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บทที่
Chapter

1
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
ขับเคลื่อนโลกสู่ระบบแห่ง
การเชื่อมโยงของทุกสรรพสิ่ง
อุตสาหกรรมหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อผลิต
สินค้าและบริการได้ผา่ นการปฏิวตั มิ าแล้ว 3 ครัง้
โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 เกิดขึ้นช่วง
ปี พ.ศ. 2303 (ค.ศ. 1760) ซึ่งเป็นการปฏิวัติสู่
“ยุคเครือ่ งจักร” โดยเฉพาะเครือ่ งจักรไอน�ต่างๆ
ต่อมาในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ในปี
พ.ศ. 2413 (ค.ศ. 1870) เป็นการปฏิวัติเข้าสู่
“ยุคพลังงานไฟฟ้า” จนกระทั่งปี พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960) โลกเข้าสูก่ ารปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้
ที่ 3 สู่ “ยุคดิจิทัล” ซึ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในปัจจุบนั โลกกำ�ลังก้าว
สู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่เรียกว่า
“อุตสาหกรรม 4.0” ซึง่ เป็นยุคของ Internet of
Things ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ
ถูกเชือ่ มต่อกันด้วยเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
จุดเด่นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
คือ การเปลีย่ นแปลงกระบวนการดำ�เนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจโดยการนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาผสม
ผสานกับเทคโนโลยีกายภาพและเทคโนโลยีชวี ภาพ
โดยการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ หน่วย
ผลิตในระบบเศรษฐกิจต่างๆ จึงสามารถกำ�หนด
กิจกรรม เงือ่ นไข รวมทั้งสภาพแวดล้อมของการ
ผลิตให้เชือ่ มโยงกับหน่วยกิจกรรมอืน่ ๆ ของระบบ
เศรษฐกิจได้อย่างบูรณาการ การเปลี่ยนผ่านหรือ
ยกระดับอุตสาหกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0

CHAPTER: 00

บทบาทและความสำ�คัญ
ของหุ่นยนต์ต่อการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4
The Importance of Robotics in the Fourth
Industrial Revolution

The Fourth Industrial
Revolution is characterized
by a fusion of technologies
that is blurring the lines
between the physical, digital,
and biological spheres.
The First Industrial Revolution took place
from the 18th to 19th centuries in Europe
and America, when mostly rural societies
became industrial and urban. The iron
and textile industries, along with the

development of the steam engine,
played central roles in the Industrial
Revolution. The Second Industrial
Revolution took place between 1870
and 1914, using electric power to create
mass production. The Third Industrial
Revolution, or Digital Revolution, refers
to digital technology which became
available during the 1980s and continues
today with the personal computer,
internet, and information and communications technology (ICT). The Fourth
Industrial Revolution represents a
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CHAPTER 1

ปัจจุบันบริษัททุกกลุ่ม
อุตสาหกรรมทั่วโลกตื่นตัว
ต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
(Industry 4.0) อย่างมาก โดยเฉพาะ
การเชื่อมเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้า
กับทุกหน่วยการผลิตเข้าด้วยกัน
นี้ จึ ง ส่ ง ผลต  อ การจั ด สรรทรั พ ยากร และการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างดานเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม ทุกๆ มิตอิ ย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ทุกหน่วย
ในระบบเศรษฐกิจจึงจำ�เป็นต้องทบทวน ปรับ
เปลี่ยน และยกระดับวิธีการดำ�เนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสภาพ
แวดล้อมของระบบเศรษฐกิจสังคมในรูปแบบใหม่
เพือ่ ก้าวเข้าสูย่ คุ ของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่
4 อย่างเหมาะสม
รายงาน “Industry 4.0: Building the
Digital Enterprise” จัดทำ�โดย PricewaterhouseCoopers (PwC) ซึ่งได้สำ�รวจบริษัทใน
กลุม่ อุตสาหกรรมต่างๆ จำ�นวนกว่า 2,000 ราย
4
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จาก 9 อุตสาหกรรม ใน 26 ประเทศในปี พ.ศ. 2559
พบว่า ปัจจุบันบริษัททุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก
ตืน่ ตัวต่อการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 (Industry
4.0) อย่างมาก โดยเฉพาะการเชื่อมเทคโนโลยี
และอินเทอร์เน็ตกับทุกหน่วยการผลิตเข้าด้วยกัน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการตลอดห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) การบูรณาการระบบ
นิเวศทางดิจทิ ลั เข้ากับระบบนิเวศทางกายภาพ และ
เชือ่ มต่อกับพันธมิตรในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain
Partners) รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ สูง (Data
Analytics) ทีถ่ อื เป็นหัวใจสำ�คัญของอุตสาหกรรม
4.0 PwC คาดว่า จากปี พ.ศ. 2559 จนถึงปี
พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมทัว่ โลกจะลงทุนเพือ่ ปฏิวตั ิ

fusion of physical, digital, and biological
technologies in robotics, artificial
intelligence, blockchain, nanotechnology,
quantum computing, biotechnology,
the Internet of Things, 3D printing, and
autonomous vehicles.
The Fourth Industrial
Revolution may raise global
income levels and improve
quality of life for world
populations. Technological
innovation will lead
to long-term gains in
efficiency and productivity.
Transportation and communication
costs will drop and trade costs will lessen, opening new markets and driving
economic growth. Production units in
different economic systems can set up
activity, condition, and production
environments integrated with other
economic activities. The development
of industry in the Fourth Industrial
Revolution transforms resource allocation
as well as all dimensions of economic,
political and social structures. Each
economic system unit must review, adapt,
and improve working processes to meet
changes and respond to the new social
and economic the environment to join the
Fourth Industrial Revolution era.
“Industry 4.0: Building the Digital
Enterprise,” a report published by
PricewaterhouseCoopers (PwC) was based
on surveys with over 2,000 companies in
9 industries in 26 countries during 2016.
It revealed that all companies were
enthused about the Fourth Industrial
Revolution, especially connecting
technology and internet in all
production units from starting
points through to the end of supply
chains, integrating digital into physical
environment systems, and connecting
value chain partners and data analytics. All
these are the core of the Fourth Industrial

CHAPTER 1
อุตสาหกรรมครัง้ ที่ 4 ประมาณปีละ 907,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยพบว่า 1 ใน 3 ของบริษทั ที่
สำ�รวจมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
(Digitization) อยูท่ ร่ี ะดับร้อยละ 33 คาดว่าจะเพิม่
เป็นร้อยละ 72 ภายใน 5 ปีขา้ งหน้า PwC ประเมิน
ว่า การเปลีย่ นแปลงครัง้ นีจ้ ะทำ�ให้รายได้ดา้ นดิจทิ ลั
ของบริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ เฉลีย่
ร้อยละ 2.9 ต่อปีในอีก 5 ปีขา้ งหน้า หรือคิดเป็น
รายได้ตอ่ ปีท่ี 493,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ
ช่วยลดต้นทุนราวปีละ 421,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือโดยเฉลีย่ ร้อยละ 3.6 ต่อปี เนือ่ งจาก
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จะช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ และทำ�ให้อตุ สาหกรรมต่างๆ ทัว่ โลกทีก่ า้ ว
เข้าสู่ “ยุคอุตสาหกรรม 4.0” สามารถนำ�สินทรัพย์
มาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและคุ้มค่ามากที่สุด

Revolution. PwC forecasts that from 2016
to 2020, international industries will invest
about 907,000 million USD annually in the
Fourth Industrial Revolution, 33 percent
of companies planned digital adaptations
to the Fourth Industrial Revolution, with
72 percent increase over the next 5 years.
This would result in 493,000 million USD
annual revenue and reduced costs of
421,000 million USD or about 3.6 percent
annually. These gains will be possible
because digital technology increases
productivity and enables industries to step
into the Fourth Industrial Revolution era,
making maximum effective use of assets.

Robotics Systems as Core
Production and Service
Mechanism in the Fourth
Industrial Revolution Era
As described in The Fourth Industrial
Revolution (2017) by Klaus Schwab,
founder of the World Economic Forum,
the Fourth Industrial Revolution has
potential to connect much of the world’s
population to digital networks, dramatically
improving organizational efficiency, and
manage assets to regenerate the natural
environment. Technologies involved in the

ระบบหุ่นยนต์เป็นกลไกหลักของ
การผลิตและการบริการในโลก
ยุคอุตสาหกรรม 4.0
การปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมครั้ ง ที่ 4 มาจากชื่ อ
นโยบายอุตสาหกรรมแหงชาติของเยอรมัน ซึ่ง
ประกาศเมื่ อ ป  พ.ศ. 2555 ที่ เ น้ น การพั ฒ นา
เทคโนโลยีจากระบบเดิมไปสูการผสานระหวาง
โลกดิจิทัลและโลกกายภาพ (Cyber-physical
System) เพือ่ เชือ่ มตออินเทอรเ น็ตเขา กับสิง่ ตา งๆ
โดยจะส  ง ผลต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น
(Paradigm Shift) จากการรวมศูนย (Centralization)
มาเปนการกระจายการตัดสินใจ (Decentralized)
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นี้เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีที่สําคัญ 9 เทคโนโลยี ไดแก (1) การใช
ขอมูลในการวิเคราะหแ ละสังเคราะห (Big Data and
Analytics) (2) หุนยนตอัตโนมัติ (Autonomous
Robotics) (3) การประเมินสถานการณจําลอง
(Simulation) (4) ระบบบริ ห ารจั ด การแบบ
บูรณาการแนวตั้งและแนวดิ่ง (Horizontal and
Vertical System Integration) (5) เทคโนโลยีที่
อุปกรณเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต (Internet
of Things หรือ IoT) (6) การพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในโลกไซเบอร (Cyber Security) (7) การ
ทํางานรวมกันของ Server จํานวนมาก (Cloud)
(8) การผลิ ต แบบตอบสนองลู ก ค  า เฉพาะราย
(Additive Manufacturing) และ (9) การสง ขอ มูล
เสมือนจริงผานอุปกรณ (Augmented Reality)
ROBOTICS
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CHAPTER 1
โดยเทคโนโลยีหุนยนตอัตโนมัติ (Autonomous
Robotics) นั้นถือเป็น 1 ใน 9 เทคโนโลยีสำ�คัญ
ที่จะมีบทบาทต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่
4 โดยเฉพาะระบบหุ่นยนต์ที่มีการนำ� Internet
of Things (IoT) Artificial Intelligence (AI)
Virtual Reality (VR) และ Cloud Robotics
มาใช้สนับสนุนให้หุ่นยนต์ฉลาดขึ้น เทคโนโลยี
หุนยนตยังมีการใช้งานแทรกซึมอยู่ในภาคส่วน
อื่นๆ ของกิจกรรมเศรษฐกิจสังคมอีกมากมาย
โดยเฉพาะหุ่นยนต์ด้านบริการที่ปัจจุบันมีการนำ�
มาใช้เพือ่ บรรเทาภาวะขาดแคลนแรงงานและการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ผลการสำ�รวจ Organize Your Future with
Robotic Process Automation ของ PwC ในปี

6
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พ.ศ. 2559 ระบุวา่ “การนำ�ระบบหุน ยนต์อตั โนมัติ
มาใช้จะทดแทนการทำ�งานของมนุษย์ได้ถงึ ร้อยละ
45 และจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานทั่วโลกได้
มากถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราวกว่า
65 ล้านล้านบาท และเทคโนโลยีนี้จะถูกนำ�มาใช้
อย่างเต็มศักยภาพได้ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า”
เทคโนโลยี หุ่ น ยนต  อั ต โนมั ติ (Autonomous
Robotics) จึงเป็นฐานรากที่มีบทบาทสำ�คัญยิ่ง
ต่อการขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
ซึ่งจะช่ว ยเสริมสร้างความสามารถในการผลิต
ไปสูโ รงงานอัจฉริยะ ช่วยเพิม่ ศักยภาพในการผลิต
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ซึง่
จะทำ�ให้เกิดการใช้ทรัพยากรในยุคอุตสาหกรรม
4.0 ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

Fourth Industrial Revolution include big
data analytics; autonomous robotics;
simulation; horizontal and vertical
system integration; internet of things
(IoT); cyber security; cloud servers;
additive manufacturing; and augmented
reality. Autonomous robotics become
more efficient when supported by IoT,
artificial intelligence (AI), virtual reality
(VR) and cloud robotics. Autonomous
robotics (AR) technology was
also used in other sectors of economic
activities, especially the service sector
to relieve labor shortages and respond to
population structure changes to an
aging society.
According to It’s Time: Organize
Your Future with Robotics Process
Automation (2016), a survey by
PwC: “By now, many executives
have heard the term Robotic
Process Automation (RPA). Although
sometimes misinterpreted due to the
absence of robots, RPA is a powerful
tool that can perform manual,
time-consuming, rules-based office
tasks more efficiently by reducing
cycle time. And it can do this at a
lower cost when compared to other
automation solutions. PwC estimates
that up to 45% of work activities can
be automated.”
Introducing autonomous robotics
would help reduce labor costs by
up to 2 trillion USD worldwide (65
trillion baht). The technology would
reach full potential within the next
3 to 5 years. Therefore autonomous
robotics plays an essential role
in driving the Fourth Industrial
Revolution to increase production
capacity in smart manufacturing
plants; it would also increase productivity and improve competitive
advantage, leading to efficiency,
cost-effective resources usage.

CHAPTER: 00

International Enthusiasm
about Automation Production
Systems, Connecting All
Things to the Future

ทั่วทุกมุมโลกตื่นตัวสู่ระบบการผลิตอัตโนมัติ
ที่เชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งสู่อนาคต
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านการออกแบบ
ผลิต ปฏิบตั กิ าร และให้บริการในระบบการผลิตและสินค้า ส่งผลให้เกิดการปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมทัว่ โลกในทุกๆ มิติ ปัจจุบนั ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกต่างมีการตืน่ ตัวในการปรับ
เปลีย่ นกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ เพือ่ เข้าสู่ “อุตสาหกรรม 4.0” อย่างมาก นำ�โดยเยอรมนีทไ่ี ด้
ประกาศ German Standardization Roadmap Industries 4.0 (Version 2) ในเดือนตุลาคม พ.ศ.
2558 ทัง้ นี้ ประเทศต่างๆ ต่างมีแนวทางของการปฏิรปู อุตสาหกรรมในชือ่ เรียกทีแ่ ตกต่างกันไป อาทิ
แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทีท่ างสหภาพยุโรป หรือ European Union (EU) มีขอ้ สรุปออกมา
เรียกว่า Factories of the Future (FoF) แต่ในสหรัฐอเมริกาเรียกว่า Smart Manufacturing ส่วน
เยอรมนีเรียกว่า Industry 4.0 ญีป่ นุ่ เรียกว่า Industrial Value Chain Initiatives (IVI) เกาหลีใต้เรียก
ว่า Manufacturing Innovation 3.0 จีนเรียกว่า Made in China 2025: A New Era for Chinese
Manufacturing และไต้หวันเรียกว่า Productivities 4.0 ทัง้ นี้ ในกรอบของ “อุตสาหกรรม 4.0”
นั้นโดยทั่วไปจะพูดถึงประเด็นอื่นๆ อาทิ การหาวัตถุดิบใหม่ๆ การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย
โดยไม่ได้กล่าวถึงเรือ่ งกระบวนการ Automation หรือว่าการนำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในการผลิต
เพียงประเด็นเดียว
สำ�หรับในภูมภิ าคอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ยดึ หลักการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0
ตามแบบเยอรมนี ประเทศทีเ่ ป็นแนวหน้าด้านการพัฒนาสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 ในอาเซียน คือ สิงคโปร์
และมาเลเซีย ประเทศเหล่านี้เป็นต้นแบบแก่กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
เวียดนาม) ทีผ่ ลิตสินค้าให้แก่สงิ คโปร์ตอ่ ไปได้ ส่วนมาเลเซีย ซึง่ เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ปจั จัย
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมมาเลเซียยังน้อยกว่าประเทศไทย หากประเทศไทยสามารถนำ� Industry
4.0 ไปพัฒนาก่อนได้กจ็ ะสามารถยกระดับด้านการแข่งขันด้วย “อุตสาหกรรม 4.0” ได้ไม่ยากนัก

The Fourth Industrial Revolution led to rapid
changes in design, production, operation
and production system and goods services,
resulting in multi-dimensional international
economic, political, and social evolution.
Today, several nations are eager to adapt
traditional production processes to the
Fourth Industrial Revolution. An updated
German Standardization Roadmap on
Industry 4.0 Version 2 was issued in October
2016, followed by Version 3 in March 2018.
Each nation had its own approach to
the Fourth Industrial Revolution. The
European Union (EU) concept on industrial
development was called Factories of the
Future (FoF). The USA dubbed it smart
manufacturing, whereas in Germany, the
approach was known as Industry 4.0. Japan
termed it the Industrial Value Chain Initiative
(IVI), the Korean version was Innovation in
Manufacturing 3.0. In China it was referred
to as Made in China 2025: A New Era for
Chinese Manufacturing, while for Taiwan, it
was Productivity 4.0. The general framework
of the Fourth Industrial Revolution was
not just about automation and introducing
digital technology into manufacturing;
topics such as finding new raw materials
and reducing environmental problems were
also included.
Most ASEAN countries adhered to the
principle of the Fourth Industrial Revolution
development, following the German model.
Singapore and Malaysia served as examples
to Cambodia, Laos PDR, Myanmar and
Vietnam (CLMV countries) which served as
potential manufacturing bases for Singapore.
Malaysia focused on information technology,
with less had industrial involvement than
Thailand. Thailand’s competitive advantage
depends on the speed with which it may
develop its own the Fourth Industrial
Revolution.
ROBOTICS
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CHAPTER 1
การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 ของประเทศสมาชิกอาเซียน
Industrial Development toward the Fourth Industrial Revolution Among ASEAN Nations
ประเทศ

การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0

Country

Industrial Development toward the Fourth Industrial Revolution

อินโดนีเซีย
Indonesia

ศึกษาแนวทาง Industry 4.0 โดยยึดหลักการการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแบบเยอรมนี
และประกาศแผนแม่บท Master Plan of National Industry Development (RIPIN)
2015-2035 เพื่อส่งเสริมการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิต และผลักดันให้
ผู้ประกอบการสามารถขยับขึ้นไปสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้นบนสายโซ่มูลค่าให้ได้
Studied German industrial development and announced a National Industrial
Development Master Plan (RIPIN) 2015-2035 to support industrial growth
and impel manufacturers higher on supply chains.

ฟิลิปปินส์
Philippines

จัดตั้งโครงการ Smarter Philippines เพื่อการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของฟิลิปปินส์ มุ่งไปที่
การสร้าง Smarter Government, Smarter Economy, Smarter Environment,
Smarter Mobility, Smarter Living และ Smarter People ในที่สุด
Established the Smarter Philippines project to promote science and technology,
especially information technology, for economic and social development.
Focused on creating a smarter government, economy, environment,
mobility, lifestyle, and eventually, population.

สิงคโปร์
Singapore

กำ�หนดเรื่องการพัฒนาระบบดิจิทัลให้รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2557 โดยมีวิสัยทัศน์ของประเทศเพื่อเป็น “ชาติอัจฉริยะ” หรือ “Smart Nation” ชาติแรกของโลก
ที่นำ�เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับผู้คน ภายใต้วิสัยทัศน์ 3E กับ 1A นั่นคือ
“Everyone, Everything, Everywhere, All the Time” เพือ่ เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างแท้จริง
Starting in 2014, developed a digital system to support national economic growth
with the aim of becoming the world’s first smart nation, using technology to
resolve problems for inhabitants. The goal was to bring connectivity for “Everyone,
Everything, Everywhere, All the Time” (E3A), to become a center of technological initiative.

มาเลเซีย
Malaysia

ศึกษา Industry 4.0 และเน้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมให้ไปสู่ภาคการผลิตอัจฉริยะ
(Smart Manufacturing) โดยการประกาศยุทธศาสตร์ Internet of Things (IoT) แห่งชาติ และให้ความ
สำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพทีเ่ กีย่ วกับข้อมูล (Data Professionals) อีกอย่างน้อย 20,000 คน
และนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Scientists) อีกอย่างน้อย 2,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2563
Studied Germany’s Industry 4.0 and focused on increasing industrial
competitiveness through smart manufacturing, declaring a national strategy
on IoT and prioritizing the training of at least 20,000 data professionals
and 2,000 data scientists by 2020.

ที่มา : (1) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, มาเลเซียกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0. (2) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) แนวทางของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต. (3) สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, รายงาน
การใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์. (4) สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, รายงานวิเคราะห์
อุตสาหกรรม การใช้งานเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในอุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มประเทศอาเซียน.
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CHAPTER: 00

การเติบโตของอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ท่ามกลางการฟื้นตัว
ดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก
Robotics Industry Growth amidst
Global Economic Recovery

ปี พ.ศ. 2561 : เศรษฐกิจโลก
ขยายตัวต่อเนื่องทุกภูมิภาค
อาเซียนเติบโตแข็งแกร่ง

2018 : The Global Economy
Continues to Grow in All
Regions, ASEAN Enjoys
Strong Growth

รายงาน World Economic Outlook ฉบับ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary
Fund: IMF) ชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจโลกปี พ.ศ.
2561 ฟืน้ ตัวขึน้ ดีอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นการฟืน้ ตัว
ในทิศทางเดียวกัน (Synchronized Growth)
ทุกภูมภิ าคหลักของโลก เนือ่ งจากภาวะการค้า การ
ลงทุน และการบริโภคภาคเอกชนของโลกทีเ่ ติบโต
ดีขน้ึ เป็นปัจจัยหนุนให้เศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศ
เศรษฐกิจก้าวหน้า และประเทศกำ�ลังพัฒนาต่างๆ
โดยเฉพาะประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟกิ เติบโตขึน้ อย่างเข้มแข็ง โดย IMF คาดการณ์
ว่า เศรษฐกิจโลกปี พ.ศ. 2561 จะขยายตัวเพิม่ ขึน้
จากปี พ.ศ. 2560 โดยอัตราการขยายตัวจะอยูร่ อ้ ย
ละ 3.9 และคาดว่าจะขยายตัวในอัตรานีต้ อ่ ไปในปี
พ.ศ. 2562 ด้วย เศรษฐกิจประเทศกำ�ลังพัฒนาใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกและแปซิฟกิ จะขยายตัวได้
ประมาณร้อยละ 6.5 ในปี พ.ศ. 2561 และเพิม่ เป็น
ร้อยละ 6.6 ในปี พ.ศ. 2562 สำ�หรับประเทศไทย
IMF คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2561 จะเติบโต
ได้รอ้ ยละ 3.9 และคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8
ในปี พ.ศ. 2562
อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจโลกปี พ.ศ. 2561
มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการ
เติบโต เพราะนโยบายเศรษฐกิจของประเทศยังคง
มีความไม่แน่นอน ขณะทีส่ หรัฐอเมริกาและสหภาพ

The World Economic Outlook report for
April 2016 by the International Monetary
Fund (IMF) observed that in 2018, the
global economy continued its recovery,
with international synchronized growth.
Expanding trade, investment, and
consumption were supporting factors
driving robust growth in advanced and
developing economies, especially in East
Asia and the Pacific Rim. The IMF forecast
that in 2018, the global economy would
increase from 2017 by about 3.9 percent
and would continue expand in 2019. In
2018, the economy of developing East
Asian and Pacific Rim countries would
grow at 6.5 percent and 6.6 percent in
2019. The IMF forecast that Thailand
would grow at 3.9 percent in 2018 and
3.8 percent in 2019.
Still, the global economy in 2018
remained at risk, possibly impacting future
growth. Economic policies of advanced
countries were uncertain. The USA and
EU might tighten financial policies earlier
than expected. Several countries still
had high private debt and fiscal deficit.
ROBOTICS
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CHAPTER 2

Overview of the World Economic Outlook Projections (%)
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ที่มา : กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ยุโรปยังอาจเพิม่ ความเข้มงวดด้านนโยบายทางการ
เงินเร็วกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ อีกทัง้ หลายๆ ประเทศ
ยังมีระดับหนีภ้ าคเอกชนและภาวะการขาดดุลการ
คลังในระดับสูง ดังนั้น ประเทศต่างๆ จึงจะต้อง
เร่งปฏิรปู โครงสร้างทางเศรษฐกิจเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
เศรษฐกิจของตนเองในระยะปานกลาง-ระยะยาว
ให้ได้ โดยเฉพาะการปรับปรุงนโยบายทางการเงิน
การคลัง การรวมตัว การเพิ่มการอำ�นวยความ
สะดวกด้านการค้า และการเร่งปฏิรปู เศรษฐกิจเพือ่
เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขัน สร้างทุนมนุษย์ และปรับกลยุทธ์การ
พัฒนาด้านการผลิตเพือ่ ตอบสนองต่อความท้าทาย
ใหม่ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศน์
การผลิต วิวัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ
อัตโนมัติ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้านต่างๆ
อย่างต่อเนือ่ ง อันจะเป็นการเพิม่ ความยืดหยุน่ ต่อ
ความเสีย่ งทางเศรษฐกิจ และเป็นแรงขับเคลือ่ นที่
สำ�คัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างยัง่ ยืนต่อไป
10
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Nations needed to reform their economic
structures to increase economic
potential in the medium- to long-term
by reforming fiscal and finance policies,
collaborating, boosting trade facilitation,
and quickly reforming economies
to the Fourth Industrial Revolution. In
doing so, they would increase competitive
advantage, build human capital, and
change development strategies on
production in response to new challenges.
These challenges included changes
in the production landscape, evolving
digital technology, automation systems,
and business environments. Flexibility to
prevent economic risk would increase,
serving as a driving factor for future
sustainable economic growth.

CHAPTER: 00
Estimated Worldwide Operation Stock of Industrial
Robots 2015-2016 and Forecast for 2017*-2020*
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Economic Expansion and
Rapid Technology Development
Stimulated High Robotics
Market Growth
Robotics technology developed
and grew rapidly over several years.
Robotics continually increased its role in
daily lives of citizens, developing goods
manufacturing potential as it supervised
human quality and facility of life. Since
2015, functional robotics use further
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เทคโนโลยี หุ่ น ยนต์ มี วิ วั ฒ นาการและความ
ก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว มาตลอดหลายปี ที่ ผ่ า น
มา โดยหุ่ น ยนต์ มี บ ทบาทมากขึ้ น ในกิ จ กรรม
ประจำ � วั น ของมนุ ษ ย์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ช่ ว ย
พั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต สิ น ค้ า ช่ ว ยดู แ ล
คุ ณภาพชี วิ ต และการสร้างความสะดวกสบาย
ต่ า งๆ โดยตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2558 เป็ น ต้ น มา
การใช้ ง านหุ่ น ยนต์ ข ยายตั ว และมี ค วาม
หลากหลายสู ง ขึ้ น อย่ า งมาก อั น เป็ น ผลมา
จากการนำ � Internet of Things (IoT)
Artificial Intelligence (AI) เทคโนโลยี
เสมื อ นจริ ง (Virtual Reality) และ Cloud
Robotics มาใช้สนับสนุนให้หุ่นยนต์ฉลาดขึ้น
ประกอบกั บ การฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ การค้ า
การลงทุ น ที่ ดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ภู มิ ภ าค
หลั ก ของโลก International Federation
of Robotics (IFR) คาดการณ์ตลาดหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมโลกในระยะ 3 ปีข้างหน้าว่า จะมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 14 ต่อปี โดยจะมี
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในระบบการผลิตมากกว่า

2008

3000

2,055

3,055

4000

2017

เศรษฐกิจขยายตัว เทคโนโลยี
พัฒนาเร็ว กระตุ้นตลาด
หุ่นยนต์เติบโตสูง

increased after the introduction of IoT,
AI, virtual reality and cloud robotics.
This was a result of continued economy,
trade and investment recovery
internationally. The International
Federation of Robotics (IFR) forecasts a 14
percent annual growth rate for the global
robotics industry market over the next
three years, with over 3 million robotics
in manufacturing by 2020. In 2016, more
than 60 percent of industrial robots were
used in the automobile and electronics
industries. Nations with the highest
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International Federation
of Robotics (IFR) คาดการณ์
ว่า ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโลก
จะขยายตัวต่อเนื่องราวร้อยละ 15
ต่อปี และจะมียอดจำ�หน่ายมากกว่า
500,000 ตัวในปี พ.ศ. 2563
3 ล้านตัว ในปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ การใช้งาน
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (ปี พ.ศ. 2559) มากกว่า
ร้ อ ยละ 60 จะอยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมยานยนต์
และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น หลั ก ประเทศที่ มี
สัดส่วนการแทนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ต่อแรงงาน 10,000 คน (Robot Density)
มากที่ สุ ด คื อ เกาหลี ใ ต้ สิ ง คโปร์ เยอรมนี
ญี่ ปุ่ น และสวี เ ดน สำ � หรั บ ประเทศไทยมี
สัดส่วน 45 ตัวต่อแรงงาน 10,000 คน มาก
เป็นลำ�ดับที่ 2 ในอาเซียน ขณะที่ค่าเฉลี่ยโลก
อยู่ที่ 74 ตัวต่อแรงงาน 10,000 คน
รายงาน World Robotics 2017
ประมาณการว่า ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ. 2560 จะมียอดจำ�หน่ายที่ 346,800
ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 คิดเป็นมูลค่าราว 13.1
พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ นั บ เป็ น สถิ ติ สู ง สุ ด

Proportion of Industrial
Robots Application in
Key Industries in 2016
Unspecified 8%
Others 6%
Food 3%
Automotive
Industry 35%

Chemical, Rubber
and Plastic 7%
Metal 10%
Electronics 31%

ratio of robot density per 10,000 human
workers were South Korea, Singapore,
Germany, Japan, and Sweden. Thailand’s
robot density ratio was at 45 per 10,000
human workers, the second highest in
ASEAN, where the average ratio was 74
robots per 10,000 human workers.
The Report on World Robotics 2017
predicts that by 2019, the market for industrial
robots will increased by about 18 percent
to 346,800 units with an approximate
value of 13.1 billion USD, a new high.
This would result in a 41 percent leap
in demand from the electrical and
electronics industries. The International
Federation of Robots (IFR) anticipates that
the industrial robot market will continue
to expand at an average of 15 percent
annually to reach total sales of 500,000
units by 2020. Asia would be the largest
market, followed by Europe and the USA.
Data from worldstopexports.com
indicates few manufacturers and exporters
of industrial robots in the international
market. Most are concentrated in nations
with high ratio of robot and automated
industrial use. The five leading
countries were Japan, with an export
value of 1,600 million USD (about 36%),

Number of Global Annual Supply of Industrial
Robots in 2008-2016 and 2017*-2020*
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ใหม่ของตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ เป็น
ผลจากความต้ องการหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ท่สี ูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 41
International Federation of Robotics (IFR)
คาดการณ์ว่า ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโลกจะ
ขยายตัวต่อเนื่องราวร้อยละ 15 ต่อปี และจะมี
ยอดจำ�หน่ายมากกว่า 500,000 ตัวในปี พ.ศ.
2563 โดยภูมภิ าคเอเชียจะเป็นตลาดทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ใน
อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ รองลงมา คือ สหภาพยุโรป
และสหรัฐอเมริกา ตามลำ�ดับ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ Worldstopexport ระบุวา่
ปัจจุบันตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโลกมีผู้ผลิต
และส่ ง ออกที่ ค รองตลาดส่ ง ออกจำ � นวนน้ อ ย
ราย ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในประเทศที่มีการใช้
หุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตใิ นโรงงานอุตสาหกรรม
ในสัดส่วนสูง ประเทศทีเ่ ป็นผูน้ �ำ ตลาดส่งออกมาก
ทีส่ ดุ 5 อันดับแรก ได้แก่ ญีป่ นุ่ 1,600 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36) เยอรมนี 639.7
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.2)
อิตาลี 293.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 6.5) ฝรัง่ เศส 250.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.5) สหรัฐอเมริกา 193.5
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.3)
ตามลำ�ดับ
บริษทั ผูผ้ ลิตทีส่ �ำ คัญของโลก ได้แก่ Kawasaki
Heaving Industries (ญีป่ นุ่ ) Abb Engineering
Shanghai (จี น ) Fanuc (ญี่ ปุ่ น ) Engel
Austria (ออสเตรีย) และ Yushin Precision
Equipment (ญี่ปุ่น)

Africa
0.24%

America
14.11%

Global Annual
Shipments
of Industrial
Robots by
Regions in 2017

Europe
17.98%

Asia and Australia
67.68%
ที่มา : Worldstopexport
followed by Germany with 639.7 million
USD (about 14.2 %), Italy with 293.4 Million
USD (about 6.5%), France with 250.7 million
USD (about 6.5%), and the USA with 193.5
USD (about 4.3%).

Major industrial robot manufacturers
were Kawasaki Heavy Industries (Japan), ABB
Engineering (Shanghai) Ltd. (China), Fanuc
(Japan), ENGEL AUSTRIA GmbH, and Yushin
Precision Equipment Co., Ltd. (Japan).

Millions US$
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ภูมิภาคเอเชียถือเป็นตลาดสำ�คัญอันดับหนึ่งของ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของโลก มีสัดส่วนมากกว่า
ร้ อ ยละ 60 ของตลาดหุ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรม
ข อ ง โ ล ก ป ร ะ เ ท ศ ที่ เ ป็ น ต ล า ด หุ่ น ย น ต์
อุตสาหกรรมที่สำ�คัญของโลก 15 อันดับแรก
ยั ง ประกอบด้ ว ยประเทศในเอเชี ย มากถึ ง 7
ประเทศ ทั้งนี้ International Federation
of Robotics (IFR) ประเมิ น ว่ า ปี พ.ศ.
2559 ภู มิ ภ าคเอเชี ย มี ย อดจำ � หน่ า ยหุ่ น ยนต์
อุตสาหกรรมมากที่สุดในโลกประมาณ 190,542
ตัว และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ
15 ต่อปี โดยคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2563
ภูมิภาคเอเชียจะมีจำ�นวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

100

China

ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เอเชียเติบโตสูงสุด อาเซียนมี
ศักยภาพเติบโตสูงในอนาคต

Global Annual Supply of Industrial
Robots in 2016

CHAPTER 2

Taiwan Thailand Other Asia/
Australia
4%
1%
6%

Republic
of Korea
22%

Global Annual
Shipments of
Industrial Robots
in Asia in 2016

China
46%

Japan
20%
India
1%
อยู่ในระบบการผลิตรวมกันมากกว่า 1.9 ล้าน
ตัว ทั้งนี้ หากพิจารณาจากส่วนแบ่งยอดขาย
หุน่ ยนต์อตุ สาหกรรมตามตลาดสำ�คัญในเอเชีย
ปี พ.ศ. 2559 พบว่ า จีนจะมีสัด ส่ว นมาก
ที่สุด คือ ร้อยละ 46 สำ�หรับตลาดหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมไทย ในปี พ.ศ. 2559 มียอด
จำ�หน่ายจำ�นวน 2,646 ตัว เป็นตลาดสำ�คัญ
ที่ใหญ่เป็นอันดับ 11 ของโลก International
Federation of Robotics (IFR) คาดว่า ตลาด
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของประเทศไทยในระยะ
3 ปีข้างหน้าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ
ร้อยละ 19 มีการขยายตัวเร็วที่สุด สูงเป็น
อันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 4 ใน
ระดับโลก เป็นรองจากบราซิล ร้อยละ 33
อินเดีย ร้อยละ 26 และจีน ร้อยละ 22 เท่านั้น
ประเทศที่มีการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เพื่ อ ทดแทนแรงงานในระบบการผลิ ต มาก
ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น หรื อ มี จำ � นวนการ
ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมต่อแรงงาน 10,000
คน (Robot Density) มากที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2559 คือ สิงคโปร์ มี
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากถึง 488 ตัว อันดับ 2
คือ ประเทศไทย มี 45 ตัว รองลงมา คือ
มาเลเซีย 34 ตัว ขณะที่อินโดนีเซีย 5 ตัว และ
ฟิลิปปินส์ 3 ตัว ตามลำ�ดับ

The Asian Market for Industrial
Robots Has Highest Growth,
with ASEAN Potential for
Further Expansion
The Asian market is considered the most
important for international industrial robots,
with over 60 percent of the global market.
Of the top 15 national markets for industrial
robots, 7 are in Asia. The IFR estimated that

in 2016, Asia had the highest global sales of
industrial robots with about 190,542 units,
and average continual yearly growth of 15
percent. It also envisions that by 2020, Asia
will have over 1.9 million units of industrial
robots in manufacturing processes. In 2016,
China had the highest market share of
industrial robots in significant Asian
markets, about 46 percent. In 2016, the Thai
industrial robot market had total sales of 2,646
units, ranking eleventh in the world. The IFR
suggested that Thailand’s market for
industrial robots would have average annual
growth of 19 percent, the highest in ASEAN
and fourth internationally after Brazil at 33 %,
India at 26%, and China at 22%.
In 2016, ASEAN countries using industrial
robots to replace human labor or nations
with robot density per 10,000 human
workers were led by Singapore with 488
industrial robots, Thailand with 45, Malaysia
with 34, Indonesia with 5, and Philippines
with 3.

Number of Installed Industrial Robots per 10,000
Manufacturing Industry Workers 2016
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โอกาสและศักยภาพ
การเติบโตของอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0
Opportunities and Growth Potential for
Industrial Robots under Thailand 4.0

ไทยแลนด์ 4.0 ก้าวสู่ยุคการ
พลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมไทย
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทโลกปั จ จุ บั น ที่ ก้ า ว
เข้ า สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ รั ฐ บาลไทย
ได้ ป ระกาศยุ ท ธศาสตร์ ไ ทยแลนด์ 4.0 เป็ น
วิ สั ย ทั ศ น์ เ ชิ ง นโยบายที่ ขั บ เคลื่ อ นประเทศ
โดยการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศสู่ “ระบบเศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
นวั ต กรรม” เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก าร
(Value-based Economy) โดยมี แ นวทาง
การเปลี่ ย นแปลงที่ สำ � คั ญ ได้ แ ก่ เปลี่ ย นจาก
การเกษตรแบบดั้ ง เดิ ม ไปสู่ ก ารเกษตรสมั ย
ใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย (Smart Farming) เปลี่ยนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและย่ อ มที่ ยั ง ใช้ ก ระบวนการผลิ ต
และการค้ า ในรู ป แบบดั้ ง เดิ ม (Traditional
SMEs) โดยรั ฐ บาลให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สู่ ก าร
เป็ น Smart Enterprises และปลุ ก Startups บริ ษั ท เกิ ด ใหม่ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง รวมทั้ ง
เปลี่ยนโครงสร้างภาคบริการจาก Traditional
Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ค่อนข้าง
ตํ่า ไปสู่ High Value Services และที่สำ�คัญ
คื อ การพั ฒ นาภาคแรงงานของประเทศจาก
แรงงานทักษะตํ่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และทักษะสูง
16
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Thailand 4.0 Refurbishes
Thai Industries
To match the present global context of
a fully digital era, the Thai government
declared the Thailand 4.0 policy vision to
impel the Kingdom to structural reform of
an economic system driven by innovation.
More value-added goods and services
and becoming a value-based economy
were goals. Significant changes included

from traditional to smart farming by
focusing on management and new
technology use; from small and
medium-sized enterprises (SMEs) with
traditional production processes and
trade to smart enterprises; stimulating
startups or new high-potential enterprises;
long-established services generating
low value to high value-added services;
and most important, developing
low-skilled workers to knowledgeable,
experienced, skilled workers.

CHAPTER 3
หุ่นยนต์ : กลไกสำ�คัญ
ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
สู่ระบบการผลิตอัตโนมัติ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
และมีบทบาทกับชีวิตมนุษย์จากการนำ�หุ่นยนต์
มาใช้งาน ตั้งแต่เป็นเครื่องมือในการผลิตสำ�หรับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม อีกทั้งยัง
ได้พฒ
ั นารูปแบบความสามารถหุน่ ยนต์ให้มคี วาม
หลากหลายเพื่อใช้งานในภาคบริการ ปัจจุบัน
อาจกล่ า วได้ ว่ า หุ่ น ยนต์ เ ป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานของ
อุตสาหกรรมภาคการผลิต และมีบทบาทสำ�คัญ
มากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อภาคบริการด้วย
สำ � ห รั บ ปั จ จั ย ภ า ย น อ ก ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ใ ห้
อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ทวีความสำ�คัญต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งแบบก้ า ว
กระโดด ได้แก่ ภาวะขาดแคลนแรงงานของภาค
อุ ต สาหกรรม และการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ที่ ท วี
ความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนา
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ผ่ า นการเพิ่ม
ผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง ยิ่งตอกย้ําให้การใช้งาน
หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเติบโต
อย่างมีนยั สำ�คัญในอนาคต
อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ (Robotics) เป็นอีกหนึง่
ภาคการผลิตที่รัฐบาลให้ความสำ�คัญในฐานะเป็น
อุตสาหกรรมทีม่ บี ทบาทต่อการขับเคลือ่ นนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 จัดเป็น 1 ใน 10 กลุม่ อุตสาหกรรม
เป้าหมายซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ
อนาคต (New Engine of Growth) และเป็น 1 ใน
5 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
รั ฐ บาลไทยเชื่อ มั่ น ว่ า การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
หุ่นยนต์จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้พ้นจาก

5 อุตสาหกรรมอนาคต (5 New S-Curved Industries)

อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์
Aviation and
Logistics

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ
Biofuels and
Biochemicals
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
Robotics

อุตสาหกรรมดิจิทัล
Digital

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Medical Hub

ประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นต� มาสู่การเป็น
ประเทศทีม่ รี ายได้ขน้ั สูง การผลักดันอุตสาหกรรม
หุน่ ยนต์ถอื เป็นอีกหนึง่ นโยบายเร่งด่วนทีภ่ าครัฐบาล
ให้ความสำ�คัญในลำ�ดับสูง อีกทั้งภาคเอกชนก็มี
ความเห็นสอดคล้องกัน และยังมีความต้องการ
นำ�เทคโนโลยีอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้
พัฒนาอุตสาหกรรมของตนเองเพื่อสร้างความได้
เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าของตนอีกด้วย

Robotics as the Main
Mechanism Driving Thailand
4.0 to Automation Production
Robotics technology advanced rapidly
and now plays increasing roles in daily life.
Starting as production instruments for
industry and agriculture, robotics developed
into different functional models in the
service sector. Today, robotics is a basic
production industry element, with an
increasing role in the future service sector.
External factors supporting the robotics
industry’s rise to become more essential
to the Kingdom’s economy included
industrial sector labor shortages and intense
business competition. These resulted in the
need to develop competitive advantage
through continual increase in productivity.
The growing trend of robotics in industry
sector clearly had significant implications
for the future.
Robotics as a production sector was
prioritized by the government to impel
the Thailand 4.0 policy. It is among the ten
target industries considered new engines of
future growth and among five new S-Curve
industries to help improve the Kingdom’s
economy escape from the middle-income
trap into a high-income country. Robotics
industry mobilization became urgent, in
line with the private sector, which sought
to apply its technology to their own
industries, further strengthening competitive
advantage.
ROBOTICS
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หุ่นยนต์ตอบโจทย์ข้อจำ�กัด
ประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนโฉมสู่
การผลิตสมัยใหม่
ประเทศไทยจั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ประเทศที่ ป ระสบ
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งค่าจ้างแรงงานยัง
มีการปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ประกอบ
กั บ โครงสร้ า งประชากรที่ ก้ า วสู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
(Aging Society) ทำ�ให้ประชากรวัยแรงงานมี
จำ�นวนลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การใช้
แรงงานมนุ ษ ย์ ก็ ยั ง มี ข้ อ จำ � กั ด กั บ งานในหลาย
ประเภท อาทิ งานที่ต้องใช้แรงงานหนักต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน งานที่ต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อม
ที่ไม่พึงประสงค์ หรือที่ต้องเสี่ยงอันตราย อาทิ
งานบนที่ สู ง หรื อ งานที่ ต้ อ งสั ม ผั ส สารเคมี
อั น ตราย รวมถึ ง งานที่ ต้ อ งการความละเอี ย ด
เที่ ย งตรง และแม่ น ยำ � สู ง ซึ่ ง ทางออกที่ ไ ด้ รั บ
การกล่ า วถึ ง อย่ า งมากในปัจ จุบัน คือ การนำ�
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ทดแทนแรงงาน
18
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มนุษย์ เพราะนอกจากจะช่วยลดปัญหาจากการ
ใช้ แรงงานตามที่ ก ล่ า วถึ ง ข้ า งต้ น แล้ ว ยั ง ช่ ว ย
เพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการ
ทำ � งาน ตลอดจนลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นแรงงานใน
ระยะยาวอีกด้วย
หุ่นยนต์ตามลักษณะการใช้งานสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
(1) หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial
Robot) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะแขนกลที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม
(2) หุ่นยนต์บริการ (Service Robot)
ซึ่งจำ�แนกย่อยได้อีก 2 ประเภท คือ หุ่นยนต์
บริการที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (Professional Use)
อาทิ หุ่ น ยนต์ ข นส่ ง หุ่ น ยนต์ ท างการแพทย์
หุ่ น ยนต์ ต้ อ นรั บ หุ่ น ยนต์ ก ารเกษตร หุ่ น ยนต์
ก่อสร้าง หุ่นยนต์ใต้น� หุ่นยนต์ทางการทหาร
และหุ่ น ยนต์ บ ริ ก ารที่ ใช้ ใ นครั ว เรื อ นหรื อ ใช้
เป็นการส่วนตัว (Personal and Domestic Use)
อาทิ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น หุ่นยนต์ตัดหญ้า หุ่นยนต์
ของเล่น

Robotics as a Solution for
Thailand on Limits in Shifting
to Smart Production
Thailand is among those countries facing
labor shortages. As wages gradually increase,
the population structure changes to an aging
society, with a continuously decreasing working
population. Human labor is limited in time and
duration for hard labor, hazardous, challenging,
or polluted environments, and high precision
tasks. Robotics and automation are solutions
to increase effectiveness, lessen errors and
reduce long-term overhead costs. There are
industrial robots, mostly factory mechanical
arms, and service robots. The latter may range
in purpose from transportation, medical care,
reception, farming, construction, submarines,
military, to household use such as vacuums,
lawnmowers, and toys.

CHAPTER003
CHAPTER:
ความต้องการใช้หุ่นยนต์ในภาค
อุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีการใช้หุ่นยนต์ใน
กระบวนการผลิตมีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น ขณะที่ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 85 ยังไม่มีการใช้หุ่นยนต์ช่วย แม้ว่าร้อยละ 70
จะมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่องจักรกลต่างๆ
ก็ตาม ทั้งนี้ มีโรงงานอุตสาหกรรมมากถึงร้อยละ 25 ที่
ยังใช้ระบบการผลิตแบบ Manual ซึ่งอาจส่งผลถึงความ
สามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ได้ โดยเฉพาะในโรงงานที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือ
ขนาดย่อม (SMEs)
ประเทศไทยมีการใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพิ่ม
ขึ้นจาก 251.5 พันล้านบาทในปี พ.ศ. 2553 เป็น 333
พันล้านบาทในปี พ.ศ. 2557 แต่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ภายในประเทศยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาค
การผลิต ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีรวม
กันทั้งสิ้นประมาณ 1,400,000 โรง แต่ผู้ออกแบบ ประกอบ
และติดตั้งหุ่นยนต์พร้อมระบบซอฟต์แวร์ตามความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมมีเพียง 200 รายเท่านั้น ส่งผลให้มี
ความต้องการนำ�เข้าหุ่นยนต์จากต่างประเทศเป็นจำ�นวน
มากในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 2557 พบว่า ประเทศไทย
ขาดดุลจากอุตสาหกรรมหุ่นยนต์สูงถึง 1.32 แสนล้านบาท

Automation 100%
5%
CNC and
handling robot
10%
Manual 100%
25%

Increasing Use
of Industrial
Robots
35%
in Thai Industry

CNC and
conveyer belt
25%

CNC and other
manual processes
35%

Increasing Use of Industrial
Robots in Thai Industry

System
Integrator (SI)
(200 corporations)

Manufacturing
Robots,
Manufacturing
Automatic
Machines

(SI) = corporations who
design, assemble, and
install industrial robot
software systems

Manufacturing
(140,000 Plants)

Although only 15 percent of Thai manufacturing
plants have used industrial robots, 70 percent
use computers to control machines. 25 percent
still have manual production systems, which
might affect national industrial competition,
especially for SMEs.
As Thailand’s industrial robot use increases,
robotics industry value has increased from
251.5 billion baht in 2010 to 333 billion baht
in 2014. Thailand has 1,400,000 manufacturing
plants, but only 200 corporations design,
assemble, and install industrial robot software
systems. This did not meet the demand, so
robots were imported from overseas. In 2014,
Thailand’s robot import deficit rose to 1.32
hundred billion baht.

CHAPTER 3
เปรียบเทียบการนำ�เข้า-ส่งออกหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย
Comparison of Robotic Import-Exports and Automation System in Thailand
นำ�เข้า / Import
ส่งออก / Export

พันล้านบาท
Billion baht

400
299

300
200

100

200

270

266

221

103

106

(2010)

(2011)

112

117

(2012)

(2013)

134

0
(2014)

ปี
year

ที่มา : รายงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตามมติคณะรัฐมนตรี, 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มูลค่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศไทย
Thailand Robotics Industry Value
พันล้านบาท
Billion baht

400

355

350
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250

251.5

328.5

333

(2013)

(2014)

274

200
150
100
50
0
(2010)

(2011)

(2012)

ที่มา : รายงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตามมติคณะรัฐมนตรี, 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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ประเทศไทยมีศักยภาพ
การลงทุนในอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์
อุ ต สาหกรรมหุ่ น ยนต์ ใ นประเทศไทยยั ง ไม่
สามารถพัฒนาได้ทันต่อความต้องการของภาค
อุตสาหกรรมในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโต
ได้ อี ก มากจากการเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ใ น
ภาคการผลิตจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย
เฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทั้ ง ภาคอุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิต
อาหารสำ � เร็ จ รู ป และอุ ต สาหกรรมแปรรู ป
สิ น ค้ า เกษตรซึ่ ง ประเทศไทยเป็ น ผู้ ผ ลิ ต และ
ส่ ง ออกสำ � คั ญ ของโลก จึ ง เป็ น ทั้ ง โอกาสการ
พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศ รวมทั้ง
เป็นโอกาสการลงทุนต่างประเทศของผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของโลก

นอกจากนี้ ยังพบว่าการใช้หุ่นยนต์ในภาค
บริการก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาสนใจ
และใช้งานหุ่นยนต์บริการแทนการทำ�งานบาง
อย่างด้วยตนเองมากขึ้น ประกอบกับโครงสร้าง
ประชากรของประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มรูปแบบ ล้วนส่งผลต่อความต้องการ
ใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวกในชีวิต
ประจำ � วั น เพิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ แนวโน้ ม การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศที่โน้มเอียงที่
จะมีการเติบโตไปในภาคบริการมากกว่าอีกด้วย

due to production technology
changes following the Thailand 4.0
policy. SMEs in automotive parts,
electronics, food processing, and
agricultural processing are leaders, of
which Thailand is already the most
significant producer and exporter. The
Kingdom’s robotics industry awaits
development, while international
robotics industry businesses take the
opportunity to invest overseas.
Robotics use in the service
sector continues to expand due to
Thailand’s Robotics Industry
changes in consumer behavior, preferring
Investment Potential
service robotics to personal labor. An
aging society increasingly appreciates
Although the Thai robotics industry having robotics facilitate daily chores,
cannot match industrial sector as national economic expansion shows
demand today, it is developing a service sector increase.
ROBOTICS
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การหนุนเสริมการเติบโต
ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์กับ
อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย
Support and Promotion for the Growth
of Robotics Industry and Other Core
Industries in Thailand

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์มีบทบาทสำ�คัญในฐานะเครื่องมือการผลิตที่จำ�เป็น
อย่างยิ่งในหลาย ๆ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มี
การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ต้องการความแม่นยำ�และเที่ยงตรงอย่าง
ยิ่งยวด อีกทั้งหากพิจารณาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เองแล้ว
พบว่า เป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภาคส่วนอื่นๆ
ทั้งการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือหรือชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ (Hardware) ระบบ
สมองกล (Software) ผู้ออกแบบประกอบและติดตั้งตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม (System Integrator) รวมถึงการซ่อมแซมและบำ�รุง
รักษาให้ระบบหุ่นยนต์ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Repairs and
Maintenance) ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ประเภทของหุน่ ยนต์ กับภาคอุตสาหกรรมและบริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถ
แสดงได้ตามภาพต่อไปนี้ โดยในแผนภาพดังกล่าวระบุถึงรายละเอียดที่
หุ่นยนต์มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวอย่างอุตสาหกรรมที่มีความสำ�คัญและน่าสนใจ
ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการใช้
หุ่นยนต์เข้าไปเป็นเครื่องมือช่วยผลิตในทุกขั้นตอนการผลิต
The robotics industry provides production instruments, especially
for large-scale industries requiring advanced technology, high
precision, and accuracy. The robotics industry supply chain
impacts the economic system of other sectors, including
equipment, tool, and hardware production of robotics, software,
system integrators, repairs, and maintenance.
The chart below illustrates robotics industry supply
chain connections. Robot types with associated industries and
services are shown with pertinent details. Examples include the
automotive and electronics industries, in which robots serve in
production processes.
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CHAPTER 4
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสำ�คัญ
(Supply Chain and Application of Robotics Industry on Other Core Industry)
Parts Manufacturers
• Robot Structure, metal
and plastic parts
• Controller and actuators
• Sensors

Software Developers
• PLC
• Embedded Software
• Cognitive and
monitoring modules

Integrators / Builders
Installing of robotics system
and automation plant

Repairs
and Maintenance

ROBOTS

Industrial Robot

Service Robot

อุตสาหกรรมยานยนต์
Automotive

หุ่นยนต์ขนส่ง
Transport Robot
Electronics Industry

อุตสาหกรรมเหล็ก
Steel Industry
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
Food Processing Industry

หุ่นยนต์การทหาร
Military Robot
หุ่นยนต์เฉพาะประเภทอื่นๆ
Other Specific Types
of Robot

Assembly
and Test

Engine
Productions
Components
Productions

Automotive
Assembly

Robot

Robot

หุ่นยนต์ทางการแพทย์
Medicals Robot
Robot

Robot

อุตสาหกรรมยาและเครือ่ งสำ�อาง
Pharmaceutical and
Cosmetics Industry

Raw Material

Component
Manufacturing
Manufacturing
System

อุตสาหกรรมยางและพลาสติก
Rubber and Plastic Industry

Automotive Industry

หุ่นยนต์บริการในครัวเรือน
Household Robot

Semiconductor

อุตสาหกรรมประเภทอืน่ ๆ
Other Industries
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Industry

หุ่นยนต์ต้อนรับ
Reception Robot

ที่มา : ดัดแปลงจาก (1) Institute of Field Robotics, Robotics: State of Practice in Thailand. (2) Bolliger & Company (Thailand), Automobile and Parts.
(3) IDC Manufacturing Insights, Economic drivers, challenges creating regional electronics industry
Source: Adapted from (1) Institute of Field Robotics, Robotics: State of Practice in Thailand. (2) Bolliger & Company (Thailand), Automobile and Parts.
(3) IDC Manufacturing Insights, Economic drivers, challenges creating regional electronics industry. ROBOTICS INDUSTRY REPORT
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ประเทศไทยเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ทั้งส่งเสริมการลงทุนและ
สนับสนุนการใช้งานในประเทศ

Thailand Expedited Robotics Industry
Development for Investment
Promotion and Domestic Use

สำ � นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ดำ � เนิ น การตามนโยบาย The Board of Investment (BOI) supported the Thailand 4.0 policy
ไทยแลนด์ 4.0 โดยกำ�หนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนสำ�หรับประเภทกิจการ by arranging investment promotion for enterprises involved with
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
the robotics industry:

ประเภทกิจการ
Types of Enterprises

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
Exemption of Corporate Income Tax

บริการออกแบบทางวิศวกรรม
Engineering Design Service

8 ปี (ไม่จำ�กัดวงเงิน)
8 years (unlimited amount)

ผลิตเครื่องจักร/อุปกรณ์อัตโนมัติที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม
(มีขั้นตอนพัฒนาและออกแบบระบบอัตโนมัติและ/หรือออกแบบระบบควบคุม
การปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกล)
Manufacturing machines/automatic tool with engineering design
(development and design processes for automation system and/
or computerized control design processes)

8 ปี (ไม่จำ�กัดวงเงิน)
8 years (unlimited amount)

ผลิตเครื่องจักร/อุปกรณ์อัตโนมัติที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม
(มีขั้นตอนออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกล)
Manufacturing automated machine/tools with engineering
design (computerized control system design processes)

8 ปี
8 years

ประกอบหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือชิ้นส่วน
Manufacturing robotics or automated instruments or parts

5 ปี
5 years

ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2560, มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ.
หมายเหตุ : (1) นอกจากภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ยังจะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก รวมถึงสิทธิและประโยชน์
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น การถือครองที่ดิน วีซ่า และใบอนุญาตทำ�งาน เป็นต้น
(2) รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ E-mail: roboauto@boi.go.th
Source: BOI, 2017, Investment Promotion Measures for Robotics and Automation Industries.
Note: (1) Apart from corporate income tax exemption, investors receive import duty exemption for machines and raw
materialsfor manufacture and export as well as non-cash incentives such as estate availability and visa and work permits.
(2) For more details, contact roboauto@boi.go.th
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สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(สกพอ.) ได้กำ�หนดให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การส่งเสริมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่ง
ผู้ลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในเขตพื้นที่นี้จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ดังนี้
(1) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนานสูงสุด 15 ปี
(2) ยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับเครื่องจักร วัตถุดิบ ที่นำ�เข้ามาผลิต
เพื่อส่งออก และของที่นำ�เข้ามาเพื่อการวิจัยและพัฒนา
(3) ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนการวิจัย และ พัฒนา
การส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
(4) ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดินเพื่อประกอบกิจการ ที่ได้รับ
การส่งเสริม
(5) ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุถึง 50 ปี และสามารถพิจารณา
ต่ออายุอีก 49 ปี
(6) อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 17 (ตํ่าที่สุดในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน) สำ�หรับผูบ้ ริหาร ผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือนักวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามทีก่ �ำ หนด
(7) มีระบบ One-stop Service อำ�นวยความสะดวกให้กบั นักลงทุน
ให้บริการข้อมูลข่าวสารการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ
การค้าและการส่งออกนำ�เข้าในจุดเดียว
(8) กำ�หนดวีซ่าทำ�งานมีอายุนาน 5 ปี เพื่อดึงดูดนักลงทุน
ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก

The Eastern Economic Corridor Office in Thailand (EEC)
put the robotics industry among those receiving investment
promotion in the EEC, with investors receiving the following
incentives:
(1) Corporate income tax exemption for up to 15 years.
(2) Import duty exemption for machines and raw
materials brought for production and export and products
that brought for research and development (R & D).
(3) Research investment financial support as well as
innovation and human resources development for the
target industry.
(4) Permission to occupy estates for businesses
receiving investment promotion.
(5) Permission to rent Royal estates for 50 years, with
possible contract renewal for a further 29 years.
(6) Personal income tax rate of 17 percent (lowest in
ASEAN) for qualified executives, experts, and researchers.
(7) One-stop Service Center to facilitate investor
information on permission applications on trade, imports,
and exports.
(8) 5 year work permits for international investors,
experts, and scientists.

มาตรการกระตุ้นให้ SMEs นำ�หุ่นยนต์
มาใช้ในโรงงาน

Measures to Promote Robot Use
in SME Factories

1. สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำ�หนดนโยบายลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคล 3 ปี (วงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุน) สำ�หรับกิจการ
ที่นำ�หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ
บริการ โดยขยายให้ครอบคลุมประเภทกิจการที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก
ซึ่งเดิมไม่อยู่ในขอบข่ายการให้การส่งเสริม
2. กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนเงินกูด้ อกเบีย้ ตํา่ ให้กบั SMEs เพือ่
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้หนุ่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ ผ่านกองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และกองทุนอื่นๆ
3. กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และศูนย์
ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจัดให้มีโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์ ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบ
หุ่นยนต์ (System Integrator) เข้าไปให้คำ�ปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ขั้นสูงให้กับ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ และจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ
(Lean Automation System Integrator) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ไทยและญี่ปุ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เทคโนโลยีและ
ทดลองการใช้งานหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

1. The BOI set a corporate income tax exemption for
3 years (with total amount under 50 percent of investment capital).
Coverage was expanded to include previously uncovered
enterprises unused to high technology, as well as those using
robots and automation systems to improve production and services.
2. With an SME fund and other funds, the Ministry of Industry
supports low-interest loans for SMEs to increase productivity by using
robots and automation, adding to government-business cooperation.
3. The Ministry of Industry, through the Department of
Industrial Policy and Promotion in cooperation with the Federation
of Thai Industries (FTI), Board of Trade of Thailand and Excellence
Center on Robotic Technology and Automation System,
organized a project on increasing production effectiveness by
robot use. System integrator experts were sent to SME plants
to offer counsel about technology transfer and train personnel.
A learning center for lean automation system integrators (LASIs)
was also established in collaboration with the government of
Japan. It serves as a center for entrepreneurs to learn technology
and give robots trial runs in production processes under
supervision from engineering experts.
ROBOTICS
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นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา
จั ด งานด้ า นกิ จ กรรมที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาการ
เร่งส่งเสริมการวิจัยเพื่อ
ยนต์ ซึ่งมีอยู่หลากหลาย อาทิ การแข่งขัน
สร้างนวัตกรรม และพัฒนา หุหุน่น่ ยนต์
การจัดชมรม การอบรม และความร่วมมือ
ทักษะความรู้ของแรงงาน
ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนต่างๆ อีกทัง้
ยั ง เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาที่ มี
รองรับอนาคตการเติบโต
ความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ
นานาชาติในหลายรายการ เช่น World Robocup
รั ฐ บาลไทยโดยความร่ ว มมื อ กั บ ภาคส่ ว น (Rescue Robot) World Robocup (Small
ต่างๆ ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Size Leage) World Robocup (Humanoid
เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ (Center of Kid Size) และ ABU Robot Contest เป็นต้น
Robotic Excellent: CoRE) ซึ่งเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน
จากทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงสถาบันการศึกษา
8 สถาบัน ได้แก่ สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบัน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิทยาการหุน่ ยนต์
ภาคสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ มหาวิ ท ยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำ�หนดเป้าหมายร่วมกัน
เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบให้ได้อย่างน้อย 150
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภายในช่ ว งระยะเวลา 5 ปี โดยได้ม ี
การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงไปแล้วในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2560
การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาการหุน่ ยนต์ใน
ประเทศไทย มีการดำ�เนินงานครอบคลุมทุกระดับ
การศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษา ซึ่งได้คำ�นึงถึงการบูรณาการความรู้
ทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์หลายสาขาเข้า
ด้วยกัน สำ�หรับแนวทางส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนการสอนเกีย่ วกับวิทยาการหุน่ ยนต์
ทีไ่ ด้มกี ารดำ�เนินการในปัจจุบนั สามารถจำ�แนกได้
เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
(1) ระบบอุตสาหกรรมระบบการผลิตทีเ่ ป็น
แบบไม่ต่อเนื่อง เป็นหลักสูตรในกลุ่มวิศวกรรม
อุตสาหการ
(2) ระบบอุ ต สาหกรรมแบบต่ อ เนื่ อ ง
จัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมแบบป้อนกลับ
ที่ต้องใช้พื้นฐานการควบคุมแบบ Real Time
เป็นหลักสูตรในกลุม่ วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
และวิศวกรรมเครื่องกล แต่หากมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ระบบอุตสาหกรรมทางเคมี ก็จำ�เป็นต้องเรียนรู้
The government, in cooperation with
เนื้อหาในกลุ่มวิศวกรรมเคมีด้วย
(3) ด้านระบบแบบต่อเนือ่ งและไม่ตอ่ เนือ่ ง different sectors, established a Center
ซึ ่ งเป็ น ระบบอั ต โนมั ต ิ จะเป็นหลักสูต รแบบ of Robotic Excellence (CoRE), a network
between government agencies and the
สหวิทยาการ

ส่งเสริม
ให้สถาบันการ
ศึกษาจัดงาน
ด้านกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาการหุ่นยนต์

Expedited Research
Promotion to Build
Innovation and Labor
Skills to Support the
Robotics Growth in
the Future
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local and international private sector
as well as educational institutes such
as the Thai-German Institute, Electrical
and Electronics Institute, Institute of Field
Robotics at Chulalongkorn University,
Mahidol University, King Mongkut’s University
of Technology North Bangkok, Khon Kaen
University, and Chiang Mai University. All
agencies set targets to produce robot
prototypes for 150 products in 5 years, after
signing a Memorandum of Understanding
(MOU) on August 2017.
A related study on robotic technology
in Thailand covered all levels of education,
especially university and vocational schools,
focusing on knowledge integration in
engineering and related sciences. Methods
to promote and develop robotics
learning and teaching processes included:
(1) Industry systems with discontinuous
production processed, as in food
engineering curricula.
(2) Real time control in electrical,
electronics engineering, and mechanical
engineering curricula. If chemical
engineering applies, it will be separately
studied.
(3) Discontinuous and continuous
automated systems as classified by
interdisciplinary studies.
Educational institutions also organized
relevant activities including a robotics
competition, established robotics clubs,
organized training and promoted
collaboration between universities and
the private sector. Opportunities were
made for students to participate in
international robotic competitions such as
developing rescue robots, small-sized
robots, humanoid kid-sized robots at
RoboCup, an annual international robotics
competition proposed and founded in
1996, and the ABU Asia-Pacific Robot
Contest (ABU Robocon), an Asian Oceanian
College robot competition, founded in
2002 by Asia-Pacific Broadcasting Union.

ROBOTICS
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พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกและ
เมืองแห่งไมซ์

East Economic Corridor and MICE City

การพัฒนาเชิงพื้นที่อีอีซี :
การพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
รัฐบาลภายใต้การนำ�ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำ�หนดนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลักดันให้สังคมไทยก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) เต็มรูปแบบ เพื่อนำ�ไปสู่การยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศให้ทดั เทียมกับประเทศพัฒนาแล้ว รัฐบาลได้ให้ความสำ�คัญกับการลงทุนด้านการศึกษา
วิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดการนำ�สิง่ ประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ นำ�ไปสู่การค้าขายระหว่างประเทศ มุ่งเป้าสู่การเป็นประเทศแห่งการค้า (Trading Nation) โดยกำ�หนด
เป้าหมายสำ�คัญสุดท้าย คือ การยกระดับรายได้ประชากรต่อหัวของคนไทยให้สงู ขึน้ เพือ่ ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก
การติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางประเทศไทยเป็นชาติท่ี “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” บรรลุสกู่ ารเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ภายในปี พ.ศ. 2579 รัฐบาลได้จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
การพัฒนาประเทศระยะยาว โดยมียุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ คือ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ให้ความสำ�คัญกับเศรษฐกิจภาคบริการ การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งได้จัดทำ�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565)
เพื่อกำ�หนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะปานกลางที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนา
ประเทศระยะยาว นับเป็นความต่อเนื่องของนโยบายการพัฒนาประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ให้ประชาคมโลกทราบว่าประเทศไทย
กำ�ลังก้าวสู่ยุคสมัยใหม่แห่งการพัฒนาประเทศที่มุ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่ สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาของประเทศชั้นนำ�ของโลกทั้งเยอรมนี จีน เพื่อยกกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้
ก้าวกระโดดสู่ชาติระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด “ไทยแลนด์ 4.0” ให้เห็น
ผลสำ�เร็จ รัฐบาลได้นำ�ร่องอย่างเป็นรูปธรรมโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เห็นชอบการ
ดำ�เนินงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด
ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอันเป็นพื้นที่ตง้ั
ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการสำ�คัญของประเทศทีม่ สี ดั ส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศถึงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2557
โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่อีอีซี มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับพื้นที่ 3 จังหวัดให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำ�ของเอเชียโดยการ
พัฒนาการเชือ่ มโยงของระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ สนามบิน ถนน และรถไฟความเร็วสูง การส่งเสริมการพัฒนาเมือง

EEC Area-Based Development: Thailand’s Sustainable Future
The Thai government, seeking development by innovation and technology to be a knowledge-based
economy, aims to enhance national competitiveness. Prioritizing investment in scientific and technological
research will promote innovation in commercial goals to boost international trade. The goal is to increase
Thai per capita income, escaping the middle-income trap for a secure, prosperous, and sustainable status.
By 2036, the plan is to become a developed country. In 2017, a 20 year strategic plan was drafted
for long-term development. It enhances national competitiveness; heeds the service sector; and usesscience,
technology and innovation to develop the national economy. The 12th National Economic and Social
Development Plan (2017-2022) was also drafted for medium-term goals, adding up to the first continual
national development plan in Thai history. The government declared the Thailand 4.0 policy to convey internationally
a strategic plan on national development driven by digital technology and innovation to enhance national
competitiveness to the forefront of the ASEAN region. On June 28, 2015, the Thai cabinet implemented an Eastern
Economic Corrido (EEC) development project across Chonburi, Rayong, and Chachoengsao provinces. The eastern
seaboard, already the site of significant industrial and service sectors generating 30 percent of the national GDP in
2014, would be further enhanced.

CHAPTER 5
และสภาพแวดล้อมเมือง การอำ�นวยความสะดวกและการให้สิทธิประโยชน์
ด้านการลงทุน การสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขน้ั สูงและการท่องเทีย่ ว
โดยมีเป้าหมายเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่อีอีซีเป็นโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับความ
สามารถการแข่งขันของประเทศ เป็นการช่วงชิงความได้เปรียบในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัยความได้เปรียบจากตำ�แหน่งที่ตั้ง จากการ
ที่พื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าวตั้งอยู่ศูนย์กลางของอาเซียน สามารถเชื่อมโยงได้
ทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่ในทะเล และประเทศสมาชิกอาเซียนที่
ตั้งอยู่บนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นประเทศที่เศรษฐกิจกำ�ลังขยายตัวในอัตราที่สูง
ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา รวมทั้งเวียดนาม ประเทศเหล่านี้
เป็นเป้าหมายรองรับการลงทุนจากต่างประเทศที่สำ�คัญในอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเข้มข้น ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่สูง นอกจากนั้น พื้นที่อีอีซี
ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังอินเดีย จีน ซึ่งกำ�ลังดำ�เนินนโยบาย “One Belt
One Road” ที่มีเป้าหมายเชื่อมโยงจีนกับพื้นที่สำ�คัญของโลก
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EEC area-based development aims to develop
a leading Asian economic area by connecting airport, road, and
high-speed rail infrastructure, promoting urban and environmental
development, providing facilitation and investment incentives,
and supporting high technology industries and tourism.
The ultimate goal is sustainable development and the
well-being of citizens. Chonburi, Rayong, and Chachoengsao
are situated at the center of the ASEAN region, to which they
are connected by land and sea. Laos PDR, Cambodia, Myanmar,
and Vietnam have high economic growth rates as targets
for labor intensive industry investment. The EEC can also
connect with India, as China prepares its One Belt One
Road policy, connecting with major areas.

ทุ่มลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร
เพื่อดึงดูดการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ใ ห้ มี
ความเป็นรูปธรรม คณะกรรมการนโยบายการ
พั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก
ซึง่ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มมี ติในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560
เรื่ อ งการจั ด ทำ � แผนการพั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งหมด 8 แผน
ซึ่งแต่ละแผนจะเชื่อมโยงกันนำ�ไปสู่การพัฒนา
พื้ น ที่ อี อี ซี อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบเป็ น รู ป ธรรมและ
ยั่งยืนในทุกมิติ
แผนการพัฒนาพื้นที่อีอีซีทั้งหมด 8 แผน
ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
ประกอบด้วย โครงการสนามบินอู่ตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก รถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3
ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ศูนย์ซ่อมอากาศยาน
อู่ตะเภา เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัล นอกจากนั้น ยังมีแผนปฏิบัติการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การส่งเสริม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรม
ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม รายได้ ดี แ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สุขภาพ อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
อุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและเคมี ชี ว ภาพ
และอุตสาหกรรมดิจิทัล
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกยังได้อนุมัติแผน
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย
และเทคโนโลยีในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาและส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวันออก แผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองใหม่
และชุมชน แผนปฏิบัติการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจ

Large Budget Allocations
to Build Comprehensive
Infrastructure Attracting
Investment in Ten
Future Industries
To mobilize area-based development,
on April 5, 2017 the EEC Board devised
a sequence of interconnected and
multidimensional EEC area development
plans. They comprise an operations plan
to develop infrastructures within the EEC
area with the following approved projects:
U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport.
and eastern aviation city; high speed trains
connecting 3 airports; Mab Tapud port
phase 3; Laem Chabang port phase 3;
U-Tapao airplane maintenance center;
and an industrial and digital innovation
promotion area. Operational plans were
also developed for future automotive;
smart electronics; agriculture and
ROBOTICS
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CHAPTER 5
และศูนย์กลางการเงินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก แผนปฏิบตั กิ ารประชาสัมพันธ์
และการสร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดำ � เนิ น โครงการกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ร ะเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แผนปฏิบัติการ
การเกษตร ชลประทาน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
ในการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมใน 10
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย และเพิ่ม
ความร่วมมือทางธุรกิจตามนโยบายอุตสาหกรรม
4.0 ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีทส่ี ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั เศรษฐกิจ
ของประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
และหน่วยงานของรัฐ รวมทัง้ หน่วยงานภาคเอกชน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง ได้ ขั บ เคลื่ อ นความร่ ว มมื อ กั บ
หลากหลายองค์กรของประเทศต่างๆ ทัง้ การลงนาม
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและ
อุตสาหกรรมของญี่ปุ่น การลงนามความร่วมมือ
กั บ เครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมชี ว การแพทย์ แ ห่ ง เมื อ ง
โกเบ หรือ KOBE Biomedical Innovation
Cluster (KBIC) การลงนามความร่วมมือกับ
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
(JICA) และความร่วมมือกับบริษัท HITACHI
ของญี่ปุ่น ทั้งยังมีการร่วมมือระหว่างธนาคาร
ซีไอบีซี (CIBC) จากจีนซึ่งร่วมมือกับสมาคม

ธนาคารไทย การร่วมมือกับองค์การสภาพัฒนา
การค้าฮ่องกง (HKTDC) นอกจากนี้ยังมีการลงนาม
ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รระหว่ า งประเทศอย่ า ง
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Industrial Development
Organization: UNIDO) ความร่วมมือที่ได้ลงนาม
เหล่ า นี้ จ ะนำ � ไปสู่ ก ารลงทุ น ในโครงการของ
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่
ประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีสาระ
สำ�คัญ คือ การกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการ
บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 3 จังหวัดภาค
ตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
เพือ่ การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบคมนาคม ระบบการขนส่ง และ
การอำ�นวยความสะดวกในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
และกำ�หนดนโยบายของรัฐที่จะต้องดำ�เนินการ
ในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
อันจำ�เป็น และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จใน
เขตพื้นที่นั้น รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์บางประการ
แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การค้า การบริการ หรือบริการอื่นใดที่ประกอบ
กิจการในเขตพื้นที่นั้น ส่งเสริมและดึงดูดให้มีการ
ลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น จากในประเทศและต่ า งประเทศ
การพัฒนาเชิงพื้นที่อีอีซีเป็นนวัตกรรมเชิง

นโยบายการพัฒนาครบวงจรของประเทศไทยเพือ่
ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ มุ่งเน้น
ความสำ�เร็จระยะยาว โดยคำ�นึงถึงเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
การพั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
แรงงาน การให้ความสำ�คัญกับมิติสิ่งแวดล้อม
รวมทั้ ง คำ � นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนใน
พื้นที่ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และมี ค วามคล่ อ งตั ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ได้กำ�หนด
แนวทางและวิธกี ารจัดการพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน อันเป็นการลบล้างจุดอ่อนของประเทศไทย
เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันระหว่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่อีอีซีในช่วง 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564) คื อ การพั ฒ นาพื ้ น ที ่ ท ั ้ ง
3 จังหวัด สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและ
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ก่อให้เกิดเงิน
ลงทุนประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท สามารถลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ได้ 400,000 ล้านบาทต่อปี
เพิ่มฐานภาษีใหม่ให้แก่รัฐ 100,000 ล้านบาทต่อปี
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สามารถยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และรายได้ ข อง
ประชาชน โดยมีเป้าหมายสำ�คัญ คือ เศรษฐกิจ
ขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปี เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น
1 แสนคนต่อปี และเพิ่มจำ�นวนนักท่องเที่ยวใน
พื้นที่ 10 ล้านคนต่อปี

8 แผนการพัฒนาพื้นที่อีอีซี
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1. แผนปฏิบัติการ
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานภายในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

2. แผนปฏิบัติการ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

3. แผนปฏิบัติการ
การพัฒนาบุคลากร
การศึกษา การวิจัย
และเทคโนโลยีในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

5. แผนปฏิบัติการ
การพัฒนาเมืองใหม่
และชุมชน

6. แผนปฏิบัติการการ
พัฒนาศูนย์กลางธุรกิจ
และศูนย์กลางการเงินใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก

7. แผนปฏิบัติการการ
ประชาสัมพันธ์และการสร้าง
กระบวนการมีสว่ นร่วมในการ
ดำ�เนินโครงการกับประชาชน
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
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4. แผนปฏิบัติการ
การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก
8. แผนปฏิบัติการ
การเกษตร ชลประทาน
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

bio-technology; food processing; high-end
and health-care tourism; robotics; aviation
and logistics; complete medical service;
bio-fuel and bio-chemical; and digital
target industries.
The EEC Board also approved
operations plans to support area-based
EEC development in human resources
development, education, and research
and technology; tourism; new urban areas
and communities; business and financial
centers; public relations and supporting local
resident participation; agriculture, irrigation
and environment.
The goal is to urge collaboration for
enhancing the industrial structure of target
industries and to strengthen business
cooperation according to Thailand 4.0.
Further EEC advances included
MOUs signed by the Ministry of Industry
of Thailand and the Ministry of Economy,
Trade and Industry of Japan; Kobe
Biomedical Innovation Center (KBIC);
Japan International Cooperation Agency
(JICA); and Hitachi, Ltd. Further cooperation
was established between the Thai Bankers’
Association and CIBC Bank of China;
Hong Kong Trade Development Center;
and the United Nations Industrial

		 The goal is to urge
		collaboration for
enhancing the industrial
structure of target industries
Development Organization (UNIDO) to
encourage investment in Thai industrial
projects.
On February 8, 2018, the National
Legislative Council (NLC) approved the
Eastern Economic Corridor Act B.E. 2561,
establishing criteria and management
approaches for development in Chonburi,
Rayong and Chachoengsao provinces.
Communications, transportation, and
facilitation infrastructure would be
integrated in the special economic zone.
Public development policy of the zone
was also established to achieve the
required infrastructure and public
facilities. Other innovations included
a one-stop service center and incentives
for manufacturers and area business
people in commerce, trade, and
services, to attract international and local
investment.

EEC area development is an innovative
Thai policy for modernization, focusing on
long-term success and sustainable goals.
Technological development and innovation
are prioritized as environmentally friendly,
preserving quality of life for local residents.
The program should lead to international
competitive advantages.
Targets of EEC development from
2017 to 2022 include becoming the most
up-to-date ASEAN special economic
zone, generating investment capital of
1.5 trillion baht. Logistics costs should fall
to 400,000 million baht annually, while
governmental tax base should expand to
100,000 million baht yearly. National
competitiveness, citizens’ quality of life
and income should improve with a target
of 5 percent annual economic growth,
100,000 added jobs, and 10 million
tourists more tourists yearly.
ROBOTICS
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CHAPTER 5
พื้นที่ EEC เป้าหมายหลัก
ของการลงทุนใน
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
พื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษซึ่ ง ประกอบ
ด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี เป็นพื้นที่
เป้าหมายของการลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
เนือ่ งจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนของสำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ให้แรงจูงใจ
การลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในระดับที่สูง
ผนวกกับภาครัฐให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรม
ของไทย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่ อ มปรั บ เปลี่ ย นระบบการผลิ ต ไป
ใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติและใช้หุ่นยนต์
มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้หุ่นยนต์
ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
จากตัวเลขอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พบว่าตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติส่งเสริม
การลงทุนในกิจการประกอบหุน่ ยนต์หรืออุปกรณ์
อัตโนมัตแิ ล้วจำ�นวน 14 โครงการ มูลค่าการลงทุน
กว่า 1,400 ล้านบาท นอกจากนัน้ ยังได้อนุมตั ขิ ยาย
การลงทุนของบริษทั ทีล่ งทุนในกิจการผลิตหุน่ ยนต์
ทีไ่ ด้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542
กว่า 400 ล้านบาท เพื่อติดตั้งโครงการผลิต
หุ่นยนต์ รวมทั้งมีบริการซ่อมแซมหุ่นยนต์ที่ผลิต
เอง ซึ่งจะช่วยทดแทนการนำ�เข้าหุ่นยนต์และ
เครือ่ งจักรสำ�หรับงานอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ
นอกจากนั้น บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ยังได้จัดตั้ง
ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า สำ � หรั บ หุ่ น ยนต์ แ ละระบบ
อัตโนมัติ ตลอดจนการให้บริการ ให้คำ�ปรึกษา
เกีย่ วกับการออกแบบและอบรมการใช้งานหุน่ ยนต์
และระบบงานอัตโนมัติให้กับลูกค้า
ยอดการขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
และการขยายการลงทุ น ของบริ ษัท สะท้ อ นให้
เห็ น ถึ ง ผลของมาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล รวมทัง้ ยังแสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความมั่ น ใจต่ อ ศั ก ยภาพและความ
แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมและภาคบริการของ
ประเทศไทย ซึ่งมีส่วนสำ�คัญที่จะช่วยผลักดัน
34

INDUSTRY REPORT

ROBOTICS

ให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้
สำ�นักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กรศ. หรือ EEC)
ได้มอบหมายให้การนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
จัดหาพื้นที่สำ�หรับรองรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ซึ่งได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง พร้อมทั้งมอบหมาย
ให้การนิคมแห่งประเทศไทยประสานหารือกับ
ภาคเอกชนซึ่งประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และ
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช เพื่อจัดหาพื้นที่ไม่
ต�กว่า 500 ไร่ สำ�หรับเป็นโมเดลตัวอย่างรองรับ
การลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

Developing the EEC
into a Target Robotics
Industry Investment Area
Chachoengsao, Rayong and Chonburi
Provinces are robotics industry target
investment areas. The BOI provided
exclusive robotics industry investment
promotion measures along with public
sector promotion. Thai entrepreneurs,
mostly of SMEs, were encouraged to
adapt production systems to use more
automation and robotics, creating higher
future domestic robotics demand.
BOI statistics indicate that from

2016 to mid-2017, investment promotion
was approved for 1,400 million baht of
investment capital for 14 projects involving
roboticsassemblyandautomaticequipment
companies. BOI extended investmentin
companies involved in the robotics
industry since 1999. 400 million baht was
spent to establish robotics production
projects and maintenance services to
remove the need for importing robotics
and industrial machines. An exhibition
center for robotics and automation
systems was opened, providing consulting
services on design and training about
customer robotics and automation system
usage.
The results in governmental target
industries reflected investment promotion
and extension efforts. Thai industrial and
service sector strength and potential will
surely lead the Kingdom to become an
ASEAN robotics industry hub soon.
The EEC tasked the Industrial Estate
Authority of Thailand (IEAT) to procure
robotics industry areas, including Mabtapud
Industrial Estate in Rayong and Laem
Chabang Industrial Estate in Sriracha.
The IEAT was also asked to consult with
the private sector Amata Nakorn, Amata
City, and Hemaraj industrial estates
to procure at least 2,048,000 sq. m.
as management models supporting
robotics industry investment.

		
Thai industrial and
		
service sector strength
and potential will surely lead
the Kingdom to become an ASEAN
robotics industry hub soon

CHAPTER 5
เมืองพัทยาก้าวสู่การเป็น
“ไมซ์ซิตี้” ที่เปี่ยมล้นด้วย
พลังการเติบโต
นโยบายการพัฒนาพืน้ ทีอ่ อี ซี ที จ่ี ะนำ�ไปสูก่ ารลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเกิดการจ้าง
งานของกลุ่มชาวต่างชาติและคนไทย ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยหนุนเสริมและขับเคลื่อนให้เมืองพัทยา ซึ่ง
เป้าเป็นหมายของการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว
ที่สำ�คัญอยู่แล้ว สามารถก้าวสู่การเป็น “ไมซ์ซิตี้”
เพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีคุณภาพ
สูงได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ทั้งนักท่องเที่ยว
กลุ่ ม ไมซ์ ที่ เ ดิ น ทางมาร่ ว มประชุ ม ของบริ ษั ท
(Meetings) นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์เพื่อเป็นรางวัล
(Incentives) และนักท่องเทีย่ วกลุม่ ไมซ์ทเี่ ดินทาง
มาร่วมการประชุมนานาชาติ (Conferences) ร่วมงาน
แสดงสินค้า (Tradeshows) และนิทรรศการ
(Exhibitions) รวมทัง้ กิจกรรมธุรกิจอืน่ ๆ (Business
Events) เนือ่ งจากพืน้ ทีอ่ อี ซี เี ป็นพืน้ ทีเ่ ชิงเศรษฐกิจ
ทีเ่ ป็นศูนย์กลางระดับภูมภิ าค พร้อมกับมีการเชือ่ มต่อ
ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพทั้งการเดินทาง
ด้วยสายการบินผ่านสนามบินอู่ตะเภาซึ่งสามารถ
เชื่อมต่อกับสนามบินสุวรรณภูมิด้วยระบบรถไฟ
ความเร็วสูงที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้
ดำ�เนินโครงการเมืองแห่งไมซ์หรือไมซ์ซิตี้ (MICE
City) เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายและขยายตัว
ของกิจกรรมไมซ์ไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดที่สำ�คัญ
ของประเทศไทย โดยในขั้นต้นได้กำ�หนดให้
เชียงใหม่ เมืองพัทยา ขอนแก่น และภูเก็ต เป็น
ไมซ์ซิตี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำ�คัญ
เพื่ อ ตอบสนองนโยบายเศรษฐกิ จ ภู มิ ภ าคของ
รั ฐ บาลที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด การกระจายรายได้
การกระจายโอกาสและความเจริ ญ ไปยั ง พื้ น ที่
ต่างจังหวัด เนื่องจากการจัดกิจกรรมไมซ์ในต่าง
จั งหวั ด จะนำ � ไปสู่ ก ารสร้างรายได้ใ ห้ภาคธุรกิจ
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นพื้ น ที่ ต่ า ง
จังหวัดมากกว่าการท่องเที่ยวทั่วไป รวมทั้งนำ�ไปสู่
การกระตุ้นให้เกิดการค้าและการลงทุนในพื้นที่
ต่างจังหวัด เนื่องจากการจัดกิจกรรมไมซ์นำ�ไปสู่
การสร้างโอกาสทางธุรกิจ เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ
รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ความรู้ใหม่จากการเยี่ยม

ชมงานแสดงสิ น ค้ า การนำ � เสนอเทคโนโลยี
นวัตกรรม และความรู้ใหม่ที่สามารถนำ�ไปสู่การ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรม เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อมากขึ้น
รวมทัง้ เกิดการปรับเปลีย่ นและพัฒนารูปแบบการ
ประกอบธุรกิจซึ่งจะนำ�ไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
และยกระดับความสามารถของกิจการในระดับ
จุลภาค และนำ�ไปสู่การยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในภาพรวมในระยะยาว
ภายใต้โครงการดังกล่าว สำ�นักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้ดำ�เนิน
กิ จ กรรมด้ า นส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาภาพลั ก ษณ์
ของไมซ์ซ ิตี้ กระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาพื้น ที่
การจัดงานให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อให้
สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ได้ครบวงจร
การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการจั ด กิ จ กรรมไมซ์
การประสานงานกับหน่วยงานใน พืน้ ทีเ่ พือ่ การอำ�นวย
ความสะดวกในการจั ด งานการประชาสั ม พั น ธ์
ศั ก ยภาพและจุ ด เด่ น ของไมซ์ ซิ ตี้ ใ ห้ ผู้ จั ด งาน
รับทราบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ใน
พื้นที่ต่างจังหวัดให้มากขึ้น
“เมืองพัทยา” เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งภาค
ตะวั น ออกที่ เ ป็ น พื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรมไมซ์ สำ � คั ญ
ของประเทศ เนื่องจากมีโรงแรมที่พักหลายระดับ
มีสถานที่จัดงานประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล รวมทั้งมีศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ
ที่สะดวกสบาย ได้รับการออกแบบโดยคำ�นึงถึง
เอกลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของประเทศไทย
เป็นหลัก สำ�หรับการจัดงานอีเวนต์ธรุ กิจครบวงจร
ผู้จัดงานสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าบน

ทำ�เลสำ�คัญทีส่ วยงาม อาทิ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
ซิตี้ จอมเทียน แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์
ศูนย์กีฬาแห่งภาคตะวันออก และศูนย์ประชุมพีช
(Pattaya Exhibition and Convention Hall:
PEACH) ซึ่งเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
สัมมนาครบวงจร มาตรฐานระดับนานาชาติ
เริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 และได้
ดำ�เนินการขยายพื้นที่เพิ่มเติมเมื่อปี พ.ศ. 2550
ทำ�ให้ศูนย์ประชุมพีชมีพื้นที่กว้างขวางมากกว่า
13,500 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้เข้าประชุม
ได้ถึง 10,062 คน นับเป็นสถานที่เหมาะสม
อย่างยิ่งสำ�หรับการจัดประชุม สัมมนา การจัด
นิทรรศการ งานแสดงเปิดตัวสินค้า และกิจกรรม
อืน่ ๆ ในทุกรูปแบบ นอกจากนั้น เมืองพัทยา
ยังมีสวนนงนุช ซึ่งสามารถเป็นเป้าหมายของ
นั ก เดิ น ทางไมซ์ เนื ่ อ งจากสวนนงนุ ช ได้ ร ั บ
ความนิยมในระดับแนวหน้า มีพื้นที่มากกว่า
1,700 ไร่ ได้รบั การยกย่องให้ตดิ อันดับ 1 ใน 10 ของ
สวนที่สวยที่สุดในโลก โดยได้รับการรับรองจาก
เว็บไซต์ทั่วโลก พร้อมรางวัลเกียรติยศมากมาย
ด้วยความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมของ
การพัฒนาเชิงพื้นที่อีอีซี ประกอบกับการที่ชลบุรี
เป็ น พื้ น ที่ ตั้ ง ของโรงงานอุ ต สาหกรรมมากถึ ง
ประมาณ 4,000 โรงงาน และเป็ น ที ่ ต ั ้ ง ของ
นิคมอุตสาหกรรมสำ�คัญของประเทศ อย่างเช่น
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรม
ราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เมืองพัทยา
จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นพื้นที่จัดงานแสดง
สินค้าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ทั้งหุ่นยนต์สำ�หรับ
การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต สู่ ร ะบบการผลิ ต
อัตโนมัติ (Smart Factory) สำ�หรับอุตสาหกรรม

CHAPTER 5
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โลหะ หุ่นยนต์สำ�หรับ
คลังสินค้า นอกจากนั้น เมืองพัทยายังเป็นพื้นที่
มีศักยภาพอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับ
การเติ บ โตของภาคอุ ต สาหกรรมแห่ ง อนาคต
ภายใต้การพัฒนาเชิงพื้นที่อีอีซี
ด้วยการเล็งเห็นถึงศักยภาพเชิงพื้นที่ของ
เมืองพัทยาในการจัดกิจกรรมไมซ์ บริษทั กรีนเวิลด์
พับลิเคชั่น จำ�กัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย จึงได้จัดงาน “AUTOMACH 2018”
ซึ่งเป็นงานสัมมนาและจัดแสดงเทคโนโลยีด้าน
ระบบอั ต โนมั ติ ค รั้ ง แรกและใหญ่ ท่ี สุ ด เพื่ อ
ผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมภาคตะวั น ออก
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล พัทยา
โดยมี บ ริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต และจำ � หน่ า ยเครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรมชั้นนำ�กว่า 70 บริษัท สินค้า
อุตสาหกรรมซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้จำ�หน่ายหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม มีการจัดเวทีสัมมนาพิเศษกว่า
30 หัวข้อสัมมนา ทั้งด้านวิศวกรรม การจัดการ
การลงทุ น เพื ่ อ ช่ ว ยยกระดับ ผู้ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงให้ความรู้กับนัก
อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างสมรรถนะการ
แข่งขันภายใต้สภาวะการเปลี่ ย นแปลงของโลก
เตรียมก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21
และอุตสาหกรรม 4.0 การจัดงานครั้งนี้ได้รับการ
ตอบรับจากผู้ประกอบการในพื้ น ที่ เ ป็ น อย่ า งดี
โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 3,000 คน จาก
การประเมินยอดการสั่งซื้อสินค้าคาดว่าประมาณ
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100 ล้านบาท
คุณธีระ กิตติธีรพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำ�กัด กล่าว
ในการประชุม “กลยุทธ์การจัดประชุมนานาชาติ
และการแสดงสิ น ค้ า เพื่ อ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
หุ่นยนต์” จัดขึน้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ว่า “สาเหตุทไ่ี ปจัดงานทีเ่ มืองพัทยา เพราะเล็งเห็น
ภาพชัดเจนจากการพัฒนาพื้นที่อีอีซี และเล็งเห็น
ว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ต้องการก้าวไปสู่การผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ
ต้องการคำ�แนะนำ� ต้องการเห็นการสาธิต จึงจะ
กล้าเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์ จากการสำ�รวจผู้เข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าพบว่า ผูแ้ สดงสินค้าเห็นโอกาส
จากกระแสอี อีซีแ ละการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ใน
พืน้ ที่ งาน AUTOMACH มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า
เข้ า ร่ ว มไม่ ต่า งจากงานแสดงสิ น ค้ า สำ � คั ญ ที่จัด
ในกรุงเทพฯ บริษัทประสบผลสำ�เร็จในเชิงธุรกิจ
จากการจัดงานในครั้งนี้ และมีแผนที่จะจัดงาน
พื้นที่ต่างจังหวัดอืน่ ๆ”
“โครงการพัฒนาพื้นที่อีอีซีที่มุ่งเน้นการ
พั ฒ นาครบวงจรจะนำ � ไปสู่ โ อกาสในการจั ด
กิจกรรมไมซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานแสดง
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีกำ�ลังซื้อ ทั้งจาก
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเดิมและผู้ประกอบ
การใหม่ที่ลงทุนภายใต้การส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

Pattaya Advances to
Being a Meetings,
Incentives, Conventions,
Exhibitions Industry City
EEC area-based development should
lead to future industry investment and
hiring foreign and Thai workers. Pattaya,
a major tourist destination, should advance
to being a meetings, incentives, conferencing,
exhibitions (MICE) city to attract corporate
tourist groups. The EEC will be a regional
economic center with efficient logistics
connection, including air travel through
U-Tapao Airport linked to Suvarnnabhumi
Airport by high-speed train.
The Thailand Convention and Exhibition
Bureau (TCEB) is organizing a project to term
Chiang Mai Province, Pattaya City, Khon Kaen
Province and Phuket Province as potential
MICE destinations. Each may support the
governmental regional economic policy to
distributing income, opportunity, and growth
to the provinces through MICE activities.
More lucrative than traditional tourism, MICE

destination activities would stimulate trade
and investment. Industrial manufacturing
processes would also benefit from business
opportunities, networking, and new technology
and knowledge at visiting trade shows. New
productsmayresult,respondingtoconsumer
demand. Efficiency and capacity of microenterprises will add to long-term national
competitiveness. The TCEB has therefore
organized activities to promote MICE
destinations, to develop areas and human
resources to meet international standards
andsupportMICEactivitieswhilecoordinating
with local agencies on promotional projects.
Pattaya already has a range of hotels,
conference, and touring venues such as
the Hotel Ambassador City Jomtien and
Convention Center, Pattaya Exhibition
and Convention Hall (PEACH). The latter,
meeting international standards, opened
in 1993 and expanded in 2007 to 13,500
square meters, accommodating 10,062
visitors. It is an appropriate venue for
seminars, exhibitions, product launchings,
and related activities. Nong Nooch Tropical
Garden & Resort (Nong Nooch Village Co.,
Ltd.) Visitor Center set in a 2.4 sq.km.
landscaped park is another Pattaya MICE
tourist destination.

As part of EEC area development,
Chonburi hosts 4,000 manufacturing plants
on sites including Amata Nakorn Industrial
Estate, Rojana Industrial Park Public Co., Ltd.,
and Laem Chabang Industrial Estate.
Pattaya would be suitable for robotics
industry industrial exhibitions due to its
smart factories for metal industries, and
warehouses for robotics. Pattaya also
has potential to organize future industry
growth activities.
Reflecting Pattaya’s potential as a
MICE destination, Green World Publication
Company Limited and the FTI organized
AUTOMACH 2018, the biggest automation
and machine tools technology showcase
in the East of Thailand in March 2018 at
PEACH Convention Center, Royal Cliff
Hotel, Pattaya. Over 70 exhibitors
participated, including manufacturers and
distributors of leading machinery industries,
some involved with industrial robotics.
More than 30 seminars were presented on
engineering, management, and investment
to broaden EEC manufacturer knowledge
and increase production effectiveness to
strengthen competitiveness. AUTOMACH
2018 attracted over 3,000 participants
and generated business value of

approximately 100 million baht.
On May 11, 2018, Khun Theera
Kittitheerapornchai, chief executive officer
(CEO) of Green World Publication Company
Limited, spoke on strategy for organizing
international conferences and exhibitions to
develop the robotics industry, commenting:
“The reason that Pattaya was chosen
as the venue for organizing the event was
the clear picture of EEC area-based
development and SME manufacturers
who seek to advance automation systems,
receiving counselling and demonstrations
before deciding on robotics use. Participant
surveys indicate that new EEC entrepreneurial opportunities and investment
promotion were seen. AUTOMACH attracted
similar crowds as related events in
Bangkok. The event was successful and the
organizers are planning to repeat it in other
provinces.”
“EEC area-based development aims
at comprehensive development to create
opportunities for organizing MICE activities,
especially exhibitions of automation
production and robotics. In these areas,
purchasing power from established and
new manufacturer investment as future
industry promotion is a factor.”

บทที่
Chapter
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การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ด้วยกิจกรรมไมซ์

Driving the Robotics Industry by MICE Activities

กิจกรรมไมซ์เป็นเวทีส่งเสริม
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
การผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ฐานการผลิ ต
และการค้ า หุ่ น ยนต์ ใ นภู มิ ภ าคอาเซี ย นภายใต้
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ อี อี ซี ใ ห้
ประสบความสำ�เร็จ อุตสาหกรรมไมซ์จะเป็นตัว
ขับเคลื่อน (Accelerator) ที่สำ�คัญ เพราะ
อุตสาหกรรมไมซ์มีบทบาทหลัก คือ
1. เวทีเชือ่ มโยงผูเ้ กีย่ วข้องในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ประกอบด้วยเทคโนโลยีหลัก
ได้แก่ มอเตอร์ ไดรฟ์เวอร์ สปีดรีดิวเซอร์ (Speed
Reducer) เอ็นด์เอฟเฟคเตอร์ (End-effector)
เซ็ น เซอร์ แ ละวิ ช ั ่ น ระบบนำ � ทางอั ต โนมั ต ิ
(Autonomous Navigation) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำ�หรับ
เชื่อมต่อหุ่น ยนต์ และโปรแกรมการทำ�งาน
นอกจากนี้ ยังรวมถึงระบบปฏิบัติการเพื่อป้องกัน
ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ดังนั้น
โอกาสที่ผู้ผลิตและผู้ให้บริการตลอดห่วงโซ่คุณค่า
พบกันจึงเป็นเรื่องยาก งานแสดงสินค้าจึงถือเป็น
เวทีส�ำ หรับจับคูธ่ รุ กิจสำ�หรับผูผ้ ลิตและผูใ้ ห้บริการ
ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ก่อให้เกิดมูลค่าทาง
การค้าและการลงทุน และยังขยายผลต่อยอดไป
ยังอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ งานแสดงสินค้าจึงถือเป็นเวทีสำ�คัญใน
การเชื่อมผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน
2. เวทีแลกเปลีย่ นและถ่ายทอดองค์ความรู้
การจัดกิจกรรมไมซ์ในปัจจุบันมีการผสมผสาน
กิจกรรมหลายประเภทเข้าไว้ด้วยกัน งานแสดง
สินค้าที่สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจำ�นวนมากมัก
จะมี ก ารจั ด ประชุ ม วิ ช าการหรื อ การสั ม มนา
วิชาการภายในงานเดียวกัน ทำ�ให้เกิดการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากภาควิชาการสู่กลุ่มอุตสาหกรรม
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ซึ่งมี
สัดส่วนการวิจัยและพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
ที่สูง แต่โอกาสที่ภาควิชาการจะพบปะกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมมีอยู่อย่างจำ�กัด ดังนั้น การจัดงาน
แสดงสินค้าร่วมกับการประชุมวิชาการเปิดโอกาส

ให้ภาควิชาการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้กับภาคอุตสาหกรรม อันเป็นการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ให้ตอบสนองความ
ต้ อ งการของตลาด และเพิ ่ ม โอกาสแก่ ภ าค
อุตสาหกรรมในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย
และพัฒนา (R&D) ในธุรกิจของตน
3. ผูใ้ ช้บริการการจัดกิจกรรมไมซ์ในปัจจุบนั
ได้นำ�เอาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อย่าง
เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ตั้งแต่ขั้นตอน
การเตรียมงานจนถึงหลังการจัดงาน ยกตัวอย่าง
การทำ�การตลาดไมซ์ เพื่อให้ทราบกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชัดเจนต้องอาศัย AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
และนำ�เสนอกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และในระหว่างจัดงาน AI ยังสามารถ
ทำ � หน้ า ที่ ใ นการคั ด เลื อ กผู้ จั ด แสดงสิ น ค้ า ที่ มี
ศักยภาพตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ (Buyer)
ได้อกี ด้วย การเป็นผูใ้ ช้บริการของอุตสาหกรรมไมซ์
จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจ
ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ด้วยเช่นกัน
ดร.มหิศร ว่องผาติ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั
เอชจี โรโบติก ส์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต
หุ่นยนต์บริการส่งออกต่างประเทศกล่าวในการ
ประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย “กลยุทธ์การจัด
ประชุมนานาชาติและการแสดงสินค้าเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมหุ่น ยนต์” จัดขึ้น เมื่อ วันที่ 11
พฤษภาคม 2561 ว่า ได้สั่งสมความรู้ด้านหุ่นยนต์
จากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหุ่นยนต์ในญี่ปุ่น
เพราะมี ก ารแสดงเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่
ล�หน้า นอกจากนั้น ดร.มหิศร ว่องผาติ ยังกล่าว
ถึงปัญหาสำ�คัญที่กำ�ลังเผชิญอยู่ อาทิ ชิ้นส่วนของ
หุ่ น ยนต์ รั ก ษาความปลอดภั ย ไม่ มี จำ � หน่ า ย
ในประเทศไทย ถ้าซื้อที่ญี่ปุ่น ราคาประมาณ
4-5 หมื่นบาท ถ้าซื้อในประเทศไทย ราคาจะ
ประมาณ 8-9 หมื่นบาท ผู้ผลิตต้องหาราคา
ในระดับต้น ทุน ที่ร ับได้ ผู้ผ ลิตไม่ต้อ งการซื้อ
ผ่ า นตั ว แทนจำ � หน่ า ยในสิ ง คโปร์ ห รื อ มาเลเซี ย
การจัดกิจกรรมไมซ์ในสาขาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
จะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตหุ่นยนต์ไทยได้มีโอกาสเจอ
กับผู้ผลิตชิ้นส่วนจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการ
เปิดโอกาสทางธุรกิจระหว่างกัน

MICE Activities as a
Platform for Promoting
the Robotics Industry
The MICE industry will serve as a key
inspiration to develop the EEC and Thailand
into ASEAN robotics industry production
and trading bases in these ways:
1. Platform for Connecting
Concerned Parties in the Value Chain
The robotics industry involves the
motor driver, speed reducer, end effector,
vision sensor, autonomous navigation and
information hardware, and software
technologies. These are linked to robotics,
functional programs, and cybersecurity.
To facilitate manufacturer and service
provider networking through the value
chain, robotics industry trade shows create
trade and investment value. They also
expand to related businesses such as
the automobile industry. Trade shows
become vital platforms for connecting all
concerned industrial parties.
2. Platform for Knowledge Exchange
Currently MICE trade shows technical
conferences and seminars creating
opportunities for knowledge transfer from
the technical to the industrial sector.
The robotics industry in particular has a
high ratio of university level R & D, but the
sectors rarely interact. Trade shows with
technical conferences provide opportunities
to transfer knowledge, promoting R & D
for robotics in response to market demand
and increasing industrial sector business
use of technological advances.
3. Service Users
Among robotics technologies, artificial
intelligence: (AI) is used to market MICE
activities, analyzing client data and
responding to their demands, including in
exhibitor selection

On May 11, 2018, Dr. Mahisorn Wongphati, managing director of HG Robotics
Company Limited, which manufactures
robotics for export, spoke during a brain
storming session on strategies for organizing
international conferences and trade shows
to develop the robotics industry. Dr.
Mahisorn recalled that he had learned
much from advanced technology and
innovation robotics trade shows in Japan.
He mentioned the critical lack of security
robotics parts in Thailand. Purchased
from Japan, their cost is about half
the current prices in Thailand of up to
90,000 baht. Thai manufacturers prefer
not to purchase parts through agents in
Singapore or Malaysia, and need reasonably
priced alte natives in the Kingdom. MICE
robotics industry activities, connecting
Thai robotics manufacturers with overseas
parts manufacturers, should lead to
business opportunities.

อุตสาหกรรมไมซ์ไทย
ก้าวสู่อันดับที่ 1 ของ
อาเซียนและมีศักยภาพ
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ประเทศไทยถื อ เป็ น เป้ า หมายสำ � คั ญ ของนั ก
เดินทางกลุ่มไมซ์ เนื่องจากเป็นประเทศผู้ผลิต
และส่ ง ออกสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมที่ สำ � คั ญ ของ
ภูมิภาคเอเชีย ทั้งยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และอาหารสำ�เร็จรูป การเป็น
ฐานการผลิตที่สำ�คัญของภูมิภาคทำ�ให้ประเทศ
ไทยเป็ น ประเทศที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยโอกาสการจั ด
กิจกรรมไมซ์ เพราะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
จำ�นวนมากที่ต้องการพัฒนายกระดับศักยภาพ
การผลิตโดยการนำ � เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ใหม่มาใช้ในการผลิต การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ใน
ตำ � แหน่ ง ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถื อ เป็ น ความได้ เ ปรี ย บใน
การเดินทางมาร่วมกิจกรรมไมซ์ นอกจากนั้น

CHAPTER 6
ประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ทัง้ การท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติแ ละเชิ ง วั ฒ นธรรม
โรงแรมและที ่ พ ั ก มี ห ลายระดั บ ราคาให้ เ ลื อ ก
ตามความเหมาะสม การเดินทางมีความสะดวก
สบาย และเป็ น ประเทศที่ค่าครองชีพไม่แพง
มี ค วามปลอดภั ย ที ่ ส ำ � คัญคนไทยเป็นเจ้าบ้าน
ที ่ ม ี อ ั ธ ยาศั ย ไมตรี มี ความเป็นมิต ร มีน�ใจ
ต่ อ นั ก ท่ อ งเที ่ ย ว ด้ ว ยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ใน
การจัดกิจกรรมไมซ์ทุกรูปแบบ
สมาคมการประชุมนานาชาติ (International
Congress and Convention Association:
ICCA) รายงานว่า ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำ�
ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยจำ�นวนการจัดงาน
ประชุมนานาชาติใน ปี พ.ศ. 2560 รวม 163 งาน
สูงกว่าสิงคโปร์ที่มี 160 งาน ส่งผลให้ประเทศไทย
มีอันดับโลกเป็นอันดับที่ 25 สูงกว่าสิงคโปร์ที่เป็น
อันดับที่ 26 ประเทศไทยถือเป็นประเทศอันดับที่
1 ในอาเซียนและถือเป็นอันดับที่ 5 ในเอเชีย รอง
จาก ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ และอินเดีย ในด้านพื้นที่
การจัดงานแสดงสินค้าโดยรวม ประเทศไทยติด
อันดับที่ 1 ใน 5 ของเอเชีย โดยมีพื้นที่รวมของ
การจัดแสดงสินค้ากว่า 2.4 แสนตารางกิโลเมตร
The Global Association of the Exhibition
Industries หรือ UFI ยังระบุว่า ประเทศไทย
เป็ น อั นดั บ ที ่ 1 ของอาเซีย นในด้านพื้นที่ข าย
สุ ท ธิ ข องการจั ด งานแสดงสิ น ค้ า ตลอดปี
พ.ศ. 2554-2558 ผลการสำ�รวจดังกล่าวสะท้อน
ศั ก ยภาพของอุ ต สาหกรรมไมซ์ ไ ทยที่ ส ามารถ
เติ บ โตอย่ า งแข็ ง แกร่ ง ท่ า มกลางการแข่ ง ขั น
อย่างเข้มข้นของอุตสาหกรรมไมซ์ในตลาดโลก
สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (สสปน.) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มี
บทบาทสำ�คัญโดยตรงในการพัฒนาและส่งเสริม
กิ จ กรรมไมซ์ ซึ่ ง เป็ น อุ ต สาหกรรมบริ ก ารเป้ า
หมายที่ภาครัฐให้ความสำ�คัญในการพัฒนาเพื่อ
เป็นแหล่งนำ�รายได้เข้าประเทศ ในปี พ.ศ. 2560
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(สสปน.) ประสบความสำ�เร็จอย่างสูงในการขับเคลือ่ น
อุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งในด้านจำ�นวนนักเดินทาง
กลุ ่ ม ไมซ์ ท ี ่ เ ดิ น ทางมาประเทศไทยและด้ า น
การนำ � รายได้ เข้ า ประเทศจากการใช้ จ่ า ยของ
นักเดินทางกลุม่ ไมซ์ โดยปี พ.ศ.2560 ประเทศไทย
มี น ั ก เดิ นทางกลุ ่ ม ไมซ์ ร วม 36.36 ล้านคน
สร้างรายได้รวม 179,469 ล้านบาท นักเดินทาง

กลุ่ ม ไมซ์ ที่ เ ดิ น ทางมาประเทศไทยมากที่ สุ ด
ตามลำ�ดับ ได้แก่ จีน อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย
เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา
และฟิลิปปินส์
ปี พ.ศ. 2561 สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (สสปน.) ใช้แคมเปญ “THAILAND
CONNECT Your:Your Global Business Events
Connection” หรือ ไทยแลนด์ คอนเน็กต์ สีสัน
ของการเดินทางสู่ความสำ�เร็จทางธุรกิจ ถอดรหัส
ความสำ � เร็ จ ด้ ว ยพลั ง แห่ ง สี ส ั น ของโอกาสที่
ไม่รู้จบ โดยใช้ 3 เสาหลักของประเทศไทยใน
การขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย
(1) ด้านมนต์เสน่ห์ของจุดหมายปลายทาง
(Fascinating Destination) นำ�เสนอการ
ผสมผสานเอกลั ก ษณ์ อั น โดดเด่ น ของพื้ น ที่
การจัดงานทีร่ องรับกิจกรรมแบบ Bleisure โดยมี
3 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย ความพร้อม
ระดั บ มาตรฐานและหลากหลายของสถานที่
จัดงานไมซ์ไทยที่รองรับกิจกรรม Bleisure ได้รับ
การรับรองจากการจัดอันดับในฐานะเป้าหมาย
ปลายทางระดับโลก การขยายตัวด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่รองรับการจัดงานไมซ์ การเติมสีสัน
แบบ Real Experience
(2) ด้านอำ�นาจทางธุร กิจ นำ�เสนอความ
พร้ อ มด้ า นปั จ จั ย พื้ น ฐานและความร่ ว มมื อ
เพื่อโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมี
องค์ประกอบหลักประกอบด้วย โอกาสการเติบโต
ของเวที (Platform) ธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และภายใต้อตุ สาหกรรม
เป้ า หมาย รวมถึ ง การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษต่างๆ การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการติดต่อและเชื่อมต่อทางธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดงาน
แบบ Smart MICE และจุดเด่นแบบศูนย์กลาง
ของพลังความร่วมมือทั้งระหว่างประเทศและใน
ประเทศของภาครัฐและภาคเอกชนที่ช่วยอำ�นวย
ความสะดวกในการจัดงานไมซ์ให้เป็นไปอย่าง
คล่องตัว
(3) ด้านบุคลากรที่เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น
(Professional Passion) นำ�เสนอบุคลากรไมซ์ทม่ี ี
ทักษะในการทำ�งานระดับมาตรฐานนานาชาติ
ในมิตกิ ารจัดกิจกรรมไมซ์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ซึ่ ง ถื อ เป็ น อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายใหม่ ที่ ห น่ ว ย
งานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของ
อุ ต สาหกรรมหุ่ น ยนต์ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ

Thailand’s MICE
Industry Advances to
a Top ASEAN Ranking,
with Potential for
Further Growth.
Thailand, as manufacturer and exporter of
automobiles, electrical and electronics
appliances, and processed food, is a
natural destination for MICE tourism.
Enterprises requiring technology and
innovation production potential development benefit from the Kingdom’s status
as regional production base. Centrally
situated in the ASEAN region, Thailand
is easily accessible, offering a range of
natural and cultural tourist sites, different
priced levels of hospitality, transportation,
and experience with the hospitality
industry. All these and more reasons
give Thailand high potential to organize
different types of MICE events.
The International Congress and
Convention Association (ICCA) reported
that Thailand has advanced to the rank of
leading ASEAN MICE industry nation,
with 163 international conferences in 2016.
Thailand reached higher rank than
Singapore has 160 conferences. This makes
Thailand ranked no. 25 in the world but
the first rank in ASEAN and fifth in Asia after
Japan, China, South Korea, and India. In area
devoted to trade shows, Thailand again
ranked first, with 2.4 million sq. m.
The Global Association of the Exhibition
Industries (UFI) also ranked Thailand as
ASEAN leader in net exhibition areas from
2011 to 2015.
Among government agencies, TCEB
is directly developing and promoting
MICE activities as a target service industry
ROBOTICS
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CHAPTER 6
นำ � ไปสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต และการ
ส่งออกหุ่นยนต์ในระดับภูมิภาคอาเซียน การจัด
กิ จ กรรมไมซ์ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การจั ด งาน
แสดงสิ น ค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หุ่ น ยนต์ แ ละระบบ
การผลิ ต อั ต โนมั ติ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนเป็ น อย่ า งดี
ในรูปแบบของการให้ความร่วมมือในการจัดงาน
การร่วมเป็นวิทยากร สะท้อนจากการจัดงาน
“แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018” ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จัดโดย
บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำ�กัด ซึ่งเป็นงานแสดง
สิ น ค้ า ระดั บ ภู มิ ภ าคที่ มุ่ ง เน้ น การนำ � เสนอ
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต สมั ย ใหม่ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นสู่
ภาคอุตสาหกรรม 4.0 มีการนำ�เสนอเทคโนโลยี
หุ่ น ยนต์ แ ละระบบการผลิ ต อั ต โนมั ติ ที่ ทั น สมั ย
รวมทั้งมีการนำ�เทคโนโลยีจัดการข้อมูลที่ทันสมัย
มาใช้เพื่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบ
การจากต่างประเทศและผู้ผลิตไทยเพื่อการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรในอาเซียน ผู้จัดงานยังได้
รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาการหุน่ ยนต์ภาค
สนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันไทย-เยอรมัน จัดการสัมมนาคู่ขนาน
ในหั ว ข้ อ “Robotics and Automation
Symposium - สร้างกลไกการผลิตด้วยเทคนิค
ระบบอัตโนมัติ ภาคปฏิบัติประเทศไทย 4.0”
เพื่อถ่ายทอดองค์ ค วามรู ้ ด ้านหุ่นยนต์ ระบบ
อั ต โนมั ต ิ แ ละเทคโนโลยี ด ิจ ิทัล การเตรียม
ความพร้ อ มของผู ้ ประกอบการ SMEs สู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างผูป้ ระกอบการและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในแวดวง
อุ ต สาหกรรม รวมทั ้ ง สร้ า งเครื อ ข่ า ยสำ � หรั บ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในอุ ต สาหกรรมหุ่ น ยนต์ แ ละระบบ
อัตโนมัติและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (สสปน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่มีบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริมและพัฒนาการ
กิ จ กรรมไมซ์ ใ นประเทศไทยให้ ต อบโจทย์
การพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 นอกจาก
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น
การจัดงานซึ่งถือเป็นมาตรการให้สิทธิประโยชน์
ในการจั ด งานแล้ ว สำ � นั กงานส่งเสริม การจัด
ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ยังมีบทบาท
สำ�คัญในการช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์
การจั ด งาน การช่ ว ยอำ � นวยความสะดวกใน
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การจั ด งานแก่ บ ริ ษั ท เอกชนในการประสาน
กับหน่วยงานรัฐอื่นๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมไมซ์
ประสบผลสำ�เร็จ สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (สสปน.) ยังมีบทบาทสำ�คัญ
ในการให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้จัดงานในการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัด งาน กรณีการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ซึ่งต้องนำ�เข้าหุ่นยนต์จาก
ต่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกรมศุลกากร
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(สสปน.) ยังทำ�หน้าที่ประสานการอำ�นวยความ
สะดวกในการนำ � เข้ า หุ่ น ยนต์ จ ากต่ า งประเทศ
ระหว่ า งผู้ จั ด งานกั บ กรมศุ ล กากรเพื่ อ ให้
การนำ � เข้ า หุ่ น ยนต์ ดำ � เนิ น ไปด้ ว ยความสะดวก
ตามกำ � หนดการจั ด งานภายใต้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ตามข้อกำ�หนดของกฎหมายอย่างเหมาะสม ในมิติ
การอำ � นวยความสะดวกในการเดิ น ทางเข้ า
ประเทศของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด งานจาก
ต่างประเทศ สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) ยังมีบริการ “MICE LANE”
ซึ่ ง อำ � นวยความสะดวกให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มงานระดั บ
วีไอพีสามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้โดยใช้
ช่องพรีเมี่ยม
ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์
ของสำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (สสปน.) ที่ผนวกรวมกับการเติบโต
ของความต้องการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้ การเติบโต
ของการลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในอนาคต
กิจกรรมไมซ์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จึงจะเติบโต
อย่างมีศักยภาพ

which the government prioritized as
bringing revenue to the Kingdom.
In 2017, TCEB was highly successful
in mobilizing MICE industry both in
terms of the number of MICE travelers
who came to Thailand and created the
national revenue from their expenditures.
In 2017 Thailand had altogether 36.36
million MICE travelers, creating revenues
of 179,469 million baht. Most were from
China, India, Singapore, Malaysia, Korea,
Japan, Hong Kong, Indonesia, the USA,
and the Philippines, in decreasing order
of importance.
In 2018, TCEB launched the campaign
“THAILAND CONNECT: Your Vibrant
Journey to Business Success, Decoded
with Chapters of Possibilities” to propel
Thailand’s MICE Industry through three
pillars:
(1) Fascination Destination, underlining
unique venues for Bleisure travel, the
newly coined term meaning to combine
business travel with leisure time. Venues
have outstanding standards, readiness,
and variety. Already ranked as a world
tourist destination, the Kingdom’s
expanded infrastructure will further
support MICE activities.

CHAPTER 6

			 TCEB plays a vital role
			 in promoting and
developing MICE activities to
meet Thailand 4.0 standards.
(2) Opportunities for new business
platforms follow Thailand 4.0 and new
target industry policies. Special economic
zones use innovation to increase
competitiveness in communication
and connection. A Smart MICE strategy
announced in 2017 by TCEB focuses
on cooperation of international and
local governmental agencies and the
private sector to facilitate MICE activities.
(3) Experienced, motivated MICE
personnel. MICE robotics industry activities
receive full support from governmental
agencies throughout the supply chain.
MICE activities, especially robotics and
automation system exhibitions, were
generously supported by public and
private sectors in organization and
personnel. From June 21 to 23, 2018,
Manufacturing Expo, the leading machinery
and technology event for manufacturing
and supporting industries, was held.
Presented at the Bangkok International
Trade and Exhibition Centre (BITEC), it was
organized by Reed Tradex as a regional expo
focusing on new production technology.
It featured presentations on modern
robotics as well as automation and data
management technologies. Overseas
and Thai manufacturers networked to
strengthen ASEAN initiatives. The Institute

of Field Robotics, King Mongkut’s
University of Technology Thonburi, and
the Thai-German Institute collaborated
on an accompanying seminar, Robotics
and Automation Symposium on building
production mechanisms by automation
technology on the path to Thailand 4.0.
The seminar’s objective was to transfer
knowledge about robotics, automation
and digital technology, to better serve
Thai SMEs. Exchange of information and
experience between manufacturers and
related business people coincided with
networking for robotics, automation
system, and related industry professionals.
TCEB plays a vital role in promoting
and developing MICE activities to meet
Thailand 4.0 standards. Apart from
providing financial support as an incentive
for organizing activities, TCEB also has
significant roles in publicizing events,
facilitating coordination between private
organizations and related public agencies
for MICE activities. TCEB also consults
with organizers on coordinating different
agencies for robotics- related activities.
When robotics are imported, TCEB
facilitates Thai Customs Department
dealings for timeliness and any legal
questions. TCEB also arranged a MICE lane
to give overseas seminar participants VIP

treatment at the Thai Immigration Bureau.
A MICE visa is being considered for
non-Thai personnel involved in MICE
activities to further enhance Thailand’s
status as a preferred MICE activity
destination.
From December 14 to 18, 2017,
the TCEB also held RoboCup Asia-Pacific
2017, Asia's leading and largest intelligent
robotics competition. Located at BITEC
and Mahidol University, Salaya campus,
the event was meant to inspire ongoing
R & D on robotics science. It coincided
with Thailand Robotics Week 2017, aimed
to support the Thailand 4.0 policy. Activities
included a student robotics competition,
seminars led by experts, and a robotics
platform for Thai robotics and automation
system startups. The last-mentioned group
gave presentations to Thai and overseas
investors, proposing joint ventures. 1459
attendees spent 47 million baht on
knowledge transfer, creating inspiration for
future robotics industry development.
TCEB’s MICE industry promotion
strategy meets growing manufacturing
and industrial sector robotics and automation system demands. With increased
future robotics industry investment,
MICE robotics industry activities will grow
exponentially.
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CHAPTER 6
หุ่นยนต์ได้รับการพัฒนา
อย่างรวดเร็วสามารถ
ใช้งานได้ทั้งอุตสาหกรรม
และบริการ
การเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ได้
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ จากเดิมการใช้งานหุ่นยนต์ (Industrial
Robot) ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่
อาทิ การผลิตและประกอบยานยนต์ การบรรจุ
หีบห่อ (Packaging) เท่านั้น แต่ปัจจุบันหุ่นยนต์
ได้รับการพัฒนาให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่าง
คล่องแคล่ว หรือสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดย
อัตโนมัติ จึงมีการนำ�หุน่ ยนต์มาใช้ในการให้บริการ

(Service Robot) อาทิ การให้บริการโลจิสติกส์
และใช้ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น (Consumer
Robot) อาทิ หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ หรือหุ่นยนต์
เพื่อกิจกรรมบันเทิง
ในปี พ.ศ. 2560 การพัฒนานวัตกรรมใหม่
ของหุน่ ยนต์จงึ มุง่ เน้นไปทีก่ ารพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
กับการทำ�งานอัตโนมัติของหุ่นยนต์ (Physical
Robot) เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการใช้ชีวิต
อาทิ การพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ (Self-driving Car)
และหุ่นยนต์ทางสังคม (Social Robot) อย่าง
Jibo ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ช่วยในบ้าน สามารถ
แจ้งเตือนกำ�หนดนัดหมาย บันทึกภาพ และ
สามารถจดจำ�ใบหน้าของคนในบ้านและใช้เป็น
กล้ อ งเว็ บ แคมในการติ ด ต่ อ กั บ คนในบ้ า นที่ อ ยู่
ห่างไกล โดย Jibo นั้นมีราคาประมาณ 900
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้
ในกลุ่มชนชั้นกลางเป็นต้นไป

Robotics for Efficient
Use in the Industry and
Service Sectors

Industry 4.0 promotes the robotics
industry, formerly limited to large-scale
automotive manufacturing and assembly
or packaging. Today, robots are developed
for flexibility, self-education, and responsiveness to new conditions. They appear in
logistics services such as household
consumer robots, caring for the elderly or
for leisure activities.
In 2017, robotics innovation was
directed to AI development, with the
driverless car and household robots akin
to Jibo, the first social robot for the home.
The Boston-based company launched in
2017 a robot intended to interact and
communicate with the people, with
advanced natural language understanding
(NLU) and speech and facial recognition.
Priced at over $500 USD, Jibo encountered
immediate competition from Amazon Echo,
which costs less than one half of that price,
and offers many of the same features,
including hands-free smart home control
and voice interaction with Internet services.
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งานแสดงหุ่นยนต์ในต่างประเทศ
เน้นหุ่นยนต์บริการ
แนวโน้มของงานจัดแสดงสินค้า (Exhibition) หรืองานอีเว้นต์ (Event) ระดับ
โลกมีสัดส่วนของการจัดแสดงและเปิดตัวสินค้ากลุ่มหุ่นยนต์ในครัวเรือน
เพิ่มมากขึ้น (Consumer Robot) จากเดิมที่ให้ความสำ�คัญกับหุ่นยนต์ใน
อุตสาหกรรม (Industrial Robot) เท่านัน้ ทัง้ งาน “Global Robot Expo” หรือ
“GR-EX” ทีจ่ ดั ขึน้ ณ เมืองมาดริด (Madrid) สเปน ซึง่ เป็นงานแสดงสินค้าด้าน
หุน่ ยนต์ทม่ี ชี อ่ื เสียงในแถบยุโรป ในปี พ.ศ. 2559 มีจ�ำ นวนผูจ้ ดั แสดงสินค้า
สูงถึง 140 บริษทั มีพน้ื ทีจ่ ดั แสดงสินค้ามากกว่า 8,000 ตารางเมตร และ
มีผเู้ ข้าร่วมงาน (Visitor) จำ�นวน 11,000 คน งาน GR-EX มีการจัดแสดง
หุน่ ยนต์ทงั้ หมด 7ประเภทได้แก่ หุน่ ยนต์เพือ่ อุตสาหกรรม 4.0 (Industry4.0)
หุน่ ยนต์ส�ำ หรับงานบริการ (Service Robot) โดรนและหุน่ ยนต์ในอุตสาหกรรม
การบิน (Drone & Aerospace) เทคโนโลยีและอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart
Technologies) เทคโนโลยีด้านการศึกษา (Educational Technologies)
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Healthcare Technologies) และการพิมพ์สาม
มิติ (3D Printing) ซึง่ สัดส่วนการจัดแสดงหุน่ ยนต์ดา้ นสังคมมีขนาดเกือบเท่า
กันกับการจัดแสดงหุน่ ยนต์ในอุตสาหกรรม ในงาน GR-EX มีการจัดเสวนา
วิชาการ ชี้ให้เห็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่ต้องพัฒนาระบบความ
แม่นยำ�ของการทำ�งานหุน่ ยนต์ให้สงู ขึน้ ลดข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ
และให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่สามารถ
ป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) โดยเฉพาะ
หุ่นยนต์ทางสังคมที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยภายในบ้านและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจำ�วันของมนุษย์ จุดเด่นของงาน GR-EX จึงมีการสาธิตระบบความ
ปลอดภัยไซเบอร์ในบ้านอัจฉริยะจำ�ลองขนาด 200 ตารางเมตร ทำ�ให้ผู้เข้า
ร่วมงานสามารถตระหนักถึงความสำ�คัญของระบบความปลอดภัยไซเบอร์
ในการใช้งานหุน่ ยนต์ ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมผูป้ ระกอบการทีใ่ ห้บริการ
ด้านระบบความปลอดภัยไซเบอร์ด้วยเช่นกัน แม้งาน GR-EX จัดขึ้นเพียง
3 วัน แต่มีการคาดหมายว่ามีผลตอบแทนจากการลงทุน (Return of
Investment) จากงาน GR-EX ปี พ.ศ. 2560 สูงถึง 45 ล้านยูโร
ทวี ป อเมริ ก าอั น เป็ น แหล่ ง รวบรวมเทคโนโลยี ด้ า นหุ่ น ยนต์ ชั้ น นำ �
ของโลก มีการจัดงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ คือ
“Consumer Electronic Show” หรือ “CES” ที่จัดขึ้นทุกปี ณ ลาสเวกัส
(Las Vegas) สหรัฐอเมริกา เป็นงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวม
เทคโนโลยีอันทันสมัยที่ใหญ่ที่สุด โดยปี พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าชมงานประมาณ
184,000 คนจากทั่วโลก และเป็นสถานที่เปิดตัวนวัตกรรมใหม่สำ�หรับ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) ด้วยเช่นกัน
ในปี พ.ศ. 2561 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถือเป็นประเด็นร้อนแรงและเป็นที่
สนใจอย่างมากในกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน ปัญญาประดิษฐ์ได้รับการพัฒนาให้
มีความสามารถในการโต้ตอบกับมนุษย์ได้มากขึ้น สามารถวิเคราะห์และให้
คำ�แนะนำ� หรือแม้กระทัง่ ช่วยตัดสินใจแทนมนุษย์ จุดเด่นของงาน CES คือ เปิด
โอกาสให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย อาทิ Industrial Technology
Research Institute (ITRI) จากไต้หวัน เปิดบูธจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อให้
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ห็นโอกาสทางธุรกิจ ซือ้ นวัตกรรมดังกล่าวไปพัฒนาเป็นสินค้า

หรือร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ทำ�การวิจัยและพัฒนา
(R & D) สินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค งาน CES จึงเปรียบ
เสมือนเวที (Platform) ที่ทำ�ให้นวัตกรรมที่อยู่บนหิ้งลงสู่ตลาด กลายเป็น
สินค้าที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้

Overseas Robotics Shows Focusing
on Service Robots
Consumer robots are overtaking industrial robots as the
focus of international exhibitions. Global Robot Expo (GR-EX)
based in Madrid, Spain, is one example. In 2016 it featured 140
exhibitors in 8,000 sq. m. of exhibition space, attracting 11,000
visitors. GR-EX displayed 7 types of robot, for Industry 4.0, service,
drone and aerospace, smart technologies and tools, educational
and healthcare technologies, and 3D printing. Almost as many
social robots were displayed as industrial robots. Technical
seminars indicated robotics industry trends to increase robot
functional precision and prevent cyber-attacks especially against
consumer robots. GR-EX prominently demonstrated robot
cybersecurity by promoting service providers. In 3 days, GR-EX
2017 resulted in a return on investment of 45 million euros.
In the United States, the annual Consumer Electronics
Show (CES) is presented in Las Vegas. It showcases modern
technological electronic products. In 2017, 184,000 visitors from
around the world attended. Electronic product and robotics
industry innovations were on view. In 2018, AI was a topic
of special interest. Computerized interaction with humans
involved machine analysis, recommendations, and decisionmaking. CES provides an opportunity for educational
institutes and research institutes such as Taiwan’s Industrial
Technology Research Institute (ITRI) to showcase innovation.
Entrepreneurs seeing business opportunities invest in innovations
for further product development or cooperate with research
institutions on R & D to meet client demand. CES transforms
innovations into new products attainable by consumers.

CHAPTER 6
งานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยี
การผลิตไทยอาศัยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยเหตุทอ่ี ตุ สาหกรรมการผลิตของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 27 ของ GDP
รัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึง่ มุง่ เน้นการนำ�เอาหุน่ ยนต์และเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมการผลิต ประเทศไทยจึงเต็มเปีย่ มไปด้วยโอกาสและความพร้อม
ในการเป็นสถานที่รองรับ (Destination) การจัดกิจกรรมไมซ์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยโอกาสการจัดงานแสดงสินค้าหุ่นยนต์ต้องเน้น
อุตสาหกรรมโลหะการ อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารสำ�เร็จรูปที่สำ�คัญของโลก
ประเทศไทยจึงมีผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเป็นจำ�นวนมากซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้จัดงานแสดงสินค้าจึงควร
มุ่งเน้นการจัดงานที่นำ�เสนอหุ่นยนต์และระบบการผลิตอัตโนมัติสำ�หรับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเป็นการเฉพาะเจาะจงทั้งอาหารและเครื่องดื่ม
รวมทั้งให้ความสำ�คัญกับการจัดงานแสดงสินค้าหุ่นยนต์สำ�หรับอุตสาหกรรม
โลจิสติกส์และการขนส่งให้มากขึ้น โดยควรจัดงานแสดงสินค้าที่เจาะกลุ่ม
ผู้ประกอบการเฉพาะมากขึ้น มีพื้นที่การจัดงานไม่มาก และควรจัดงานแสดง
สินค้าใน 2 กลุม่ นีใ้ นต่างจังหวัดมากขึน้ เพราะอุตสาหกรรมทัง้ สองนีก้ ระจาย
ตัวในทุกจังหวัด

Robotic and Automated
Manufacturing Systems for Food and
Drink, Logistics, and Transportation
Industries See Promising Growth
Thailand’s manufacturing industry contributes 27 percent of
the Kingdom’s gross domestic product (GDP). The Thailand
4.0 policy employs robot and digital technology to enhance
entrepreneurial competitiveness in manufacturing industries.
Thailand has many opportunities to be a preferred destination
for MICE robotics activities in the metal, robotics, and electronics
industries. As a leading exporter of processed food, Thailand
has many processed agriculture SMEs. Robot and automation
systems for the processed food industry in food and drink
are of particular interest. Logistics and transportation robots
used by special targets within restricted areas should also be
considered. Provincial areas should be covered, industrial
growth is extending to every province in the Kingdom.
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มุมมองกูรูเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ด้าน
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
Expert Views on Developing MICE Activities
in Robotics Industry

นักรบอุตสาหกรรมหุ่นยนต์บริการ
พร้อมประกาศศักดาบุกตลาดโลก
เมื่อพูดถึงหุ่นยนต์ คนไทยส่วนใหญ่รู้จัก “หุ่นยนต์ดินสอ” ซึ่งเป็นหุ่นยนต์
บริการตัวแรกของประเทศไทย ปัจจุบันหุ่นยนต์ดินสอสามารถเจาะตลาด
หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่นส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและได้รับ
การยอมรับในตลาดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์บริการระดับโลกภายใต้นโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0” คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท
ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำ�กัด กำ�ลังร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรม
หุ่นยนต์บริการบุกตลาดโลกให้เต็มรูปแบบ คุณเฉลิมพล ได้ให้ความเห็นเกี่ยว
กับการจัดกิจกรรมไมซ์เพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ดังต่อไปนี้

Service Robotics Advocates Ready
to Confront the Global Market
In 2012, CT Asia Robotics, the Thai manufacturer of
robots for commercial use, introduced the second version
of its interactive automaton Dinsaw2, responding to different
commands, including voice, QR codes and sign language,
for export to Japan the following year to nursing homes
and hospitals. Following the Thailand 4.0 policy, Khun
Chalermpon Punnotok, CEO of CT Asia Robotics, further
innovated service robotics on the international market. Khun
Chalermpon stated:
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CHAPTER 7
ตลาดหุ่นยนต์บริการ
ของโลกกำ�ลังเติบโต
หุ่นยนต์ดินสอก้าวสู่
ตลาดหุ่นยนต์ดูแล
ผู้สูงอายุระดับโลก
ตลาดหุ่นยนต์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ตลาด
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มหุ่นยนต์อุตสาหกรรมซึ่งตลาด
มีการแข่งขันรุนแรงจนเป็น “ทะเลสีแดงเดือด”
หรือเป็น “Red Ocean” การที่ประเทศไทย
จะก้าวไปเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตคงลำ�บาก เพราะ
ตลาดมีผู้เล่นรายใหญ่หลายราย จีนกำ�ลังเป็น
ผู้ ผ ลิ ต รายใหญ่ โ ดยการเข้ า ซื้ อ กิ จ การหุ่ น ยนต์
KUKA ของเยอรมัน ในตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ประเทศไทยคงเป็นได้แค่ผู้ใช้งานหรือผู้ซื้อ เพราะ
ตลาดกำ�ลังก้าวสู่ภาวะอิ่มตัว
ตลาดกลุ่มที่ 2 เป็นหุ่นยนต์บริการ ตลาด
ยังเป็น “สีฟ้า” หรือเป็น “Blue Ocean” อยู่
อุ ต สาหกรรมหุ่ น ยนต์ บ ริ ก ารกำ � ลั ง อยู่ ใ นช่ ว ง
เริ่มต้น ยังไม่มีผู้นำ�ที่โดดเด่นชัดเจน ตลาดกำ�ลัง
เติบโต แต่ตลาดจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย หรือ
Segmented ที่ชัดเจนมากขึ้น อาทิ หุ่นยนต์
ดินสอเก่งเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ จะมีหุ่นยนต์ที่เก่ง
เรื่องการกู้ระเบิด ในอนาคตตลาดหุ่นยนต์บริการ
จะเติบโตสูงมาก เพราะหุ่นยนต์บริการสามารถ
อยู ่ ไ ด้ ท ุ ก ที ่ ทั ้ ง ในที ่ พ ั ก อาศัย ทั้งบ้านและ
คอนโดมิเนียม ในสำ�นักงาน ในโรงพยาบาล หรือ
ในโรงเรียน
ไทยแลนด์ 4.0 ควรให้ความสำ�คัญกับการ
พัฒนาหุ่นยนต์บริการ เพื่อนำ�รายได้เข้าประเทศ
โดยการสร้างแบรนด์ สู่การเป็นผู้นำ�ตลาดหุ่นยนต์
บริการในตลาดโลก ปัจจุบันหุ่นยนต์ดินสอถือเป็น
ผู้นำ�หุ่นยนต์บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุในยุค
เริ่มต้น เพราะสามารถเจาะตลาดญี่ปุ่นได้สำ�เร็จ
ส่งผลให้ได้รบั การยอมรับในตลาดโลก ประเทศไทย
ควรมุง่ เน้นรุกตลาดหุน่ ยนต์บริการกลุม่ ดูแลสุขภาพ
หรือหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ เพราะยังไม่
มีผู้นำ�ที่ชัดเจน เนื่องจากประเทศไทยมีความได้
เปรียบจากความรูท้ างการแพทย์ทโ่ี ดดเด่นระดับโลก
ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าตลาดหุ่นยนต์บริการด้าน
การดูแลสุขภาพระดับโลกมีบริษัท ซีที เอเชีย
โรโบติกส์ จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ดินสอเป็น
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ผู้นำ�หรือเป็นจ่าฝูง แต่ทั้งนี้ต้องตระหนักว่าตลาด
หุ่นยนต์บริการมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งด้าน
เทคโนโลยีและกลยุทธ์การตลาด เพราะมีการ
ศึกษาวิจัย ในสถาบัน วิจัยระดับโลกตลอดเวลา
ในอนาคตหุ่นยนต์ดินสอจะเป็นหุ่นยนต์ที่ดมกลิ่น
เพื่อการตรวจโรคได้ตัวแรกของโลก

With a Growing
International Market
for Service Robotics,
Dinsaw Interactive
Automatons Care for
a Wider Range of
Elderly Consumers
The robotics market has two
elements: industrial robotics, which in
marketing strategy may be considered a
red ocean, following Blue Ocean Strategy,
a marketing theory book published in
2004 written by W. Chan Kim and Renée
Mauborgne, professors at the European
Institute of Business Administration.
In their terminology, red oceans are
industries with defined markets and much
struggle for dominance. Thailand would
be severely challenged to compete
with already-established players in this
market, including China, which recently
acquired KUKA Robotics, a German
manufacturer of industrial robots and
solutions for factory automation. In the

saturated industrial robotics market,
Thailand is better suited as a user or
consumer.
However, service robotics remains a
blue ocean of uncontested market space.
It has no clearly defined leader and the
market is still growing. This market has
sub-groups such as Dinsaw which provides
care for old people. Demining robots
to clear landmines are another
subcategory. The Armtrac 20T Robot Unmanned Ground Vehicle is a flexible,
remote controlled small (heavy)
unmanned ground vehicle (UGV) that
may be fitted with different toolkits
including a demining flail, tiller, and rear
excavator. The Left Hand Robotics SnowBot
Pro Autonomous Snow Removal Machine
is another example of clearing equipment
among many. The service robotics
market will grow, as the robots adapt
to use in homes, apartments, offices,
hospitals, and schools.
Thailand 4.0 should prioritize
development of service robotics to earn
revenue by creating brands and becoming
a market leader in service robotics.
Thailand should focus on the service
robotics for medical use and taking care
of old people, where there is no clear
market leader. CT Asia Robotics Company
has made a good start in advancing
Thai products in Japan and elsewhere.
The service robotics market changes
quickly in technology and marketing
strategy, as research continues.

		
Service robotics
		
remains a blue ocean
of uncontested market space.

หุ่นยนต์ดินสอเติบโตจากความร่วมมือสร้าง CT Asia Robotics Thrives on Innovative
นวัตกรรมและใช้กลยุทธ์การตลาดทีแ่ ยบยล Cooperation and Ingenious
Marketing Strategy
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของหุน่ ยนต์ดนิ สอ เกิดจาก
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยการ
ช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภายใต้ ก ารประสานความร่ ว มมื อ ของ
บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำ�กัด ซึ่งใช้ความได้เปรียบจากแพทย์
ไทยที่เก่งระดับโลก วิศวกรไทยที่เก่ง ต้นทุนการผลิตหุ่นยนต์ของประเทศ
ไทยที่ไม่สูง เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าเมื่อผนวกรวมกับกลยุทธ์
การตลาดที่แยบยลและกล้าหาญของบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำ�กัด
โดยการนำ�หุ่นยนต์ดินสอเปิดตัวในตลาดญี่ปุ่น โดยเริ่มจากตลาดรอบนอก
กรุงโตเกียวก่อน การที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่ผู้ซื้อมีความเป็นชาตินิยมสูง
ตัดสินใจซื้อหุ่นยนต์ดินสอ ส่งผลให้หุ่นยนต์ดินสอก้าวสู่การยอมรับทั้งจาก
คนไทยและตลาดโลก ปัจจุบนั บ้านดูแลผูส้ งู อายุรายใหญ่ของญีป่ นุ่ เป็นลูกค้า
ของ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำ�กัด

Dinsaw Robotics managed its advances through close
cooperation among university, public, and private hospitals with
support from governmental agencies. CT Asia Company united
outstanding medical knowledge and engineers with relatively
reasonable production costs. Advanced technology and
innovation was joined to ingenious marketing strategy. CT Asia
Robotics Company Limited launched Dinsaw robotics in the
Tokyo suburbs.Japanese acceptance of the product despite
its overseas origin market impressed Thai and international
markets. Today, several major nursery homes in Japan are
customers of CT Asia Robotics Company.

CHAPTER 7
ประเทศไทยควรจัดงานเอ็กซ์โประดับโลกเพื่อ Thailand Should Host a Global Expo
โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการหุ่นยนต์บริการ to Display its Service Robotics
Manufacturing Potential
การจัดงานแสดงสินค้าในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ประกอบการไทยหรือนักรบไทยได้แสดงศักยภาพ ได้สยายปีก หรือ
เพื่อเป็น “Platform” ให้นักรบไทยได้ก้าวกระโดดสู่ตลาดโลก ได้สร้าง
เครือข่ายกับผู้เล่นระดับโลก ได้เจอนักลงทุนระดับโลก หรือได้เจอกับผู้ให้
บริการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในบางขั้นตอนการผลิต การให้สิทธิพิเศษ
ส่งเสริมการลงทุนต้องนำ�ไปสูก่ ารถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั ผูป้ ระกอบการไทย
ให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก การจัดงานแสดงสินค้าหรือ
นิ ท รรศการต้ อ งเป็ น ยุ ท ธวิ ธี เ พื่ อ สร้ า งผู้ ป ระกอบการไทยให้ เข้ ม แข็ ง ทั้ ง
การผลิตและการตลาด
ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ถือว่าประเทศไทยมีความ
โดดเด่นระดับโลกจากการที่มีบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำ�กัด เป็นจ่าฝูง
ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านบริการทางการแพทย์ เพราะมีโรงพยาบาลระดับ
5 ดาว อยู่ในประเทศไทย มีผู้ประกอบการที่สามารถผลิตเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว การจัดงานแสดงสินค้าหรือ
งานเอ็กซ์โปต้องจัดงานที่มุ่งเฉพาะกลุ่ม “มีความคม ชัด ลึก”
ประเทศไทยควรจัดงาน “Medical Robotics Expo” นำ�เสนอความ
ก้ า วหน้ า ของหุ่ น ยนต์ บ ริ ก ารทางการแพทย์ แ ละเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
ทางการแพทย์ งานเอ็กซ์โปลักษณะนี้ยังไม่มีจัดในโลก งานแสดงหุ่นยนต์
ในญี่ ปุ่ น ยั ง จั ด งานโดยรวมทั้ ง หุ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรมและหุ่ น ยนต์ บ ริ ก าร
การจัดงาน “Medical Robotics Expo” ควรมีบริษทั ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำ�กัด
และหน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน เป็นแกนนำ� ควรเชิญ
บริษัทที่ทำ�ธุรกิจดูแลสุขภาพจากยุโรปและทั่วโลกเข้าร่วมชมงาน
ในอนาคต อุตสาหกรรมหุ่นยนต์บริการจะแบ่งตลาดกันชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น การจัดงานประชุม
วิชาการ การจัดงานเอ็กซ์โปต้องมี
เกมแพลนที่ชัดเจน ต้องมุ่งสู่การ
สร้างการรับรู้ ขอบเขตกิจกรรม
ในงานต้ อ งเหมาะสมมี ก ลุ่ ม
เป้ า หมายซึ่ ง เป็ น ผู้ ซื้ อ ที่ ชั ด เจน
ถ้าจะขยายขนาดงานให้ใหญ่ขน้ึ
ควรจัดงานแสดงสินค้าหุ่นยนต์
บริ ก ารที่ ป ระกอบด้ ว ยหุ่ น ยนต์
บริการทางการแพทย์ หุ่นยนต์
บริการในบ้านพักอาศัย หุ่นยนต์
รักษาความปลอดภัยซึ่งประเทศ
ไทยมี นั ก รบที่ พ ร้ อ มจะออก
สู่ตลาด
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Thailand 4.0 era exhibitions should showcase Thai
manufacturing potential for the international market by
networking with overseas investors and meeting with robotics
industry executives about production processes. Providing
investment incentives should lead to technology transfer for
Thai entrepreneurs to better compete in the world market.
Organizing trade shows and exhibitions is a strategy to strengthen
Thai entrepreneurial production and marketing.
In medical service robotics, CT Asia Robotics Comp. Ltd.
leads Thailand’s competition at renowned hospitals. Medical
instrument and equipment manufacturing capability is at a level
that makes trade shows and expos reasonable for specific target
groups.
A Thai Medical Robotics Expo would innovatively display
these advances as an international first. General robotics shows
have hitherto been organized for industrial and service robotics.
At a Medical Robotics Expo, CT Asia Robotics Comp. Ltd.,
government agencies, public and private hospitals would play
leading roles. Invitations should be sent to health-care service
companies in Europe and elsewhere.
The future market for service robotics will be more clearly
segmented. Organizing technical conferences or expos will
require transparent plans to build recognition and appropriate
activity criteria for clear
consumer target groups.
Expanded event should
include medical, household,
and security robotics, which
are market-ready in Thailand.

World Robot Olympiad
(WRO) 2018 : งานแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับโลกสะท้อน
ศักยภาพเป้าหมายการจัด
งานไมซ์ของประเทศไทย
หั ว ใจสำ � คั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและการค้าหุ่นยนต์
ระดั บ ภู ม ิ ภ าค คื อ การมีทรัพยากรมนุษ ย์ที่ม ี
ศักยภาพและมีความรู้ การสร้างทรัพยากรมนุษย์
“ให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีจินตนาการ และ
สามารถทำ�งานเป็นทีมได้” ต้องอาศัยการปลูกฝัง
บ่มเพาะตัง้ แต่เด็ก ทัง้ ระบบการศึกษาทีใ่ ห้ความสำ�คัญ
กับ “Stem Education” การจัดกิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์และการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก
และเยาวชนมีความสำ�คัญยิ่งต่อการเตรียมความ
พร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์
ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจาก World
Robot Olympiad Association หรือ WRA
ให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพการจั ด งาน World Robot
Olympiad (WRO) 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คุณนวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้อำ�นวยการด้านการตลาด
และการขาย บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย)
จำ�กัด ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดงานได้บอกเล่า
ที่มาที่ไปของการจัดงานดังนี้

World Robot Olympiad (WRO) 2018: Reflecting
Potential MICE Event Targets in Thailand
Promoting Thailand as regional production
and trading base for robotics means
that the Kingdom has informed human
resource (HR) potential. To build HR
requires an educational system overhaul
in the science, technology, engineering
and mathematics (STEM) interdisciplinary

and applied curriculum approach. Thailand
was chosen by the World Robot Olympiad
Association (WRA) to host the World
Robot Olympiad (WRO) 2018, in Chiang Mai
from November 16 to 18. Khun Nualwon
Cha-ume, Director of marketing and sales
at Gammaco (Thailand) Co., Ltd. explains:
ROBOTICS
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การเป็นเจ้าภาพ WRO
2018 เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านการศึกษา
ให้ประเทศไทย
บริษทั แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด ในฐานะ
ตัวแทนจำ�หน่ายหุ่นยนต์ เ ลโก้ ซึ่ ง เป็ น หุ่ น ยนต์
เพื่อการศึกษาที่ฝึกทักษะการคิดและการสร้าง
ประสบการณ์ในการเรียนของเด็กและเยาวชน
ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเสนอข้อเสนอ
การจัดงานต่อ World Robot Olympiad
Association เมื ่ อ ปี พ.ศ. 2559 เหตุผลที่
ยื่นข้อเสนอแข่งขันการจัดงาน เพราะเห็นว่า
การได้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกด้านหุน่ ยนต์
จะชีใ้ ห้ชาวโลกเห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้า
ด้านการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้ความสำ�คัญกับการศึกษา Stem Education
นอกจากนั้น การจัดงานในประเทศไทยจะมี
ส่วนให้เด็กๆ และเยาวชนไทยที่ไม่มีโอกาส
เดินทางไปแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ ใ นต่ า งประเทศได้
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มี โ อกาสชมการแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ ร ะดั บ โลก
อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่เด็กไทย
ในการยื่นข้อเสนอประมูลสิทธิ์การจัดงาน
(Bid) บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ได้พยายามชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยให้ความ
สำ�คัญกับ Stem Education รัฐบาลไทยเริ่มให้
ความสำ�คัญกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เด็กไทย
มี ศั ก ยภาพในการประดิ ษ ฐ์ แ ละต่ อ หุ่ น ยนต์
สะท้อนจากการได้รับรางวัลระดับโลกหลายครั้ง
ส่งผลให้กรรมการซึ่งมีตัวแทนจากทั่วโลกเลือก
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

Hosting WRO 2018
Will Build a Good
Image of Thai Education
Gammaco (Thailand) Co., Ltd. distributes
Lego robotics to help train children in
thinking skills and build learning

experiences. In 2016, Gammaco proposed
Thailand as host of WRO 2018 to the
World Robot Olympiad Association. It was
suggested that to host a world-class
robotics event would show theworld that
Thailand has an advanced educational
system, with public and private agencies
prioritizing STEM interdisciplinary and
applied curricula. Thai youth unable to
travel abroad to robotics competition
would experience an inspiring world class
robotics competition.
In submitting the proposal, the
government’s Thailand 4.0 plan was also
mentioned, as well as Thai student
prizewinning achievements in robot
design and building over several years.

ทั้งโรงแรมที่พัก การใช้จ่ายด้านอาหาร รวมทั้ง
นำ�ไปสู่การท่องเที่ยวในพื้นที่ นอกจากนั้นการจัด
WRO 2018
แข่ ง ขั น หุ่น ยนต์ จ ะเป็ น การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ
เดินหน้าเต็มพลังเพราะ
ให้ เ ด็ ก และเยาวชนมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
ความร่วมมือจากภาครัฐ
มีจินตนาการ นำ�ความรู้มาใช้จริงในรูปแบบของ
การแข่งขันซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เด็กๆ เหล่านี้
สามารถค้ น พบความชอบและความถนั ด ของ
WRO 2018 เป็นการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ตนเองสามารถเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ สู ง ที่
ระดับนานาชาติ ประกอบด้วย การแข่งขัน เหมาะสมกั บ ตั ว เองเพื่ อ ที่ จ ะเป็ น กำ � ลั ง
การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบ สำ�คัญของชาติในอนาคตต่อไป
อัตโนมัติ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นกว่า
64 ประเทศทั่วโลก การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น
4 ประเภท ได้แก่ ประเภททั่วไป (Regular
Category) ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Open
Category) ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (WRO
WRO 2018
Football) และประเภททั่วไประดับมหาวิทยาลัย
(Advanced Robotics Category) จัด ขึ้นที่ Moves Full
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ Steam Ahead
7 รอบ พระชนมพรรษา อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ with Public
จังหวัดเชียงใหม่ ใช้พื้นที่ในการแข่งขัน 12,000
ตารางเมตร มีผเู้ ดินทางมาร่วมงานจากต่างประเทศ Support
ประมาณ 10,000 คน
การจั ด งานครั้ง นี้ไ ด้ รับ การสนั บ สนุ น ด้ ว ยดี
จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยเริ่ ม จากสำ � นั ก งาน WRO 2018 is an olympiad robot
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ที่ competition comprising design and
ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานโดยการประสาน technology development competitions
กับหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้ได้รับความสะดวก for autonomous robotics. 64 nations
ในการใช้สถานที่ รวมทั้งได้ประสานงานกับผู้ว่า compete in four categories: regular,
ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ พื่ อ ให้ ป ระสานกั บ creative or open, WRO football, and
หน่วยงานในพื้นที่ในการอำ�นวยความสะดวกใน advanced robotics. It will be held at
การจัดงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Chiang Mai International Exhibition and
ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานโดยมอบหมายให้ Convention Centre Commemorating
องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ His Majesty King Bhumibol’s 7th Cycle
รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพร่วม รวมทัง้ สถาบันส่งเสริม Birthday Anniversary. The competition
การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ เ ป็ น area will be 12,000 sq. m. with about
เจ้าภาพร่วมด้วย
10,000 participants from overseas.
WRO 2018 receives public funding
from TCEB, which serves as coordinating
agency on the venue in negotiating
WRO 2018 นำ�รายได้
with the governor’s office of Chiang Mai
เข้าประเทศและส่งเสริมให้
Province for local agency facilitation.
ประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลก The Ministry of Science and Technology
offers further supports by assigning
the National Science Museum and
การแข่งขันหุ่นยนต์จะมีเยาวชนและครอบครัว Institute for the Promotion of Teaching
เดิ น ทางมาเชี ย งใหม่ ซึ่ ง ทำ � ให้ เ กิ ด การใช้ จ่ า ย Science and Technology as cohosts.

WRO 2018 Will Bring
Revenue to the Country
and Promote Thailand
as Welcoming Country
WRO 2018 will attract multi-generational
visitors to Chiang Mai, generating income
from accommodations, food, and tourism.
Robotics competitions inspire students
and provide useful information for future
research. As their education continues,
they may develop into valuable national
intellectual and creative resources.
ROBOTICS
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