โครงการแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจาปี 2563
Robotic and Automation
โครงการแผนบู ร ณาการวิ จั ย และนวั ต กรรมประจ าปี 2563 ด้ า น Robotic and Automation
ประกอบด้วย 3 ชุดโครงการ ได้แก่ ชุดโครงการระบบอัตโนมัติสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดโครงการระบบ
อัตโนมัติสาหรับสวนยางพารา และ ชุดโครงการระบบอัตโนมัติสาหรับอุตสาหกรรมยางพารา

1. ชุดโครงการระบบอัตโนมัติสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ชุดโครงการระบบอัตโนมัติสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติ สาหรับ
ช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ร่วมถึงช่วยเหลือผู้ดูแลและผู้เชี่ยวชาญให้
สามารถดูแลผู้สุงอายุและผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการอุปกรณ์
วิเคราะห์เสียงสาหรับระบุพฤติกรรมผู้สูงอายุและผู้พิการ โครงการอุปกรณ์วิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวสาหรับระบุ
พฤติ ก รรมผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ พิ ก าร โครงการเก้ า อี้ ร ถเข็ น และสู ท ช่ว ยเหลื อ อั จ ฉริ ยะ และ โครงการ Intelligent
Automation Platform

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของโครงการย่อยในชุดโครงการระบบอัตโนมัติสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

1.1 โครงการอุปกรณ์วิเคราะห์เสียงสาหรับระบุพฤติกรรมผู้สูงอายุและผู้พิการ
โครงการอุปกรณ์วิเคราะห์เสียงสาหรับระบุพฤติกรรมผู้สูงอายุและผู้พิการ จะเป็นการพัฒนาอุปกรณ์
สาหรับการวิเคราะห์เสียงจากไมโครโฟนหลายตัว การวิเคราะห์ดังกล่าวจะทาให้สามารถระบุตาแหน่งของเสียงที่
เกิดขึ้นภายในบริเวณที่ต้องการเฝ้าระวังได้ ซึ่งโครงการนี้จะนาผลที่ได้ไปประยุกต์ ใช้เพื่อการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรม
ของผู้ สู งอายุ และผู้ พิก ารภายในบ้ า น เพื่อใช้ในการเตือนหรื อส่ งเสริ มให้ ผู้ ดู แลผู้ สู ง อายุและผู้ พิก ารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 โครงการอุปกรณ์วิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวสาหรับระบุพฤติกรรมผู้สูงอายุและผู้พิการ
โครงการอุปกรณ์วิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวสาหรับระบุพฤติกรรมผู้สูงอายุและผู้พิการ จะเป็นการพัฒนา
อุปกรณ์สาหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้สูงอายุและผู้พิการจากท่าทางและการทากิจกรรมภายในบ้านโดยใช้
หลักการการวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวและความความลึก โดยจะสามารถระบุถึงโครงสร้างของร่างกายของแต่ละ
ของบุคคล ทาการวิเคราะห์และตรวจสอบลักษณะพิเศษที่สนใจ เพื่อใช้ในการเตือนหรือส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
และผู้พิการสามารถดารงชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
1.3 โครงการเก้าอี้รถเข็นและสูทช่วยเหลืออัจฉริยะ
โครงการเก้ า อี้ ร ถเข็ น และสู ท ช่ ว ยเหลื อ อั จ ฉริ ยะเป็ นโครงการเน้น การช่ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ต้ อ งใช้ รถเข็นใน
ชีวิตประจาวัน โดยจะพัฒนาตัวรถเข็นให้มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้ใช้ สื่อสารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถเข็นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุด การดาเนินการจะออกแบบ
ตัวรถเข็นและสิ่งแวดล้อมที่จาเป็นทั้งในและนอกสถานที่ให้มีความสามารถในการตัดสินใจและช่วยเหลือผู้ ใช้รถเข็น
เป็นอย่างดี
1.4 โครงการ Intelligent Automation Platform
โครงการ Intelligent Automation Platform เป็นโครงการที่นาเสนอสถาปัตยกรรมสาหรับรองรับการ
ทางานร่วมกันของอุปกรณ์ IoT หรือระบบฝังตัวในสิ่งแวดล้อมเสมือน ซึ่งจาเป็นต้องมีการจัดการเวลา การเข้า
จังหวะ การสอดประสาน (time management, synchronization, integration) ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถ
ทางานร่วมกันได้ในสิ่งแวดล้อมเสมือน (inter-operability) และรวมถึงการผนวกการจาลอง มนุษย์ และอุปกรณ์
เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ (simulator, human-in-the-loop, hardware-in-the-loop) โดยใช้กลไกแบบ
publish and subscribe

2. ชุดโครงการระบบอัตโนมัติสาหรับสวนยางพารา
ชุดโครงการระบบอัตโนมัติสาหรับสวนยางพารา มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบอัตโนมัติที่จะช่วยให้
เกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถเพิ่มมูล ค่าและลดต้นทุนการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้ว ย
โครงการย่อย 3 โครงการดังนี้ คือ โครงการอุปกรณ์กรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ โครงการหุ่นยนต์กรีดยางพารา
อัตโนมัติ และโครงการอุปกรณ์เก็บน้ายางพาราอัตโนมัติ

รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของโครงการย่อยในชุดโครงการระบบอัตโนมัติสาหรับสวนยางพารา
2.1 โครงการอุปกรณ์กรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ
โครงการอุปกรณ์กรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือให้ผู้กรีด
ยางสามารถกรีดยางได้เร็วขึ้น โดยที่ผู้กรีดจะนาอุปกรณ์ดังกล่าวไปทาบกับบริเวณหน้ายางที่ต้องการกรีด แล้ว
อุปกรณ์จะทาหน้าที่ในการช่วยกรีดให้แบบอัตโนมัติ การออกแบบจะต้องสามารถถือได้ง่ายไม่หนัก เน้นการใช้
ระบบเมคคานิคทีใ่ ช้แหล่งพลังงานให้น้อยที่สุด และราคาประหยัด
2.2 โครงการหุ่นยนต์กรีดยางพาราอัตโนมัติ
โครงการหุ่นยนต์กรีดยางพาราอัตโนมัติ จะเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถกรีดยางพาราได้ เองแบบ
อัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ตัวหุ่นยนต์ ที่จะต้องสามารถมารองรับการทาหน้า ที่ต่างๆ ภายใน
สวนยางได้ เช่น การกรีดยาง การใส่ปุ๋ย และการตัดหญ้า เป็นต้น ระบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ และระบบมีดกรีด
ยาง ทั้งนี้ หุ่นยนต์ดังกล่าวจะสามารถตอบสนองให้สามารถการจัดการสวนยางได้อย่างอัตโนมัติ

2.3 โครงการอุปกรณ์เก็บน้ายางพาราอัตโนมัติ
โครงการอุปกรณ์เก็บน้ายางพาราอัตโนมัติ จะเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถเก็บน้า
อย่างพาราได้อย่างรวดเร็ว ลดความเหนื่อยล้าของเกษตรกร โดยปกติแล้วการเก็บน้ายางจะทาให้เกษตรกรมีค วาม
เหนื่อยล้าเนื่องจากจะต้องแบกรับน้าหนักของน้ายางพารารวบถึงการที่จะต้องเก็บเกี่ยวน้ายางจากอุปกรณ์ รองรับ
ไปพร้อมๆ กัน เป็นการทางานจังมียุ่งยากไม่สะดวก อุปกรณ์ที่ได้จากโครงการนี้จะทาให้ให้เกษตรกรสามารถเก็บ
เกี่ยวน้าอย่างได้รวดเร็วมากขึ้นและส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางร่างกายของเกษตรกรให้ดีขึ้นอีกด้วย

3. ชุดโครงการระบบอัตโนมัติสาหรับอุตสาหกรรมยางพารา
ชุดโครงการระบบอัตโนมัติสาหรับอุตสาหกรรมยางพารา มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภ าพให้ กับ ส าหรั บ อุตสาหกรรมยางพารา โดยในเบื้องต้น ชุดโครงการนี้ จะเน้นไปที่ ไม้ย างพารา
ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการระบบจัดเรียงไม้อัตโนมัติ โครงการพัฒนาระบบอบไม้อัตโนมัติ และ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของกลุ่มสหกรณ์ด้วยระบบอัตโนมัติ

รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของโครงการย่อยในชุดโครงการระบบอัตโนมัติสาหรับอุตสาหกรรมยางพารา
3.1 โครงการระบบจัดเรียงไม้อัตโนมัติ
ในโรงงานแปรรูปไมยางพารา กระบวนการจัดเรียงไมหลังจากการตัดไมใหไดขนาดตามที่ตองการแลว เป
นกระบวนการที่ สาคัญตอเนี่องไปสูกระบวนการตอไป เชน การอาบน้ํายา หรือ การอบไม เปนตน กระบวนการนี้
เปนกระบวนการหนึ่งที่ต องอาศัย แรงงานคนและความชานาญเปนพิเศษในการจัดเรียงไมใหไดตามลักษณะการ
จัดเรียงไมที่ทางโรงงานกาหนด ซึ่งตองใชเวลานาน และกาลังมากในการจัดเรียงไม ดวยเหตุนี้หลาย ๆ โรงงานได

พยายามหาวิธีการจัดเรียงที่ไมตองอาศัยกาลังคนหรือความชานาญ ของคนเปนหลัก โครงการระบบจัดเรียงไม
อัตโนมัติจึงเปนการออกแบบและสรางเครื่องจักรตนแบบสาหรับการจัดเรียงไมยางพารา แปรรูป เพื่อตอบสนอง
ความตองการของอุตสาหกรรมไมยางพารา โดยเครื่องจักรสามารถจัดเรียงไมตามที่โรงงานตองการในกาลัง การ
ผลิตที่ใกลเคียงกับการโรงงานกรณีศึกษา หรือจัดเรียงไมใหไดมาตรฐานเดียวกันทุก ๆ ชวยลดความสูญเสียดาน
วัสดุ ดาน แรงงาน หรือ กระบวนการผลิต สงผลใหโรงงานไดกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่ม
ผลผลิตทั้งดานปริมาณและ คุณภาพตอไป
3.2 โครงการพัฒนาระบบอบไม้อัตโนมัติ
การอบไมยางพารา มีกระบวนการและเงื่อนไขหลายอยางในการอบใหไดไมคุณภาพดีตามมาตรฐาน ซึ่งป
จจุบันการอบไม ยังคงมีปญหาในเร่ํองการอบที่ไมไดมาตรฐาน เนื่องจากขาดอุปกรณควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม ส
งผลใหเกิดของเสีย เชน ไมแตก ไมโกงงอ หรือ ไมไหม ในกระบวนการอบเปนจานวนมาก โครงการพัฒนาระบบอบ
ไมอัตโนมัติจะอาศัยชุดอุป กรณควบคุมที่สามารถ ใหขอมูลตาง ๆ เชน อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ
ระยะเวลาในการอบ ฯลฯ เพื่อประมวลผลขอมูล แลวแนะนาหรือ เชื่อมตอควบคุมระบบอัตโนมัติอื่น ๆ วา ไมที่ทา
การอบอยูนั้นไดตรงตามมาตรฐานหรือควรเพิ่มลดคาปจจัยตาง ๆ เพื่อใหไดไมที่ได มาตรฐาน โครงการนี้จึงเปนเส
มือนระบบควบคุมคุณภาพการผลิตไมใหไดมาตรฐาน ชวยเพิ่มผลิตภาพ ลดของเสียในกระบวนการ ลดตนทุนของ
โรงงานไดอีกทางหนึ่ง
3.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของกลุ่มสหกรณ์ด้วยระบบอัตโนมัติ
ภาคใตของไทย มีกลุมสหกรณรับํอน้
ซ้ ํายางพาราอยูเปนจานวนมาก เปนกลุมเกษตรกรที่สรางขึ้นเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและ อานาจการตอรองการซื้อขายน้ํายางพารา แตยังคงประสบปญหาการบริหารจัดการแบบครบวงจร ทา
ใหหลายครั้งประสบปญหา ขาดทุนหรือมีกาไรนอยกวาที่คาดการณ การนาระบบอัตโนมัติมาชวยเสริมการบริหาร
จัดการจะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ทาใหผูดูแล กลุมสหกรณมีเครื่องมือในการคิดวิเคราะหและการเก็บขอมูลที่จาเป
นตอการบริหารจัดการ โครงการนี้จะนาเทคโนโยลีการตรวจจับ เชน การวัดําหนั
น้ กํายางพารา
น้
การวัดเปอรเซ็นต
กรดซัลฟวริกริค การวัดเปอรเซ็นตน้ําและน้ํายาง และเทคโนโลยีด านการ วิเคราะหขอมูล เชน Deep Learning
และ Big Data หรือ อุปกรณเสริมการทางานบางอยาง เชน สายพานลาเลียง หรือ เครื่องชั่ง แบบวัดคาตาง ๆ ได
ในคราวเดียวกัน มาจัดทาเปนระบบอัตโนมัติช วยเพิ่มประสิทธิภาพของทางานแกกลุ มสหกรณไดรู ข อมูลตนทุน
และทานายราคาขาย ทาใหเสริมผลิตภาพ และผลกาไรของกลุมสหกรณใหดีขึ้นได้

