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ปลาเล็กจะกินปลาใหญ่
ในขณะทีธ่ นาคารพาณิชย์ซง่ึ เป็นองค์กร
ขนาดใหญ่ทยอยปิดสาขาต่างๆ ลง
บริษทั เล็กๆ อย่างอูเบอร์ กลับมาเป็นผูใ้ ห้
บริการแท็กซีร่ ายใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกโดยไม่มี
แท็กซีเ่ ป็นของตนเองแม้แต่คนั เดียว
นีเ่ ป็นเพียงจุดเริม่ ต้นของสิง่ ทีถ่ กู เรียกว่า
‘การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ทีส่ ’่ี ทีจ่ ะ
เปลีย่ นโลก ส่งผลต่อสังคม ธุรกิจ และ
สิง่ แวดล้อม ทัง้ ในทางบวกและทางลบ
อย่างไม่อาจเลีย่ งได้เลย
อุตสาหกรรมไมซ์เองก็ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ดังมีการคาดคะเนว่างาน
ธุรการและบริหารทั่วไปจะถูกทดแทน
ด้วยหุ่นยนต์อย่างรวดเร็ว และ
การประชุมทางไกลด้วยเทคโนโลยี
โฮโลแกรมจะเป็นจริงในไม่ช้านี้ ช่วยให้
ผู้บรรยายสามารถส่งภาพเสมือนจริง
แบบสามมิติของตนไปร่วมประชุมได้
ทุกหนแห่งในโลก โดยไม่ต้องเดินทาง
การปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และผมเชื่อว่า
เราสามารถนำ�หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ
รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ มาช่วย
ยกระดับการจัดงานต่างๆ ให้มีสีสัน
เป็นมืออาชีพและล้ำ�สมัยมากขึน้
นอกจากนีเ้ รายังสามารถใช้อตุ สาหกรรม
ไมซ์เป็นแพลตฟอร์มทีช่ ว่ ยส่งเสริม
อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ

ของไทยผ่านการจัดงานแสดงสินค้า
รวมทัง้ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการซึง่
เป็นการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ทีจ่ ะทำ�ให้
ทัง้ ไมซ์และอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์สง่ เสริม
ซึง่ กันและกันได้เป็นอย่างดี
เพียงแต่เราต้องร่วมกัน ‘มองไปข้างหน้า’
ร่วมมือกันเพือ่ พัฒนาประเทศไปสูค่ วามมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ถึงแม้กระแส
การเปลีย่ นแปลงของโลกกำ�ลังเชีย่ วกราก
เพียงใด...เราก็พร้อมรับมืออยูเ่ สมอ

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)

CONTENTS

ISSUE 01
p01

Editor’s Note

p03

Observation

p06

Business Watch

p08

The Intelligence

p16

อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ

เทคโนโลยีท่ี MICERs ต้องรู้
โลก ‘ไมซ์’ ในมือหุน
่ ยนต์

People

Think Beyond The Moment
เฉลิมพล ปุณโณทก

p20

The Research

p22

MICE Showcase

Digital Transformation
The Show Must Go On

p26

Upcoming Events

p27

MICE Review

สถิตอ
ิ ต
ุ สาหกรรมไมซ์ในรอบ 6 เดือน

MICE
INTELLIGENCE
นิตยสารทีน
่ �ำ เสนอ
บทวิเคราะห์ทเ่ี ป็นประโยชน์
ต่ออุตสาหกรรมไมซ์
OWNER
MICE Intelligence Center
สำ�นักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
CREATED BY
บริษท
ั นะโม คิดดี จำ�กัด
PLATE & PRINT
บริษท
ั ภาพพิมพ์ จำ�กัด
45/12-14, 33 หมู่ 4
ต.บางขนุน อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 02-879-9154-6
โทรสาร 02-879-9153
นิตยสารฉบับนีจ
้ ด
ั ทำ�ขึน
้
โดยใช้กระดาษทีผ
่ ลิตจาก
เยือ
่ ไม้ในป่าทีถ
่ ก
ู ควบคุม
และพิมพ์ดว
้ ยหมึกจาก
น้�ำ มันถัว
่ เหลือง

MICE INTELLIGENCE ISSUE 1/2018

Airbnb Targets
MICE Travelers

Capture the movement of MICE
Tech & Trends from all over the world

Airbnb มองการณ์ไกล ขยายตลาด
เจาะกลุ่มนักเดินทางไมซ์

จากเดิมที่เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ชอบ
เที่ยวด้วยตัวเอง ตอนนี้ Airbnb ได้มาหัน
ขยายตลาดไปสู่กลุ่มนักเดินทางไมซ์ ด้วย
บริการ ‘Airbnb for Events’ ที่เปิดโอกาสให้
บริษัทจัดอีเวนต์สร้างแผนที่อินเทอร์แอ็กทิฟ
ระบุทำ�เลที่พักของ Airbnb ที่อยู่ใกล้สถานที่
จัดงาน เพื่อเป็นที่พักทางเลือกให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมหรือผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าได้ใช้
บริการ และยังช่วยให้ได้สัมผัสเมืองใน
มุมมองของคนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

China Incubates
Ai Specialists

Brussels Airport
Driverless Buses

เพราะ AI จะทำ�ให้จีนแผ่นดินใหญ่ไม่ธรรมดาอีกต่อไป

สนามบินบรัสเซลส์เล็งใช้รถบัสไร้คนขับ

ไม่เพียงเป็นประเทศทีน่ า่ จับตามองด้านเศรษฐกิจเท่านัน้ หากจีนแผ่นดินใหญ่ก�ำ ลังประกาศให้โลก
รูว้ า่ นีค่ อื แผ่นดินทีใ่ ห้ความสำ�คัญต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเป็นเครือ่ งมือชิน้ สำ�คัญต่อการ
พัฒนาประเทศให้รดุ หน้าสูเ่ ป้าหมายทีว่ างไว้ ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ และ Peking University
and Innovation Works ก็ผนึกกำ�ลังกันเดินหน้าโครงการอบรมเรือ่ ง AI ซึง่ ตัง้ เป้าไว้ทก่ี ลุม่ อาจารย์
มหาวิทยาลัย 500 คน และนักศึกษา 5,000 คน ภายใน 5 ปี งานนีจ้ ะมีการดึงผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ชาวจีน
และชาวต่างประเทศมาให้ความรู้ ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีจนี ยังได้ก�ำ หนดแนวทางพัฒนา AI
ของประเทศ ซึง่ เน้นการปัน้ มือโปรด้าน AI และดึงผูเ้ ชีย่ วชาญแถวหน้าของโลกมาทีจ่ นี ทัง้ นี้
จีนถือเป็นอีกประเทศทีก่ �ำ ลังจริงจังในการพัฒนาด้านหุน่ ยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยปีทแ่ี ล้ว
มีบริษทั จีนยืน่ จดทะเบียนสิทธิบตั รระหว่างประเทศมากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากบริษทั
จากสหรัฐอเมริกา ส่วน “เซีย่ งไฮ้” ก็เป็นฐานทีม่ น่ั ของบริษทั ผลิตหุน่ ยนต์เกือบ 100 บริษทั เลยทีเดียว

การพัฒนาและทดสอบการใช้งานยานยนต์
ไร้คนขับเป็นไปอย่างคึกคักในช่วงไม่กี่ปีที่
ผ่านมา ขณะที่ท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์
ประเทศเบลเยียม ก็ได้ประกาศเดินหน้า
โครงการรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับเช่นกัน ทั้งนี้ได้
มีการเตรียมทดสอบใช้งานแบบไม่บรรทุก
ผู้โดยสารในสนามทดสอบในช่วงฤดูร้อนปี
2562 หลังจากนั้นจะนำ�มาทดลองวิ่งที่
ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ในช่วงต้นปี 2563
และตั้งเป้าว่าจะสามารถนำ�มาให้บริการจริง
แก่ผู้โดยสารได้ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป
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Sharing is Saving

Dubai Rolls Out
Taxi Drones
ดูไบประกาศบริการโดรนแท็กซี่กลางปีนี้

มาช่วยแชร์อุปกรณ์จัดงานเพื่อลดต้นทุน
กันดีกว่า

วันนีส้ �ำ หรับนักจัดงานควรเปลีย่ นมุมมองเสีย
ใหม่ เมือ่ โดรนไม่ได้มดี แี ค่ถา่ ยภาพมุมสูงเพือ่
สร้างมุมมองภาพของงานทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจ
เท่านัน้ แต่ยงั สามารถเป็นพาหนะลๆ ไว้รบั
ส่งวีไอพีผเู้ ข้าร่วมงานได้อกี ทางหนึง่ ด้วย โดย
ล่าสุด นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เปิดตัว
“แท็กซีโ่ ดรน” ครัง้ แรก และประกาศว่า พร้อม
เปิดบริการสุดพิเศษในเดือนกรกฎาคมนี้
โดยโดรนยีห่ อ้ Ihang 184 จากจีนลำ�นี้ บรรทุก
ผูโ้ ดยสารได้เทีย่ วละ 1 คน และต้องมีน หนัก
ไม่เกิน 100 กิโลกรัม สามารถบินด้วยความเร็ว
สูงสุด 160 กิโลเมตร/ชัว่ โมง และบินได้ไกล
50 กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรีห่ นึง่ ครัง้

ในช่วงไม่กป่ี ที ผ่ี า่ นมา เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน
หรือ Sharing Economy ได้เข้ามามีบทบาทใน
สังคมมากขึน้ ไม่เว้นแม้แต่อตุ สาหกรรมไมซ์ทใ่ี ช้
ไอเดียมาปัน้ “ธุรกิจ Showslice” ในอังกฤษ ที่
เปิดโอกาสให้บรรดาออร์แกไนเซอร์ซง่ึ เข้าร่วมใน
เครือข่ายได้แบ่งปันทรัพยากรซึง่ กันและกัน เพือ่
การลดต้นทุนเป็นหลัก เช่น งานทีจ่ ดั ต่อกันใน
สถานทีเ่ ดียวกันสามารถใช้ฉาก เวที อุปกรณ์
และโครงการสร้างพืน้ ฐานอืน่ ๆ ร่วมกันได้อย่าง
คุ้มค่า ซึ่งผู้จัดงานสามารถนำ�ของบางส่วน
จากงานเดิมมาประยุกต์ใช้ในงานถัดไป
ช่วยประหยัดทั้งเวลา เงิน ทรัพยากร และ
ลดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TELEVISION OR PIECE OF ART?
จอแบนสุดล้ำ�ที่จะทำ�ให้งานอีเวนต์ของคุณ
เต็มไปด้วยสีสันและประทับใจผู้ร่วมงาน

ในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำ�ลังมุ่งเน้นการใช้
งานแบบครบวงจร หรือ “มัลติฟงั ก์ชนั ” ดังนัน้
การเลือกอุปกรณ์ชน้ิ ใดชิน้ หนึง่ มาใช้งาน นักจัด
อีเวนต์มอื อาชีพควรคำ�นึงถึงเรือ่ งฟังก์ชนั ทีห่ ลาก
หลายไว้ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ ซัมซุงจึงเปิดตัวทีวี
จอแบนขนาดยักษ์ไร้ขอบรุ่น ‘The Frame’ ที่ไม่
เพียงเป็นจอทีวีสำ�หรับเปิดพรีเซนเทชั่นเท่านั้น
หากยังได้รับการออกแบบให้มีรูปลักษณ์
สะดุดตา ด้วยความบางราวกับงานศิลปะ
ประดับบนฝาผนัง นอกจากนี้ด้วยขนาดที่ใหญ่
ถึง 146 นิ้ว ทำ�ให้ผู้ชมได้เห็นภาพเคลื่อนไหว
แบบเต็มตา นับเป็นอุปกรณ์ทางเลือกใหม่เพื่อ
การจัดงานอีเวนต์ให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น
Airlines to Offer
VR Entertainment Onboard
คงมีสีสันมากขึ้นไม่น้อย ถ้าสายการบินดึง VR
สร้างความบันเทิง

ธุรกิจหลายกลุม่ ได้น�ำ เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) หรือ
เทคโนโลยีสร้างโลกเสมือนจริง มาเพิม่ ประสบการณ์ความ
บันเทิงให้ลกู ค้าของตัวเอง รวมทัง้ ธุรกิจการบินก็ก�ำ ลังทดสอบ
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี VR เพือ่ สร้างความเพลิดเพลินให้
ผูโ้ ดยสาร โดยสายการบินเอทิฮดั ได้เปิดโอกาสให้ผโู้ ดยสาร
ลองสวมอุปกรณ์ VR ชมภาพยนตร์ในรูปแบบสองมิติ และ
สามมิตอิ ย่างสนุกสนาน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่วนสายการบิน
เอมิเรตส์ก็กำ�ลังทดสอบให้บริการรูปแบบคล้ายกันเพื่อเอาใจ
ผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

ROYAL WEDDING
BOOSTS UK
BUSINESSES

ตัวเลขน่าสนใจกับ
งานวิวาห์แห่งทศววรรษ

Facts &
Figures

18,000,000

เกือบ 18 ล้านคน คือจำ�นวนชาวอังกฤษ
ที่ชมการถ่ายทอดสดพิธีเสกสมรส

40,000

40,000 ทวีต/นาที คือ ความถี่ของ
ข้อความทวีตช่วงทีบ
่ าทหลวงไมเคิล เคอร์ร่ี
กล่าวให้โอวาท ซึ่งเป็นช่วงที่มีคนทวีต
ข้อความมากที่สุด

3.4 M

3.4 ล้าน คือจำ�นวนข้อความที่คนทั่วโลก
ทวีตระหว่างพิธีเสกสมรส

2,000,000,000
มากกว่า 2 พันล้านคน คือจำ�นวนคนทั่วโลก
ที่ชมการถ่ายทอดสดพิธีเสกสมรส
พิธีเสกสมรสบันลือโลกสร้างเงินสะพัดทั่วเกาะอังกฤษ

พิธเี สกสมรสของเจ้าชายแฮร์รแ่ี ละนางสาวเมแกน มาร์เคิล สร้างความคึกคักให้กบั บรรดาธุรกิจ
ของอังกฤษกันถ้วนหน้า บริษทั ทีป่ รึกษา Brand Finance ประเมินว่า เมกะอีเวนต์ระดับโลกงานนี้
จะทำ�ให้เงินสะพัดประมาณ 500 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 2.17 หมื่นล้านบาท งานนี้ยัง
สร้างสีสันให้ฮือฮาสอดคล้องกับยุคแห่งเทคโนโลยีอย่างแท้จริง การออกสกุลเงินดิจิทัล
(cryptocurrency) ระดมทุนมอบให้คู่บ่าวสาวนำ�ไปใช้เพื่อการกุศล และส่วนหนึ่งใช้เป็นทุน
พิมพ์นิตยสาร The Crown and Country Magazine ฉบับพิเศษฉลองเสกสมรส

CHARITY
CONCERN

งานเสกสมรสครั้งนี้ไม่รับของขวัญ
แต่เชิญชวนแขกบริจาคเงินแก่
7 องค์กรการกุศล ซึ่งถือเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของการจัดงานที่ขยายพรมแดน
ไปสู่การทำ�กิจกรรม CSR ที่น่าสนใจ

Wilderness Foundation
UK องค์กรอนุรักษ์ป่า
และธรรมชาติ

Surfers Against Sewage
องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางทะเล

Myna Mahila Foundation
องค์กรช่วยเหลือผู้หญิงใน
เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

27,000

27,000 ทวีต/นาที คือความถี่ของ
ข้อความทวีตช่วงที่เจ้าชายแฮร์รี่และ
นางสาวเมแกน มาร์เคิล ประกอบพิธีสาบาน
ตนและยอมรับอีกฝ่ายเป็นคู่ครอง

StreetGames
องค์กรสนับสนุน
กีฬาในชุมชน

Children’s HIV Association
องค์กรช่วยเหลือเด็กผู้ติดเชื้อ
HIV ในอังกฤษและไอร์แลนด์

Crisis
องค์กรช่วยเหลือคน
ไร้บ้านให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

Scotty’s Little Soldiers
องค์กรช่วยเหลือเด็กลูกทหาร

B U S I N E S S WAT C H

EVOLVE
YOUR MICE
ยกระดับการจัดงานอย่างมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีที่ MICERs ต้องรู้

ปัจจุบนั ปฏิเสธไม่ได้วา่ เทคโนโลยีก�ำ ลังก้าวเข้ามา
เป็นส่วนสำ�คัญของอุตสาหกรรมไมซ์อย่างแท้จริง
ไม่วา่ จะเป็นเพือ่ สร้างสีสนั และดึงดูดความสนใจ
ของผูร้ ว่ มกิจกรรมไมซ์ ซึง่ นอกจากการไปร่วมงาน
ในสถานทีจ่ ริงแล้ว เทคโนโลยีล�ำ้ สมัยยังดึงให้ผคู้ น
ทัว่ ทุกมุมโลกสามารถร่วมสัมผัสบรรยากาศงาน
ไมซ์จากทางไกลได้ด้วย โดยอาศัยตัวช่วยทรง
พลังซึง่ ก็คอื อุปกรณ์สอ่ื สารไร้สายและอินเทอร์เน็ต
ทีท่ �ำ ให้ผคู้ นออนไลน์ตลอด 24 ชัว่ โมงได้อย่าง
สะดวกสบายนัน่ เอง
ข้อมูลจาก www.wearesocial.com ระบุวา่
ในปี 2561 มีผใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตมากกว่า 4,000 ล้าน
คนทัว่ โลก หรือประมาณ 53% ของประชากร
โลก มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือกว่า 5,000 ล้านคน
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟน หมายความว่าคน
เหล่านี้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หาก
พวกเขาต้องการ ปัจจุบนั คนใช้โซเชียลมีเดียบน
อุปกรณ์สื่อสารอย่างสมาร์ตโฟนและแท็บแล็ต
มีเกือบ 3,000 ล้านคน แสดงให้เห็นชัดเจนว่า
การสื่อสารแบบทันทีทุกที่ทุกเวลาได้กลายเป็น
ส่วนหนึง่ ของชีวติ คนเราไปโดยปริยาย และนีค่ อื
โอกาสทองทีธ่ รุ กิจไมซ์ตอ้ งใช้ประโยชน์ เพือ่ เข้า
ถึงกลุม่ คนจำ�นวนมากในเวลาเดียวกัน
หลายตัวอย่างทีต่ อนนีไ้ มเซอร์ (MICERs)
คงคุน้ เคยกันดี อย่างเช่น การใช้ Facebook Live
งานสัมมนา งานแสดงสินค้า และอีเวนต์อน่ื ๆ
ทีท่ �ำ ให้ผรู้ ว่ มงานทางไกลรูส้ กึ ราวกับได้เข้าไปอยู่
ในงานจริงและสามารถสือ่ สาร แสดงความรูส้ กึ
หรือส่งคำ�ถามตรงไปยังแขกพิเศษในงาน
ซึ่งพร้อมตอบคำ�ถามเหล่านั้นได้ทันที

นอกจากเทคโนโลยียอดฮิตข้างต้นแล้ว ยังมี
อีกหลายเทคโนโลยีนา่ สนใจทีไ่ มเซอร์จ�ำ เป็นต้อง
เรียนรูเ้ พือ่ ก้าวเข้าสูโ่ ลกแห่งเทคโนโลยีอย่างเต็มตัว
เครือ่ งมือล้�ำ ๆ เหล่านีน้ า่ จะช่วยยกระดับการจัดงาน
ให้มคี วามเป็นมืออาชีพมากขึน้ สร้างสรรค์ได้อย่าง
โดดเด่น เป็นทีจ่ ดจำ� มีสสี นั มากขึน้ และยิง่ กว่านัน้
เทคโนโลยีทนั สมัยเหล่านีส้ ามารถกลายเป็นหนึง่ ใน
ตัวแปรแห่งความสำ�เร็จของการจัดงานทีส่ ามารถ
ยกระดับถึงขัน้ เป็น Talk of the Town ได้เลยทีเดียว
เริม่ จาก ‘Beacon Technology’ หรือทีร่ จู้ กั กันใน
ชือ่ ‘iBeacon’ หรือ ‘Location Mapping’ เทคโนโลยี
บอกตำ�แหน่งของผูใ้ ช้งาน ช่วยให้ผจู้ ดั งานอีเวนต์
เห็นจำ�นวนคนซึง่ อยูใ่ นบริเวณทีจ่ ดั งานว่ามีมาก
น้อยแค่ไหน เพือ่ จะได้ก�ำ หนดจุดตัง้ ป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ยังสามารถ
ส่งข้อความ หรือมอบข้อเสนอสุดพิเศษ ถึงผูช้ มงาน
ได้โดยตรงผ่านอุปกรณ์สอ่ื สาร และใช้เทคโนโลยีน้ี
เพือ่ เช็คอินผูร้ ว่ มงานได้
ส่วนงานไหนทีอ่ ยากเพิม่ ความ ‘ว้าว’ ให้กบั
ผู้เข้าร่วมงาน อาจใช้เทคโนโลยี ‘3D Projection
Mapping’ หรือการฉายภาพจากโปรเจกเตอร์ลง
บนพืน้ ผิววัตถุ เช่น ตัวอาคาร ผนัง สินค้า รถยนต์
หรือวัตถุอื่นๆ ทำ�ให้วัตถุดูราวกับมีชีวิต มีการ
เคลือ่ นไหว เพิม่ สีสนั ให้แก่สนิ ค้า เทคโนโลยีชนิดนี้
ยังสามารถเลียนแบบการเคลือ่ นไหวของผูค้ น ซึง่
จะสร้างประสบการณ์แปลกใหม่นา่ ประทับใจให้แก่
ผูช้ มได้เป็นอย่างดี ทีผ่ า่ นมาเทคโนโลยี 3D Projection
Mapping ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และมี

เครื่องมือล้ำ�ๆ เหล่านี้น่าจะช่วย
ยกระดับการจัดงานให้มีความเป็นมืออาชีพ
มากขึ้น สร้างสรรค์ได้อย่างโดดเด่น
เป็นที่จดจำ� มีสีสันมากขึ้น

ภาพบน : ภาพการแสดง 3D Projection Mapping
on church ที่ The Cathedral of Immaculate
Conception จังหวัดจันทบุรี

Nowadays,
technology
has played
an important role in MICE industry from entertaining to
attracting participants at events. Cutting-edge innovation,
for example, can take viewers worldwide to experience
MICE events organized around the world through wireless
connections and the Internet.
According to there are currently 4 billion internet users
worldwide in 2018 (accounting for 53% of the world
population), whereas mobile phone users have reached
a staggering 5 billion with the majority possessing
a smartphone. The website also reveals that nearly 3 billion
users access social media via smartphones and tablets.
This is why MICE business should not overlook such an
online channel that offers another way of communication
to a large number of audiences simultaneously.
Some tools, such as Facebook Live, have already been
used by MICERs to broadcast seminars and other events
together with inviting remote users to comment and ask
questions directly to guest speakers. New technology is also
essential for professionals in the MICE industry that needs to

บริษทั แถวหน้าของโลก เช่น บีเอ็มดับเบิลยู ซัมซุง
อาดิดาส และดิสนีย์ ต่างนำ�เทคโนโลยีนไ้ี ปเพิม่
สีสนั สร้างความว้าวให้งานอีเวนต์ของตัวเองมาแล้ว
อีกหนึง่ เทคโนโลยีทใ่ี ช้กนั อย่างแพร่หลาย และ
ถูกนำ�มาพลิกแพลงใช้งานกันมากขึน้ คือ ‘โดรน’
อากาศยานไร้คนขับ ซึง่ โดยทัว่ ไปผูจ้ ดั อีเวนต์จะ
ใช้โดรนเพือ่ บันทึกภาพมุมสูง และหลายครัง้ จะ
ถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอให้ผรู้ ว่ มงานและคนทาง
บ้านสัมผัสบรรยากาศจริงได้ทนั ที
ปิดท้ายกันทีด่ า้ นความปลอดภัย ธุรกิจไมซ์จะ
นำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเพิม่ ศักยภาพการรักษา
ความปลอดภัยของงานอีเวนต์ เช่น อาจใช้ ‘Facial
Recognition System’ หรือระบบจดจำ�ใบหน้า
สำ�หรับต้อนรับแขกทีม่ าร่วมงาน และทำ�ให้ขน้ั ตอน
การเช็กอินมีประสิทธิภาพมากขึน้ แม้วา่ ตอนนีย้ งั
อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อนำ�ระบบนี้มาใช้กับ
งานอีเวนต์ แต่ก็เชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับ
ตามอง และคาดว่าอีกไม่นานน่าจะกลายเป็น
เครือ่ งมือช่วยสกรีนผูร้ ว่ มงานไมซ์ได้อย่างดีเยีย่ ม

elevate events to an advanced level with more creativity,
entertainment and professionalism. For instance, ‘Beacon
Technology,’ generally known as ‘iBeacon’ or ‘Location
Mapping,’ enable organizers to detect the location of users
and estimate a number of people around the event area in
order to determine proper advertising spots, send messages
or announce promotions.
For any business which desires to make a ‘wow’
impression on visitors, it is suggested to apply ‘3D Projection
Mapping’ – the technology that turns objects into a display
surface for different canvases ranging from buildings, walls,
products, cars or other substances to make them come alive
with movements and colors. Giant companies such as BMW,
Samsung, Adidas and Disney have been using this popular
technology at their events. Drones or unmanned aerial vehicles
are also utilized to capture bird’s-eye-view images and
videos and directly broadcast them to home viewers to
enjoy the event’s atmosphere in real time. At the security
front, many MICE businesses choose Facial Recognition
System to screen and welcome participants to participate
in MICE events.
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โลก ‘ไมซ์’ ในมือหุ่นยนต์

RISING
หมดยุคพึ่งพามนุษย์
เพียงอย่างเดียวแล้ว!
เพราะวันนี้ หุ่นยนต์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence: AI)
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
และระบบอัตโนมัติต่างๆ
ได้พลิกโฉมวงการธุรกิจ
ทั่วโลกไปตลอดกาล ไม่เว้น
แม้แต่อุตสาหกรรม ‘ไมซ์’
ธุรกิจบริการซึ่งมี ‘มนุษย์’
เป็น ‘ตัวเอก’ ที่ขับเคลื่อน
ธุรกิจให้โลดแล่นจนหลายคน
เคยคิดว่าไม่น่าจะมีสิ่งใดมา
สวมบทบาทแทนมนุษย์ได้
MICE INTELLIGENCE • ISSUE 01
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แต่ทว่า...เทคโนโลยีล�้ำสมัยเหล่านี้กลับมีบทบาท
ในโลกธุรกิจ ช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจคล่องตัว
มากกว่าเดิม ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งยัง
สามารถสร้างสีสัน และประสบการณ์ใหม่ให้
แก่นักเดินทางไมซ์ และหลายครั้ง ‘แรงงานจักรกล’
ก็สามารถทดแทน ‘แรงงานมนุษย์’ ได้อย่างดีเยี่ยม
ด้วยเช่นกัน

แรงงานแห่งศตวรรษ

รศ.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผูอ้ �ำ นวยการโครงการอินโนเวชัน่ ฮับส์ คาดการณ์วา่
ภายใน 5-10 ปีขา้ งหน้า ความต้องการในการใช้หนุ่ ยนต์ทว่ั โลกจะเพิม่ ขึน้ เป็น
สองเท่า เพราะคนสนใจใช้หนุ่ ยนต์ท�ำ งานแทนมากขึน้ ในภาคธุรกิจทีต่ อ้ งการ
เพิม่ ขีดความสามารถด้านการแข่งขัน นีเ่ องจึงส่งผลให้การใช้งานหุน่ ยนต์ใน
ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของบริษทั Tractica ของสหรัฐอเมริกา ทีป่ ระเมิน
ว่าจะมีการผลิตหุน่ ยนต์เพิม่ ขึน้ จาก 8.8 ล้านยูนติ ในปี 2558 เป็น 61.4 ล้าน
ยูนติ ในปี 2563 และตลาดหุน่ ยนต์ทว่ั โลกจะมีมลู ค่าสูงกว่า 1.51 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐในปีดังกล่าว โดยหุ่นยนต์สำ�หรับผู้ใช้ทั่วไป หุ่นยนต์สำ�หรับ
องค์กรธุรกิจ ยานพาหนะอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับ จะมีการเติบโต
อย่างรวดเร็วและมากกว่าตลาดหุน่ ยนต์ภาคอุตสาหกรรม
ขณะทีส่ มาคมหุน่ ยนต์ญป่ี นุ่ (Japan Robot Association) คาดการณ์วา 
่
ในปี 2568 ตลาดหุน่ ยนต์ทกุ ประเภทมีมลู ค่ารวมกัน 6.64 หมืน่ ล้านเหรียญ
สหรัฐ ซึง่ รวมมูลค่าของหุน่ ยนต์บริการทีจ่ ะอยูป่ ระมาณ 5 หมืน่ ล้านเหรียญ
สหรัฐทั้งนี้เทคโนโลยีลสมัยต่างๆ เช่น AI (Artififificial Intelligence) หรือ
ปัญญาประดิษฐ์ Voice and Speech Recognition หรือเทคโนโลยีจดจำ�เสียง
และการพูด Tactile Sensors หรือระบบเซ็นเซอร์แบบสัมผัส และ Gesture
Control หรือระบบควบคุมการเคลือ่ นไหว ทำ�ให้หนุ่ ยนต์สามารถทำ�งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าหุน่ ยนต์สมัยแรกๆ มาก

เมื่อหุ่นยนต์ VS ไมซ์

เพราะประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นจนมีขีดความสามารถใกล้
เคียงกับมนุษย์ จึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกวันนี้หลายคนรู้สึกคุ้นเคยที่หุ่นยนต์
เข้ามารับภาระหน้าที่แทน ‘คน’ ในการทำ�ภารกิจประจำ�วัน ที่ไม่ต้องอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารกับคนได้สบาย และในห่วงโซ่ของ
อุตสาหกรรมไมซ์ก็เช่นกัน หลายตัวอย่างเริ่มมีการนำ�หุ่นยนต์มาใช้งาน
มากขึ้น ดังเช่นเครือโรงแรม ‘แมริออท’ มีหุ่นยนต์ ‘มาริโอ้’ คอยต้อนรับแขก
ช่วยแขกเช็กอิน ตรวจห้อง และแนะนำ�เมนูอาหาร แต่ที่ลสมัยสุดๆ คงต้อง
ยกให้โรงแรมเฮนนะ ในเมืองนางาซากิของญี่ปุ่น ที่นี่ใช้หุ่นยนต์ทำ�งานใน
โรงแรมมากถึง 90% เช่น หุ่นยนต์พนักงานสาวสวย และหุ่นยนต์ไดโนเสาร์
ทำ�หน้าที่รับแขก พูดได้หลายภาษา หุ่นยนต์จัดเก็บกระเป๋าอัตโนมัติ และ
หุ่นยนต์จิ๋วในห้องพักคอยบริการแขก รวมถึงยังมีระบบจดจำ�ใบหน้าผู้มาใช้
บริการ ทำ�ให้สามารถเข้าออกห้องโดยไม่ต้องใช้กุญแจ
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ใช่เพียงแค่หุ่นยนต์เท่านั้น อุตสาหกรรมไมซ์ยังนำ�เทคโนโลยี AI หรือ
ปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจมากขึ้น ทั้งด้านบริการลูกค้า 
การวางโปรแกรมเดินทางสุดพิเศษ การเป็นผู้ช่วยส่วนตัว และใช้เทคโนโลยี
ช่วยสร้างเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าหากอุตสาหกรรมไมซ์
ลงทุนและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม AI ให้รวดเร็วเหมือนกับ
อุตสาหกรรมอื่น ก็จะช่วยพลิกโฉมวงการและนำ�เสนอประสบการณ์แปลก
ใหม่แสนประทับใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น
นอกจากนี้อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เริ่มทวีความสำ�คัญในวงการไมซ์คือ
‘แชตบอต’ (Chatbot) ซึ่งเปรียบเสมือนด่านหน้า รับบทดูแล พร้อมสื่อสาร
ตอบโต้กับลูกค้าอย่างทันท่วงที และเป็นธรรมชาติราวกับลูกค้าติดต่อกับ
พนักงานคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นคนจริงๆ

ถ้าหุ่นยนต์มาแรงแน่... ไทยจะเป็นอย่างไร
ประเทศไทยได้รบั ประโยชน์จากหุน่ ยนต์ดงั ทีก่ ล่าวไปข้างต้นเช่นกัน ซึ่งยัง
ไม่นับรวมถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตดีมาต่อเนื่อง
ทั่วโลก โดยเฉพาะในยุคที่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยกำ�ลังเผชิญ
กับปัญหาขาดแคลนแรงงาน และกำ�ลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ผ่านมา 
ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูล
จากสมุดปกขาวเรื่องอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย โดยฝ่ายวิจัย
นโยบาย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คาดการณ์ว่าตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของไทยจะเพิ่มจาก 2,131 ยูนิต
ในปี 2556 เป็น 7,500 ยูนิต ในปี 2561 หรือเติบโตสูงถึง 113% ขณะที่
รายงาน World Robotics พบว่า ประเทศไทยนำ�เข้าหุน่ ยนต์อตุ สาหกรรมมาก
ทีส่ ดุ เป็นอันดับ 8 ของโลกในปี 2557
ทัง้ นีก้ ารนำ�หุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตเิ ข้ามาทำ�งานทดแทนมนุษย์
ส่งผลดีในแง่การเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต โดยเฉพาะในงานประจำ�วัน
ทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยความคิดสร้างสรรค์ แต่ตอ้ งการความแม่นยำ�และจำ�นวน
ชิน้ งานมากกว่า ขณะเดียวกันยังช่วยลดรายจ่ายต่างๆ ของผูป้ ระกอบการ
เช่น เงินเดือน ค่าทำ�งานล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ สำ�หรับ
พนักงานจากประเด็นดังกล่าวจึงทำ�ให้หลายฝ่ายหวั่นวิตกว่า กองทัพ
หุน่ ยนต์ทก่ี �ำ ลังรุกคืบมาในทุกอุตสาหกรรมมากขึน้ เรือ่ ยๆ จะกลายเป็นภัย

คุกคาม ‘การจ้างงาน’ คน และจะสร้างปัญหาคนตกงานตามมาในทีส่ ดุ
ทว่าแท้ทจ่ี ริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนัน้ โดยรายงานวิจยั ‘หุน่ ยนต์ในภาค
อุตสาหกรรม : กระแสใหม่ทแ่ี รงงานต้องกังวลจริงหรือ?’ ของฝ่ายเศรษฐกิจ
มหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ชีใ้ ห้เห็นข้อเท็จจริง
ว่า การนำ�หุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตมิ าใช้ในภาคอุตสาหกรรมไม่ใช่เรือ่ งใหม่
แต่นำ�มาใช้เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานมานาน 5-10 ปีแล้ว
และในปี 2559 การใช้หนุ่ ยนต์ในประเทศไทยประมาณ 50% กระจุกตัว
อยูใ่ นอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เครือ่ งจักรสูง ได้แก่ รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
กลุม่ เคมีภณ
ั ฑ์และพลาสติก โดยหุน่ ยนต์จะช่วยแบ่งเบาหน้าทีใ่ นงานทีม่ ี
แบบแผนแน่นอน งานทำ�ซ งานเสีย่ งอันตราย หรืองานทีน่ อกเหนือจากที่
คนจะทำ�ได้ ซึง่ การนำ�หุน่ ยนต์มาใช้ทดแทนคนสามารถประหยัดต้นทุนด้าน
ค่าจ้างแรงงาน ข้อดีอกี อย่างหนึง่ คือ หุน่ ยนต์ไม่รสู้ กึ เหน็ดเหนือ่ ย สามารถ
ทำ�งานต่อเนือ่ งได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึง่ มนุษย์ท�ำ แบบนัน้ ไม่ได้
ขณะเดียวกันเมือ่ ดูจากประเทศพัฒนาแล้วทีน่ �ำ หุน่ ยนต์และระบบ
อัตโนมัตมิ าใช้แทนคน ก็จะเห็นว่าไม่ได้ท�ำ ให้เกิดปัญหาคนตกงานรุนแรง
เนือ่ งจากประเทศเหล่านัน้ มีนโยบายทีท่ �ำ ให้ผปู้ ระกอบการและแรงงาน
สามารถปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวได้ มีการฝึกทักษะใหม่
ให้แก่แรงงานทีม่ ปี ญ
ั หาการปรับตัว

ผลดีที่ MICERs ไม่ควรมองข้าม
การนำ�เทคโนโลยี AI มาใช้มีประโยชน์มหาศาลสำ�หรับอุตสาหกรรมไมซ์
เพราะทำ�ให้เราสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ นำ�มาวิเคราะห์
ประมวลผล เพื่อนำ�เสนอสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
และรสนิยมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น แน่นอนว่าย่อมส่งผลดีต่อการทำ�ธุรกิจ
ในระยะยาว เช่นเดียวกับการนำ�ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ แชตบอต
มาทำ�งานที่มีแบบแผนแน่นอนแทนที่มนุษย์ ซึ่งหากผู้ประกอบการมอง
เห็นข้อดีของการใช้หุ่นยนต์ รวมทั้งข้อดีของมนุษย์ที่มีศักยภาพใน
งานประเภทอื่น โดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยความรู้สึก จินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ ก็จะสามารถทำ�ให้ทั้งหุ่นยนต์และมนุษย์ทำ�งาน
ร่วมกัน ขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกันได้
นอกจากนี้เราจะได้เห็นอุตสาหกรรมไมซ์นำ�เทคโนโลยีล้ำ�สมัย
อย่าง ‘Virtual Reality (VR)’ หรือโลกเสมือนจริง และ ‘Augmented
Reality (AR)’ หรือเทคโนโลยีที่ผสมผสานโลกจริงและโลกเสมือน เข้ามา
สร้างสีสันให้งานอีเวนต์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงาน ที่จะ
ได้รับประสบการณ์สุดพิเศษแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ซึ่งก็มีตัวอย่าง
ให้เห็นชัดเจนจากกิจกรรม Finding Hidden Figures at CES 2017
เพื่อค้นหารูปปั้นที่ซ่อนอยู่ในงาน Consumer Electronics Show 2017
ที่ใช้เทคโนโลยี AR เข้ามาช่วย โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมใช้สมาร์ตโฟนค้นหา
รูปปั้น ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด แล้วรูปปั้นก็จะปรากฏออกมาให้เห็น
ส่วนงาน Intex Expo 2017 เทรดโชว์ด้านผนังและเพดานที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก บริษัท คอนติเนนทัล บิวดิ้ง โปรดักส์ ได้ให้ผู้ร่วมงานสวมอุปกรณ์
VR เพื่อสอนการติดตั้งแผ่นฝ้าบุผนัง ทำ�ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจ
ผลิตภัณฑ์ได้ดีราวกับได้ลงมือทำ�เอง โดยไม่ต้องลงพื้นที่จริง
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เราจะรับมือกันอย่างไร
อย่างไรก็ตาม การนำ�หุน่ ยนต์เข้ามาทำ�งานไม่ได้
มีข้อดีเพียงอย่างเดียว แต่จุดเด่นดังกล่าวก็เป็น
ข้อด้อยในตัวด้วยเช่นกัน หุน่ ยนต์สามารถทำ�งาน
ทีม่ แี บบแผนแน่นอนได้ดี แต่ไม่สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ไม่คาดฝันได้ ไม่สามารถพัฒนาหรือ
สร้างสรรค์ชน้ิ งานนอกเหนือคำ�สัง่ ขณะเดียวกัน
แม้จะมีหนุ่ ยนต์แต่กต็ อ้ งมีมนุษย์คอยควบคุมการ
ทำ�งานของหุน่ ยนต์อยู่ จึงจำ�เป็นต้องฝึกฝนให้
พนักงานสามารถทำ�งานร่วมกับหุน่ ยนต์ได้ดว้ ย
ดังนัน้ แม้ยคุ ทีโ่ ลกกำ�ลังใช้งานหุน่ ยนต์
และระบบอัตโนมัติทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ
แต่เทคโนโลยีเหล่านีย้ งั ช่วยสร้างงานใหม่ๆ ให้แก่
มนุษย์ไปด้วยในตัว โดยเฉพาะงานทีเ่ กีย่ วกับ
การควบคุมหุน่ ยนต์ เช่น นักวิเคราะห์ขอ้ มูล
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น
เพราะฉะนัน้ โจทย์ส�ำ คัญทีเ่ ราต้องขบคิด
กันต่อคือการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ทม่ี ี
มันสมองไร้ขดี จำ�กัดให้สามารถเป็นผูค้ วบคุม
หุน่ ยนต์ได้อย่างชาญฉลาด ซึง่ วันนีค้ งยาก
จะปฏิเสธ ‘ศักยภาพ’ และ ‘ประโยชน์’
ของนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์อนั ลสมัย
ทีเ่ กิดขึน้ และหากไม่อยากถูกทิง้ ไว้เบือ้ งหลัง
ถึงเวลาหรือยังทีเ่ ราต้องปรับตัว เรียนรู้ เพือ่ ใช้
ประโยชน์จากสิง่ เหล่านีไ้ ด้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

หุ่นยนต์ด้านสันทนาการ
และบันเทิง

7,600
ล้านเหรียญสหรัฐ

ปี 2563
หุ่นยนต์สำ�หรับดูแลคน

17,400

ล้านเหรียญสหรัฐ

ปี 2563
ระบบวิเคราะห์ AI

70,000
ล้านเหรียญสหรัฐ

การคาดการณ์มูลค่าตลาด
หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ที่มา : www.statista.com

จับตา...ยอดขาย
หุ่นยนต์บริการทั่วโลก
หุ่นยนต์บริการ หมายถึง หุ่นยนต์ทุกประเภทที่ไม่ได้ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

400,000
ยูนิต

+17%

+24%

79,000

59,706

ยูนิต

ยูนิต

ปี 2559
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ปี 2560

คาดการณ์
ปี 2561

คาดการณ์
ปี 2562

คาดการณ์
ปี 2563

ที่มา : International Federation of Robotics

+20 ถึง 25%

ประมาณการการนำ�เข้า
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมปี 2557

จำ�นวนหุ่นยนต์นำ�เข้า

57,100

31,030

ยูนิต

29,300 24,720

ยูนิต

ยูนิต

ยูนิต

20,050
ยูนิต

อเมริกาเหนือ

จีน

ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้
เยอรมนี

6,910

ยูนิต

6,220

3,660

ยูนิต

2,940

ยูนิต

2,310

ยูนิต

ยูนิต

ที่มา : World Robotics

ไต้หวัน
อิตาลี
ไทย

ฝรั่งเศส
สเปน

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง
บริการ

ก่อสร้าง

ความเสี่ยงต่ำ�
การค้า

การเกษตร

อุตสาหกรรม

ความเสี่ยงของแรงงานที่
อาจถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี

50%

41%
21%
5%

22%

36%

24%
57%

11%

9%
55%

55%

28%

28%
61%

ผู้เขียน : นางสาวพัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ และนางสาวนันทนิตย์ ทองศรี เศรษฐกร ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), รายงานวิจัย ‘หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม :
กระแสใหม่ที่แรงงานต้องกังวลจริงหรือ?’
ที่มา : LFS 2016, Frey & Osborne 2013 และคำ�นวณโดยผู้เขียน
MICE INTELLIGENCE
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มองเหรียญอีกด้าน

เมื่ออุตสาหกรรมไมซ์คือ
แรงหนุนกองทัพหุ่นยนต์

ในยุค ‘ไทยแลนด์ 4.0’ ประเทศไทยเน้นการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่หลายกลุ่ม
รวมถึงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ที่ผลิตภัณฑ์ของ
อุตสาหกรรมนี้จะถูกนำ�ไปประโยชน์อย่าง
กว้างขวางในหลากหลายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังต้อง
เรียนรู้ จัดสรรเม็ดเงินลงทุนมหาศาล และ
ใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
กลุ่มนี้ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
ระบุข้อมูลว่า โรงงานในประเทศไทยยังมีการ
ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Automation)
เพียง 15% เท่านั้น ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนี้ต่อไป
เรื่อยๆ มีการคาดการณ์กันว่าอีก 5 ปีข้างหน้า 
85% ของภาคอุตสาหกรรม และ 53% ของ
SMEs จะเกิดปัญหาด้านการแข่งขันเลยทีเดียว
    การเดินไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าว ‘อุตสาหกรรม
ไมซ์’ ถือเป็นกลไกสำ�คัญที่จะสนับสนุนการ
พัฒนาของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยผ่านการ
จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ เปิดเวทีให้
คนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องจากทั่วทุกมุมโลกได้ใช้
ประโยชน์จากงานนี้ เพื่อเสริมศักยภาพทาง
ธุรกิจของตนเอง หรือแม้แต่การจัดงานประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในวงการ
ทั้งฝั่งของนักพัฒนา ผู้ผลิต และผู้จัด
จำ�หน่ายหุ่นยนต์ นวัตกรรมอัจฉริยะ และ
ระบบอัตโนมัติ (Automation) ได้นำ�เสนอผลงาน
รุน่ ล่าสุด พบปะกับคูค่ า้ ทีม่ ศี กั ยภาพ ขณะเดียวกัน
ยังได้เห็นพัฒนาการของผู้ผลิตที่อยู่ในวงการ
เดียวกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำ�ไป
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตเช่นเดียวกับ
ด้านผู้ซื้อหรือผู้บริโภคก็ได้สัมผัสกับเทคโนโลยี
ล้ำ�สมัย ค้นหานวัตกรรมที่ตนเองต้องการ
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มีโอกาสได้พบกับผู้ผลิตโดยตรง ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและมุมมอง ซึ่งอาจนำ�ไปสู่การ
ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
ส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมสัมมนาเพื่ออัพเดตความ
เคลื่อนไหว และเทรนด์ใหม่ของวงการ โดย
บรรดาผู้เชี่ยวชาญ และนี่คืออีกหนึ่งโอกาสทอง
ที่แต่ละฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ในอนาคต
เพื่อให้การจัดงานบรรลุเป้าหมายและเป็น

ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์อย่างแท้จริง
ผู้จัดงานควรทำ�ความเข้าใจว่า การจัดงาน
แต่ละครั้งนั้น หัวใจสำ�คัญคือคอนเซ็ปต์ของ
งานที่ชัดเจน การสร้างโอกาสครั้งสำ�คัญต่อ
ผู้ซื้อและผู้ขายที่มี ‘ความต้องการ’ เดียวกัน
ให้มาพบปะกันอันจะนำ�ไปสู่การเจรจาธุรกิจ
ร่วมกัน เป็นดีมานด์ ซัพพลายด์ที่เอื้อกัน
อย่างลงตัว
แม้การใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ของไทยจะเติบโตขึ้น 32% จากปี 2553 ถึง
2557 (อ้างอิงจากรายงานการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

“อุตสาหกรรมไมซ์’ ถือเป็นกลไก
สำ�คัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยผ่านการจัดงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการ เปิดเวทีให้คน
ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องจากทั่วทุกมุมโลกได้ใช้
ประโยชน์จากงานนี้

ROBOT RISING
‘MICE’ in Robots’ Hands:
The End of Human-Only Era?
Artificial Intelligence or AI has
revolutionized every industry in the
world, including MICE where humans
usually play a crucial role in all aspects.
This new technology saves both time
and cost while offering new experiences
to MICE participants, it is time
therefore to welcome machines that
soon will take over humans’ places.
Associate Professor Perapong
Tekasakul, Director of Innovation Hubs
announced that in the next 5 to 10
years, demands for robots worldwide
will be in double. Moreover, Tractica
predicted that in 2020, 61.4 million
robots will be manufactured, risen
from 8.8 million units in 2015.
Meanwhile, other technologies, such
as Voice and Speech Recognition,
Tactile Sensors and Gesture Control,
will enable the latest models of robots
become more efficient than their
predecessors.
Today, many hotels like Marriott
brands have already used robots to

ตามมติคณะรัฐมนตรี 29 สิงหาคม 2560)
แต่ก็ยังถือว่ามีปริมาณนักลงทุนไม่มากเท่า
ไหร่นัก ดังนั้นแรงสนับสนุนจากรัฐบาลถือเป็น
ปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อนำ�
หุ่นยนต์มาใช้งานเช่นกัน อาจผลักดันให้
โรงงานต่างๆ หันมาใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น
เพื่อสร้างดีมานด์ของการใช้งานหุ่นยนต์ให้เกิด
ขึ้นจริง ภายใต้แรงจูงใจจากนโยบายการ
ส่งเสริมการลงทุนซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นได้ดีอีก
ทางหนึ่ง
หันมามองดูการจัดงานด้านหุ่นยนต์ระดับ
โลกกันบ้าง แต่ละปีทั่วโลกมีการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการด้านหุ่นยนต์อย่างคึกคัก
เพื่อรองรับความต้องการเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และนวัตกรรมอัจฉริยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมีหลายงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
อาทิ ‘International Automation Technology Expo
West’ งานด้านการผลิตและดีไซน์ที่ใหญ่ที่สุด
ของทวีปอเมริกาเหนือ จัดที่สหรัฐอเมริกา 

มีการโชว์นวัตกรรมล้ำ�สมัยรุ่นล่าสุดมากมาย
มีคนในวงการไปร่วมงานคับคั่ง อย่างน้อย
20,000 คน
ส่วนในเอเชียก็มีงานใหญ่ เช่น ‘Taipei
International Industrial Automation Exhibition’
ณ ประเทศไต้หวัน เป็นเวทีแสดงผลงานนวัตกรรม
และโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมามี
ผู้ร่วมแสดงสินค้า 350 บริษัท และมีผู้เข้าชม
งานมากถึง 1.77 แสนคน
ขณะที่เมืองไทยมีงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีลสมัย หุ่น
ยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่น่าสนใจหลายงาน
เช่น ‘Metalex Thailand’ ‘Manufacturing Expo’
และ ‘CEBIT ASEAN Thailand’ ซึ่งล้วนเป็นการ
อัพเดตเทคโนโลยีสุดล ทำ�ให้คนไทยได้สัมผัส
เรียนรู้ความสำ�เร็จจากทั้งผู้ผลิตชาวไทยและ
ต่างชาติ เพื่อนำ�มาประยุกต์ ต่อยอด
สร้างความสำ�เร็จของตัวเองในอนาคต
ขอต้อนรับเข้าสูโ่ ลกของหุน่ ยนต์อย่างเต็มตัว!

provide services to their guests. At
Henn-na Hotel in Nagasaki, Japan, 90%
of all tasks are carried out by robots,
including reception and luggage
delivery. The Chatbot is also changing
the image of MICE industry through its
ability to communicate with customers
as if it is a real human being.
AI technology is highly advantageous
for MICE as the data acquired through
robots and programs can be analyzed
in order to offer products and services
that will match customers in future
transactions. Other technologies, such
as Virtual Reality (VR) and Augmented
Reality (AR), can spice up events by
inviting visitors to search for hidden
figures with QR code or demonstrating
participants how to install ceilings.
The market for industrial robots in
Thailand has been growing at a fast
rate from 2,131 units in 2013 to 7,500
units in 2018. Robots and automation
are smart solutions to address the
lack of labor workers, especially in
repetitive or hazardous tasks. However,
as robots are not equipped to handle
unexpected changes, humans are still
required to work with robots. Now, it
is the right time for all industries to

come up with solutions for humans
and robots in working together to fully
realize AI power.
At present, only 15% of factories in
Thailand have been using robots and
automation. Thus it is likely that, within
the next 5 years, 85% of the industrial
sector and 53% of SMEs will face the
issue of competition. MICE is one
piece of puzzles which support the
development of the robotics industry
through trade shows and exhibitions.
This industry offers a platform for
stakeholders, developers, manufacturers
and distributors involving robots and
innovations to meet potential trade
partners and create better technology
in different industries. Many trade
shows have been organized worldwide,
such as International Automation
Technology Expo West in the US,
Taipei International Industrial
Automation Exhibition in Taiwan,
Metalex Thailand, Manufacturing Expo,
CEBIT ASEAN Thailand, where
manufacturers, buyers and shops
of robots and innovations pave their
own roads to success.
Welcome to the exciting robotic
world!

THINK
BEYOND
THE
MOMENT
PEOPLE

CHALERMPON
PUNNOTOK

นักการตลาดและนักรบนวัตกรรม
ทางด้านหุน
่ ยนต์และปัญญาประดิษฐ์
(AI) ที่น่าจับตามากที่สุดในเวลานี้
‘เฉลิมพล ปุณโณทก’ Chief
Executive Officer แห่ง CT ASIA
ROBOTICS CO., LTD. บริษัท
หุ่นยนต์รายแรกของคนไทย 100%

จุดเริม่ ต้นของบริษทั หุน่ ยนต์สญ
ั ชาติไทย
บทเริม่ ต้นของความคิดนีเ้ กิดจากปณิธานแน่วแน่
ของเขาทีอ่ ยากทำ�อะไรสักอย่างเพือ่ ประเทศชาติ
“จริงๆ จริตเราเคยเป็นแบบไหนเราก็จะมาแนวนี้
ตอนนัน้ ผมคิดอยูเ่ สมอว่า เมืองไทยอยูแ่ บบนีไ้ ม่ได้
หรอก ต้องสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอะไร
สักอย่าง เมือ่ มีความสนใจเกีย่ วกับหุน่ ยนต์
ซึง่ จริงๆ ผมเห็นการประกวดหุน่ ยนต์มาตัง้ นาน
แล้ว บวกกับได้แรงบันดาลใจจากการดูภาพยนตร์
ของจอร์จ ลูคสั หรือสตีเฟ่น สปีลเบิรก์ ทำ�ให้เห็น
ว่าโลกหุน่ ยนต์ก�ำ ลังจะมา ลองคิดดูวา่ เมือ่ สิบปี
ก่อนยังไม่มี AI (Artifificial Intelligence) ยังไม่มี
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยังไม่มีคลาวด์
คอมพิวเตอร์ ไม่มอี ะไรเลย...แต่โชคดีทเ่ี รามี
ประสบการณ์ ฝึกมองไปข้างหน้า ฝึกอ่านอนาคต
ฝึกทีจ่ ะเป็นผูน้ �ำ ในความเป็นนักการตลาดเราจึง
คิดวางแผนหลายๆ ทางเพื่อรองรับภาพที่ชัดเจน
จากนั้นก็ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาทำ�ให้มันเป็นจริง
ผมไม่ได้จบวิศวะ ผมจึงต้องหาวิศวกรเก่งๆ
มาช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ พอปี 2552 จึงก่อตั้ง
บริษัท ‘CT ASIA ROBOTICS’ เพื่อสร้างหุ่นยนต์
บริการตัวแรกของไทยและอาเซียนโดยตั้งชื่อว่า
‘หุ่นยนต์ดินสอ’”
เมือ่ หุน่ ยนต์ถกู พัฒนาสูต่ ลาดโลกและขายได้จริง
เฉลิมพลพิสจู น์ผลงานด้วยวิธกี ารสร้างหุน่ ยนต์
ดินสอเป็นหุน่ ยนต์บริการให้แก่องค์กรใหญ่ๆ เช่น
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MK เมืองไทยประกันชีวติ สหพัฒน์ฯ และเมือ่
องค์กรชัน้ นำ�ในประเทศเหล่านีย้ อมรับ เขาจึง
คิดการใหญ่ด้วยการพาหุ่นยนต์บุกสวีเดน
ญีป่ นุ่ ประเทศทีเ่ ป็นเจ้าแห่งหุน่ ยนต์ “เราบุกญีป่ นุ่
เพราะเราต้องการเป็นผูน้ �ำ ผมไม่ได้ไปญีป่ นุ่ เพือ่
ก๊อบปีไ้ อเดียหรือไปตามว่ามีอะไรแล้วทำ�เพือ่ เอา
ไปขายเวียดนาม ถ้าผมคิดจะทันโลกผมก็แค่เดิน
ตามมัน แต่ผมอยากจะนำ�โลก ผมเลยต้องไป
ญีป่ นุ่ เพราะทีน่ น่ั เป็นตลาดผูส้ งู อายุทใ่ี หญ่มาก
ทุกๆ 30 ล้านคนมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 80 ถึง 100
กว่าปี แต่ละคนก็อายุยนื มาก พอเราเข้าไปเป็น
ผูน้ �ำ ตลาดได้ โปรเจกต์อน่ื ก็ลยุ ต่อได้ ไม่มอี ะไร
ต้องกลัว เหลือแค่แข่งกับตัวเองว่า เราจะทำ�
ตามฝันของตัวเองได้เร็วแค่ไหน” อย่างไรก็ตาม
ในแง่การพัฒนานั้น เขายังโยนไอเดียต่อว่า
“ถ้าผมคิดแนวทางเดียวแบบเกาหลีกบั จีนเพือ่
ตามทันญีป่ นุ่ ก็คงคิดแค่ประดิษฐ์หนุ่ ยนต์คล้ายๆ
อาซิโมสามารถเดินสองขาเหมือนกัน แต่ผมไม่
ทำ�เพราะถ้าทำ�ก็แค่ตามทัน สูค้ ดิ เกมใหม่ดกี ว่า
อยากจะนำ�มากกว่าจะทันโลก เพราะบินแบบนก
ถ้าเกิดเราบินไม่สงู บินเตีย้ ๆ ก็เห็นแต่นกพิราบ
นกกระจิบ นกกระจอก บินตามเขาบ้าง บินใต้
ปีกบ้าง เขาไปทางไหนก็ไปทางนัน้ จะไม่มที าง
มองเห็นภาพกว้างก่อนหรือได้โฉบกินอาหาร
ก่อนแน่ แต่ถ้าเราลองบินสูงกว่า ไปถึงอนาคต
ก่อน แล้วคุณจะตอบได้วา่ คุณมองต่างกว่า
คนอืน่ อย่างไร”
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PEOPLE

เส้นทางและความท้าทาย
ความโหดและหินในเรือ่ งทีว่ า่ กว่าจะทำ�ให้คนเข้าใจ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์นั้น
เขาพยักหน้ารับ และมองว่ากำ�ลังใจคือสิง่ สำ�คัญ
“เวลาทำ�อะไรทีน่ อกกรอบมากๆ แล้วไม่มใี ครเห็น
หาว่าบ้า เจ๊ง ไม่สนับสนุน ไม่คยุ ด้วย ไม่ให้เงินกู้
ไม่มอี ะไรทัง้ นัน้ เพราะเขาไม่เห็นด้วย... ผมเหมือน
คนทีโ่ ดนเอานมันก๊าดมาราด ยิง่ ถูกปรามาสยิง่
อยากพิสจู น์ เพราะเราไม่ได้ดอ้ื แบบไม่มที ม่ี าทีไ่ ป
ผมเชือ่ ทฤษฎีแรงดึงดูด ถ้าเราเชือ่ อย่างรุนแรงว่า
มันจะเกิดขึน้ ได้ มันก็จะได้ ยกตัวอย่างหนังที่
สปีลเบิรก์ สร้าง แล้วมีผชู้ มกว่าครึง่ โลก สะท้อน
ว่ามันเหนี่ยวนำ�ให้พลังมนุษย์เห็นแบบนั้น
และบทสรุปสุดท้ายของหนังกับสิง่ ทีผ่ สู้ ร้างคิด

ผมว่า
ตอนนี้บ้านเรายัง
ตื่นมาแบบกลัวผี
ตื่นแบบตระหนกว่า
เราจะตกงานหรือ
เปล่า? เราจะทำ�
อย่างไรกันดี

ก็เกิดเหตุแบบนัน้ จริงๆ รถยนต์ลอยได้หรือโดรน
ซึ่งสามารถเอาคนขึ้นไปนั่งได้ตอนนี้ก็เกิดแล้ว”
คุณเฉลิมพลพูดให้คิดตาม พร้อมกับชวนให้
มองไปตรงกระดานไวท์บอร์ดในห้องทำ�งาน
ของเขาแล้วอธิบายต่อว่า นัน่ คือแผนสร้างหุน่ ยนต์
ตัวใหม่ที่สามารถทำ�งานในโรงพยาบาลได้แทน
พยาบาลและหมอในบางส่วน นอกจากนีเ้ ขากำ�ลัง
จะพัฒนา AI เฉพาะทางด้านการแพทย์หลาย
แนวทาง เพือ่ เช็กอาการผูป้ ว่ ยและสามารถวินจิ ฉัย
โรคได้ ซึง่ การเรียนรูศ้ าสตร์นจ้ี ะถูกรวมอยูใ่ น
หุน่ ยนต์ทางการแพทย์ทเ่ี ขาบอกว่านัน่ เป็นสิง่ ที่
ต้องทำ�วิจยั กันต่ออีกมากมาย
มุมมองด้านอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ในเมืองไทย
ในแง่ของศักยภาพการผลิตบุคลากรและการ
สร้างสรรค์ดา้ นต่างๆ สำ�หรับบ้านเราแล้ว ดูเหมือน
จะมีอาการตืน่ กลัวมากกว่าทีจ่ ะมองไปข้างหน้าว่า
ต้องเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวอย่างไร “ผมว่า
ตอนนีบ้ า้ นเรายังตืน่ มาแบบกลัวผี ตืน่ แบบตระหนก
ว่าเราจะตกงานหรือเปล่า? เราจะทำ�อย่างไรกันดี
ขณะทีแ่ วดวงการศึกษานำ�ไปสูก่ ารใช้งานจริงก็ยงั
ผลิตบุคลากรด้านนีไ้ ม่ทนั และยังอยูก่ บั ‘การผลิต
แบบไม่ใช่’ ซึง่ การผลิตแบบนีด้ หู นักกว่า ‘การผลิต
ไม่เป็น’ แม้มีการแข่งขันด้านหุ่นยนต์ชนะมา
หลายเวทีแต่ปญ
ั หาอาจอยูท่ โ่ี จทย์เก่า โจทย์เดิม
เรายังอยูก่ บั โจทย์หนุ่ ยนต์ท�ำ ตีนตะขาบไปหาของ
กูภ้ ยั ตีลงั กาเล่นฟุตบอลเป็นเรือ่ งเก่าเดิมๆ อยูเ่ ลย
ยังไม่ใช่โจทย์เพือ่ คิดค้น AI พิสจู น์โรคจากกลิน่
จากลม แล้วเอาไปวินจิ ฉัยโรคนัน้ โรคนี้ ตรวจโรคได้
แถมเรายังถนัดแต่แก้โจทย์ ไม่ถนัดสร้างโจทย์ใหม่
หรือสร้างว้าวใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ ในระดับโลก”
ไทยจะเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมนี้
ได้ไหมในอนาคต
“จากประสบการณ์ไปบุกตลาดญีป่ นุ่ เขาไม่ได้
มองประเทศสักเท่าไหร่ เขามองว่างานนัน้ เป็นของ
เฉลิมพล ไม่เกีย่ วกับเมืองไทย แค่เผอิญว่าเฉลิมพล
เป็นคนไทย ถ้าสมมุตวิ า่ ลูกค้าต้องการให้เมืองไทย
เป็นฐานการผลิต เขาก็ตอ้ งหันมาถามคนทีอ่ ยู่
ในวงการนีว้ า่ เอาไหม? เหมือนกับถ้าใครสักคน
อยากรูว้ า่ ตลาดมือถือจะเป็นอย่างไร ก็ตอ้ งไปถาม
สตีฟ จ็อบส์ ว่าคุณจะกวาดตลาดมือถือทั้งโลก
เลยใช่ไหม ถ้าเขาตอบเยส โนเกียก็เตรียมม้วนเสือ่
กลับเลย มันเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งถามแม่ทพั มากกว่า
ผมคิดแบบนัน้ นะ”
หุน่ ยนต์และ AI ในอุตสาหกรรมไมซ์
“ทีผ่ า่ นมาในอุตสาหกรรมไมซ์ ในบางประเทศได้
นำ�นวัตกรรมด้านต่างๆ เกีย่ วกับเทคโนโลยีมาใช้
อย่างต่อเนือ่ ง เช่นเดียวกันกับการนำ�หุน่ ยนต์และ
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ปัญญาประดิษฐ์มาเป็นลูกเล่นของการจัดงาน เป็นตัว
ช่วยผ่อนแรง ซึง่ ผมมองว่าการแสดงหุน่ ยนต์ในงาน
Expo มันง่าย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นหุน่ ยนต์ทส่ี ร้างสีสนั ด้วย
การใช้ซอฟต์แวร์ตง้ั โปรแกรมให้พดู สนทนาเพือ่ นำ�เสนอ
สินค้าหุ่นยนต์แบบนี้จะเกิดขึ้นเยอะเพื่อทำ�หน้าที่
เก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาชมงาน เรียกว่าหุ่นยนต์เก็บ
ข้อมูลด้านซีอาร์เอ็มก็ว่าได้ เชื่อไหมว่าเทรนด์นี้ต่อไป
จะมาจากจีนเสียส่วนใหญ่ ส่วนในเรือ่ งของการจัดเรียง
เก้าอี้เก็บของ ทำ�ความสะอาด งานต่างๆ เหล่านี้วิสัย
หุน่ ยนต์สามารถเข้ามาทำ�ได้หมด รวมถึงพวกแขนกล
มีล้อเคลื่อนที่อัตโนมัติซึ่งอาจเป็นแมชชีนโยนเรียง
เก้าอี้ อะไรเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะเกิดขึ้น แล้ว
คนที่จะทำ�ก็คือจีนอีกเช่นกัน นอกจากนี้การเช็กอิน
โรงแรมที่พัก ต่อไปอาจเริ่มเป็นแค่ตู้อัตโนมัติ
เช่นในญี่ปุ่นเข้าพักโรงแรมก็ไม่ต้องยุ่งกับคนแล้ว
เสียบตู้ปั๊บ ออกคีย์การ์ดห้องพักทันที จ่ายเงินก็จ่าย
ด้วยบัตรเครดิต ซึ่งต่อไปตู้อัตโนมัติเหล่านี้สามารถ
วิวัฒนาการเป็นหุ่นยนต์ได้ ช่วยถือกระเป๋าเดินไป
ส่งที่ห้องก็ได้ รับรองว่าเราจะได้เห็นแน่ๆ ภายใน
4-5 ปีนี้” เขาทิ้งท้าย
เพราะโลกนัน้ เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา การเดินทาง
ของความก้าวหน้าทางนวัตกรรมนั้นเป็นอะไรที่
ไร้ขดี จำ�กัด การทำ�ธุรกิจแบบมองอนาคตจึงต้องมา
พร้อมกับความกล้าคิดนอกกรอบเพือ่ สร้างโอกาสที่
เหนือกว่า กล้ากระโจนลงไปท่ามกลางสายน้�ำ เชีย่ วที่
ดูทา้ ทาย กระโดดออกจากกล่องความคิดแบบเดิมๆ
เพือ่ เดินหน้าสูค่ วามสำ�เร็จ แทนทีจ่ ะเลือกเติบโตแบบ
เดียวดายและถูกกลืนหายไปในทีส่ ดุ ...นีค่ อื เนือ้ แท้ใน
ความคิดของผูช้ ายคนนี้
Presently, one of the most
innovative pioneers in
Thailand’s AI and robotics
industry cannot be anybody else but Chalermpon
Punnotok, CEO of CT Asia Robotics Co., Ltd. – the first
robotics company founded and owned by Thais since
2009. Inspired by sci-fi films from directors such as George
Lucas and Steven Spielberg who picturize the future where
robots are part of daily life, Chalermpon uses his visionary
experience as a marketer to develop the first service robot
in Thailand and ASEAN countries, known as “Dinsow Robot.”
After having been successful among big organizations
in Thailand, namely MK restaurant, Muang Thai Insurance
and Sahapat Group, Dinsow is recently introduced to
Sweden and Japan. Apart from this sophisticated robot,
CT Asia Robotics is developing a revolutionary medical
robot that can check patients’ symptoms and offer a
diagnosis to ease the burden of nurses and doctors in
hospitals.
“Many people in Thailand are worried that robots will
take away their jobs. However, the fact is that there is
a shortage of capable scientists and engineers in this

industry,” said Chalermpon. “Though Thai students have
won many robotics competitions, I think the most
significant issue is how to ask innovative questions
and find their solutions. For example, can robots which
diagnose diseases or create other changes make a
difference globally?”
He added that MICE industry is now widely utilizing
robots, especially the ones that collect Customer
Relationship Management (CRM) information at trade
shows. There are also robots from China that can do
household chores like cleaning and arranging chairs with
robotic arms and wheels. Moreover, hospitality industry
is now using more service robots during the check-in
process at hotels in Japan. “In the next 4 or 5 years, more
and more robots will be applied in the service industry,
probably even acting as porters delivering luggage right
to guest rooms,” Chalermpon said.
Innovation is a never-ending process, especially in the
fast pace of today’s world. Doing business requires an
extraordinary vision to see opportunities, think outside the
box, challenge competitors and fight for success. Keep an
eye on this courageous Thai innovator for an exciting future!
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DIGITAL
TRANSFORMATION
‘ไมซ์’ กับบทบาทการสนับสนุน
อุตสาหกรรมดิจิทัลสู่ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

พูดถึงอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คงปฏิเสธทีจ่ ะพูดถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ได้
เนื่องจากเป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั ทีน่ บั วันจะเติบโตสูงขึน้ เรือ่ ยๆ
และ ‘ไมซ์ (MICE)’ ก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง
ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล
เพื่อให้ไทยก้าวเดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
จากรายงานอุตสาหกรรมดิจทิ ลั โดย
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) มีขอ้ มูลน่าสนใจหลายด้านด้วยกัน
โดยในปี 2559 สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ ระบุวา่ มี
ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในไทยเพิม่ ขึน้ จาก 16.6 ล้านคน
เป็น 29.8 ล้านคน ส่วนผูใ้ ช้งานสมาร์ตโฟนก็มี
จำ�นวนมากขึน้ อย่างก้าวกระโดดจาก 5.0 ล้านคน
เพิม่ เป็น 31.7 ล้านคน ในระยะเวลาเพียง 5 ปี
ขณะเดียวกัน สำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยังได้
ประมาณการมูลค่าอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์
ในปี 2558 ว่ามีมลู ค่า 12,745 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี 2557 ทีร่ อ้ ยละ 12.4 ซึง่ เป็นตัวเลขทีไ่ ม่นอ้ ย
เลยทีเดียว
ขณะที่ความสามารถในการแข่งขันกับ
ตลาดโลกอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ของไทยก็ถอื ว่าอยูใ่ น
ระดับดีทีเดียว จากหลายตัวชี้วัด เช่น ดัชนี
Network-Readiness Index (NRI) ของสภาเศรษฐกิจ
โลก (WEF) ด้านความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยี
เพือ่ การผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศ ไทยอยู่
อันดับที่ 54 จากประเทศที่จัดอันดับทั้งหมด
139 ประเทศ รวมทั้งตัวชี้วัดด้านการเข้าถึง
(Readiness Subindex) ของโทรศัพท์เคลือ่ นที่
และเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต ไทยเป็นประเทศทีม่ ี
ความก้าวหน้าถึงร้อยละ 84 ในระดับของภูมภิ าค
และร้อยละ 47 จากทัว่ โลก ซึง่ ธนาคารโลกเองก็
มองว่ายุทธศาสตร์ดจิ ทิ ลั ของประเทศไทยเดินมา
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แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่
จะมีบทบาทในการสร้าง
Digital Information

1
ระบบคลาวด์

(Cloud Computing)

2
การวิเคราะห์ข้อมูล
จำ�นวนมหาศาล
(ฺBig Data)

3
ถูกทาง จากการเน้นการวางรากฐานด้านดิจทิ ลั
การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การผลักดันให้คนไทยได้
รับโอกาสและประโยชน์อย่างทัว่ ถึง
ทัง้ ตัวเลขการเข้าถึง การใช้งานด้านดิจทิ ลั
ตลอดจนมูลค่าการตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างเห็น
ได้ชดั ทีเ่ ป็นไปในทิศทางสอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทย และทำ�ให้อนาคตของ
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั มีแนวโน้มทีส่ ดใส อุตสาหกรรม
ไมซ์จงึ มีบทบาทสำ�คัญในฐานะตัวกลาง
เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ของอุตสาหกรรม
ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเจรจาและ
จับคู่ธุรกิจ ก่อเกิดมูลค่าทางการค้าและการ
ลงทุน และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
ทีช่ ว่ ยต่อยอดธุรกิจในอนาคต ผ่านการจัดงาน
แสดงสินค้า (Exhibitions) เชือ่ มโยงระหว่างผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องทัง้ หมดในอุตสาหกรรม ตลอดจนมี

ส่วนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ นและถ่ายทอด
องค์ความรูใ้ นอุตสาหกรรมดิจทิ ลั จากกิจกรรม
การจัดประชุมหรือสัมมนา (Conferences) ทีถ่ อื
เป็นองค์ประกอบสำ�คัญต่อการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั ในยุคปัจจุบนั
ไม่เพียงช่วยเป็นสือ่ กลางให้เกิดการจัด
กิจกรรมแลกเปลีย่ นและถ่ายทอดองค์ความรู้
ดังกล่าว ไมซ์เองก็ยงั เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม
ดิจทิ ลั อย่างใกล้ชดิ เนือ่ งจากเป็นผูใ้ ช้บริการสินค้า
ดิจทิ ลั อย่างหลากหลาย เช่น ระบบสือ่ สารการ
คมนาคม เทคโนโลยีเพือ่ อำ�นวยความสะดวกใน
การจัดประชุมสัมมนา และการจัดนิทรรศการ
ซึง่ อุตสาหกรรมดิจทิ ลั มีสว่ นส่งเสริมการทำ�งาน
การทำ�ตลาด รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์
และความสามารถในการจัดกิจกรรมไมซ์ของ
ประเทศได้เป็นอย่างดี

Application
Programming
Interface
(API)

4
Internet
of Things
(IoT)

5
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial
Intelligence AI)

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี
ระยะที่

ระยะที่

ระยะที่

ระยะที่

Digital Foundation
ประเทศไทยลงทุนและสร้าง
รากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

Digital Thailand 1
ทุกภาคส่วนของประเทศไทย
มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลตาม
แนวทางประชารัฐ
ระยะเวลา
5 ปี

Full Transformation
ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัล
ไทยแลนด์ ที่ขับเคลื่อนและใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัล
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ระยะเวลา
10 ปี

Global Digital
Leadership
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่
พัฒนาแล้ว สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ระยะเวลา
10-20 ปี

1

ระยะเวลา
1 ปี 6 เดือน

2

3

4
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ยกระดับการจัดงานอย่างมืออาชีพ
ด้วยเทคโนโลยีท่ี MICERs ต้องรู้

สองงานด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ระดับโลกใน
เมืองไทย ที่เปรียบเสมือนประตูบานแรกของ
ประเทศกำ�ลังแง้มเปิดไปสู่อนาคตแห่งเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ สิ่งที่โลกยุคใหม่กำ�ลังให้ความ
สำ�คัญ ‘อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์’ ซึง่ ใครก็ไม่อาจมอง
ข้ามหรือปฏิเสธว่าเป็นเรือ่ งไกลตัวอีกต่อไป
เมือ่ ปลายปี 2560 ทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยได้รบั
เลือกจาก International RoboCup Federation ร่วม
กับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมวิชาการหุน่ ยนต์
แห่งประเทศไทย (Thai Robotics Society)
สำ�นักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ

(องค์การมหาชน) และบริษทั เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชัน่ แนล อีเว้นท์ จำ�กัด (NCCIE) ให้เป็นเจ้าภาพ
จัดงาน Thailand Robotics Week 2017 และ
RoboCup Asia-Pacifific (RCAP) 2017 เมือ่ วันที่
14-17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นทิ รรศการและ
การประชุมไบเทค งานสัมมนานานาชาติในวันที่
18 ธันวาคม 2017 ทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ซึง่ เป็นการแข่งขันวิชาการหุน่ ยนต์ระดับนานาชาติ
ครัง้ แรกของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ
ในงานมีการแข่งขันหุน่ ยนต์ระดับนานาชาติ
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ดา้ น
หุน่ ยนต์ระดับนานาชาติ (International Robotics
Exhibitions) การส่งเสริมด้าน Robotics Start Up
& Pitching Forum และการประชุมวิชาการด้าน
หุน่ ยนต์ระดับประเทศและนานาชาติ (RoboCup

Asia-Pacific Robotics Symposium) ซึ่งมีแขกผู้มี
เกียรติ ที่สำ�คัญในแวดวงนี้และผู้เข้าร่วมจาก
25 ประเทศทัว่ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ กว่า 1,400 คน
ในวันทีป่ ระเทศกำ�ลังมุง่ หน้าและพัฒนาไป
ด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต โดยมีอตุ สาหกรรม
หุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตเิ ป็นตัวเอก งานแข่งขัน
และการสัมมนาเกีย่ วกับหุน่ ยนต์จงึ มีผลสำ�คัญ
ต่อการผลักดันคลัสเตอร์หนุ่ ยนต์ของไทยให้เติบโต
ยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นเวทีสร้างบุคลากรที่มีฝีมือและ
ยกระดับความสามารถให้ไทยเป็นที่ยอมรับ
ในสากล นักพัฒนาหุ่นยนต์ไทยจะได้แสดงถึง
ศักยภาพทีม่ ใี ห้นานาชาติเห็น รวมทัง้ งานนีย้ งั เป็น
พืน้ ทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างผูป้ ระกอบการกับผูผ้ ลิต
เกิดความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน
จุดเริม่ ต้นนีเ้ ป็นก้าวสำ�คัญทีส่ ร้างผลดีให้

ในวันที่ประเทศกำ�ลังมุ่งหน้าและ
พัฒนาไปด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต โดยมี
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็น
ตัวเอก งานแข่งขันและการสัมมนาเกี่ยวกับ
หุ่นยนต์จึงมีผลสำ�คัญต่อการผลักดัน
คลัสเตอร์หุ่นยนต์ของไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น

ประเทศไทยมุง่ สูค่ วามเป็นผูน้ �ำ ด้านเทคโนโลยียคุ
ดิจทิ ลั ในภูมภิ าค ไม่เพียงเท่านัน้ การทีเ่ ราจะมุง่
สูโ่ ลกอนาคตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนได้ จำ�เป็นต้อง
เกิดจากรากฐานอันแข็งแกร่งทีม่ าจากองค์ความรู้
ด้านการศึกษา และในปี 2561 นีง้ าน Robot
ระดับยักษ์ใหญ่อกี งานกำ�ลังจะเกิดตาม
มา ‘World Robot Olympiad Thailand
2018’ การแข่งขันโอลิมปิกหุน่ ยนต์
คุณนวลวรรณ ชะอุม่ ผูอ้ �ำ นวย
การด้านการตลาด และการขาย
บริษทั แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ซึง่ ดำ�เนินธุรกิจเกีย่ วกับแวดวงการศึกษา
ไทยมายาวนาน มีแนวคิดว่าประเทศไทยควรต้อง
สนับสนุนและให้ความสำ�คัญเรื่องหุ่นยนต์ โดย
การมุ่งตรงไปที่เด็กและเยาวชน ดังนั้นแกมมาโก้
และบริษัท LEGO Education จึงมุ่งส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับ
หุ่นยนต์เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน
และยังเป็นผู้ดูแลการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับ
ภูมิภาคภายในประเทศไทยมาโดยตลอด
นัน่ เป็นวิสยั ทัศน์ซง่ึ ก่อประกายในการตัดสินใจ
ให้เข้าไปยืน่ ประมูลสิทธิ์ เพือ่ ดึงงานแข่งขันโอลิมปิก
หุน่ ยนต์ระดับโลกเข้ามาจัดในเมืองไทยจนเป็น
ผลสำ�เร็จ งานกำ�ลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 16-18
พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
(CMECC) จังหวัดเชียงใหม่
ความยิ่งใหญ่ครั้งนี้มาพร้อมกับประเทศ
ผูเ้ ข้าร่วมแข่งขันกว่า 64 ประเทศทัว่ โลก ประเมิน
โดยรวมมีผเู้ ข้าร่วมรายการต่างๆ ราว 5,000 คน
โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รุน่ ใน 4 ประเภท
หลัก ได้แก่ รุน่ อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่เกิน 15 ปี
และไม่เกิน 19 ปี
ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น ประเภททั่วไป
(Regular Category) ออกแบบหุน่ ยนต์ และเขียน
โปรแกรม เพื่อให้หุ่นยนต์ทำ�ภารกิจในสนาม
ภายในเวลาทีก่ �ำ หนด ประเภทความคิดสร้างสรรค์
(Open Category) คิดสร้างสรรค์และนำ�เสนอ
โครงงาน หรือนวัตกรรม ตามหัวข้อทีก่ �ำ หนดขึน้
ในแต่ละปี ประเภทหุน่ ยนต์เตะฟุตบอล (WRO
Football ) และประเภททัว่ ไประดับมหาวิทยาลัย
(Advanced Robotics Category)
ในโลกของนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ไม่มีใคร
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ไม่รู้จักองค์กร WORLD ROBOT OLYMPIAD
ASSOCIATION LTD. เจ้าของงานการแข่งขัน
โอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (WRO) โดย
WRO จะตัดสินเลือกประเทศสมาชิกที่มีความ
พร้อมในการเป็นเจ้าภาพของแต่ละปี ทั้งนี้ด้วย
คุณสมบัติของไทยซึ่งส่งตัวแทนเยาวชนเข้า
แข่งขันเต็มจำ�นวนทุกครั้ง ได้รับรางวัลในการแข่ง
มากมาย รวมทั้งการที่รัฐบาลไทยเริ่มให้ความ
สำ�คัญด้านสะเต็มศึกษา (STEM) อย่างจริงจัง
จึงกลายเป็นโอกาสที่ดีจนสามารถประมูลสิทธิ์
เอาชนะคู่แข่งมาได้
“บริษทั มองว่างานนีเ้ ป็นงานระดับนานาชาติ
เป็นการแข่งขันระดับโลก ซึ่งสิ่งที่เราคาดหวัง
อันดับแรกสุด คือการได้เปิดโอกาสที่ดีที่สุดให้
แก่เด็กไทย รวมทั้งวงการการศึกษาไทย ที่จะได้
เห็นนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ของต่างชาติว่าเขาคิด
อย่างไร ดีไซน์อย่างไร เขียนโปรแกรมอย่างไร
เริม่ แรกเราคิดแค่วา่ ถ้าได้งานนีม้ าก็จะเป็นผลดีกบั
เด็กไทย ดังนัน้ สิง่ ที่ Present เกิดจากการมองว่า
เรามีศกั ยภาพพอทีจ่ ะทำ�ได้ จากประสบการณ์
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จัดงานหุ่นยนต์ในระดับประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทยมีความพร้อมของสถานที่จัดงาน
โรงแรมที่พัก การคมนาคม เป็นต้น และอีก
ข้อสำ�คัญเราอยากให้ตา่ งชาติเปลีย่ นมุมมองใน
เรือ่ งภาพลักษณ์ทางการศึกษาไทย ทีม่ กั ถูกมอง
ว่ายังด้อยอยู่ เพราะในความเป็นจริงแล้วเด็ก
ไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลย เด็กไทยมี
ศักยภาพ เพียงแต่ขาดโอกาสและการสนับสนุน
เท่านัน้
“ดังนัน้ การจัดงานนีน้ อกจากจะเปิดโลก
หุน่ ยนต์ให้เด็ก ผูป้ กครอง ครูอาจารย์แล้ว เรามอง
ว่าการวางรากฐานตรรกะความคิดให้เด็กตัง้ แต่
อายุยงั น้อย จะเกิดการพัฒนาได้ดกี ว่ามาเรียนรู้
เพิม่ ในวัยโตระดับมหาวิทยาลัย การจะเป็น
ไทยแลนด์ 4.0 ควรต้องเริม่ ตัง้ แต่ให้การสนับสนุน
ด้านการศึกษาทีด่ กี บั เด็กตัง้ แต่ยงั เล็กๆ โดยฝึก
ให้เขารูจ้ กั บูรณาการความรู้ เราในฐานะบริษทั
เอกชนคิดว่า อย่างน้อยนีจ่ ะเป็นหนึง่ เวทีทท่ี �ำ ให้
ประเทศไทยและภาครัฐได้มองเห็นความสำ�คัญ
และช่วยกันปลูกฝังหรือพัฒนาเยาวชน เพือ่ ทีจ่ ะ

พัฒนาเป็นนวัตกรทีเ่ ก่งกาจต่อไปในอนาคต”
นอกเหนือจากเรือ่ งความรู้ แน่นอนว่าผล
พลอยได้จากการมาเยือนของผูร้ ว่ มงานราว
ครึง่ หมืน่ ย่อมช่วยขับเคลือ่ น GDP ทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้ไม่นอ้ ย ทัง้ ยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยวไปในตัว
สิ่งเหล่านี้เป็นการต่อยอดเชิงบวกที่จะเกิดขึ้น
ในมิติด้านเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทย

World Robot Olympiad Thailand 2018
จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ไปเมือ่ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมปานวิมาน เชียงใหม่
สปา รีสอร์ท ซึง่ การจัดงานครัง้ นีม้ หี ลายหน่วยงาน
ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ สำ�นักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม สำ�นักงาน
ส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
การจัดงานหุน่ ยนต์ระดับโลกในประเทศไทย
เป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายมาก ทัง้ ยังสร้างคุณปู การและ
ยกระดับภาพลักษณ์เทคโนโลยีนวัตกรรม Robot
ด้านการศึกษาไทยให้ทดั เทียมนานาชาติมากขึน้
“เนือ่ งจากเราไม่ได้เป็นบริษทั ใหญ่โต เราจึง
โฟกัสไปเพียงกลุม่ คนกลุม่ หนึง่ โดยมีเป้าหมาย
ในการส่งเสริมเรือ่ งหุน่ ยนต์เป็นหลัก เพราะฉะนัน้
เราคิดว่าการทีก่ �ำ ลังเราเองมีไม่มากมาย การให้
ความสำ�คัญกลุม่ ทีส่ นใจหุน่ ยนต์จริงๆ ประสิทธิผล
ทีจ่ ะเกิดขึน้ น่าจะวัดค่าได้ดกี ว่าจำ�นวนปริมาณ
“เราเชื่อว่าเด็ก หรือทุกคนที่เข้ามาในงาน
มีความสนใจเรื่องหุ่นยนต์และนวัตกรรมด้านนี้
ซึ่งถือเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)
มากๆ แต่อยากให้มาดูกันว่าประเทศอื่นๆ
เขาสร้างหุ่นกันอย่างไร ถึงแม้เป็นแค่คนกลุ่มน้อย
แต่เป็นคนที่สนใจจริง เชื่อว่าเขาจะได้ความรู้
ได้ไอเดียกลับไป และสามารถต่อยอดไปศึกษา
เพิ่มได้ในอนาคต เราคิดว่านี่ถือว่าบรรลุ
เป้าประสงค์ในฐานะผู้จัดงานแล้ว”
สองงาน ROBOT ระดับพรีเมียม คุณภาพ
คับแก้วได้ถูกนำ�มาให้คนไทยได้ชมกันถึงที่
เมื่อยุคดิจิทัลเข้ามาเคาะประตูบ้าน และเรา
เปิดประตูรับ ก็พบว่าผู้มาเยือนนั้นเป็นหุ่นยนต์!
...โลกกำ�ลังเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ
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ไตรมาสที่
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(ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561

สถานการณ์ไมซ์ในช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 ประจ�ำปี
งบประมาณ 2561 ยังคงมีการขยายตัวอยูใ่ นระดับ
ที่น่าพอใจ หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่
ผ่านมา โดยภูมภิ าคทีน่ กั เดินทางไมซ์ ขยายตัวสูงสุด
2 อันดับแรก คือ ภูมิภาคโอเชียเนีย ขยายตัว
ร้อยละ 22.70 และภูมิภาคเอเชีย ขยายตัวร้อยละ
15.51 ตามล�ำดับ ปัจจัยที่ส่งให้เกิดการขยายตัว
เช่ น นี้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ทั้ ง ปั จ จั ย ภายนอก กล่ า วคื อ
เศรษฐกิ จ โลกเริ่ ม ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ส่วนปัจจัยภายในนัน้
เนื่องจากการส่งออกภายในประเทศขยายตัวใน
เกณฑ์ดี ท�ำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมา
ขยายตัวอย่างชัดเจน การบริโภคและการลงทุน
จากภาคเอกชนภายในประเทศจึงฟื้นตัวขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

สรุปสถานการณ์อต
ุ สาหกรรมไมซ์
ในประเทศไทย

ภูมภ
ิ าคทีน
่ ก
ั เดินทางไมซ์
ขยายตัวสูงสุด 2 อันดับ

ภูมภ
ิ าคโอเชียเนีย

1

2

ภูมิภาคโอเชียเนีย
ขยายตัวร้อยละ
22.70

ภูมิภาคเอเชีย
ขยายตัว
ร้อยละ 15.51

1

22 .70
ภูมภ
ิ าคเอเชีย

ปรับตัวดีขึ้น
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา
ยุโรป และจีน

นักเดินทางไมซ์

2

1 5.51 %
มี ‘นักเดินทางไมซ์’ เดินทางมาประเทศไทย

จ�ำนวน 547,623 คน

ไตรมาสที่
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R EVIEW

ขยายตัว

(ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561

+13.14%

5 อันดับนักเดินทางไมซ์ทเี่ ดินทางมาประเทศไทย (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
อินเดีย

1

จีน

2

สิงคโปร์

3

94,462 64,003 53,045

มาเลเซีย

4

38,418

5

เกาหลีใต้

28,189

เติบโต

เติบโต

เติบโต

เติบโต

เติบโต

41.49%

27.77%

0.55%

-9.43%

30.31%

M

I N T E R N AT I O N A L
C O R P O R AT E M E E T I N G S
สถานการณ์การประชุมนานาชาติของกลุม
่ บริษท
ั เอกชน
การประชุมนานาชาติของ
กลุม
่ บริษท
ั เอกชนของนัก
เดินทางชาวต่างประเทศ

การเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมนานาชาติของ
กลุ่มบริษัทเอกชนของนักเดินทางชาวต่าง
ประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ มีทมี่ าจากจ�ำนวนการจัดงาน
ทีเ่ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ กว่าปีกอ่ นหน้า รวมถึงสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจโลกทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง ตาม
การปรับตัวดีขนึ้ ของเศรษฐกิจประเทศส�ำคัญๆ
น�ำโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยูโรโซน และจีน โดยมี
จ� ำ นวนการจั ด งานประมาณ 1,858 ครั้ ง
(เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.81) จ�ำนวน 150,849 คน (ขยาย
ตัวร้อยละ 11.81 )

จ�ำนวนการจัด
งานประมาณ
(ครั้ง)

1,858

เพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ
11.81

ชาวต่างประเทศ

15 0, 849

คน

สถิติการขยายตัวในแต่ละภูมิภาค
เอเชีย
ร้อยละ

13.18

I

ยุโรป

อเมริกา

ร้อยละ

โอเชียเนีย

ร้อยละ

2.41

ร้อยละ

4.90

35

ตะวันออกกลาง

ร้อยละ

-2.90

17.07

สถานการณ์การเดินทางเพือ
่ เป็นรางวัล
ผู้เดินทาง

176,005

ภูมิภาคยุโรป
ร้อยละ

23.42 7.27

ภูมิภาคอเมริกา
ร้อยละ

คน

กิจกรรม

1, 372

สถิตก
ิ ารขยายตัวในแต่ละภูมภ
ิ าค

ร้อยละ

ร้อยละ

I N C E N T I V E T R AV E L S

พบว่ามีการจัดกิจกรรมการเดินทางเพือ่ เป็นรางวัลโดยมีเป้าหมายใน
ประเทศไทยจ�ำนวน 1,372 ครัง้ และมีจำ� นวนผูเ้ ดินทาง 176,005 คน
หรือขยายตัวร้อยละ 21.63 นอกจากนี้ นอกจากนีย้ งั พบว่ามีการเดิน
ทางเพิม่ ขึน้ ในเกือบทุกภูมภิ าคของประเทศไทย โดยภูมภิ าคทีข่ ยายตัว
สูงสุด คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือขยายตัวร้อยละ 28.74

ภูมิภาคเอเชีย

แอฟริกา

ภูมิภาคโอเชียเนีย

ร้อยละ

10.63 4.51

ภูมิภาคตะวันออกกลาง

ร้อยละ

8.14

ครัง
้

ภูมิภาคแอฟริกา

ร้อยละ

10.98

ผูเ้ ข้าร่วมการเดินทางเพือ่ เป็นรางวัลจากประเทศอินเดีย เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมในเมืองไทยมากทีส่ ดุ ด้วยจ�ำนวน 38,878 คน หรือร้อยละ 22.09 ของผูเ้ ข้าร่วม
การเดินทางเพือ่ เป็นรางวัลทัง้ หมด

C

CONVENTIONS
สถานการณ์การประชุมวิชาชีพนานาชาติในประเทศไทย

มีการจัดการประชุมวิชาชีพนานาชาติ
ภายในประเทศไทยจ�ำนวน 1,452 ครัง้
มีผเู้ ข้าร่วมงาน 147,877 คน (ขยายตัว
ร้อยละ 5.13) ซึง่ ปัจจัยบวกเช่นนีม้ า
จากจ�ำนวนงานที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก และการ
สนับสนุนจาก TCEB ทีเ่ ข้ามาช่วย
พัฒนาการจัดงานให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้

จากรายงานของ ICCA ในปี
2017 จัดอันดับให้ประเทศไทย
อยูใ่ นล�ำดับที่ 25 ของโลก
และเป็นอันดับ 6 ของเอเชีย
แปซิฟก
ิ ด้วยจ�ำนวนการ
ประชุม 163 ครัง
้ หากเมือ
่
เทียบกับเมืองต่างๆ ทัว
่ โลก
กรุงเทพมหานคร อยูใ่ นล�ำดับ
ที่ 17 ของโลก และเป็นอันดับ 4
ของเอเชียแปซิฟก
ิ ด้วยจ�ำนวน
การประชุม 110 ครัง
้ ส่วนใน
ภูมภ
ิ าคอาเซียนถือเป็นอันดับ
2 รองจากสิงคโปร์เท่านัน
้

ประเทศไทย

25
ของโลก

ด้วยจ�ำนวนการประชุม

163

ครั้ง

นักเดินทางชาวต่างประเทศทีเ่ ข้าร่วม Conventions
ในประเทศไทย

ภูมิภาคเอเชีย
ร้อยละ

4.69

ภูมิภาคยุโรป
ร้อยละ

11.49
ภูมิภาคอเมริกา
ร้อยละ

4.21

ภูมิภาคตะวันออกกลาง
ร้อยละ

24.68

ภูมิภาคโอเชียเนีย

ประเทศทีม
่ จ
ี ำ� นวนนักเดิน
ทางมากทีส
่ ด
ุ คือ

อินเดีย

1

10.24

23,053 คน

ภูมิภาคแอฟริกา

15.59

ร้อยละ

ร้อยละ

-4.34

สัดส่วน (%)

ของผูเ้ ข้าร่วมการประชุมวิชาชีพ
นานาชาติทง
ั้ หมด

E

EXHIBITIONS

พบว่า มีการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ
จ�ำนวน 32 ครัง้ ส่งผลให้มนี กั เดินทาง
ชาวต่ า งประเทศเดิ น ทางมาเข้ า ร่ ว ม
งานแสดงสินค้า จ�ำนวน 72,892 คน
(ขยายตัวร้อยละ 14.37) นักเดินทางที่
เดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ
ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 79.93 เดินทางมา
จากภูมภิ าคเอเชีย ปัจจัยบวกเช่นนีน้ า่ จะมี
ผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

ผู้เข้าร่วมงาน

6 5 , 878
ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า

7,01 4

คน

ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
จากเอเชียมีสัดส่วน
ร้อยละ

79.93
รายได้จากธุรกิจไมซ์
ไตรมาส 1+2
ปีงบประมาณ 2561
จากจ�ำนวนนักเดินทางไมซ์ทเี่ ดินทางเข้ามาในประเทศไทย สามารถสร้างรายได้
42,854 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.73 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีกอ่ นหน้า
ล้านบาท

14, 574

ล้านบาท

10,2 8 2
ล้านบาท

12 ,093

กลุ่มธุรกิจการประชุมนานาชาติ
กลุ่มบริษัทเอกชน

กลุ่มธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

กลุ่มธุรกิจจัดการประชุมวิชาชีพ
นานาชาติ

ล้านบาท

5 , 9 05

กลุ่มธุรกิจงานแสดงสินค้านานาชาติ
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