15, 1996)

ขอมูลในป 2537 บงบอกวา ญ่ีปุนมีหุนยนตที่ใชงานในอุตสาหกรรมถึง 377,000 
ตัว คิดเปนมากกวารอยละ 60 ของจํ านวนหุนยนตอุตสาหกรรมทั้งหมดในโลก ในขณะที่สหรัฐ
อเมริกามีหุนยนตอุตสาหกรรมเพียง 55,000 ตัว สหพันธโรบอติกสระหวางประเทศ (International 
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Federation of Robotics) ซึ่งมีสํ านักงานในนครสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน เปนองคกรที่เก็บรวบ
รวมสถิติจํ านวนประชากรหุนยนต

การขยายตัวของกระบวนการ ‘หุนยนตนุวัตร’ สวนหนึ่งเปนผลจากการขยายตัว
ของระบบการผลิตแบบ FMS (Flexible Manufacturing Systems) ซึ่งรับเอาระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติ (automation) ดวยเหตุดังนั้น จึงมีการใชหุนยนตในขั้นตอนตางๆของกระบวนการผลิต 
แตกลไกการผลิตในระบบดังกลาวนี้ ซับซอนและเสียตนทุนการผลิตสูง แมจะชวยใหสินคาที่ผลิต 
ไดมีคุณภาพที่คงเสนคงวา ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติขยายตัวในชวงที่เศรษฐกิจญ่ีปุนรุงเรือง 
และเงินเยนมีคาตํ่ ากวาความเปนจริง (undervaluation) คร้ันเมื่อเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกับ 
เงินเยนมีคาถีบตัวสูงขึ้น สินคาญี่ปุ นสงออกไดนอยลง และขายภายในประเทศไดนอยลง  
เนื่องจากการแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบูนับต้ังแตป 2534 เปนตนมา อุตสาหกรรมตางๆ 
ในญี่ปุนตองปรับตัวในการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อลดตนทุนการผลิต การละทิ้งกลไกการผลิต
ที่สลับซับซอน และหันมาใชเครื่องมือการผลิตอยางงายๆ เปนยุทธวิธีที่สํ าคัญในการลดตนทุนการ
ผลิต การคอยๆตีจากระบบการผลิตแบบอัตโนมัติยังผลใหความตองการใชหุนยนตลดนอยลง

เหตุผลสํ าคัญอีกประการหนึ่งที่โรงงานญี่ปุนพากันถอนหุนยนตออกจากกระบวน
การผลิต ก็คือ หุนยนตมีรูปรางเทอะทะ กินพื้นที่มาก โรงงานที่ใชหุนยนตในการผลิตสินคาตองมี
ขนาดใหญกวาโรงงานปกติ นอกจากนี้ หุนยนตยังไมมีความละเมียดละไมเทามนุษยอีกดวย

โลกในปจจุบันกํ าลังเผชิญปรากฏการณสองดาน ดานหนึ่งเกิด Robotization ใน
ประเทศที่ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม Robotization 
ควรจะขยายตัวไดมากในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป แตเปนเพราะปญหาการวางงานทํ าให
กระบวนการใชหุนยนตทดแทนแรงงานมนุษยในประเทศเหลานี้ไมขยายตัวเทาที่ควร ในอีกดาน
หนึ่งเกิด De-robotization ในญี่ปุน อันเปนผลจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจและการแข็งตัวของ
คาเงินเยน

ไมเปนที่แนชัดวา กระบวนการเลิกใชหุนยนตในญี่ปุนเปนปรากฏการณชั่วคราว
หรือปรากฏการณถาวร แตการใชหุนยนตทดแทนแรงงานมนุษยยังคงเกิดขึ้นในสวนอื่นๆของโลก 
โดยไมแนชัดวา Robotization กับ De-robotization กระแสใดจะหนักแนนกวากัน

หากมีความกาวหนาทางดาน Robotics จนมีการพัฒนาหุนยนตที่มีปญหา  
การรับรู ความรูสึกนึกคิด และจินตนาการ ตลอดจนมีการผลิตหุนยนตดังกลาวนี้ในราคาถูก  
กระแส Robotization ก็จะกลบลบ De-robotization ถึงเวลานั้น โลกนี้ก็จะเปนโลกของหุนยนต 
โดยหุนยนต และเพื่อหุนยนต


	Robotization

