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เมื่อหุ่นยนต์โซเฟียตอบ
คำ�ถ�มในประเด็น AI  
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ของมนุษย์หรือไม่
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จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำานวยการ 
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
(องค์การมหาชน) 

ในขณะท่ีธนาคารพาณิชย์ซ่ึงเป็นองค์กร 
ขนาดใหญ่ทยอยปิดสาขาต่างๆ ลง  

บริษัทเล็กๆ อย่างอูเบอร์ กลับมาเป็นผู้ให้
บริการแท็กซ่ีรายใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยไม่มี

แท็กซ่ีเป็นของตนเองแม้แต่คันเดียว 
น่ีเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของส่ิงท่ีถูกเรียกว่า 
 ‘การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ีส่ี’ ท่ีจะ
เปล่ียนโลก ส่งผลต่อสังคม ธุรกิจ และ 
ส่ิงแวดล้อม ท้ังในทางบวกและทางลบ

อย่างไม่อาจเล่ียงได้เลย
อุตสาหกรรมไมซ์เองก็ไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้ ดังมีการคาดคะเนว่างาน
ธุรการและบริหารทั่วไปจะถูกทดแทน

ด้วยหุ่นยนต์อย่างรวดเร็ว และ 
การประชุมทางไกลด้วยเทคโนโลยี 

โฮโลแกรมจะเป็นจริงในไม่ช้านี้ ช่วยให้
ผู้บรรยายสามารถส่งภาพเสมือนจริง
แบบสามมิติของตนไปร่วมประชุมได้
ทุกหนแห่งในโลก โดยไม่ต้องเดินทาง

การปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และผมเชื่อว่า

เราสามารถนำาหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ 
รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ มาช่วย 

ยกระดับการจัดงานต่างๆ ให้มีสีสัน  
เป็นมืออาชีพและล้ำาสมัยมากข้ึน

นอกจากน้ีเรายังสามารถใช้อุตสาหกรรม 
ไมซ์เป็นแพลตฟอร์มท่ีช่วยส่งเสริม

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ของไทยผ่านการจัดงานแสดงสินค้า 
รวมท้ังการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการซ่ึง
เป็นการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ท่ีจะทำาให้ 
ท้ังไมซ์และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ส่งเสริม 
ซ่ึงกันและกันได้เป็นอย่างดี

เพียงแต่เราต้องร่วมกัน ‘มองไปข้างหน้า’ 
ร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ถึงแม้กระแส 
การเปล่ียนแปลงของโลกกำาลังเช่ียวกราก
เพียงใด...เราก็พร้อมรับมืออยู่เสมอ
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Capture the movement of MICE  
Tech & Trends from all over the world
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ไม่เพียงเป็นประเทศท่ีน่าจับตามองด้านเศรษฐกิจเท่าน้ัน หากจีนแผ่นดินใหญ่กำาลังประกาศให้โลก
รู้ว่า น่ีคือแผ่นดินท่ีให้ความสำาคัญต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเป็นเคร่ืองมือช้ินสำาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศให้รุดหน้าสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ และ Peking University 
and Innovation Works ก็ผนึกกำาลังกันเดินหน้าโครงการอบรมเร่ือง AI ซ่ึงต้ังเป้าไว้ท่ีกลุ่มอาจารย์
มหาวิทยาลัย 500 คน และนักศึกษา 5,000 คน ภายใน 5 ปี งานน้ีจะมีการดึงผู้เช่ียวชาญท้ังชาวจีน 
และชาวต่างประเทศมาให้ความรู้ ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีจีนยังได้กำาหนดแนวทางพัฒนา AI 
ของประเทศ ซ่ึงเน้นการป้ันมือโปรด้าน AI และดึงผู้เช่ียวชาญแถวหน้าของโลกมาท่ีจีน ท้ังน้ี
จีนถือเป็นอีกประเทศท่ีกำาลังจริงจังในการพัฒนาด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยปีท่ีแล้ว
มีบริษัทจีนย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศมากท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากบริษัท
จากสหรัฐอเมริกา ส่วน “เซ่ียงไฮ้” ก็เป็นฐานท่ีม่ันของบริษัทผลิตหุ่นยนต์เกือบ 100 บริษัทเลยทีเดียว

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

การพัฒนาและทดสอบการใช้งานยานยนต์ 
ไร้คนขับเป็นไปอย่างคึกคักในช่วงไม่กี่ปีที่
ผ่านมา ขณะที่ท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์ 
ประเทศเบลเยียม ก็ได้ประกาศเดินหน้า
โครงการรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับเช่นกัน ทั้งนี้ได้
มีการเตรียมทดสอบใช้งานแบบไม่บรรทุก 
ผู้โดยสารในสนามทดสอบในช่วงฤดูร้อนปี 
2562 หลังจากนั้นจะนำามาทดลองวิ่งที่ 
ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ในช่วงต้นปี 2563 
และตั้งเป้าว่าจะสามารถนำามาให้บริการจริง
แก่ผู้โดยสารได้ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

เพราะ AI จะทำาให้จีนแผ่นดินใหญ่ไม่ธรรมดาอีกต่อไป

Airbnb Targets 
MICE Travelers
Airbnb มองการณ์ไกล ขยายตลาด
เจาะกลุ่มนักเดินทางไมซ์

Brussels Airport  
Driverless Buses 
สนามบินบรัสเซลส์เล็งใช้รถบัสไร้คนขับ

China Incubates 
Ai Specialists



ในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำาลังมุ่งเน้นการใช้ 
งานแบบครบวงจร หรือ “มัลติฟังก์ชัน” ดังน้ัน
การเลือกอุปกรณ์ช้ินใดช้ินหน่ึงมาใช้งาน นักจัด
อีเวนต์มืออาชีพควรคำานึงถึงเร่ืองฟังก์ชันท่ีหลาก
หลายไว้ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ ซัมซุงจึงเปิดตัวทีวี
จอแบนขนาดยักษ์ไร้ขอบรุ่น ‘The Frame’ ที่ไม่
เพียงเป็นจอทีวีสำาหรับเปิดพรีเซนเทชั่นเท่านั้น 
หากยังได้รับการออกแบบให้มีรูปลักษณ์ 
สะดุดตา ด้วยความบางราวกับงานศิลปะ
ประดับบนฝาผนัง นอกจากนี้ด้วยขนาดที่ใหญ่
ถึง 146 นิ้ว ทำาให้ผู้ชมได้เห็นภาพเคลื่อนไหว
แบบเต็มตา นับเป็นอุปกรณ์ทางเลือกใหม่เพื่อ
การจัดงานอีเวนต์ให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
หรือ Sharing Economy ได้เข้ามามีบทบาทใน
สังคมมากข้ึน ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมไมซ์ท่ีใช้
ไอเดียมาป้ัน “ธุรกิจ Showslice” ในอังกฤษ ท่ี
เปิดโอกาสให้บรรดาออร์แกไนเซอร์ซ่ึงเข้าร่วมใน
เครือข่ายได้แบ่งปันทรัพยากรซ่ึงกันและกัน เพ่ือ
การลดต้นทุนเป็นหลัก เช่น งานท่ีจัดต่อกันใน
สถานท่ีเดียวกันสามารถใช้ฉาก เวที อุปกรณ์ 
และโครงการสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ร่วมกันได้อย่าง
คุ้มค่า ซึ่งผู้จัดงานสามารถนำาของบางส่วน 
จากงานเดิมมาประยุกต์ใช้ในงานถัดไป  
ช่วยประหยัดทั้งเวลา เงิน ทรัพยากร และ
ลดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันน้ีสำาหรับนักจัดงานควรเปล่ียนมุมมองเสีย
ใหม่ เม่ือโดรนไม่ได้มีดีแค่ถ่ายภาพมุมสูงเพ่ือ
สร้างมุมมองภาพของงานท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ
เท่าน้ัน แต่ยังสามารถเป็นพาหนะล้�ๆ ไว้รับ
ส่งวีไอพีผู้เข้าร่วมงานได้อีกทางหน่ึงด้วย โดย
ล่าสุด นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เปิดตัว 
“แท็กซ่ีโดรน” คร้ังแรก และประกาศว่า พร้อม
เปิดบริการสุดพิเศษในเดือนกรกฎาคมนี้ 
โดยโดรนย่ีห้อ Ihang 184 จากจีนลำาน้ี บรรทุก
ผู้โดยสารได้เท่ียวละ 1 คน และต้องมีน้�หนัก
ไม่เกิน 100 กิโลกรัม สามารถบินด้วยความเร็ว
สูงสุด 160 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และบินได้ไกล 
50 กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอร่ีหน่ึงคร้ัง 

ธุรกิจหลายกลุ่มได้นำาเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) หรือ
เทคโนโลยีสร้างโลกเสมือนจริง มาเพ่ิมประสบการณ์ความ
บันเทิงให้ลูกค้าของตัวเอง รวมท้ังธุรกิจการบินก็กำาลังทดสอบ
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี VR เพ่ือสร้างความเพลิดเพลินให้
ผู้โดยสาร โดยสายการบินเอทิฮัด ได้เปิดโอกาสให้ผู้โดยสาร
ลองสวมอุปกรณ์ VR ชมภาพยนตร์ในรูปแบบสองมิติ และ 
สามมิติอย่างสนุกสนาน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ 
อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่วนสายการบิน 
เอมิเรตส์ก็กำาลังทดสอบให้บริการรูปแบบคล้ายกันเพื่อเอาใจ
ผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ
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Dubai Rolls Out  
Taxi Drones

TELEVISION OR PIECE OF ART?

Sharing is Saving

ดูไบประกาศบริการโดรนแท็กซี่กลางปีนี้

จอแบนสุดล้ำาที่จะทำาให้งานอีเวนต์ของคุณ 
เต็มไปด้วยสีสันและประทับใจผู้ร่วมงาน

มาช่วยแชร์อุปกรณ์จัดงานเพื่อลดต้นทุน
กันดีกว่า

Airlines to Offer  
VR Entertainment Onboard
คงมีสีสันมากขึ้นไม่น้อย ถ้าสายการบินดึง VR 
สร้างความบันเทิง



พิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์ร่ีและนางสาวเมแกน มาร์เคิล สร้างความคึกคักให้กับบรรดาธุรกิจ
ของอังกฤษกันถ้วนหน้า บริษัทท่ีปรึกษา Brand Finance ประเมินว่า เมกะอีเวนต์ระดับโลกงานน้ี 
จะทำาให้เงินสะพัดประมาณ 500 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 2.17 หมื่นล้านบาท งานนี้ยัง 
สร้างสีสันให้ฮือฮาสอดคล้องกับยุคแห่งเทคโนโลยีอย่างแท้จริง การออกสกุลเงินดิจิทัล  
(cryptocurrency) ระดมทุนมอบให้คู่บ่าวสาวนำาไปใช้เพื่อการกุศล และส่วนหนึ่งใช้เป็นทุน 
พิมพ์นิตยสาร The Crown and Country Magazine ฉบับพิเศษฉลองเสกสมรส

งานเสกสมรสครั้งนี้ไม่รับของขวัญ 
แต่เชิญชวนแขกบริจาคเงินแก่  
7 องค์กรการกุศล ซึ่งถือเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของการจัดงานที่ขยายพรมแดน 
ไปสู่การทำากิจกรรม CSR ที่น่าสนใจ 

 

27,000 ทวีต/นาที คือความถี่ของ 
ข้อความทวีตช่วงที่เจ้าชายแฮร์รี่และ

นางสาวเมแกน มาร์เคิล ประกอบพิธีสาบาน
ตนและยอมรับอีกฝ่ายเป็นคู่ครอง

เกือบ 18 ล้านคน คือจำานวนชาวอังกฤษ
ที่ชมการถ่ายทอดสดพิธีเสกสมรส

มากกว่า 2 พันล้านคน คือจำานวนคนทั่วโลก 
ที่ชมการถ่ายทอดสดพิธีเสกสมรส

3.4 ล้าน คือจำานวนข้อความที่คนทั่วโลก
ทวีตระหว่างพิธีเสกสมรส

40,000 ทวีต/นาที คือ ความถี่ของ
ข้อความทวีตช่วงท่ีบาทหลวงไมเคิล เคอร์ร่ี 

กล่าวให้โอวาท ซึ่งเป็นช่วงที่มีคนทวีต
ข้อความมากที่สุด

พิธีเสกสมรสบันลือโลกสร้างเงินสะพัดทั่วเกาะอังกฤษ

ตัวเลขน่าสนใจกับ 
งานวิวาห์แห่งทศววรรษ

ROYAL WEDDING  
BOOSTS UK  
BUSINESSES

Children’s HIV Association 
องค์กรช่วยเหลือเด็กผู้ติดเชื้อ  
HIV ในอังกฤษและไอร์แลนด์

Crisis 
องค์กรช่วยเหลือคน 
ไร้บ้านให้มีชีวิตที่ดีข้ึน

Scotty’s Little Soldiers 
องค์กรช่วยเหลือเด็กลูกทหาร

StreetGames 
องค์กรสนับสนุน 

กีฬาในชุมชน

Myna Mahila Foundation 
องค์กรช่วยเหลือผู้หญิงใน 
เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

Surfers Against Sewage 
องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทางทะเล

Wilderness Foundation 
UK องค์กรอนุรักษ์ป่า 

และธรรมชาติ

CHARITY 
CONCERN

18,000,000

2,000,000,000

3.4 M

40,000

27,000

Facts & 
Figures
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ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีกำาลังก้าวเข้ามา
เป็นส่วนสำาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์อย่างแท้จริง 
ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือสร้างสีสันและดึงดูดความสนใจ
ของผู้ร่วมกิจกรรมไมซ์ ซ่ึงนอกจากการไปร่วมงาน 
ในสถานท่ีจริงแล้ว เทคโนโลยีล้ำาสมัยยังดึงให้ผู้คน
ท่ัวทุกมุมโลกสามารถร่วมสัมผัสบรรยากาศงาน
ไมซ์จากทางไกลได้ด้วย โดยอาศัยตัวช่วยทรง
พลังซ่ึงก็คืออุปกรณ์ส่ือสารไร้สายและอินเทอร์เน็ต 
ท่ีทำาให้ผู้คนออนไลน์ตลอด 24 ช่ัวโมงได้อย่าง
สะดวกสบายน่ันเอง

ข้อมูลจาก www.wearesocial.com ระบุว่า  
ในปี 2561 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,000 ล้าน
คนท่ัวโลก หรือประมาณ 53% ของประชากร 
โลก มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือกว่า 5,000 ล้านคน  
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟน หมายความว่าคน 
เหล่านี้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หาก
พวกเขาต้องการ ปัจจุบันคนใช้โซเชียลมีเดียบน
อุปกรณ์สื่อสารอย่างสมาร์ตโฟนและแท็บแล็ต 
มีเกือบ 3,000 ล้านคน แสดงให้เห็นชัดเจนว่า 
การสื่อสารแบบทันทีทุกที่ทุกเวลาได้กลายเป็น 
ส่วนหน่ึงของชีวิตคนเราไปโดยปริยาย และน่ีคือ
โอกาสทองท่ีธุรกิจไมซ์ต้องใช้ประโยชน์ เพ่ือเข้า 
ถึงกลุ่มคนจำานวนมากในเวลาเดียวกัน

หลายตัวอย่างท่ีตอนน้ีไมเซอร์ (MICERs)  
คงคุ้นเคยกันดี อย่างเช่น การใช้ Facebook Live 
งานสัมมนา งานแสดงสินค้า และอีเวนต์อ่ืนๆ  
ท่ีทำาให้ผู้ร่วมงานทางไกลรู้สึกราวกับได้เข้าไปอยู่ 
ในงานจริงและสามารถส่ือสาร แสดงความรู้สึก  
หรือส่งคำาถามตรงไปยังแขกพิเศษในงาน  
ซึ่งพร้อมตอบคำาถามเหล่านั้นได้ทันที

ยกระดับการจัดงานอย่างมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีที่ MICERs ต้องรู้

EVOLVE
YOUR MICE



นอกจากเทคโนโลยียอดฮิตข้างต้นแล้ว ยังมี
อีกหลายเทคโนโลยีน่าสนใจท่ีไมเซอร์จำาเป็นต้อง
เรียนรู้เพ่ือก้าวเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีอย่างเต็มตัว 
เคร่ืองมือล้ำาๆ เหล่าน้ีน่าจะช่วยยกระดับการจัดงาน
ให้มีความเป็นมืออาชีพมากข้ึน สร้างสรรค์ได้อย่าง
โดดเด่น เป็นท่ีจดจำา มีสีสันมากข้ึน และย่ิงกว่าน้ัน 
เทคโนโลยีทันสมัยเหล่าน้ีสามารถกลายเป็นหน่ึงใน
ตัวแปรแห่งความสำาเร็จของการจัดงานท่ีสามารถ
ยกระดับถึงข้ันเป็น Talk of the Town ได้เลยทีเดียว

เร่ิมจาก ‘Beacon Technology’ หรือท่ีรู้จักกันใน
ช่ือ ‘iBeacon’ หรือ ‘Location Mapping’ เทคโนโลยี
บอกตำาแหน่งของผู้ใช้งาน ช่วยให้ผู้จัดงานอีเวนต์ 
เห็นจำานวนคนซ่ึงอยู่ในบริเวณท่ีจัดงานว่ามีมาก
น้อยแค่ไหน เพ่ือจะได้กำาหนดจุดต้ังป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม อีกท้ังยังสามารถ
ส่งข้อความ หรือมอบข้อเสนอสุดพิเศษ ถึงผู้ชมงาน
ได้โดยตรงผ่านอุปกรณ์ส่ือสาร และใช้เทคโนโลยีน้ี
เพ่ือเช็คอินผู้ร่วมงานได้

ส่วนงานไหนท่ีอยากเพ่ิมความ ‘ว้าว’ ให้กับ
ผู้เข้าร่วมงาน อาจใช้เทคโนโลยี ‘3D Projection 
Mapping’ หรือการฉายภาพจากโปรเจกเตอร์ลง
บนพ้ืนผิววัตถุ เช่น ตัวอาคาร ผนัง สินค้า รถยนต์ 
หรือวัตถุอื่นๆ ทำาให้วัตถุดูราวกับมีชีวิต มีการ
เคล่ือนไหว เพ่ิมสีสันให้แก่สินค้า เทคโนโลยีชนิดน้ี
ยังสามารถเลียนแบบการเคล่ือนไหวของผู้คน ซ่ึง
จะสร้างประสบการณ์แปลกใหม่น่าประทับใจให้แก่
ผู้ชมได้เป็นอย่างดี ท่ีผ่านมาเทคโนโลยี 3D Projection 
Mapping ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และมี

Nowadays,  
technology  
has played  

an important role in MICE industry from entertaining to  
attracting participants at events. Cutting-edge innovation,  
for example, can take viewers worldwide to experience  
MICE events organized around the world through wireless 
connections and the Internet. 

According to there are currently 4 billion internet users 
worldwide in 2018 (accounting for 53% of the world  
population), whereas mobile phone users have reached  
a staggering 5 billion with the majority possessing  
a smartphone. The website also reveals that nearly 3 billion 
users access social media via smartphones and tablets.  
This is why MICE business should not overlook such an  
online channel that offers another way of communication  
to a large number of audiences simultaneously.  

Some tools, such as Facebook Live, have already been 
used by MICERs to broadcast seminars and other events 
together with inviting remote users to comment and ask 
questions directly to guest speakers. New technology is also 
essential for professionals in the MICE industry that needs to 

elevate events to an advanced level with more creativity,  
entertainment and professionalism. For instance, ‘Beacon 
Technology,’ generally known as ‘iBeacon’ or ‘Location  
Mapping,’ enable organizers to detect the location of users  
and estimate a number of people around the event area in 
order to determine proper advertising spots, send messages  
or announce promotions. 

For any business which desires to make a ‘wow’  
impression on visitors, it is suggested to apply ‘3D Projection 
Mapping’ – the technology that turns objects into a display 
surface for different canvases ranging from buildings, walls, 
products, cars or other substances to make them come alive 
with movements and colors. Giant companies such as BMW, 
Samsung, Adidas and Disney have been using this popular 
technology at their events. Drones or unmanned aerial vehicles 
are also utilized to capture bird’s-eye-view images and  
videos and directly broadcast them to home viewers to  
enjoy the event’s atmosphere in real time. At the security 
front, many MICE businesses choose Facial Recognition 
System to screen and welcome participants to participate  
in MICE events. 

บริษัทแถวหน้าของโลก เช่น บีเอ็มดับเบิลยู ซัมซุง 
อาดิดาส และดิสนีย์ ต่างนำาเทคโนโลยีน้ีไปเพ่ิม
สีสันสร้างความว้าวให้งานอีเวนต์ของตัวเองมาแล้ว

อีกหน่ึงเทคโนโลยีท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย และ
ถูกนำามาพลิกแพลงใช้งานกันมากข้ึนคือ ‘โดรน’ 
อากาศยานไร้คนขับ ซ่ึงโดยท่ัวไปผู้จัดอีเวนต์จะ
ใช้โดรนเพ่ือบันทึกภาพมุมสูง และหลายคร้ังจะ
ถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอให้ผู้ร่วมงานและคนทาง
บ้านสัมผัสบรรยากาศจริงได้ทันที 

ปิดท้ายกันท่ีด้านความปลอดภัย ธุรกิจไมซ์จะ
นำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเพ่ิมศักยภาพการรักษา
ความปลอดภัยของงานอีเวนต์ เช่น อาจใช้ ‘Facial 
Recognition System’ หรือระบบจดจำาใบหน้า 
สำาหรับต้อนรับแขกท่ีมาร่วมงาน และทำาให้ข้ันตอน 
การเช็กอินมีประสิทธิภาพมากข้ึน แม้ว่าตอนน้ียัง
อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อนำาระบบนี้มาใช้กับ 
งานอีเวนต์ แต่ก็เชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับ 
ตามอง และคาดว่าอีกไม่นานน่าจะกลายเป็น
เคร่ืองมือช่วยสกรีนผู้ร่วมงานไมซ์ได้อย่างดีเย่ียม

        เครื่องมือล้ำาๆ เหล่านี้น่าจะช่วย 
ยกระดับการจัดงานให้มีความเป็นมืออาชีพ 
มากขึ้น สร้างสรรค์ได้อย่างโดดเด่น  
เป็นที่จดจำา มีสีสันมากขึ้น 
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ภาพบน : ภาพการแสดง 3D Projection Mapping 
on church ที่ The Cathedral of Immaculate 
Conception จังหวัดจันทบุรี
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หมดยุคพึ่งพามนุษย์
เพียงอย่างเดียวแล้ว!

เพราะวันน้ี หุ่นยนต์ 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI) 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี  
และระบบอัตโนมัติต่างๆ 
ได้พลิกโฉมวงการธุรกิจ
ทั่วโลกไปตลอดกาล ไม่เว้น
แม้แต่อุตสาหกรรม ‘ไมซ์’ 
ธุรกิจบริการซ่ึงมี ‘มนุษย์’ 
เป็น ‘ตัวเอก’ ที่ขับเคลื่อน
ธุรกิจให้โลดแล่นจนหลายคน
เคยคิดว่าไม่น่าจะมีสิ่งใดมา
สวมบทบาทแทนมนุษย์ได้

โลก ‘ไมซ์’ ในมือหุ่นยนต์

R I S I N G

T H E  I N T E L L I G E N C E
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แต่ทว่า...เทคโนโลยีล�้าสมัยเหล่านี้กลับมีบทบาท
ในโลกธุรกิจ ช่วยให้การด�าเนินธุรกิจคล่องตัว
มากกว่าเดิม ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งยัง
สามารถสร้างสีสัน และประสบการณ์ใหม่ให้
แก่นักเดินทางไมซ์ และหลายครั้ง ‘แรงงานจักรกล’ 
ก็สามารถทดแทน ‘แรงงานมนุษย์’ ได้อย่างดีเยี่ยม
ด้วยเช่นกัน

แรงงานแห่งศตวรรษ
	รศ.พีระพงศ์	ทีฆสกุล	ผู้อำ�นวยก�รโครงก�รอินโนเวช่ัน	ฮับส์	ค�ดก�รณ์ว่�
ภ�ยใน	5-10	ปีข้�งหน้�	คว�มต้องก�รในก�รใช้หุ่นยนต์ท่ัวโลกจะเพ่ิมข้ึนเป็น
สองเท่�	เพร�ะคนสนใจใช้หุ่นยนต์ทำ�ง�นแทนม�กข้ึนในภ�คธุรกิจท่ีต้องก�ร
เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถด้�นก�รแข่งขัน	น่ีเองจึงส่งผลให้ก�รใช้ง�นหุ่นยนต์ใน
ภ�คบริก�รและภ�คอุตส�หกรรมมีแนวโน้มเติบโตอย่�งต่อเน่ือง
สอดคล้องกับผลก�รศึกษ�ของบริษัท	Tractica	ของสหรัฐอเมริก�	ท่ีประเมิน
ว่�จะมีก�รผลิตหุ่นยนต์เพ่ิมข้ึนจ�ก	8.8	ล้�นยูนิต	ในปี	2558	เป็น	61.4	ล้�น
ยูนิต	ในปี	2563	และตล�ดหุ่นยนต์ท่ัวโลกจะมีมูลค่�สูงกว่�	1.51	แสนล้�น
เหรียญสหรัฐในปีดังกล่�ว	โดยหุ่นยนต์สำ�หรับผู้ใช้ทั่วไป	หุ่นยนต์สำ�หรับ
องค์กรธุรกิจ	ย�นพ�หนะอัตโนมัติ	และอ�ก�ศย�นไร้คนขับ	จะมีก�รเติบโต
อย่�งรวดเร็วและม�กกว่�ตล�ดหุ่นยนต์ภ�คอุตส�หกรรม
	 	 ขณะท่ีสม�คมหุ่นยนต์ญ่ีปุ่น	(Japan	Robot	Association)	ค�ดก�รณ์ว่�	 
ในปี	2568	ตล�ดหุ่นยนต์ทุกประเภทมีมูลค่�รวมกัน	6.64	หม่ืนล้�นเหรียญ
สหรัฐ	ซ่ึงรวมมูลค่�ของหุ่นยนต์บริก�รท่ีจะอยู่ประม�ณ	5	หม่ืนล้�นเหรียญ
สหรัฐทั้งนี้เทคโนโลยีล�สมัยต่�งๆ	เช่น	AI	(Artififificial	Intelligence)	หรือ 
ปัญญ�ประดิษฐ์	Voice	and	Speech	Recognition	หรือเทคโนโลยีจดจำ�เสียง
และก�รพูด	Tactile	Sensors	หรือระบบเซ็นเซอร์แบบสัมผัส	และ	Gesture	
Control	หรือระบบควบคุมก�รเคล่ือนไหว	ทำ�ให้หุ่นยนต์ส�ม�รถทำ�ง�นได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กกว่�หุ่นยนต์สมัยแรกๆ	ม�ก

เมื่อหุ่นยนต์ VS ไมซ์
	เพร�ะประสิทธิภ�พของหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒน�ขึ้นจนมีขีดคว�มส�ม�รถใกล้
เคียงกับมนุษย์	จึงไม่น่�แปลกใจที่ทุกวันนี้หล�ยคนรู้สึกคุ้นเคยที่หุ่นยนต์
เข้�ม�รับภ�ระหน้�ที่แทน	‘คน’	ในก�รทำ�ภ�รกิจประจำ�วัน	ที่ไม่ต้องอ�ศัย
คว�มคิดสร้�งสรรค์	ส�ม�รถสื่อส�รกับคนได้สบ�ย	และในห่วงโซ่ของ
อุตส�หกรรมไมซ์ก็เช่นกัน	หล�ยตัวอย่�งเริ่มมีก�รนำ�หุ่นยนต์ม�ใช้ง�น 
ม�กขึ้น	ดังเช่นเครือโรงแรม	‘แมริออท’	มีหุ่นยนต์	‘ม�ริโอ้’	คอยต้อนรับแขก	
ช่วยแขกเช็กอิน	ตรวจห้อง	และแนะนำ�เมนูอ�ห�ร	แต่ที่ล�สมัยสุดๆ	คงต้อง
ยกให้โรงแรมเฮนนะ	ในเมืองน�ง�ซ�กิของญี่ปุ่น	ที่นี่ใช้หุ่นยนต์ทำ�ง�นใน
โรงแรมม�กถึง	90%	เช่น	หุ่นยนต์พนักง�นส�วสวย	และหุ่นยนต์ไดโนเส�ร์	
ทำ�หน้�ที่รับแขก	พูดได้หล�ยภ�ษ�	หุ่นยนต์จัดเก็บกระเป๋�อัตโนมัติ	และ
หุ่นยนต์จิ๋วในห้องพักคอยบริก�รแขก	รวมถึงยังมีระบบจดจำ�ใบหน้�ผู้ม�ใช้
บริก�ร	ทำ�ให้ส�ม�รถเข้�ออกห้องโดยไม่ต้องใช้กุญแจ

	 	 ใช่เพียงแค่หุ่นยนต์เท่�นั้น	อุตส�หกรรมไมซ์ยังนำ�เทคโนโลยี	AI	หรือ
ปัญญ�ประดิษฐ์	ม�ใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจม�กขึ้น	ทั้งด้�นบริก�รลูกค้�	
ก�รว�งโปรแกรมเดินท�งสุดพิเศษ	ก�รเป็นผู้ช่วยส่วนตัว	และใช้เทคโนโลยี
ช่วยสร้�งเครือข่�ยพันธมิตร	ซึ่งผู้เชี่ยวช�ญเชื่อว่�ห�กอุตส�หกรรมไมซ์
ลงทุนและพัฒน�ก�รใช้ประโยชน์จ�กนวัตกรรม	AI	ให้รวดเร็วเหมือนกับ
อุตส�หกรรมอื่น	ก็จะช่วยพลิกโฉมวงก�รและนำ�เสนอประสบก�รณ์แปลก
ใหม่แสนประทับใจให้ลูกค้�ได้ม�กขึ้น	
	 	 นอกจ�กนี้อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เริ่มทวีคว�มสำ�คัญในวงก�รไมซ์คือ	 
‘แชตบอต’	(Chatbot)	ซึ่งเปรียบเสมือนด่�นหน้�	รับบทดูแล	พร้อมสื่อส�ร
ตอบโต้กับลูกค้�อย่�งทันท่วงที	และเป็นธรรมช�ติร�วกับลูกค้�ติดต่อกับ
พนักง�นคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นคนจริงๆ

T H E  I N T E L L I G E N C E
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ผลดีที่ MICERs ไม่ควรมองข้าม
การนำาเทคโนโลยี AI มาใช้มีประโยชน์มหาศาลสำาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ 
เพราะทำาให้เราสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ นำามาวิเคราะห์ 
ประมวลผล เพื่อนำาเสนอสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
และรสนิยมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น แน่นอนว่าย่อมส่งผลดีต่อการทำาธุรกิจ
ในระยะยาว เช่นเดียวกับการนำาระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ แชตบอต 
มาทำางานที่มีแบบแผนแน่นอนแทนที่มนุษย์ ซึ่งหากผู้ประกอบการมอง
เห็นข้อดีของการใช้หุ่นยนต์ รวมทั้งข้อดีของมนุษย์ที่มีศักยภาพใน 
งานประเภทอื่น โดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยความรู้สึก จินตนาการ  
ความคิดสร้างสรรค์ ก็จะสามารถทำาให้ทั้งหุ่นยนต์และมนุษย์ทำางาน 
ร่วมกัน ขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกันได้

นอกจากนี้เราจะได้เห็นอุตสาหกรรมไมซ์นำาเทคโนโลยีล้ำาสมัย 
อย่าง ‘Virtual Reality (VR)’ หรือโลกเสมือนจริง และ ‘Augmented  
Reality (AR)’ หรือเทคโนโลยีที่ผสมผสานโลกจริงและโลกเสมือน เข้ามา 
สร้างสีสันให้งานอีเวนต์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงาน ที่จะ
ได้รับประสบการณ์สุดพิเศษแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน  ซึ่งก็มีตัวอย่าง
ให้เห็นชัดเจนจากกิจกรรม Finding Hidden Figures at CES 2017 
เพื่อค้นหารูปปั้นที่ซ่อนอยู่ในงาน Consumer Electronics Show 2017 
ที่ใช้เทคโนโลยี AR เข้ามาช่วย โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมใช้สมาร์ตโฟนค้นหา
รูปปั้น ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด แล้วรูปปั้นก็จะปรากฏออกมาให้เห็น 
ส่วนงาน Intex Expo 2017 เทรดโชว์ด้านผนังและเพดานที่ใหญ่ที่สุด 
ในโลก บริษัท คอนติเนนทัล บิวดิ้ง โปรดักส์ ได้ให้ผู้ร่วมงานสวมอุปกรณ์ 
VR เพื่อสอนการติดตั้งแผ่นฝ้าบุผนัง ทำาให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจ
ผลิตภัณฑ์ได้ดีราวกับได้ลงมือทำาเอง โดยไม่ต้องลงพื้นที่จริง

ถ้าหุ่นยนต์มาแรงแน่... ไทยจะเป็นอย่างไร
	ประเทศไทยได้รับประโยชน์จ�กหุ่นยนต์ดังท่ีกล่�วไปข้�งต้นเช่นกัน	ซึ่งยัง
ไม่นับรวมถึงหุ่นยนต์อุตส�หกรรม	ซึ่งเป็นตล�ดที่เติบโตดีม�ต่อเนื่อง 
ทั่วโลก	โดยเฉพ�ะในยุคที่หล�ยประเทศรวมถึงประเทศไทยกำ�ลังเผชิญ
กับปัญห�ข�ดแคลนแรงง�น	และกำ�ลังก้�วสู่สังคมผู้สูงอ�ยุ	ที่ผ่�นม�	
ตล�ดหุ่นยนต์อุตส�หกรรมของไทยขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว	โดยข้อมูล
จ�กสมุดปกข�วเรื่องอุตส�หกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย	โดยฝ่�ยวิจัย
นโยบ�ย	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	(สวทช.)	
ค�ดก�รณ์ว่�ตล�ดหุ่นยนต์อุตส�หกรรมของไทยจะเพิ่มจ�ก	2,131	ยูนิต	
ในปี	2556	เป็น	7,500	ยูนิต	ในปี	2561	หรือเติบโตสูงถึง	113%	ขณะที่
ร�ยง�น	World	Robotics	พบว่�	ประเทศไทยนำ�เข้�หุ่นยนต์อุตส�หกรรมม�ก
ท่ีสุดเป็นอันดับ	8	ของโลกในปี	2557
	 	 ท้ังน้ีก�รนำ�หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้�ม�ทำ�ง�นทดแทนมนุษย์ 
ส่งผลดีในแง่ก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รผลิต	โดยเฉพ�ะในง�นประจำ�วัน	 
ท่ีไม่ต้องอ�ศัยคว�มคิดสร้�งสรรค์	แต่ต้องก�รคว�มแม่นยำ�และจำ�นวน 
ช้ินง�นม�กกว่�	ขณะเดียวกันยังช่วยลดร�ยจ่�ยต่�งๆ	ของผู้ประกอบก�ร	
เช่น	เงินเดือน	ค่�ทำ�ง�นล่วงเวล�	ค่�รักษ�พย�บ�ล	สวัสดิก�ร	สำ�หรับ
พนักง�นจ�กประเด็นดังกล่�วจึงทำ�ให้หล�ยฝ่�ยหวั่นวิตกว่�	กองทัพ 
หุ่นยนต์ท่ีกำ�ลังรุกคืบม�ในทุกอุตส�หกรรมม�กข้ึนเร่ือยๆ	จะกล�ยเป็นภัย

คุกค�ม	‘ก�รจ้�งง�น’	คน	และจะสร้�งปัญห�คนตกง�นต�มม�ในท่ีสุด
	 	 ทว่�แท้ท่ีจริงอ�จไม่ได้เป็นเช่นน้ัน	โดยร�ยง�นวิจัย	‘หุ่นยนต์ในภ�ค
อุตส�หกรรม	:	กระแสใหม่ท่ีแรงง�นต้องกังวลจริงหรือ?’	ของฝ่�ยเศรษฐกิจ
มหภ�ค	ส�ยนโยบ�ยก�รเงิน	ธน�ค�รแห่งประเทศไทย	ช้ีให้เห็นข้อเท็จจริง 
ว่�	ก�รนำ�หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติม�ใช้ในภ�คอุตส�หกรรมไม่ใช่เร่ืองใหม่ 
แต่นำ�ม�ใช้เพื่อบรรเท�ปัญห�ข�ดแคลนแรงง�นม�น�น	5-10	ปีแล้ว	
และในปี	2559	ก�รใช้หุ่นยนต์ในประเทศไทยประม�ณ	50%	กระจุกตัว
อยู่ในอุตส�หกรรมท่ีใช้เคร่ืองจักรสูง	ได้แก่	รถยนต์	อิเล็กทรอนิกส์	และ
กลุ่มเคมีภัณฑ์และพล�สติก	โดยหุ่นยนต์จะช่วยแบ่งเบ�หน้�ท่ีในง�นท่ีมี
แบบแผนแน่นอน	ง�นทำ�ซ�	ง�นเส่ียงอันตร�ย	หรือง�นท่ีนอกเหนือจ�กท่ี
คนจะทำ�ได้	ซ่ึงก�รนำ�หุ่นยนต์ม�ใช้ทดแทนคนส�ม�รถประหยัดต้นทุนด้�น
ค่�จ้�งแรงง�น	ข้อดีอีกอย่�งหน่ึงคือ	หุ่นยนต์ไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือย	ส�ม�รถ
ทำ�ง�นต่อเน่ืองได้ตลอด	24	ช่ัวโมง	ซ่ึงมนุษย์ทำ�แบบน้ันไม่ได้
	 	 ขณะเดียวกันเม่ือดูจ�กประเทศพัฒน�แล้วท่ีนำ�หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติม�ใช้แทนคน	ก็จะเห็นว่�ไม่ได้ทำ�ให้เกิดปัญห�คนตกง�นรุนแรง	
เน่ืองจ�กประเทศเหล่�น้ันมีนโยบ�ยท่ีทำ�ให้ผู้ประกอบก�รและแรงง�น
ส�ม�รถปรับตัวรองรับก�รเปล่ียนแปลงดังกล่�วได้	มีก�รฝึกทักษะใหม่ 
ให้แก่แรงง�นท่ีมีปัญห�ก�รปรับตัว
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เราจะรับมือกันอย่างไร

จับตา...ยอดขาย 
หุ่นยนต์บริการทั่วโลก

หุ่นยนต์บริการ หมายถึง หุ่นยนต์ทุกประเภทที่ไม่ได้ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

	อย่�งไรก็ต�ม	ก�รนำ�หุ่นยนต์เข้�ม�ทำ�ง�นไม่ได้ 
มีข้อดีเพียงอย่�งเดียว	แต่จุดเด่นดังกล่�วก็เป็น 
ข้อด้อยในตัวด้วยเช่นกัน	หุ่นยนต์ส�ม�รถทำ�ง�น
ท่ีมีแบบแผนแน่นอนได้ดี	แต่ไม่ส�ม�รถรับมือกับ
สถ�นก�รณ์ไม่ค�ดฝันได้	ไม่ส�ม�รถพัฒน�หรือ
สร้�งสรรค์ช้ินง�นนอกเหนือคำ�ส่ัง	ขณะเดียวกัน
แม้จะมีหุ่นยนต์แต่ก็ต้องมีมนุษย์คอยควบคุมก�ร
ทำ�ง�นของหุ่นยนต์อยู่	จึงจำ�เป็นต้องฝึกฝนให้
พนักง�นส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับหุ่นยนต์ได้ด้วย
	 	 ดังน้ันแม้ยุคท่ีโลกกำ�ลังใช้ง�นหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติทันสมัยม�กขึ้นเรื่อยๆ	
แต่เทคโนโลยีเหล่�น้ียังช่วยสร้�งง�นใหม่ๆ	ให้แก่
มนุษย์ไปด้วยในตัว	โดยเฉพ�ะง�นท่ีเก่ียวกับ 
ก�รควบคุมหุ่นยนต์	เช่น	นักวิเคร�ะห์ข้อมูล	 
นักพัฒน�ซอฟต์แวร์	เป็นต้น
	 	 เพร�ะฉะน้ันโจทย์สำ�คัญท่ีเร�ต้องขบคิด 
กันต่อคือก�รพัฒน�ศักยภ�พของมนุษย์ท่ีมี
มันสมองไร้ขีดจำ�กัดให้ส�ม�รถเป็นผู้ควบคุม
หุ่นยนต์ได้อย่�งช�ญฉล�ด	ซ่ึงวันน้ีคงย�ก
จะปฏิเสธ	‘ศักยภ�พ’	และ	‘ประโยชน์’	
ของนวัตกรรมและปัญญ�ประดิษฐ์อันล�สมัย
ท่ีเกิดข้ึน	และห�กไม่อย�กถูกท้ิงไว้เบ้ืองหลัง	
ถึงเวล�หรือยังท่ีเร�ต้องปรับตัว	เรียนรู้	เพ่ือใช้
ประโยชน์จ�กส่ิงเหล่�น้ีได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ

การคาดการณ์มูลค่าตลาด
หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ระบบวิเคราะห์ AI

หุ่นยนต์สำาหรับดูแลคน

หุ่นยนต์ด้านสันทนาการ
และบันเทิง

ปี 2563

ปี 2563

ล้านเหรียญสหรัฐ

ล้านเหรียญสหรัฐ

ล้านเหรียญสหรัฐ

ปี 2561

70,000 

17,400 

7,600 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ยูนิต 

59,706
+24% +17%

+20 ถึง 25%

ยูนิต ยูนิต 
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ผู้เขียน	:	น�งส�วพัชรพร	ลีพิพัฒน์ไพบูลย์	และน�งส�วนันทนิตย์	ทองศรี	เศรษฐกร	ฝ่�ยเศรษฐกิจมหภ�ค
ส�ยนโยบ�ยก�รเงิน	ธน�ค�รแห่งประเทศไทย	(ธปท.),	ร�ยง�นวิจัย	‘หุ่นยนต์ในภ�คอุตส�หกรรม	:

กระแสใหม่ที่แรงง�นต้องกังวลจริงหรือ?’
ที่ม�	:	LFS	2016,	Frey	&	Osborne	2013	และคำ�นวณโดยผู้เขียน

ประมาณการการน�าเข้า
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมปี 2557

ความเสี่ยงของแรงงานที่ 
อาจถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี
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ความเสี่ยงต่ำา ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูง

ฝรั่งเศส

สเปน

ไต้หวัน

ญี่ปุ่นอเมริกาเหนือ

เกาหลีใต้
เยอรมนี

57,100

6,910

3,660
2,940

2,310

41%

21%
11%

61%55% 55%

22%
28% 28%

50%

57%

24% 36%5%

9%

6,220

31,030 29,300 24,720

20,050

จ�านวนหุ่นยนต์น�าเข้า 



มองเหรียญอีกด้าน
เมื่ออุตสาหกรรมไมซ์คือ
แรงหนุนกองทัพหุ่นยนต์
	ในยุค	‘ไทยแลนด์	4.0’	ประเทศไทยเน้นก�ร
พัฒน�อุตส�หกรรมเป้�หม�ยใหม่หล�ยกลุ่ม	
รวมถึงอุตส�หกรรมหุ่นยนต์	ที่ผลิตภัณฑ์ของ
อุตส�หกรรมนี้จะถูกนำ�ไปประโยชน์อย่�ง
กว้�งขว�งในหล�กหล�ยธุรกิจ	อย่�งไรก็ต�ม	
ปัจจุบันต้องยอมรับว่�ประเทศไทยยังต้อง 
เรียนรู้	จัดสรรเม็ดเงินลงทุนมห�ศ�ล	และ 
ใช้เวล�อีกระยะหนึ่ง	เพื่อพัฒน�อุตส�หกรรม
กลุ่มนี้ให้บรรลุเป้�หม�ยที่ว�งไว้	
	 	 สถ�บันวิทย�ก�รหุ่นยนต์ภ�คสน�ม	(FIBO) 
ระบุข้อมูลว่�	โรงง�นในประเทศไทยยังมีก�ร 
ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	(Automation)	
เพียง	15%	เท่�นั้น	ซึ่งถ้�ห�กเป็นเช่นนี้ต่อไป
เรื่อยๆ	มีก�รค�ดก�รณ์กันว่�อีก	5	ปีข้�งหน้�	
85%	ของภ�คอุตส�หกรรม	และ	53%	ของ	
SMEs	จะเกิดปัญห�ด้�นก�รแข่งขันเลยทีเดียว
					ก�รเดินไปสู่เป้�หม�ยดังกล่�ว	‘อุตส�หกรรม 
ไมซ์’	ถือเป็นกลไกสำ�คัญที่จะสนับสนุนก�ร
พัฒน�ของอุตส�หกรรมหุ่นยนต์	โดยผ่�นก�ร
จัดง�นแสดงสินค้�และนิทรรศก�ร	เปิดเวทีให้
คนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องจ�กทั่วทุกมุมโลกได้ใช้
ประโยชน์จ�กง�นนี้	เพื่อเสริมศักยภ�พท�ง
ธุรกิจของตนเอง	หรือแม้แต่ก�รจัดง�นประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์คว�มรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในวงก�ร
	 	 ทั้งฝั่งของนักพัฒน�	ผู้ผลิต	และผู้จัด
จำ�หน่�ยหุ่นยนต์	นวัตกรรมอัจฉริยะ	และ 
ระบบอัตโนมัติ	(Automation)	ได้นำ�เสนอผลง�น 
รุ่นล่�สุด	พบปะกับคู่ค้�ท่ีมีศักยภ�พ	ขณะเดียวกัน 
ยังได้เห็นพัฒน�ก�รของผู้ผลิตที่อยู่ในวงก�ร
เดียวกัน	เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจ	และนำ�ไป
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ในอน�คตเช่นเดียวกับ
ด้�นผู้ซื้อหรือผู้บริโภคก็ได้สัมผัสกับเทคโนโลยี
ล้ำ�สมัย	ค้นห�นวัตกรรมที่ตนเองต้องก�ร	 

มีโอก�สได้พบกับผู้ผลิตโดยตรง	ได้แลกเปลี่ยน
คว�มคิดเห็นและมุมมอง	ซึ่งอ�จนำ�ไปสู่ก�ร
ร่วมกันพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของกลุ่มผู้ซื้อได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
ม�กยิ่งขึ้น
	 	 นอกจ�กนี้ง�นแสดงสินค้�และนิทรรศก�ร
ส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมสัมมน�เพื่ออัพเดตคว�ม
เคลื่อนไหว	และเทรนด์ใหม่ของวงก�ร	โดย
บรรด�ผู้เชี่ยวช�ญ	และนี่คืออีกหนึ่งโอก�สทอง	
ที่แต่ละฝ่�ยจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
เพื่อก�รพัฒน�อย่�งสร้�งสรรค์ในอน�คต
เพื่อให้ก�รจัดง�นบรรลุเป้�หม�ยและเป็น

ประโยชน์ต่ออุตส�หกรรมหุ่นยนต์อย่�งแท้จริง	
ผู้จัดง�นควรทำ�คว�มเข้�ใจว่�	ก�รจัดง�น
แต่ละครั้งนั้น	หัวใจสำ�คัญคือคอนเซ็ปต์ของ
ง�นที่ชัดเจน	ก�รสร้�งโอก�สครั้งสำ�คัญต่อ 
ผู้ซื้อและผู้ข�ยที่มี	‘คว�มต้องก�ร’	เดียวกัน	 
ให้ม�พบปะกันอันจะนำ�ไปสู่ก�รเจรจ�ธุรกิจ
ร่วมกัน	เป็นดีม�นด์	ซัพพล�ยด์ที่เอื้อกัน 
อย่�งลงตัว
	 	 แม้ก�รใช้ง�นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ของไทยจะเติบโตขึ้น	32%	จ�กปี	2553	ถึง	
2557	(อ้�งอิงจ�กร�ยง�นก�รขับเคลื่อนก�ร
พัฒน�อุตส�หกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	

         “อุตสาหกรรมไมซ์’ ถือเป็นกลไก
ส�าคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยผ่านการจัดงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการ เปิดเวทีให้คน
ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องจากทั่วทุกมุมโลกได้ใช้
ประโยชน์จากงานนี้
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Artificial Intelligence or AI has  
revolutionized every industry in the 
world, including MICE where humans 
usually play a crucial role in all aspects. 
This new technology saves both time 
and cost while offering new experiences 
to MICE participants, it is time  
therefore to welcome machines that 
soon will take over humans’ places.

Associate Professor Perapong 
Tekasakul, Director of Innovation Hubs 
announced that in the next 5 to 10 
years, demands for robots worldwide 
will be in double. Moreover, Tractica 
predicted that in 2020, 61.4 million  
robots will be manufactured, risen 
from 8.8 million units in 2015.  
Meanwhile, other technologies, such 
as Voice and Speech Recognition, 
Tactile Sensors and Gesture Control, 
will enable the latest models of robots 
become more efficient than their  
predecessors. 

Today, many hotels like Marriott 
brands have already used robots to 

ต�มมติคณะรัฐมนตรี	29	สิงห�คม	2560)	 
แต่ก็ยังถือว่�มีปริม�ณนักลงทุนไม่ม�กเท่�
ไหร่นัก	ดังนั้นแรงสนับสนุนจ�กรัฐบ�ลถือเป็น
ปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อก�รพัฒน�อุตส�หกรรม
หุ่นยนต์และก�รพัฒน�อุตส�หกรรมเพื่อนำ� 
หุ่นยนต์ม�ใช้ง�นเช่นกัน	อ�จผลักดันให้
โรงง�นต่�งๆ	หันม�ใช้ระบบอัตโนมัติม�กขึ้น
เพื่อสร้�งดีม�นด์ของก�รใช้ง�นหุ่นยนต์ให้เกิด
ขึ้นจริง	ภ�ยใต้แรงจูงใจจ�กนโยบ�ยก�ร 
ส่งเสริมก�รลงทุนซึ่งน่�จะช่วยกระตุ้นได้ดีอีก
ท�งหนึ่ง	
	 	 หันม�มองดูก�รจัดง�นด้�นหุ่นยนต์ระดับ
โลกกันบ้�ง	แต่ละปีทั่วโลกมีก�รจัดง�นแสดง
สินค้�และนิทรรศก�รด้�นหุ่นยนต์อย่�งคึกคัก	
เพื่อรองรับคว�มต้องก�รเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
และนวัตกรรมอัจฉริยะที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง 
โดยมีหล�ยง�นที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว�้ง	
อ�ทิ	‘International	Automation	Technology	Expo
West’	ง�นด้�นก�รผลิตและดีไซน์ที่ใหญ่ที่สุด
ของทวีปอเมริก�เหนือ	จัดที่สหรัฐอเมริก�	 

มีก�รโชว์นวัตกรรมล้ำ�สมัยรุ่นล่�สุดม�กม�ย	
มีคนในวงก�รไปร่วมง�นคับคั่ง	อย่�งน้อย	
20,000	คน
	 	 ส่วนในเอเชียก็มีง�นใหญ่	เช่น	‘Taipei	
International	Industrial	Automation	Exhibition’ 
ณ	ประเทศไต้หวัน	เป็นเวทีแสดงผลง�นนวัตกรรม 
และโอก�สท�งธุรกิจ	ซึ่งในปีที่ผ่�นม�มี 
ผู้ร่วมแสดงสินค้�	350	บริษัท	และมีผู้เข้�ชม 
ง�นม�กถึง	1.77	แสนคน
	 	 ขณะที่เมืองไทยมีง�นแสดงสินค้�และ
นิทรรศก�รเกี่ยวกับเทคโนโลยีล�สมัย	หุ่น
ยนต์และระบบอัตโนมัติ	ที่น่�สนใจหล�ยง�น	
เช่น	‘Metalex	Thailand’	‘Manufacturing	Expo’	
และ	‘CEBIT	ASEAN	Thailand’	ซึ่งล้วนเป็นก�ร
อัพเดตเทคโนโลยีสุดล�	ทำ�ให้คนไทยได้สัมผัส	
เรียนรู้คว�มสำ�เร็จจ�กทั้งผู้ผลิตช�วไทยและ
ต่�งช�ติ	เพื่อนำ�ม�ประยุกต์	ต่อยอด	 
สร้�งคว�มสำ�เร็จของตัวเองในอน�คต
	 	 ขอต้อนรับเข้�สู่โลกของหุ่นยนต์อย่�งเต็มตัว!

provide services to their guests. At 
Henn-na Hotel in Nagasaki, Japan, 90% 
of all tasks are carried out by robots, 
including reception and luggage 
delivery. The Chatbot is also changing 
the image of MICE industry through its 
ability to communicate with customers 
as if it is a real human being.

AI technology is highly advantageous 
 for MICE as the data acquired through 
robots and programs can be analyzed 
in order to offer products and services 
that will match customers in future 
transactions. Other technologies, such 
as Virtual Reality (VR) and Augmented 
Reality (AR), can spice up events by 
inviting visitors to search for hidden 
figures with QR code or demonstrating 
participants how to install ceilings.

The market for industrial robots in 
Thailand has been growing at a fast 
rate from 2,131 units in 2013 to 7,500 
units in 2018. Robots and automation 
are smart solutions to address the  
lack of labor workers, especially in  
repetitive or hazardous tasks. However, 
as robots are not equipped to handle 
unexpected changes, humans are still 
required to work with robots. Now, it 
is the right time for all industries to 

come up with solutions for humans 
and robots in working together to fully 
realize AI power.

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

Welcome to the exciting robotic 
world!

ROBOT RISING
‘MICE’ in Robots’ Hands:
 The End of Human-Only Era? 
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MK เมืองไทยประกันชีวิต สหพัฒน์ฯ และเม่ือ
องค์กรช้ันนำ�ในประเทศเหล่�น้ียอมรับ เข�จึง 
คิดก�รใหญ่ด้วยก�รพ�หุ่นยนต์บุกสวีเดน  
ญ่ีปุ่น ประเทศท่ีเป็นเจ้�แห่งหุ่นยนต์ “เร�บุกญ่ีปุ่น 
เพร�ะเร�ต้องก�รเป็นผู้นำ� ผมไม่ได้ไปญ่ีปุ่นเพ่ือ
ก๊อบป้ีไอเดียหรือไปต�มว่�มีอะไรแล้วทำ�เพ่ือเอ�
ไปข�ยเวียดน�ม ถ้�ผมคิดจะทันโลกผมก็แค่เดิน
ต�มมัน แต่ผมอย�กจะนำ�โลก ผมเลยต้องไป
ญ่ีปุ่น เพร�ะท่ีน่ันเป็นตล�ดผู้สูงอ�ยุท่ีใหญ่ม�ก 
ทุกๆ 30 ล้�นคนมีผู้สูงอ�ยุตั้งแต่ 80 ถึง 100  
กว่�ปี แต่ละคนก็อ�ยุยืนม�ก พอเร�เข้�ไปเป็น
ผู้นำ�ตล�ดได้ โปรเจกต์อ่ืนก็ลุยต่อได้ ไม่มีอะไร 
ต้องกลัว เหลือแค่แข่งกับตัวเองว่� เร�จะทำ� 
ต�มฝันของตัวเองได้เร็วแค่ไหน” อย่�งไรก็ต�ม  
ในแง่ก�รพัฒน�นั้น เข�ยังโยนไอเดียต่อว่�  
“ถ้�ผมคิดแนวท�งเดียวแบบเก�หลีกับจีนเพ่ือ
ต�มทันญ่ีปุ่น ก็คงคิดแค่ประดิษฐ์หุ่นยนต์คล้�ยๆ 
อ�ซิโมส�ม�รถเดินสองข�เหมือนกัน แต่ผมไม่
ทำ�เพร�ะถ้�ทำ�ก็แค่ต�มทัน สู้คิดเกมใหม่ดีกว่� 
อย�กจะนำ�ม�กกว่�จะทันโลก เพร�ะบินแบบนก 
ถ้�เกิดเร�บินไม่สูง บินเต้ียๆ ก็เห็นแต่นกพิร�บ  
นกกระจิบ นกกระจอก บินต�มเข�บ้�ง บินใต้ 
ปีกบ้�ง เข�ไปท�งไหนก็ไปท�งน้ัน จะไม่มีท�ง
มองเห็นภ�พกว้�งก่อนหรือได้โฉบกินอ�ห�ร 
ก่อนแน่ แต่ถ้�เร�ลองบินสูงกว่� ไปถึงอน�คต
ก่อน แล้วคุณจะตอบได้ว่�คุณมองต่�งกว่� 
คนอ่ืนอย่�งไร” 

CHALERMPON  
PUNNOTOK

P E O P L E

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

จุดเร่ิมต้นของบริษัทหุ่นยนต์สัญชาติไทย 
บทเร่ิมต้นของคว�มคิดน้ีเกิดจ�กปณิธ�นแน่วแน่
ของเข�ท่ีอย�กทำ�อะไรสักอย่�งเพ่ือประเทศช�ติ 
“จริงๆ จริตเร�เคยเป็นแบบไหนเร�ก็จะม�แนวน้ี 
ตอนน้ันผมคิดอยู่เสมอว่� เมืองไทยอยู่แบบน้ีไม่ได้
หรอก ต้องสร้�งอุตส�หกรรมแห่งอน�คตอะไร 
สักอย่�ง เม่ือมีคว�มสนใจเก่ียวกับหุ่นยนต์  
ซ่ึงจริงๆ ผมเห็นก�รประกวดหุ่นยนต์ม�ต้ังน�น
แล้ว บวกกับได้แรงบันด�ลใจจ�กก�รดูภ�พยนตร์
ของจอร์จ ลูคัส หรือสตีเฟ่น สปีลเบิร์ก ทำ�ให้เห็น
ว่�โลกหุ่นยนต์กำ�ลังจะม� ลองคิดดูว่�เม่ือสิบปี
ก่อนยังไม่มี AI (Artifificial Intelligence) ยังไม่มี 
นโยบ�ยไทยแลนด์ 4.0 ยังไม่มีคล�วด์
คอมพิวเตอร์ ไม่มีอะไรเลย...แต่โชคดีท่ีเร�มี
ประสบก�รณ์ ฝึกมองไปข้�งหน้� ฝึกอ่�นอน�คต 
ฝึกท่ีจะเป็นผู้นำ� ในคว�มเป็นนักก�รตล�ดเร�จึง
คิดว�งแผนหล�ยๆ ท�งเพื่อรองรับภ�พที่ชัดเจน 
จ�กนั้นก็ค่อยๆ พัฒน�ขึ้นม�ทำ�ให้มันเป็นจริง  
ผมไม่ได้จบวิศวะ ผมจึงต้องห�วิศวกรเก่งๆ  
ม�ช่วยพัฒน�ซอฟต์แวร์ พอปี 2552 จึงก่อตั้ง
บริษัท ‘CT ASIA ROBOTICS’ เพื่อสร้�งหุ่นยนต์
บริก�รตัวแรกของไทยและอ�เซียนโดยตั้งชื่อว่� 
‘หุ่นยนต์ดินสอ’” 

เม่ือหุ่นยนต์ถูกพัฒนาสู่ตลาดโลกและขายได้จริง
เฉลิมพลพิสูจน์ผลง�นด้วยวิธีก�รสร้�งหุ่นยนต์
ดินสอเป็นหุ่นยนต์บริก�รให้แก่องค์กรใหญ่ๆ เช่น 
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ก็เกิดเหตุแบบน้ันจริงๆ รถยนต์ลอยได้หรือโดรน 
ซึ่งส�ม�รถเอ�คนขึ้นไปนั่งได้ตอนนี้ก็เกิดแล้ว”  
คุณเฉลิมพลพูดให้คิดต�ม พร้อมกับชวนให้ 
มองไปตรงกระด�นไวท์บอร์ดในห้องทำ�ง�น 
ของเข�แล้วอธิบ�ยต่อว่� น่ันคือแผนสร้�งหุ่นยนต์
ตัวใหม่ที่ส�ม�รถทำ�ง�นในโรงพย�บ�ลได้แทน
พย�บ�ลและหมอในบ�งส่วน นอกจ�กน้ีเข�กำ�ลัง
จะพัฒน� AI เฉพ�ะท�งด้�นก�รแพทย์หล�ย
แนวท�ง เพ่ือเช็กอ�ก�รผู้ป่วยและส�ม�รถวินิจฉัย
โรคได้ ซ่ึงก�รเรียนรู้ศ�สตร์น้ีจะถูกรวมอยู่ใน 
หุ่นยนต์ท�งก�รแพทย์ท่ีเข�บอกว่�น่ันเป็นส่ิงท่ี
ต้องทำ�วิจัยกันต่ออีกม�กม�ย 

มุมมองด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในเมืองไทย
ในแง่ของศักยภ�พก�รผลิตบุคล�กรและก�ร
สร้�งสรรค์ด้�นต่�งๆ สำ�หรับบ้�นเร�แล้ว ดูเหมือน 
จะมีอ�ก�รต่ืนกลัวม�กกว่�ท่ีจะมองไปข้�งหน้�ว่�
ต้องเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวอย่�งไร “ผมว่� 
ตอนน้ีบ้�นเร�ยังต่ืนม�แบบกลัวผี ต่ืนแบบตระหนก 
ว่�เร�จะตกง�นหรือเปล่�? เร�จะทำ�อย่�งไรกันดี 
ขณะท่ีแวดวงก�รศึกษ�นำ�ไปสู่ก�รใช้ง�นจริงก็ยัง
ผลิตบุคล�กรด้�นน้ีไม่ทันและยังอยู่กับ ‘ก�รผลิต
แบบไม่ใช่’ ซ่ึงก�รผลิตแบบน้ีดูหนักกว่� ‘ก�รผลิต 
ไม่เป็น’ แม้มีก�รแข่งขันด้�นหุ่นยนต์ชนะม�
หล�ยเวทีแต่ปัญห�อ�จอยู่ท่ีโจทย์เก่� โจทย์เดิม 
เร�ยังอยู่กับโจทย์หุ่นยนต์ทำ�ตีนตะข�บไปห�ของ
กู้ภัย ตีลังก�เล่นฟุตบอลเป็นเร่ืองเก่�เดิมๆ อยู่เลย  
ยังไม่ใช่โจทย์เพ่ือคิดค้น AI พิสูจน์โรคจ�กกล่ิน  
จ�กลม แล้วเอ�ไปวินิจฉัยโรคน้ันโรคน้ี ตรวจโรคได้ 
แถมเร�ยังถนัดแต่แก้โจทย์ ไม่ถนัดสร้�งโจทย์ใหม่ 
หรือสร้�งว้�วใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนในระดับโลก”

ไทยจะเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมน้ี
ได้ไหมในอนาคต
“จ�กประสบก�รณ์ไปบุกตล�ดญ่ีปุ่น เข�ไม่ได้
มองประเทศสักเท่�ไหร่ เข�มองว่�ง�นน้ันเป็นของ
เฉลิมพล ไม่เก่ียวกับเมืองไทย แค่เผอิญว่�เฉลิมพล 
เป็นคนไทย ถ้�สมมุติว่�ลูกค้�ต้องก�รให้เมืองไทย 
เป็นฐ�นก�รผลิต เข�ก็ต้องหันม�ถ�มคนท่ีอยู่ 
ในวงก�รน้ีว่�เอ�ไหม? เหมือนกับถ้�ใครสักคน 
อย�กรู้ว่�ตล�ดมือถือจะเป็นอย่�งไร ก็ต้องไปถ�ม 
สตีฟ จ็อบส์ ว่�คุณจะกว�ดตล�ดมือถือทั้งโลก
เลยใช่ไหม ถ้�เข�ตอบเยส โนเกียก็เตรียมม้วนเส่ือ
กลับเลย มันเป็นเร่ืองท่ีต้องถ�มแม่ทัพม�กกว่� 
ผมคิดแบบน้ันนะ” 

หุ่นยนต์และ AI ในอุตสาหกรรมไมซ์ 
“ท่ีผ่�นม�ในอุตส�หกรรมไมซ์ ในบ�งประเทศได้
นำ�นวัตกรรมด้�นต่�งๆ เก่ียวกับเทคโนโลยีม�ใช้
อย่�งต่อเน่ือง เช่นเดียวกันกับก�รนำ�หุ่นยนต์และ

เส้นทางและความท้าทาย
คว�มโหดและหินในเร่ืองท่ีว่�กว่�จะทำ�ให้คนเข้�ใจ 
อุตส�หกรรมหุ่นยนต์และปัญญ�ประดิษฐ์นั้น  
เข�พยักหน้�รับ และมองว่�กำ�ลังใจคือส่ิงสำ�คัญ 
“เวล�ทำ�อะไรท่ีนอกกรอบม�กๆ แล้วไม่มีใครเห็น 
ห�ว่�บ้� เจ๊ง ไม่สนับสนุน ไม่คุยด้วย ไม่ให้เงินกู้ 
ไม่มีอะไรท้ังน้ัน เพร�ะเข�ไม่เห็นด้วย... ผมเหมือน
คนท่ีโดนเอ�น้�มันก๊�ดม�ร�ด ย่ิงถูกปร�ม�สย่ิง
อย�กพิสูจน์ เพร�ะเร�ไม่ได้ด้ือแบบไม่มีท่ีม�ท่ีไป 
ผมเช่ือทฤษฎีแรงดึงดูด ถ้�เร�เช่ืออย่�งรุนแรงว่�
มันจะเกิดข้ึนได้ มันก็จะได้ ยกตัวอย่�งหนังท่ี 
สปีลเบิร์กสร้�ง แล้วมีผู้ชมกว่�คร่ึงโลก สะท้อน 
ว่�มันเหนี่ยวนำ�ให้พลังมนุษย์เห็นแบบนั้น  
และบทสรุปสุดท้�ยของหนังกับส่ิงท่ีผู้สร้�งคิด 

       ผมว่า 
ตอนนี้บ้านเรายัง
ตื่นมาแบบกลัวผี  
ตื่นแบบตระหนกว่า
เราจะตกงานหรือ
เปล่า? เราจะทำา
อย่างไรกันดี
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ปัญญ�ประดิษฐ์ม�เป็นลูกเล่นของก�รจัดง�น เป็นตัว
ช่วยผ่อนแรง ซ่ึงผมมองว่�ก�รแสดงหุ่นยนต์ในง�น 
Expo มันง่�ย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหุ่นยนต์ท่ีสร้�งสีสันด้วย
ก�รใช้ซอฟต์แวร์ต้ังโปรแกรมให้พูดสนทน�เพ่ือนำ�เสนอ
สินค้�หุ่นยนต์แบบนี้จะเกิดขึ้นเยอะเพื่อทำ�หน้�ที่
เก็บข้อมูลลูกค้�ที่เข้�ม�ชมง�น เรียกว่�หุ่นยนต์เก็บ
ข้อมูลด้�นซีอ�ร์เอ็มก็ว่�ได้ เชื่อไหมว่�เทรนด์นี้ต่อไป
จะม�จ�กจีนเสียส่วนใหญ่ ส่วนในเร่ืองของก�รจัดเรียง
เก้�อี้เก็บของ ทำ�คว�มสะอ�ด ง�นต่�งๆ เหล่�นี้วิสัย 
หุ่นยนต์ส�ม�รถเข้�ม�ทำ�ได้หมด รวมถึงพวกแขนกล 
มีล้อเคลื่อนที่อัตโนมัติซึ่งอ�จเป็นแมชชีนโยนเรียง
เก้�อี้ อะไรเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องย�กเลยที่จะเกิดขึ้น แล้ว
คนที่จะทำ�ก็คือจีนอีกเช่นกัน นอกจ�กนี้ก�รเช็กอิน
โรงแรมที่พัก ต่อไปอ�จเริ่มเป็นแค่ตู้อัตโนมัติ  
เช่นในญี่ปุ่นเข้�พักโรงแรมก็ไม่ต้องยุ่งกับคนแล้ว  
เสียบตู้ปั๊บ ออกคีย์ก�ร์ดห้องพักทันที จ่�ยเงินก็จ่�ย
ด้วยบัตรเครดิต ซึ่งต่อไปตู้อัตโนมัติเหล่�นี้ส�ม�รถ
วิวัฒน�ก�รเป็นหุ่นยนต์ได้ ช่วยถือกระเป๋�เดินไป 
ส่งที่ห้องก็ได้ รับรองว่�เร�จะได้เห็นแน่ๆ ภ�ยใน  
4-5 ปีนี้” เข�ทิ้งท้�ย

เพร�ะโลกน้ันเปล่ียนแปลงตลอดเวล� ก�รเดินท�ง
ของคว�มก้�วหน้�ท�งนวัตกรรมนั้นเป็นอะไรที่ 
ไร้ขีดจำ�กัด ก�รทำ�ธุรกิจแบบมองอน�คตจึงต้องม�
พร้อมกับคว�มกล้�คิดนอกกรอบเพ่ือสร้�งโอก�สท่ี
เหนือกว่� กล้�กระโจนลงไปท่�มกล�งส�ยน้ำ�เช่ียวท่ี
ดูท้�ท�ย กระโดดออกจ�กกล่องคว�มคิดแบบเดิมๆ 
เพ่ือเดินหน้�สู่คว�มสำ�เร็จ แทนท่ีจะเลือกเติบโตแบบ
เดียวด�ยและถูกกลืนห�ยไปในท่ีสุด...น่ีคือเน้ือแท้ใน
คว�มคิดของผู้ช�ยคนน้ี

Presently, one of the most 
innovative pioneers in 
Thailand’s AI and robotics 

industry cannot be anybody else but Chalermpon  
Punnotok, CEO of CT Asia Robotics Co., Ltd. – the first 
robotics company founded and owned by Thais since 
2009. Inspired by sci-fi films from directors such as George 
Lucas and Steven Spielberg who picturize the future where 
robots are part of daily life, Chalermpon uses his visionary
experience as a marketer to develop the first service robot 
in Thailand and ASEAN countries, known as “Dinsow Robot.”

After having been successful among big organizations 
in Thailand, namely MK restaurant, Muang Thai Insurance 
and Sahapat Group, Dinsow is recently introduced to  
Sweden and Japan. Apart from this sophisticated robot,  
CT Asia Robotics is developing a revolutionary medical 
robot that can check patients’ symptoms and offer a  
diagnosis to ease the burden of nurses and doctors in 
hospitals.   

“Many people in Thailand are worried that robots will 
take away their jobs. However, the fact is that there is  
a shortage of capable scientists and engineers in this  

industry,” said Chalermpon. “Though Thai students have  
won many robotics competitions, I think the most  
significant issue is how to ask innovative questions  
and find their solutions. For example, can robots which  
diagnose diseases or create other changes make a  
difference globally?”

He added that MICE industry is now widely utilizing 
robots, especially the ones that collect Customer  
Relationship Management (CRM) information at trade 
shows. There are also robots from China that can do 
household chores like cleaning and arranging chairs with 
robotic arms and wheels. Moreover, hospitality industry 
is now using more service robots during the check-in 
process at hotels in Japan. “In the next 4 or 5 years, more 
and more robots will be applied in the service industry, 
probably even acting as porters delivering luggage right  
to guest rooms,” Chalermpon said.  

Innovation is a never-ending process, especially in the 
fast pace of today’s world. Doing business requires an 
extraordinary vision to see opportunities, think outside the 
box, challenge competitors and fight for success. Keep an 
eye on this courageous Thai innovator for an exciting future!
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พูดถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล คงปฏิเสธท่ีจะพูดถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ได้ 
เนื่องจากเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมดิจิทัล ท่ีนับวันจะเติบโตสูงข้ึนเร่ือยๆ 
และ ‘ไมซ์ (MICE)’ ก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง  
ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล  
เพื่อให้ไทยก้าวเดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

จากรายงานอุตสาหกรรมดิจิทัล โดย
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) มีข้อมูลน่าสนใจหลายด้านด้วยกัน 
โดยในปี 2559 สำานักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่ามี
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยเพ่ิมข้ึนจาก 16.6 ล้านคน 
เป็น 29.8 ล้านคน ส่วนผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนก็มี
จำานวนมากข้ึนอย่างก้าวกระโดดจาก 5.0 ล้านคน 
เพ่ิมเป็น 31.7 ล้านคน ในระยะเวลาเพียง 5 ปี 
ขณะเดียวกัน สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยังได้
ประมาณการมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์
ในปี 2558 ว่ามีมูลค่า 12,745 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
จากปี 2557 ท่ีร้อยละ 12.4 ซ่ึงเป็นตัวเลขท่ีไม่น้อย
เลยทีเดียว 

ขณะที่ความสามารถในการแข่งขันกับ 
ตลาดโลกอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยก็ถือว่าอยู่ใน
ระดับดีทีเดียว จากหลายตัวชี้วัด เช่น ดัชนี  
Network-Readiness Index (NRI) ของสภาเศรษฐกิจ
โลก (WEF) ด้านความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศ ไทยอยู่
อันดับที่ 54 จากประเทศที่จัดอันดับทั้งหมด  
139 ประเทศ รวมทั้งตัวชี้วัดด้านการเข้าถึง 
(Readiness Subindex) ของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ไทยเป็นประเทศท่ีมี 
ความก้าวหน้าถึงร้อยละ 84 ในระดับของภูมิภาค 
และร้อยละ 47 จากท่ัวโลก ซ่ึงธนาคารโลกเองก็
มองว่ายุทธศาสตร์ดิจิทัลของประเทศไทยเดินมา

‘ไมซ์’ กับบทบาทการสนับสนุน
อุตสาหกรรมดิจิทัลสู่ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

DIGITAL 
TRANSFORMATION
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ถูกทาง จากการเน้นการวางรากฐานด้านดิจิทัล 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ การผลักดันให้คนไทยได้ 
รับโอกาสและประโยชน์อย่างท่ัวถึง 

ท้ังตัวเลขการเข้าถึง การใช้งานด้านดิจิทัล 
ตลอดจนมูลค่าการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างเห็น 
ได้ชัด ท่ีเป็นไปในทิศทางสอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทย และทำาให้อนาคตของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลมีแนวโน้มท่ีสดใส อุตสาหกรรม 
ไมซ์จึงมีบทบาทสำาคัญในฐานะตัวกลาง 
เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ของอุตสาหกรรม  
ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเจรจาและ
จับคู่ธุรกิจ ก่อเกิดมูลค่าทางการค้าและการ
ลงทุน และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 
ท่ีช่วยต่อยอดธุรกิจในอนาคต ผ่านการจัดงาน 
แสดงสินค้า (Exhibitions) เช่ือมโยงระหว่างผู้ท่ี
เก่ียวข้องท้ังหมดในอุตสาหกรรม ตลอดจนมี 

DIGITAL 
TRANSFORMATION

ส่วนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนและถ่ายทอด
องค์ความรู้ในอุตสาหกรรมดิจิทัล จากกิจกรรม
การจัดประชุมหรือสัมมนา (Conferences) ท่ีถือ 
เป็นองค์ประกอบสำาคัญต่อการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลในยุคปัจจุบัน 

ไม่เพียงช่วยเป็นส่ือกลางให้เกิดการจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ดังกล่าว ไมซ์เองก็ยังเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ดิจิทัลอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากเป็นผู้ใช้บริการสินค้า
ดิจิทัลอย่างหลากหลาย เช่น ระบบส่ือสารการ 
คมนาคม เทคโนโลยีเพ่ืออำานวยความสะดวกใน
การจัดประชุมสัมมนา และการจัดนิทรรศการ  
ซ่ึงอุตสาหกรรมดิจิทัลมีส่วนส่งเสริมการทำางาน 
การทำาตลาด รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์  
และความสามารถในการจัดกิจกรรมไมซ์ของ
ประเทศได้เป็นอย่างดี 

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี

ระยะที่  
2

ระยะที่  
3

ระยะที่  
4

ระยะที่  
1

Digital Thailand 1
ทุกภาคส่วนของประเทศไทย  

มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัลตาม 
แนวทางประชารัฐ

Full Transformation
ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัล 

ไทยแลนด์ ที่ขับเคลื่อนและใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัล

ได้อย่างเต็มศักยภาพ

Global Digital 
Leadership

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่
พัฒนาแล้ว สามารถใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล

Digital Foundation  
ประเทศไทยลงทุนและสร้าง 

รากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัล 

ระยะเวลา  
1 ปี 6 เดือน

ระยะเวลา  
5 ปี

ระยะเวลา  
10 ปี

ระยะเวลา  
10-20 ปี

ระบบคลาวด์ 
(Cloud Computing)

การวิเคราะห์ข้อมูล
จำานวนมหาศาล 
(ฺBig Data)

 Application 
Programming 

Interface 
(API)

Internet 
of Things 
(IoT)

 ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial 

Intelligence AI)

1

2

3

4

5

แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่
จะมีบทบาทในการสร้าง 
Digital Information
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สองงานด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ระดับโลกใน 
เมืองไทย ที่เปรียบเสมือนประตูบานแรกของ
ประเทศกำาลังแง้มเปิดไปสู่อนาคตแห่งเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ สิ่งที่โลกยุคใหม่กำาลังให้ความ
สำาคัญ ‘อุตสาหกรรมหุ่นยนต์’ ซ่ึงใครก็ไม่อาจมอง
ข้ามหรือปฏิเสธว่าเป็นเร่ืองไกลตัวอีกต่อไป 

เม่ือปลายปี 2560 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้รับ
เลือกจาก International RoboCup Federation ร่วม
กับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ 
แห่งประเทศไทย (Thai Robotics Society) 
สำานักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ 

ยกระดับการจัดงานอย่างมืออาชีพ
ด้วยเทคโนโลยีท่ี MICERs ต้องรู้

(องค์การมหาชน) และบริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์
เนช่ันแนล อีเว้นท์ จำากัด (NCCIE) ให้เป็นเจ้าภาพ
จัดงาน Thailand Robotics Week 2017 และ  
RoboCup Asia-Pacifific (RCAP) 2017 เม่ือวันท่ี  
14-17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค งานสัมมนานานาชาติในวันท่ี  
18 ธันวาคม 2017 ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ซ่ึงเป็นการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
คร้ังแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ในงานมีการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ 
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ด้าน
หุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (International Robotics 
Exhibitions) การส่งเสริมด้าน Robotics Start Up 
& Pitching Forum และการประชุมวิชาการด้าน
หุ่นยนต์ระดับประเทศและนานาชาติ (RoboCup 

Asia-Pacific Robotics Symposium) ซึ่งมีแขกผู้มี
เกียรติ ที่สำาคัญในแวดวงนี้และผู้เข้าร่วมจาก  
25 ประเทศท่ัวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่า 1,400 คน 

ในวันท่ีประเทศกำาลังมุ่งหน้าและพัฒนาไป
ด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต โดยมีอุตสาหกรรม 
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นตัวเอก งานแข่งขัน
และการสัมมนาเก่ียวกับหุ่นยนต์จึงมีผลสำาคัญ 
ต่อการผลักดันคลัสเตอร์หุ่นยนต์ของไทยให้เติบโต
ยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นเวทีสร้างบุคลากรที่มีฝีมือและ 
ยกระดับความสามารถให้ไทยเป็นที่ยอมรับ
ในสากล นักพัฒนาหุ่นยนต์ไทยจะได้แสดงถึง
ศักยภาพท่ีมีให้นานาชาติเห็น รวมท้ังงานน้ียังเป็น
พ้ืนท่ีเช่ือมต่อระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ผลิต  
เกิดความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน 

จุดเร่ิมต้นน้ีเป็นก้าวสำาคัญท่ีสร้างผลดีให้



ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยียุค
ดิจิทัลในภูมิภาค ไม่เพียงเท่าน้ัน การท่ีเราจะมุ่ง 
สู่โลกอนาคตอย่างม่ันคงและย่ังยืนได้ จำาเป็นต้อง
เกิดจากรากฐานอันแข็งแกร่งท่ีมาจากองค์ความรู้

ด้านการศึกษา และในปี 2561 น้ีงาน Robot 
ระดับยักษ์ใหญ่อีกงานกำาลังจะเกิดตาม

มา ‘World Robot Olympiad Thailand 
2018’ การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์

คุณนวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้อำานวย
การด้านการตลาด และการขาย 

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำากัด 
ซ่ึงดำาเนินธุรกิจเก่ียวกับแวดวงการศึกษา

ไทยมายาวนาน มีแนวคิดว่าประเทศไทยควรต้อง
สนับสนุนและให้ความสำาคัญเรื่องหุ่นยนต์ โดย
การมุ่งตรงไปที่เด็กและเยาวชน ดังนั้นแกมมาโก้
และบริษัท LEGO Education จึงมุ่งส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับ
หุ่นยนต์เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน 
และยังเป็นผู้ดูแลการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับ
ภูมิภาคภายในประเทศไทยมาโดยตลอด

น่ันเป็นวิสัยทัศน์ซ่ึงก่อประกายในการตัดสินใจ 
ให้เข้าไปย่ืนประมูลสิทธ์ิ เพ่ือดึงงานแข่งขันโอลิมปิก 
หุ่นยนต์ระดับโลกเข้ามาจัดในเมืองไทยจนเป็น
ผลสำาเร็จ งานกำาลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 16-18 
พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
(CMECC) จังหวัดเชียงใหม่

ความยิ่งใหญ่ครั้งนี้มาพร้อมกับประเทศ 
ผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 64 ประเทศท่ัวโลก ประเมิน
โดยรวมมีผู้เข้าร่วมรายการต่างๆ ราว 5,000 คน 
โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ใน 4 ประเภท
หลัก ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่เกิน 15 ปี  
และไม่เกิน 19 ปี 

ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น ประเภททั่วไป 
(Regular Category) ออกแบบหุ่นยนต์ และเขียน
โปรแกรม เพื่อให้หุ่นยนต์ทำาภารกิจในสนาม
ภายในเวลาท่ีกำาหนด ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
(Open Category) คิดสร้างสรรค์และนำาเสนอ
โครงงาน หรือนวัตกรรม ตามหัวข้อท่ีกำาหนดข้ึน
ในแต่ละปี ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (WRO 
Football ) และประเภทท่ัวไประดับมหาวิทยาลัย 
(Advanced Robotics Category) 

ในโลกของนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ไม่มีใคร 
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          ในวันที่ประเทศกำาลังมุ่งหน้าและ
พัฒนาไปด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต โดยมี 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็น
ตัวเอก งานแข่งขันและการสัมมนาเกี่ยวกับ 
หุ่นยนต์จึงมีผลสำาคัญต่อการผลักดัน
คลัสเตอร์หุ่นยนต์ของไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น



ไม่รู้จักองค์กร WORLD ROBOT OLYMPIAD  
ASSOCIATION LTD. เจ้าของงานการแข่งขัน
โอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (WRO) โดย 
WRO จะตัดสินเลือกประเทศสมาชิกที่มีความ
พร้อมในการเป็นเจ้าภาพของแต่ละปี ทั้งนี้ด้วย
คุณสมบัติของไทยซึ่งส่งตัวแทนเยาวชนเข้า
แข่งขันเต็มจำานวนทุกครั้ง ได้รับรางวัลในการแข่ง
มากมาย รวมทั้งการที่รัฐบาลไทยเริ่มให้ความ
สำาคัญด้านสะเต็มศึกษา (STEM) อย่างจริงจัง 
จึงกลายเป็นโอกาสที่ดีจนสามารถประมูลสิทธิ์
เอาชนะคู่แข่งมาได้

 “บริษัทมองว่างานน้ีเป็นงานระดับนานาชาติ 
เป็นการแข่งขันระดับโลก ซึ่งสิ่งที่เราคาดหวัง
อันดับแรกสุด คือการได้เปิดโอกาสที่ดีที่สุดให้
แก่เด็กไทย รวมทั้งวงการการศึกษาไทย ที่จะได้
เห็นนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ของต่างชาติว่าเขาคิด
อย่างไร ดีไซน์อย่างไร เขียนโปรแกรมอย่างไร  
เร่ิมแรกเราคิดแค่ว่าถ้าได้งานน้ีมาก็จะเป็นผลดีกับ
เด็กไทย ดังน้ันส่ิงท่ี Present เกิดจากการมองว่า
เรามีศักยภาพพอท่ีจะทำาได้ จากประสบการณ์ 

จัดงานหุ่นยนต์ในระดับประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทยมีความพร้อมของสถานที่จัดงาน 
โรงแรมที่พัก การคมนาคม เป็นต้น และอีก 
ข้อสำาคัญเราอยากให้ต่างชาติเปล่ียนมุมมองใน
เร่ืองภาพลักษณ์ทางการศึกษาไทย ท่ีมักถูกมอง
ว่ายังด้อยอยู่ เพราะในความเป็นจริงแล้วเด็ก 
ไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลย เด็กไทยมี
ศักยภาพ เพียงแต่ขาดโอกาสและการสนับสนุน
เท่าน้ัน 

“ดังน้ันการจัดงานน้ีนอกจากจะเปิดโลก 
หุ่นยนต์ให้เด็ก ผู้ปกครอง ครูอาจารย์แล้ว เรามอง
ว่าการวางรากฐานตรรกะความคิดให้เด็กต้ังแต่
อายุยังน้อย จะเกิดการพัฒนาได้ดีกว่ามาเรียนรู้
เพ่ิมในวัยโตระดับมหาวิทยาลัย การจะเป็น 
ไทยแลนด์ 4.0 ควรต้องเร่ิมต้ังแต่ให้การสนับสนุน
ด้านการศึกษาท่ีดีกับเด็กต้ังแต่ยังเล็กๆ โดยฝึก
ให้เขารู้จักบูรณาการความรู้ เราในฐานะบริษัท
เอกชนคิดว่า อย่างน้อยน่ีจะเป็นหน่ึงเวทีท่ีทำาให้
ประเทศไทยและภาครัฐได้มองเห็นความสำาคัญ
และช่วยกันปลูกฝังหรือพัฒนาเยาวชน เพ่ือท่ีจะ

พัฒนาเป็นนวัตกรท่ีเก่งกาจต่อไปในอนาคต” 
นอกเหนือจากเร่ืองความรู้ แน่นอนว่าผล 

พลอยได้จากการมาเยือนของผู้ร่วมงานราว 
คร่ึงหม่ืน ย่อมช่วยขับเคล่ือน GDP ทาง 
เศรษฐกิจของประเทศได้ไม่น้อย ท้ังยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวไปในตัว  
สิ่งเหล่านี้เป็นการต่อยอดเชิงบวกที่จะเกิดขึ้น 
ในมิติด้านเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทย 
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World Robot Olympiad Thailand 2018 
จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ไปเม่ือวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมปานวิมาน เชียงใหม่ 
สปา รีสอร์ท ซ่ึงการจัดงานคร้ังน้ีมีหลายหน่วยงาน 
ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ สำานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สำานักงาน
ส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

การจัดงานหุ่นยนต์ระดับโลกในประเทศไทย
เป็นเร่ืองท่ีท้าทายมาก ท้ังยังสร้างคุณูปการและ
ยกระดับภาพลักษณ์เทคโนโลยีนวัตกรรม Robot 
ด้านการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานาชาติมากข้ึน

“เน่ืองจากเราไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่โต เราจึง
โฟกัสไปเพียงกลุ่มคนกลุ่มหน่ึง โดยมีเป้าหมาย 
ในการส่งเสริมเร่ืองหุ่นยนต์เป็นหลัก เพราะฉะน้ัน
เราคิดว่าการท่ีกำาลังเราเองมีไม่มากมาย การให้
ความสำาคัญกลุ่มท่ีสนใจหุ่นยนต์จริงๆ ประสิทธิผล
ท่ีจะเกิดข้ึน น่าจะวัดค่าได้ดีกว่าจำานวนปริมาณ 

“เราเชื่อว่าเด็ก หรือทุกคนที่เข้ามาในงาน  
มีความสนใจเรื่องหุ่นยนต์และนวัตกรรมด้านนี้ 
ซึ่งถือเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 
มากๆ แต่อยากให้มาดูกันว่าประเทศอื่นๆ  
เขาสร้างหุ่นกันอย่างไร ถึงแม้เป็นแค่คนกลุ่มน้อย 
แต่เป็นคนที่สนใจจริง เชื่อว่าเขาจะได้ความรู้  
ได้ไอเดียกลับไป และสามารถต่อยอดไปศึกษา 
เพิ่มได้ในอนาคต เราคิดว่านี่ถือว่าบรรลุ
เป้าประสงค์ในฐานะผู้จัดงานแล้ว”

สองงาน ROBOT ระดับพรีเมียม คุณภาพ 
คับแก้วได้ถูกนำามาให้คนไทยได้ชมกันถึงที่

เมื่อยุคดิจิทัลเข้ามาเคาะประตูบ้าน และเรา
เปิดประตูรับ ก็พบว่าผู้มาเยือนนั้นเป็นหุ่นยนต์! 
...โลกกำาลังเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ 
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94,462 64,003

41.49% 27.77% 0.55% -9.43% 30.31%

MICE สรุปสถานการณ์อตุสาหกรรมไมซ์
ในประเทศไทย

นกัเดนิทางไมซ์

(ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
ประจ�าปีงบประมาณ 2561

(ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
ประจ�าปีงบประมาณ 2561

สถานการณ์ไมซ์ในช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 ประจ�าปี
งบประมาณ 2561 ยงัคงมกีารขยายตวัอยูใ่นระดบั
ที่น่าพอใจ หากเทียบกับช่วงเวลาเดยีวกนัของปีที่
ผ่านมา โดยภูมภิาคที่นกัเดนิทางไมซ์ ขยายตวัสงูสดุ 
2 อันดับแรก คือ ภูมิภาคโอเชียเนีย ขยายตัว
ร้อยละ 22.70 และภูมภิาคเอเชยี ขยายตวัร้อยละ 
15.51 ตามล�าดับ ปัจจัยที่ส่งให้เกิดการขยายตัว
เช่นนี้เกิดขึ้นได้ทั้งปัจจัยภายนอก กล่าวคือ 
เศรษฐกิจโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะใน
สหรฐัอเมรกิา ยโุรป และจนี ส่วนปัจจยัภายในนั้น 
เนื่องจากการส่งออกภายในประเทศขยายตัวใน
เกณฑ์ด ีท�าให้การผลติภาคอตุสาหกรรมกลบัมา
ขยายตัวอย่างชัดเจน การบริโภคและการลงทุน
จากภาคเอกชนภายในประเทศจึงฟื้นตัวขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

ไตรมาสที่

ไตรมาสที่ 

อนิเดยี จนี

เตบิโต เตบิโต เตบิโต เตบิโต เตบิโต

53,045
สงิคโปร์

38,418
มาเลเซยี

28,189
เกาหลใีต้

5 อนัดบันกัเดนิทางไมซ์ทีเ่ดนิทางมาประเทศไทย (ตลุาคม - ธนัวาคม 2560)

ภมูภิาคทีนั่กเดินทางไมซ์
ขยายตวัสูงสุด 2 อนัดับ

ม ี‘นกัเดนิทางไมซ์’ เดนิทางมาประเทศไทย

1

1 2 3 4 5

ภมิูภาคโอเชียเนยี

ภมูภิาคเอเชยี

22.70

15.51%

1

2

2
ภูมิภาคโอเชียเนีย 
ขยายตัวร้อยละ 
22.70

ภูมิภาคเอเชีย
ขยายตัว
ร้อยละ 15.51

จ�านวน 547,623 คน

+13.14%ขยายตวั

ปรบัตวัดขีึ้น 
โดยเฉพาะในสหรฐัอเมรกิา 
ยโุรป และจนี

1+2
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สถานการณ์การประชุมนานาชาตขิองกลุ่มบริษัทเอกชน

สถานการณ์การเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั

สถติกิารขยายตวัในแต่ละภมิูภาค

การเดนิทางมาเข้าร่วมการประชมุนานาชาตขิอง
กลุ่มบริษัทเอกชนของนักเดินทางชาวต่าง
ประเทศที่เพิ่มขึ้น มทีี่มาจากจ�านวนการจดังาน
ที่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนหน้า รวมถงึสถานการณ์
ด้านเศรษฐกจิโลกที่ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ตาม
การปรบัตวัดขีึ้นของเศรษฐกจิประเทศส�าคญัๆ 
น�าโดยเศรษฐกจิสหรฐัฯ ยโูรโซน และจนี โดยมี
จ�านวนการจัดงานประมาณ 1,858 ครั้ง 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.81) จ�านวน 150,849 คน (ขยาย
ตวัร้อยละ 11.81 )

พบว่ามกีารจดักจิกรรมการเดนิทางเพื่อเป็นรางวลัโดยมเีป้าหมายใน
ประเทศไทยจ�านวน 1,372 ครั้ง และมจี�านวนผูเ้ดนิทาง 176,005 คน 
หรอืขยายตวัร้อยละ 21.63 นอกจากนี้ นอกจากนี้ยงัพบว่ามกีารเดนิ
ทางเพิ่มขึ้นในเกอืบทกุภูมภิาคของประเทศไทย โดยภมูภิาคที่ขยายตวั
สงูสดุ คอื กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล หรอืขยายตวัร้อยละ 28.74

ผูเ้ข้าร่วมการเดนิทางเพื่อเป็นรางวลัจากประเทศอนิเดยี เดนิทางเข้ามาร่วมกจิกรรมในเมอืงไทยมากที่สดุ ด้วยจ�านวน 38,878 คน หรอืร้อยละ 22.09 ของผูเ้ข้าร่วม
การเดนิทางเพื่อเป็นรางวลัทั้งหมด

การประชมุนานาชาตขิอง
กลุม่บริษทัเอกชนของนัก
เดนิทางชาวต่างประเทศ

เพิม่ข้ึนร้อยละ 
11.81 1,858

ชาวต่างประเทศ

ร้อยละ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละร้อยละ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

กิจกรรม

ผู้เดินทาง

ครัง้

คน

คน

สถิติการขยายตัวในแต่ละภูมิภาค

เอเชีย

ภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคโอเชียเนีย ภูมิภาคแอฟริกา ภูมิภาคตะวันออกกลาง

ยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา 

จ�านวนการจัด
งานประมาณ
(ครั้ง)

150,849

1,372

176,005

 13.18

23.42 7.27 10.63 4.51 10.988.14

2.41 4.90 35 -2.90 17.07



C O N V E N T I O N SC สถานการณ์การประชุมวชิาชพีนานาชาตใินประเทศไทย

มกีารจดัการประชมุวชิาชพีนานาชาติ
ภายในประเทศไทยจ�านวน 1,452 ครั้ง 
มผีูเ้ข้าร่วมงาน 147,877 คน (ขยายตวั
ร้อยละ 5.13) ซึ่งปัจจยับวกเช่นนี้มา
จากจ�านวนงานที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิโลก และการ
สนบัสนนุจาก TCEB ที่เข้ามาช่วย
พฒันาการจดังานให้มปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

นกัเดนิทางชาวต่างประเทศทีเ่ข้าร่วม Conventions 
ในประเทศไทย

ประเทศทีมี่จ�านวนนักเดนิ
ทางมากทีสุ่ดคือร้อยละ ร้อยละ

ครั้ง

ของโลก

ร้อยละ ร้อยละ

ร้อยละ ร้อยละ

ภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคตะวันออกกลาง 

ด้วยจ�านวนการประชมุ 

ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคโอเชียเนีย

ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคแอฟริกา 

4.69 24.68

163

25

11.49 10.24

4.21 -4.34

23,053

15.59

อนิเดยี

คน

สดัส่วน (%)

1

ของผูเ้ข้าร่วมการประชมุวชิาชีพ
นานาชาตทิัง้หมด

จากรายงานของ ICCA ในปี 
2017 จัดอนัดบัให้ประเทศไทย
อยูใ่นล�าดับที ่25 ของโลก
และเป็นอันดับ 6 ของเอเชยี
แปซฟิิก ด้วยจ�านวนการ
ประชมุ  163 ครัง้ หากเมือ่
เทยีบกบัเมอืงต่างๆ ทัว่โลก 
กรงุเทพมหานคร อยูใ่นล�าดบั
ที ่17 ของโลก และเป็นอนัดบั 4 
ของเอเชยีแปซฟิิก ด้วยจ�านวน
การประชมุ 110 ครัง้ ส่วนใน
ภมูภิาคอาเซียนถอืเป็นอนัดบั 
2 รองจากสงิคโปร์เท่านัน้
 

ประเทศไทย



E X H I B I T I O N SE
พบว่า มกีารจดังานแสดงสนิค้านานาชาติ
จ�านวน 32 ครั้ง ส่งผลให้มนีกัเดนิทาง
ชาวต่างประเทศเดินทางมาเข้าร่วม
งานแสดงสินค้า จ�านวน 72,892 คน 
(ขยายตัวร้อยละ 14.37) นักเดินทางที่
เดนิทางเข้าร่วมงานแสดงสนิค้านานาชาติ
ส่วนใหญ่ หรอื ร้อยละ 79.93  เดนิทางมา
จากภูมภิาคเอเชยี ปัจจยับวกเช่นนี้น่าจะมี
ผลมาจากการขยายตวัของเศรษฐกจิโลก

จากจ�านวนนกัเดนิทางไมซ์ที่เดนิทางเข้ามาในประเทศไทย สามารถสร้างรายได้ 
42,854 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.73 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของ
ปีก่อนหน้า 

Resource : THAILAND CONVENTION & EXHIBITION BUREAU (TCEB)

ผู้เข้าร่วมงาน

ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า

ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
จากเอเชียมีสัดส่วน

คน

คน

65,878

7,014

ร้อยละ

79.93

14,574

10,282

12,093

5,905

รายได้จากธรุกจิไมซ์ 
ไตรมาส 1+2 
ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มธุรกิจการประชุมนานาชาติ
กลุ่มบริษัทเอกชน

กลุ่มธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

กลุ่มธุรกิจจัดการประชุมวิชาชีพ
นานาชาติ

กลุ่มธุรกิจงานแสดงสินค้านานาชาติ

ล้านบาท 

ล้านบาท 

ล้านบาท 

ล้านบาท 
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