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- ภาวะตลาด - 
Nikkei ประกาศการจัดอันดับส่วนแบ่งตลาดโลกประจ าปี 2015 
 ความต้องการภายในประเทศที่มากมหาศาลของประเทศจีน ส่งผลให้บริษัทจีนขยายตลาดในระดับสากล 
โดย 20 บริษัทที่มีฐานธุรกิจในจีนติดอันดับ 1 ใน 3 จาก 55 ประเภทสินค้า/บริการ ของการส ารวจ Global 
Market Share Survey 2015 ซึ่งจัดท าโดยหนังสือพิมพ์ Nikkei โดยในการส ารวจครั้งนี้ มีสินค้า 4 ประเภท ที่มี
การเปลี่ยนแปลงบริษัทอันดับหนึ่ง คือ จอ LCD ขนาดเล็ก-กลาง การต่อเรือ การโฆษณาออนไลน์และกังหันลม 
 เมื่อดูแยกตามประเทศแล้ว สหรัฐฯ ยังคงเป็นประเทศที่มีบริษัทติดอันดับมากท่ีสุด โดยเมื่อรวมบริษัทที่ติด
อันดับ 1-3 ในทุกประเภทสินค้า/บริการแล้ว จะมีจ านวนรวม 58 บริษัท ตามมาด้วยญี่ปุ่น 34 บริษัท เกาหลีใต้
และจีน ประเทศละ 20 บริษัท 
สรุปจ ำนวนบริษัทที่ติดอันดับ 1-3 แยกตำมประเทศ 

ประเทศ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 รวมทั้งหมด 
สหรัฐอเมริกา 18 23 17 58 
ญี่ปุ่น 11 9 14 34 
เกาหลีใต้ 8 7 5 20 
จีน 8 7 5 20 
เยอรมัน 2 2 2 6 
สวีเดน 2 0 2 4 
สวิตเซอร์แลนด์ 2 0 1 3 

 
 พลังงานลม จ านวนการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมทั่วโลกในปี 2015 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23 
เนื่องจากพลังงานน ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Renewable Energy) ก าลังเป็นที่ต้องการมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และพลังงานลมเป็นที่ต้องการมากเป็นพิเศษ เพราะมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าสูงและมี
เทคโนโลยีที่มีความม่ันคง ประเทศจีนครองครึ่งหนึ่งของความต้องการกังหันลมใหม่ทั่วโลก ในปี 2015 ซึ่งเป็นส่วน
ช่วยให้ Goldwind Science & Technology ขึ้นเป็นผู้ผลิตกังพันลมอันดับหนึ่งของโลกเป็นครั้งแรก มีส่วนแบ่ง 
ตลาดร้อยละ 12.8 เพ่ิมข้ึน 3.8 จุด เมื่อเทียบกับปี 2014 แซงหน้า Vestas Wind Systems A/S ของประเทศ
เดนมาร์ก ที่มีส่วนแบ่งลดลง 0.3 จุด อยู่ที่ร้อยละ 12.0 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากโอซากา 
(Weekly News from Osaka) 

รวบรวมโดยส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา 
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 General Electric ของสหรัฐฯ ตามมาเป็นอันดับ 3 โดยท าตลาดภายในประเทศ บราซิลแลยุโรปได้ดี 
ด้าน Siemens ของเยอรมันตกลงไปเป็นอันดับ 4 แม้ว่าอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าพลังลมนอกชายฝั่งของบริษัทฯ จะมี
ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมก็ตาม และเม่ือวันที่ 17 ก.ค. ที่ผ่านมา Siemens ประกาศว่าจะควบบริษัท Gamera ของ
สเปน ที่อยู่ในอันดับ 5 ซึ่งจะท าให้ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ เพิ่มเป็นร้อยละ 13.2 สูงกว่า Goldwind 
 ผู้เล่นในตลาดหน้าจอ Japan Display กลับมารั้งอันดับหนึ่งในสินค้าหน้าจอ LCD ขนาดเล็ก-กลางซึ่งใช้
กับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น อีกครั้ง หลังจากแพ้ LG Display ของเกาหลีใต้ไปเมื่อปีก่อนหน้า โดยขยายส่วน
แบ่งตลาดเพิ่มข้ึน 5.5 จุด เป็นร้อยละ 21.7 ทั้งสองบริษัทจัดส่งหน้าจอให้กับ iPhone ของ Apple แต่ความ
ละเอียดสูงของหน้าจอญี่ปุ่น ท าให้กวาดเอาความต้องการที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากจากผู้ผลิตหน้าใหม่อย่าง Huawei 
Technologies ของจีน เป็นต้น ไปด้วย 
 ส าหรับ Sharp ของญี่ปุ่น ซึ่งเข้าไปอยู่ในเครือ Hon Hai Precision Industry หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อ 
Foxconn Technology Group นั้น อยู่ในอันดับสาม โดยเสียลูกค้าจ านวนมากให้กับผู้เล่นจีน เช่น BOE 
Technology Group และ Tianma Micro- Electrics Group เป็นต้น ที่ขยายตลาดหน้าจอส าหรับโทรทัศน์ได้
ในช่วงหลังมานี้ และหันมาบุกตลาดหน้าจอส าหรับสมาร์ทโฟนด้วย คาดว่าการแข่งขันกับผู้ผลิตญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
จะรุนแรงขึ้นอีกในปีนี้ 
 Innolux ของไต้หวัน ซึ่งอยู่ในเครือของ Foxconn ด้วยนัน้ อยู่ในอันดับ 4 โดยเมื่อรวมส่วนแบ่งตลาดเข้า
กับ Sharp แล้ว จะอยู่ที่ร้อยละ 19.8 ซึ่งใกล้เคียงกับ Japan Display 
 อุตฯ ต่อเรือเพิ่มข้ึนเล็กน้อย ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วิกฤตการเงินเมื่อปี 2008 ที่มูลค่าเพ่ิมข้ึน โดย 4 ใน 
5 อันดับแรก เป็นบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้ Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering ตกจากอันดับหนึ่งลง
ไปอยู่ที่อันดับสาม ในขณะที่ Hyundai Heavy Industries ขึ้นรั้งอันดับหนึ่ง และ Imabari Shipbuilding บริษัต่อ
เรือรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ขยับขึ้นเป็นอันดับสองจากอันดับสามเม่ือปีก่อน 
 บริษัทต่อเรือของญี่ปุ่นขยายยอดสั่งซื้อในปี 2015 เนื่องจากมีจุดแข็งที่เรือประหยัดเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม 
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มียอดสั่งซื้อในอุตฯ  
ต่ าต่อไปนี้ 
 
ประเภทสินค้ำท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอันดับ 1 ในปี 2015 

1 2 3 
หน้าจอ LCD ขนาดเล็ก-กลาง (อัตราการเติบโต -5.8%) 

Japan Display (Japan) 
21.7% (+5.5%) 

LG Display (South Korea) 
17.9% (+0.8%) 

Sharp (Japan) 
13.1% (-1.6%) 

กังหันลม (อัตราการเติบโต +23.2%) 
Goldwind (China) 
12.8% (+3.8%) 

Vestas (Denmark) 
12.0 (-0.3%) 

General Electric (U.S.) 
9.2% (+0.1%) 
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การต่อเรือ  (อัตราการเติบโต +3.2%) 
Hyundai Heavy Industries 

(South Korea) 
9.2% (+1.0%) 

Imabari Shipbuilding 
(Japan) 

6.0% (-0.6%) 

Daewoo Shipbuilding & 
Marine Engineering 

(South Korea) 
5.4% (-4.1%) 

การโฆษณาออนไลน์  (อัตราการเติบโต +22.6%) 
Accenture (U.S.) 
17.2% (+7.1%) 

IBM (U.S.) 
12.5% (+1.1%) 

Deloitte (U.S.) 
9.7% (-0.9%) 

 เมื่อดูการจัดอันดับทั้งหมดแล้ว บริษัทสัญชาติจีนและเกาหลีใต้ติดอันดับ 20 บริษัท โดยมี 8 บริษัทที่รั้ง
อันดับ 1 Samsung Group ของเกาหลีใต้ ได้อันดับหนึ่งใน 6 ประเภทสินค้า เช่น สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ LCD, 
Dynamic Random-Access Memory เป็นต้น 
 ด้านบริษัทจีน Haier Group ติดอันดับหนึ่งในประเภทเครื่องซักผ้าและตู้เย็น Lenovo Group อันดับหนึ่ง
ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Hikvision ประเภทกล้องรักษาความปลอดภัย และ Trina Solar ในประเภทโซลาร์
เซลล์ 

จำก: วำรสำร Nikkei Asian Review ฉบับประจ ำสัปดำห์ 18-24 กรกฎำคม 2559 หน้ำ 48-49 
 
ยอดขายของห้างสรรพสินค้าทั่วญ่ีปุ่น เดือน มิ.ย. ลดลง 3.5% 
 เมื่อวันที่  20 ก.ค. ที่ผ่ านมา Japan Department Stores Association ได้ประกาศยอดขายของ
ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศญี่ปุ่น ประจ าเดือน มิ.ย. 2016 โดยใช้ฐานตัวเลขรวมทุกสาขา มีมูลค่า 4.699 แสนล้าน
เยน (ประมาณ 1.53 แสนล้านบาท) ลดลงร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 2015 ซึ่งเป็นการลดลง 4 เดือน
ติดต่อกัน  
 เมื่อดูแยกตามประเภทสินค้า ของใช้กระจุกกระจิกลดลงร้อยละ 1.2 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 15 
เดือน โดยการซื้อ “งานศิลปะ เครื่องประดับและโลหะมีค่า” ของกลุ่มเศรษฐี หดตัวลงถึงร้อยละ 9.2 เนื่องจาก
ราคาหุ้นตกต่ าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลระยะยาว ด้านเครื่องนุ่งห่มลดลงร้อยละ 5.7 ซึ่งเป็นการลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า 8 เดือนติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม อัตราการหดตัวน้อยลงกว่า 2 จุด เมื่อเทียบกับเดือน 
พ.ค. ที่ผ่านมา คาดว่าเนื่องจากผู้บริโภคที่มาซื้อของขวัญส าหรับฤดูร้อน (Summer Gift) แวะซื้อเสื้อผ้าไปด้วย 
เป็นต้น ส าหรับยอดขายสินค้าอาหาร ลดลงร้อยละ 0.7 (เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 2.5) 
 ทั้งนี้ ยอดขายของห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2016 ลดลงร้อยละ 2.8 
 ยอดขายสินค้าปลอดภาษีให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ลดลงร้อยละ 20.4 เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 
2015 คิดเป็นมูลค่า 1.3 แสนล้านเยน (ประมาณ 4.25 หมื่นล้านเยน) ซึ่งเป็นการลดลง 3 เดือนติดต่อกัน โดย
จ านวนลูกค้าที่ซื้อของนั้น เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.0 แต่มูลค่าการซื้อของต่อหัวลดลงร้อยละ 30.2 เนื่องจากการซื้อของ
เปลี่ยนจากสินค้าราคาแพง มาเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น 

   จำก: หนังสือพิมพ ์Nikkei ฉบับประจ ำวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎำคม 2559 
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-การพัฒนาผลิตภัณฑ์- 
 

หุ่นยนต์กับเสื้อผ้า 

หลังจากที่มีการเปิดตัวหุ่นยนต์โรบิ (Robi Robot) ในปี 2014 ก็ได้รับความนิยมจาก
ประชาชนอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ 
สามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับมนุษย์ด้วยประโยคง่ายๆ และสามารถรับค าสั่ งพ้ืนฐานได้ 
อาทิเช่น ตั้งเวลาเปิด-ปิดโทรทัศน์ ฯลฯ โดยในเว็บไซต์ robi.club มีสมาชิกประมาณ 
26,000 รายชื่อ ซึ่งยังไม่รวมหุ่นยนต์โรบิที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์แต่อาศัยอยู่ในประเทศ
ญ่ีปุ่นอีกประมาณ 120,000 ตัว แสดงให้เห็นว่าประชาชนนิยมใช้หุ่นยนต์ในชีวิตประจ าวัน
มากขึ้น และสามารถประกอบหุ่นยนต์ตัวนี้ได้จากนิตยสารรายสัปดาห์ 

ในปัจจุบันการแต่งตัวให้กับหุ่นยนต์โรบิก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นแทนที่จะเป็นการถ่ายรูป
และอัพลงในโซเชียลมีเดียตามการคาดการณ์ของผู้ผลิต เนื่องจากผู้ใช้งานโรบิบางส่วนรู้สึกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เหมือนกับเด็ก
เล็ก ดังนั้นการแต่งตัวจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นซึ่งช่วยปกปิดร่างกาย และท าให้น่ารักมากยิ่งขึ้น หรือหากผู้ใช้งานมีความสามารถ
ในงานฝีมือก็จะเย็บเสื้อผ้าให้กับโรบิ และเปลี่ยนชุดไปตามใจชอบเหมือนตุ๊กตา Teddy Bear แต่การออกแบบเสื้อผ้า
ให้กับหุ่นยนต์นั้นต้องค านึงถึงรูปร่าง ต าแหน่งของเซ็นเซอร์และไมโครโฟน และการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ 

นอกจากจะมีโรบิที่สามารถสื่อสารและเคลื่อนไหวได้แล้ว ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัท  Sharp ได้ปล่อย
โทรศัพท์ Robohon ที่มีรูปร่างเป็นหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ (humanoid robot) สามารถเคลื่อนไหวได้ แต่ไม่สามารถ
แต่งตัวได้เนื่องจากมีไมโครโฟนติดอยู่ท่ีหัวของหุ่นยนต์ ซึ่งท าให้ผู้ใช้บางรายรู้สึกผิดหวัง 

อีกทั้งในช่วงปลายปี 2016 Rappa ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Tokyo-based information analysis company 
UBIC จะปล่อยหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่มีชื่อว่า Kibiro ออกมา ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้จะสามารถสื่อสารกับผู้ใช้งาน เก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล แนะน าสินค้า และมาพร้อมกับเสื้อผ้า โดยผู้ผลิตต้องการให้ผู้ใช้เห็นหุ่นยนต์ใกล้เคียงกับมนุษย์ และใช้  
Kibiro ในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น 

หลังจากนี้ผู้ผลิตหุ่นยนต์คงจะมีแนวโน้มที่พัฒนารูปร่างของหุ่นยนต์ให้ใกล้เคียง
กับคนมากยิ่งขึ้น และพัฒนาชุดอุปกรณ์อย่างเสื้อผ้า และอุปกรณ์เสริม เพ่ือรองรับ
ความต้องการของผู้บริโภค นอกจากผู้บริโภคในวัยหนุ่มสาวทั่วไปแล้ว ประเทศญี่ปุ่ น
ยังต้องการหุ่นยนต์ส าหรับดูแลผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวได้ช้ามาไว้ใช้
งานในบ้าน หรือโรงพยาบาล ทางประเทศไทยได้เริ่มมีการส่งออกหุ่นยนต์ส าหรับดูแล
ผู้สูงอายุใช้ชื่อว่า “ดินสอ” โดยเป็นผลงานการพัฒนาจากบริษัทซีที เอเชีย โรโบติกส์ ซึ่ง
สามารถเก็บข้อมูลสุขภาพ เรียกแพทย์ฉุกเฉิน โทรทางไกล หยิบจับสิ่งของ ฯลฯ อีกทั้งยัง
สามารถเป็นช่องทางสันทนาการให้กับผู้สูงอายุได้อีกด้วย เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังธรรมะ ฯลฯ นอกจากนี้หุ่นยนต์ดินสอยัง
สามารถปรับใช้งานให้เหมาะกับสถานการณ์ได้อีกด้วยซึ่งจะต่างจากหุ่นยนต์ญี่ปุ่นที่มีการตั้งค่าการใช้งานมาก่อนแล้ว ซึ่ง

หุน่ยนต์ดินสอ 

Robi Robot 
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เป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมมากยิ่งขึ้น และควรมีการท า
วิจัยสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาให้มีต้นทุนที่ถูกลง โดยมีการตั้งเป้าการส่งออกเฉลี่ยปีละ 10 -15 ตัว ราคาตัวละ 100,000 – 
200,000 บาท 

จำก: วำรสำร Nikkei Asian Review ฉบับประจ ำสัปดำห์ 11-17 กรกฎำคม 2559 หน้ำ 66 
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