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ความโดดเดน่ในอตุสาหกรรมหุน่ยนตข์องญีปุ่่ น 

 
 

ชว่งตน้ของทศวรรษ 1960 การเพิม่ขึน้ของการผลติเพือ่อตุสาหกรรมยานยนต ์

และการขยายตัวของหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลาเดยีวกันมบีทบาทในการผลักดันปาฏหิารยิท์างเศรษฐกิ

จของญีปุ่่ น ในชว่งทศวรรษ 1980 สภาวการณ์เชน่นัน้ไดข้ยับเรง่ขึน้จนถงึจุดทีนั่กวจิารณ์ไดก้ลา่วขานถงึปี 1980 

วา่เป็น “ปีทีห่นึง่” ของวทิยาการหุ่นยนตข์องญีปุ่่ น 

ปัจจัยเหลา่นีส้ง่ผลใหญ้ีปุ่่ นมอี านาจเหนอืกวา่ในดา้นวทิยาการหุน่ยนตใ์นปัจจุบัน 

 

ในงานเขยีนชิน้นี ้เราจะเจาะลกึสูโ่ลกของวทิยาการหุน่ยนตข์องญีปุ่่ น และตอบค าถามส าคัญ ๆ อกีหลายขอ้: 

 
 อตุสาหกรรมนีม้หีนา้ตาอยา่งไร 

 ภาคสว่นใดของความเคลือ่นไหวดา้นวทิยาการหุน่ยนตท์ีญ่ีปุ่่ นไดเ้ปรยีบในทกุวันนี ้

 วทิยาการหุน่ยนตจ์ะชว่ยใหญ้ีปุ่่ นรับมอืกับความทา้ทายทัง้ในปัจจุบันและอนาคต 
ซึง่รวมถงึการลดลงของจ านวนประชากร เศรษฐกจิซบเซา และโควดิ-19 ไดอ้ยา่งไร 

 

หุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมขบัเคลือ่นปาฏหิารยิท์างเศรษฐกจิของญีปุ่่ น 
 
สญัญาณเร ิม่ตน้ของความรุง่เรอืงเกดิข ึน้หลงัจากการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกปี 1964 

 
การเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเร็วคอืแนวคดิร่วมสมัยของญีปุ่่ นในทศวรรษ 1960 นายกรัฐมนตร ีอเิคดะ ฮายาโตะ 

มคีวามกลา้หาญทีผ่ลักดันแผนการเพิม่รายไดเ้ป็นสองเทา่ การผลติภายในประเทศก าลังเดนิหนา้ขยายตัวอยา่งเต็มก าลัง 

และการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกทีโ่ตเกยีวในปี 1964 กลายเป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนฟปูระเทศ 

นีค่อืเบือ้งหลังทีอ่ตุสาหกรรมหุน่ยนตข์องญีปุ่่ นเริม่ตน้กา้วแรก 

 

ในอเมรกิา บรษัิท Unimation ร่วมมอืกับ General Motors เพือ่ปรับใชหุ้น่ยนตอ์ตุสาหกรรมตัวแรกคอื Unimate ในปี 

1961 การตัดสนิใจของ Unimation ในการเป็นพันธมติรกับ Kawasaki Heavy Industries ในปี 1968 

พสิจูนใ์หเ้ห็นแลว้วา่เป็นชว่งเวลาแหง่โชคชะตาส าหรับหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมในญีปุ่่ น และอกีเพยีงหนึง่ปีตอ่มา 

Kawasaki-Unimate ก็สรา้งประวัตศิาสตรใ์นฐานะหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมทีผ่ลติในประเทศตัวแรกของญีปุ่่ น1 

ในชว่งเริม่ตน้นี ้

บรษัิทญีปุ่่ นสว่นใหญ่ยังคงอาศัยการวจัิยและการออกแบบซึง่ไดรั้บการสนับสนุนจากพันธมติรชาวอเมรกิัน 

 

Fanuc ยักษ์ใหญใ่นอนาคตของหุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม ซึง่ตลอดชว่งทศวรรษ 1960 

ยังมุง่เนน้ไปทีก่ารควบคมุเครือ่งจักรเชงิตัวเลข (Numerical Control หรอื NC) เป็นหลัก 

และยังไมไ่ดเ้ริม่ใชหุ้น่ยนตจ์นถงึปี 19702 ในบรรดาผูน้ าดา้นวทิยาการหุน่ยนตข์องญีปุ่่ นในอนาคต Daifuku ในทศวรรษ 

1960 เตบิโตเป็นอยา่งมากโดยสว่นใหญยั่งคงมาจากระบบ Overhead Webb Conveyor ในขณะที ่Mitsubishi Electric 

ซึง่เป็นบรษัิทระดับโลกทีต่ดิอันดับ Fortune 100 อยู่แลว้ก็ยังผลติผลติภัณฑไ์ฟฟ้าหลายประเภท34 

 

ในทศวรรษ 1960 รายไดแ้ละก าลังซือ้ทีเ่พิม่ขึน้สง่ผลใหค้วามตอ้งการรถยนตส์ว่นบคุคลเพิม่ขึน้ ในเวลาเดยีวกัน 

ญีปุ่่ นตอ้งเผชญิกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานทัง้ ๆ ทีเ่มอืงมกีารขยายตัวอยา่งรวดเร็ว 

และน าแรงงานทีเ่ป็นคนหนุ่มสาวจากชนบทมาสูเ่มอืง การขาดแคลนหมายความว่าการหาคนงานเป็นเรือ่งยาก 

แตท่ีย่ากยิง่กวา่ก็คอืการหาคนงานทีม่ทีักษะความสามารถและเต็มใจทีจ่ะท างานในลักษณะ "3D" (สกปรก (Dirty), 

อันตราย (Dangerous), ต ่าตอ้ย (Degrading)) ในโรงงานรถยนต ์อยา่งเชน่ การเชือ่มและการทาส ียิง่ไปกวา่นัน้ 

บรรทัดฐานในการจา้งงานตลอดชวีติและความมั่นคงในงานทีแ่ข็งแกรง่ในบรษัิทญีปุ่่ นท าใหค้นงานรูส้กึวา่ตนเองถกูคกุคา

มนอ้ยลงจากการน าหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัตมิาใช5้ 

ปัจจัยทัง้หมดเหลา่นีก้ระตุน้การใชร้ะบบอัตโนมัตใินโรงงานรถยนต ์

 
 
 
 
 
 
  

เขยีนโดย: 

Dillon Jaghory 
 
วันที:่ 1 พ.ย. 2021 
หัวขอ้: ระหวา่งประเทศ, เทคโนโลย ี
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อตุสาหกรรมยานยนตข์องญีปุ่่ นเตบิโตอยา่งรวดเร็วในยคุหลังสงครามลากยาวมาจนถงึการลม่สลายของฟองสบูญ่ีปุ่่ น 

หุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมมปีระโยชนม์ากส าหรับการเชือ่มอารก์และการเชือ่มเฉพาะจุด 

ตลอดจนการใชส้บีนสายพานการประกอบรถยนต ์

 
ในขณะทีแ่ขนหุน่ยนตข์อง Kawasaki ท างานอยา่งหนักบนสายพานการประกอบรถยนต ์มหาวทิยาลัย Waseda 

ไดก้ลายเป็นผูบ้กุเบกิดา้นหุน่ยนตบ์รกิารฮวิแมนนอยด ์(หุน่ยนตท์ีส่รา้งขึน้เลยีนแบบรา่งกายมนุษย)์ นักวจัิย Waseda 

ทดลองขายนตท์ีเ่ดนิได ้

ซึง่เป็นตน้แบบตลอดชว่งทศวรรษ 1960 และสรา้งหุน่ยนตฮ์วิแมนนอยดเ์ต็มรปูแบบตัวแรกคอื Wabot-1 ในปี 1972 

 
 

 

ตัง้แต ่Wabot-1 ของมหาวทิยาลัย Waseda ไปจนถงึ T-HR3 ของ Toyota อาจกลา่วไดว้า่ 
หุน่ยนตฮ์วิแมนนอยดข์องญีปุ่่ นมาไกลมาก 

ห
น
ว่
ย

 (
ล
า้
น
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Wabot-1 
มหาวทิยาลยั 
Waseda 

หุน่ยนตฮ์วิแมนนอยดเ์ต็มรู
ปแบบตัวแรก 

Wabot-2 
มหาวทิยาลยั Waseda 

สามารถอา่นโนต้ดนตรแีละเลน่คี
ยบ์อรด์ได ้

ASIMO 
Honda 

หุ่นยนตข์นาดกะทัดรัดเดิ

นไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ 

T-HR3 
Toyota 

สามารถเลยีนแบบการกระท าแ
บบเรยีลไทมข์องมนุษยซ์ ึง่สวม

ชดุควบคมุไดอ้ยา่งลืน่ไหล 

การผลติรถยนต ์ประเทศญีปุ่่ นระหวา่ง 1960 - 2015 
ทีม่า: สมาคมผูผ้ลติรถยนตแ์หง่ประเทศญีปุ่่ น ณ สิน้สดุปี 2020 
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1980 กลายเป็น "ปีทีห่น ึง่" ส าหรบัหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมของญีปุ่่ น 

 
ในชว่งทศวรรษ 1980 อ านาจการแขง่ขันของญีปุ่่ นและศักยภาพดา้นนวัตกรรมมคีวามชดัเจนอยา่งมาก 

นีเ่ป็นกรณีของอตุสาหกรรมหุน่ยนตข์องญีปุ่่ นอยา่งแน่นอนเชน่กัน 

การเตบิโตทางเศรษฐกจิของญีปุ่่ นปรับตัวลงหลังไดร้ับผลกระทบจากวกิฤตนิ ้ามันแพงสองครัง้บวกกับความตงึเครยีดทางก

ารคา้กับสหรัฐฯ  ไดเ้ปลีย่นการคดิค านวณของผูน้ าธุรกจิ แตถ่งึกระนัน้ 

ก็ยังเป็นยคุแหง่โอกาสส าหรับผูผ้ลติหุน่ยนตข์องญีปุ่่ น เมือ่พวกเขามคีวามเป็นอสิระทางเทคโนโลยแีละเป็นสากลมากขึน้ 

 

การขยายตัวอยา่งรวดเร็วของวทิยาการหุน่ยนตใ์นยคุนี้คอืเหตผุลทีนั่กวจิารณ์เศรษฐกจิญีปุ่่ นในปัจจุบันมักเรยีกปี 1980 

วา่เป็น "ปีทีห่นึง่" ส าหรับวทิยาการหุน่ยนต ์

 

ปัจจัยหนึง่ทีท่ าใหเ้กดิการขยายตัวนีก็้คอื การเปลีย่นจากหุน่ยนตไ์ฮดรอลกิมาเป็นหุน่ยนตไ์ฟฟ้า การเปลีย่นจาก DC 

servo motor เป็น AC servo motor และความกา้วหนา้ในไมโครโปรเซสเซอรท์ าใหร้ะดับความแมน่ย าสงูขึน้6 

การประดษิฐห์ุน่ยนต ์SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm) ของศาสตราจารยฮ์โิรช ิมากโินะ 

เป็นเครือ่งพสิจูนถ์งึความสามารถดา้นนวัตกรรมของญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ 

ความสามารถทางเทคโนโลยทีีเ่พิม่ขึน้ชว่ยใหผู้ผ้ลติหุน่ยนตข์องญีปุ่่ นขยายขอบเขตการเขา้ถงึของพวกเขาในทศวรรษ 

1980 ในขณะที ่Fanuc ยา้ยไปอยู่ทีส่ านักงานใหญท่ีค่อ่นขา้งมชีือ่เสยีงซึง่ตอนนีอ้ยูบ่รเิวณเชงิของภเูขาไฟฟจู ิ

และรว่มมอืเป็นพันธมติรเพือ่ประโยชนร์ว่มกันกับทาง General Motors ดา้น Daifuku 

ก็ไดข้ยายไปสูร่ะบบอัตโนมัตสิ าหรับโรงงานผลติเซมคิอนดักเตอร ์และสรา้งตัวตนในแคนาดา สงิคโปร ์

และสหราชอาณาจักร7,8 

 

วทิยาการหุน่ยนตย์งัคงแข็งแกรง่ทา่มกลางปญัหาเศรษฐกจิหลงัวกิฤตฟิองสบูข่องญีปุ่่ น 

 
ปาฏหิารยิท์างเศรษฐกจิของญีปุ่่ นขาดความตอ่เนือ่ง หลังจากการลม่สลายของฟองสบูท่ีพั่กอาศัยในปี 1991 

ซึง่เป็นจุดเริม่ของเหตกุารณ์ซึง่เป็นทีรู่จั้กวา่เป็นสองทศวรรษแหง่ความสญูเสยีของเศรษฐกจิญีปุ่่ น 

ขอ้มลูการจัดหาหุน่ยนตท์ั่วโลกประจ าปีเผยใหเ้ห็นว่า ผูผ้ลติหุน่ยนตไ์มไ่ดร้ับผลกระทบ: เศรษฐกจิทีต่กฮวบฮาบในปี 

1992 ตามมาดว้ยความภาวะเศรษฐกจิซบเซาเป็นเวลาสองปี9 

ในขณะทีบ่รษัิทญีปุ่่ นพยายามทีจ่ะสรา้งสิง่ทดแทนโอกาสทีเ่สยีไป 

คอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลและอนิเทอรเ์น็ตทีเ่พิม่ขึน้อยา่งฉับพลันก็ไดก้ระตุน้ความตอ้งการผลติภัณฑเ์ซมคิอนดักเตอร ์

สรา้งโอกาสใหม ่ๆ ใหก้ับผูผ้ลติหุ่นยนต ์และยอดขายก็ยังคงแข็งแกรง่จนถงึชว่งวกิฤตการเงนิโลก 

 

 
อปุทานของหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมในญีปุ่่ นไดรั้บผลกระทบในชว่ง "วกิฤตติอ่เนือ่ง" 

ระหวา่งวกิฤตการณ์ทางการเงนิครัง้ใหญใ่นปี 2008 และแผน่ดนิไหวทีโ่ทโฮคใุนปี 2011 

 

แมจ้ะมคีวามทา้ทายจากการลม่สลายของฟองสบูข่องญีปุ่่ น แต่ผูผ้ลติในประเทศก็มยีอดขายหุน่ยนตถ์งึ 90% ในปี 

199010 อตุสาหกรรมเซมคิอนดักเตอรใ์นประเทศญีปุ่่ นเริม่ลดลงในชว่งเวลานี ้

แตก่ารเตบิโตในอตุสาหกรรมเซมคิอนดักเตอรท์ั่วโลกก็ยังเป็นผลดตีอ่วทิยาการหุน่ยนตข์องญีปุ่่ น 

การท างานกับเวเฟอรห์รอืชิน้สว่นของซลิคิอนทีใ่ชใ้นการผลติเซมคิอนดักเตอรข์นาดเล็กกลายเป็นเรือ่งยากยิง่ส าหรับมนุ

ษย ์และโรงงานเซมคิอนดักเตอรก็์ตอ้งการหอ้งปลอดฝุ่ นทีป่ราศจากฝุ่ น 

การจดัหาหุน่ยนตอ์ุตสาหกรรมประจ าปีในญีปุ่่ น 
ทีม่า: IFR International Federation of Robotics 
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เมือ่พดูถงึความตอ้งการหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรม ในชว่งตน้ปี 2000 จุดศูนยก์ลางไดย้า้ยไปยังประเทศจนีอยา่งรวดเร็ว 

เนือ่งจากแรงหนุนจากชว่งเวลาของความอัศจรรยท์างเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในประเทศ 

ความตอ้งการหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมสว่นใหญใ่นปัจจุบันมาจากประเทศจนี 

และผูผ้ลติหุน่ยนตญ์ีปุ่่ นไดป้รับกลยทุธต์ามความเหมาะสม 

 

ปัจจุบันจนีเป็นแหลง่ทีม่คีวามตอ้งการหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมอยา่งสงู และเป็นแหลง่รายไดส้ าหรับผูผ้ลติหุน่ยนตญ์ีปุ่่ น 

 
ญีปุ่่ นยงัคงครองต าแหนง่ทีโ่ดดเดน่ในภาคการผลติหุน่ยนตใ์นปจัจบุนั 

 
ในวันนี ้ญีปุ่่ นเป็นประเทศมหาอ านาจอยา่งแทจ้รงิในดา้นวทิยาการหุ่นยนต ์47% ของการผลติหุน่ยนตท์ั่วโลกในปี 2020 

อยูท่ีญ่ีปุ่่ น11 

ภาพลักษณ์ของญีปุ่่ นในฐานะประเทศทีม่เีทคโนโลยสีงูนัน้ไมส่ามารถแยกออกจากความส าเร็จในดา้นวทิยาการหุน่ยนตไ์ด ้

 

บรษิทัใดบา้งทีเ่ป็นผูน้ าดา้นหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรม 

 
Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Daifuku และ SMC เป็นเพยีงสว่นหนึง่ของผูน้ าดา้นหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมของญีปุ่่ น ณ 

สิน้ปี 2020 บรษัิททัง้ 5 แหง่นีม้มีลูคา่ตลาดรวมกันประมาณ 120 พันลา้นดอลลาร ์ เฉพาะ Fanuc และ Yaskawa 

ก็มสีว่นแบง่การตลาด 29.5% ในตลาดหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมทั่วโลก ณ ปี 201912 

 
 แขนหุน่ยนตส์เีหลอืงอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ Fanuc พบเห็นไดใ้นโรงงานตา่ง ๆ ทัว่โลก จ านวนของหุน่ยนต ์Fanuc 

ทีส่รา้งขึน้นัน้บง่บอกถงึความแข็งแกรง่ของตวัเอง บรษัิทไดก้ าหนดกา้วยา่งส าคญัของอตุสาหกรรมในเดอืนกรกฎาคม 2021 
ทีผ่า่นมา โดยจะผลติหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมตวัที ่750,00013 Dr. Seiuemon Inaba ผูก้อ่ตัง้ของ Fanuc 
และเป็นผูบ้กุเบกิวทิยาการการควบคมุเชงิตวัเลข (NC) และตราบเทา่ทกุวนันีก้ารควบคมุเชงิตวัเลขดว้ยคอมพวิเตอร ์(CNC) 
ก็ยังคงเป็นองคป์ระกอบส าคญัของพอรต์โฟลโิอธรุกจิโดยรวมของ Fanuc โดยบรษัิทครอบครอง 50% ของตลาด CNC 
ทัว่โลก ณ สิน้สดุปี 202014 

 
 Yaskawa เริม่ตน้ในปี 1915 ในฐานะผูผ้ลติมอเตอรไ์ฟฟ้า 

และธรุกจิทีต่กทอดมารุน่ตอ่รุน่ดงักลา่วยังคงเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ธรุกจิในปี 2021 แตส่ิง่ทีท่ าให ้Yaskawa 
แตกตา่งอยา่งแทจ้รงิคอืจดุยนืทีแ่ข็งแกรง่ในตลาด servo motor ซึง่ถอืไดว้า่เป็นผูน้ าระดบัโลก servo motor 
ชว่ยใหเ้ครือ่งจักรหมนุและเคลือ่นทีไ่ดอ้ยา่งแมน่ย าในระดบัสงู จงึเป็นสว่นประกอบส าคญัส าหรับหุน่ยนตส์ว่นใหญ ่Yaskawa 
ยังเป็นผูผ้ลติแขนกลทีม่ศีกัยภาพแขง่ขนัไดใ้นตลาดโบก เมือ่เร็ว ๆ นีบ้รษัิทก าลงัด าเนนิกลยทุธด์า้นดจิทิลัทีเ่รยีกวา่ YDX 
(Yaskawa Digital Transformation)15 

 
 การเป็นหุน้สว่นผูร้ว่มชะตากรรมกนัระหวา่ง Kawasaki กบั Unimation ท าใหไ้ดเ้ปรยีบในตลาดหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมของญีปุ่่ น 

Kawasaki ยังคงเป็นผูน้ าดา้นวทิยาการหุน่ยนตม์าจนถงึทกุวนันี้ แตก่็ไมใ่ชบ่รษัิทหุน่ยนตท์ีจ่รงิจัง 
บรษัิทมกีลุม่ผลติภัณฑม์ากมายครอบคลมุตัง้แตร่ะบบการบนิและอวกาศ รถจักรยานยนต ์และเครือ่งจักรทีม่คีวามแมน่ย าสงู16 
รายไดข้องบรษัิททีม่าจากเครือ่งจักรและหุน่ยนตท์ีม่คีวามแมน่ย าสงูในปีงบประมาณ 2020 เทา่กบั 13.2% 
ของรายไดร้วมเทา่นัน้17 ในทางกลบักนั Mitsubishi Electric ซึง่เป็นผูม้บีทบาทส าคญัในดา้นวทิยาการหุน่ยนต ์
แตก่ลบัดงึยอดขายมาจากภาคธรุกจิอืน่ ๆ ไดม้าก 

มูลคา่ขายในตลาดหุน่ยนตอ์ุตสาหกรรม แยกตามประเทศ 
ทีม่า: Statista ณ เดอืนกมุภาพนัธ ์2021 

จนี ญีปุ่่ น สหรฐัอเมรกิา เกาหลใีต ้ เยอรมนี เยอรมนี 
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 Daifuku เป็นผูน้ าในดา้นระบบอตัโนมตัใินโรงงาน (FA) โดยเฉพาะอยา่งยิง่การขนสง่ภายในโรงงาน ยอดขายสว่นใหญข่อง 
Daifuku มาจากระบบจัดเก็บและขนสง่ส าหรับโรงงาน สายพานการผลติส าหรบัหอ้งปลอดเชือ้และโรงงานรถยนต ์
และระบบอตัโนมตัสิ าหรับสนามบนิ 

 
ผูผ้ลติรถยนตย์งัเป็นก าลงัส าคญัทีแ่ขง่ขนัไดใ้นตลาดวทิยาการหุน่ยนตอ์กีดว้ย 

 
ดว้ยความสัมพันธท์ีแ่นบแน่นระหว่างหุน่ยนตแ์ละอตุสาหกรรมยานยนต ์

จงึเป็นเรือ่งธรรมดาทีผู่ผ้ลติรถยนตบ์างรายจะปักธงในอตุสาหกรรมหุน่ยนต ์ ตรงกันขา้มกับสิง่ทีเ่ราคาดหวัง 

ผูผ้ลติรถยนตเ์หลา่นี้ไมไ่ดมุ้ง่เนน้เฉพาะหุน่ยนตส์ าหรับโรงงานรถยนต ์

 

ความกา้วหนา้ทีก่า้วล ้าของ Honda ในดา้นหุน่ยนตฮ์วิแมนนอยดเ์ป็นตัวอยา่งทีด่ ีการทดลองของ Honda 

เกีย่วกับหุน่ยนตส์องเทา้ทีค่วบคมุตนเองไดต้ลอดชว่งปลายทศวรรษที ่80 และ 90 สิน้สดุลง เมือ่เปิดตัว ASIMO ในปี 

2000 วดิโีอของการปีนบันได ASIMO 

การแสดงทา่เตน้และการแสดงเป็นพนักงานเสริฟ์ไดรั้บความสนใจจากสาธารณชนอยา่งลน้หลาม 

 

ในขณะเดยีวกัน สถาบันวจัิยโตโยตา้ (TRI) ขับเคลือ่นความกา้วหนา้ของ Toyota ในดา้นวทิยาการหุ่นยนต ์ งานของ TRI 
สว่นใหญมุ่ง่เนน้ไปทีหุ่น่ยนตร์่วมปฏบัิตงิานทีส่ามารถ “เพิม่ความสามารถของมนุษย”์ โดยการท างานรว่มกับหุน่ยนต1์8 

ผลงานลา่สดุของ TRI รวมถงึหุน่ยนตใ์นบา้นทีห่อ้ยลงมาจากเพดาน และหุน่ยนตฮ์วิแมนนอยด ์ T-HR3 
ทีส่ามารถเลยีนแบบการกระท าของผูใ้ชท้ีส่วมชดุควบคมุไดอ้ยา่งไรท้ีต่ ิ

 

บรษิทัญีปุ่่ นมชีือ่เสยีงระดบัโลก 

 
โรงงานตา่ง ๆ ทั่วโลกตา่งพึง่พาหุ่นยนตข์องญีปุ่่ นเพือ่ท าใหก้ระบวนการบางอยา่งเป็นไปโดยอัตโนมัต ิ

หรอืแมแ้ตใ่นสายพานการผลติทัง้หมด ในขณะทีผู่ผ้ลติหุน่ยนตข์องญีปุ่่ นมอีสิระทางเทคโนโลยมีากขึน้ในยคุ 80 

การแข็งคา่ของเงนิเยนของญีปุ่่ นหลังจาก Plaza Accord ในปี 1985 

ท าใหเ้กดิแรงจูงใจมากขึน้ทีจ่ะยา้ยฐานการผลติไปยังต่างประเทศ 

 

Fanuc, Daifuku และแผนกหุน่ยนตข์อง Kawasaki ตา่งก็มสี านักงานใหญใ่นสหรัฐอเมรกิาในมชิแิกน 

นีไ่มใ่ชเ่รือ่งบังเอญิอยา่งแน่นอน เพราะเมอืงดทีรอยต ์รัฐมชิแิกน 

ครัง้หนึง่เคยเป็นศนูยก์ลางส าคัญของการผลติรถยนตใ์นอเมรกิา 

 
รายไดแ้ยกตามภมูศิาสตร ์(ณ 8 ต.ค. 2021) 

 
 Fanuc: ญีปุ่่ น 15.0% จนี 33.1% สหรัฐอเมรกิา 18.8% ยโุรป 15.5% 
 Daifuku: ญีปุ่่ น 34.6% จนี 12.6% อเมรกิา 28.6% เกาหลใีต ้9.2% 
 Kawasaki: ญีปุ่่ น 47.3% เอเชยี 18.6% สหรัฐอเมรกิา 21.1% ยโุรป 9.6% 
 Yaskawa: ญีปุ่่ น 34.9% จนี 25.1% อเมรกิา 15.1% ยโุรป/ตะวันออกกลาง/แอฟรกิา 14.1%19 

 
 

2021 จะเป็น "ปีทีห่นึง่" ส าหรบัหุน่ยนตบ์รกิารของญีปุ่่ นหรอืไม ่
 

หุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมขับเคลือ่นปาฏหิารยิท์างเศรษฐกจิของญีปุ่่ นและควรจะยังคงเป็นสว่นส าคัญยิง่ตอ่การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิข

องญีปุ่่ น อยา่งไรก็ตาม 

ภมูทิัศนเ์ริม่เปลีย่นไปเนือ่งจากความตอ้งการทางสังคมและเศรษฐกจิทีเ่อกลักษณ์ผลักดันการเตบิโตอยา่งรวดเร็วในหมวด

หมูใ่หม ่น่ันก็คอื หุน่ยนตบ์รกิาร เชน่เดยีวกับปี 1980 ทีก่ลายเป็นปีทีห่นึง่ส าหรับหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรม ปี 2021 

อาจกลายเป็นปีทีห่นึง่ส าหรับหุน่ยนตบ์รกิารในญีปุ่่ น เนือ่งจากหุน่ยนตเ์หลา่นีไ้ดบ้กุเขา้ไปยังอตุสากหรรมดา้นตา่ง ๆ 

อยา่งเชน่ การดแูลสขุภาพ การใหบ้รกิาร การขนสง่ ตลอดจนการท างานบา้น 
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โอลมิปิก 2020 ต ัง้เป้าเปิดศกัราชใหม ่

 
ในชว่งตน้ปี 2014 ผูก้ าหนดนโยบายของญีปุ่่ นไดจั้ดท าแผนเพือ่ใหปี้ 2020 

เป็นปีเพือ่แสดงใหเ้ห็นอนาคตของหุน่ยนตญ์ีปุ่่ น 

นายกรัฐมนตรอีาเบะในขณะนัน้ถงึกับเสนอใหเ้ป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกหุน่ยนตค์วบคูไ่ปกับการแขง่ขันกฬีา

โอลมิปิกปี 2020 ในบางแง่มมุ นีค่วรจะเป็นการประกาศศักราชใหม่ 

 

ยทุธศาสตรห์ุน่ยนตใ์หม ่(New Robot Strategy) ของกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอตุสาหกรรม (METI) 

ซึง่ไดรั้บการอนุมัตใินปี 2015 ไดว้างแผนอยา่งชดัเจนเพือ่เตรยีมอตุสาหกรรมหุน่ยนตส์ าหรับชว่งเวลานัน้ เหนอืสิง่อืน่ใด 

กลยทุธข์อง METI 

เนน้ถงึความส าคัญของการเป็นผูน้ าโลกในการประยกุตใ์ชหุ้น่ยนตแ์ละการผสานรวมหุน่ยนตเ์ขา้กับวทิยาการ Internet of 

Thing ในขณะเดยีวกันก็เสนอแนวคดิเรือ่ง "สังคมทีป่ราศจากอปุสรรคของหุน่ยนต ์(robot barrier-free society)" 

โดยพืน้ฐานแลว้ “สังคมทีป่ราศจากอปุสรรคของหุน่ยนต”์ จะหมายถงึการเพิม่หุน่ยนตบ์รกิารขึน้อย่างมาก เชน่ 

หุน่ยนตด์แูลในบา้นพักคนชรา หุน่ยนตท์ักทายในรา้นคา้ และแมแ้ตช่ดุหุน่ยนตท์ีเ่ราสวมใสไ่ดเ้พือ่ชว่ยเหลอืงานตา่ง ๆ เชน่ 

การยกของหนัก 

 

ความตืน่ตระหนกทีค่าดไมถ่งึของการระบาดใหญข่อง COVID-19 ท าใหแ้ผนเดมิของการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกหยดุชะงัก 

แตแ่มภ้ายใตส้ภาวะทีไ่มเ่อือ้อ านวย โลกก็ยังไดเ้ห็นภาพเสีย้วหนึง่ของสังคมทีว่า่น่าจะมหีนา้ตาอยา่งไร Toyota 

ไดพ้ัฒนามาสคอตโอลมิปิกรุน่ Miraitowa และ Someity ซึง่ควรจะจับมอืและเตน้ร าตอ่หนา้ผูช้มกฬีา ในขณะเดยีวกัน 

Panasonic ไดเ้ตรยีมอปุกรณ์หุน่ยนตท์ีส่วมใสไ่ดซ้ ึง่ชว่ยใหผู้ใ้ชย้กของหนักไดอ้ยา่งง่ายดาย 

 

ทีน่่าสนใจกวา่นัน้คอืวธิทีีหุ่น่ยนตใ์นกฬีาโอลมิปิกแสดงการบรรจบกันของการพัฒนาทีเ่ป็นกระแสของโลกปัจจุบัน 

หุน่ยนตส์นับสนุนภาคสนาม (FSR) ของ Toyota ใช ้AI เพือ่หลกีเลีย่งการชนกับสิง่กดีขวาง 

ในขณะทีหุ่น่ยนตฮ์วิแมนนอยด ์CUE5 ใช ้AI ในการโยนลกูโทษอยา่งแมน่ย าและน่าประทับใจในสนามบาสเก็ตบอล20 

การสรา้งหุน่ยนตท์ีเ่ป็นมติรตอ่มนุษยซ์ ึง่สังคมญีปุ่่ นตอ้งการอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ดนั้น้ 

ตอ้งใชก้ารผสมผสานอยา่งชาญฉลาดของ AI และฮารด์แวรล์ ้าสมัย 

ซึง่ทัง้สองอยา่งนีเ้ป็นคณุสมบัตทิีหุ่น่ยนตส์องตัวนีแ้สดงใหเ้ห็น 

การคาดการณต์ลาดหุน่ยนตบ์รกิารในญีปุ่่ น 
ทีม่า: Nomura Research Institute IT Navigator ณ วนัที ่17 ธ.ค. 2020 

ครัวเรอืน ส านักงาน/รา้นคา้ การดแูลสขุภาพ/การพยาบาล โลจสิตกิส/์การขนสง่ 
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นโยบายทีร่วมอยูใ่นภาพประกอบนีส้ว่นใหญอ่ยูใ่นระหว่างด ารงต าแหน่งของนายกรัฐมนตรอีาเบะ ชนิโซ 

 
การรเิริม่นโยบายลา่สดุโดยรัฐบาลญีปุ่่ นเปิดเผยวา่ 

พวกเขาตระหนักถงึความจ าเป็นในการสนับสนุนเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งและเป็นสว่นเสรมิของหุน่ยนต ์ไมม่อีะไรทีช่ดัเจนไปกวา่โครงการ 

Society 5.0 ขอ้เสนอในปี 2016 อนัเป็นโครงการรเิริม่ระบวุา่สงัคมมนุษยผ์า่นการพฒันาสีร่ะดบั ไดแ้ก ่สงัคมลา่สตัว ์(1.0), 

สงัคมเกษตรกรรม (2.0), สงัคมอตุสาหกรรม (3.0) และสงัคมขอ้มลู (4.0) ระดบัตอ่ไปของสงัคมคอื Society 5.0 

ซึง่เป็นยคุทีเ่ทคโนโลยทีีก่อ่ใหเ้กดิการ Disruption ยกภาระหนักอึง้ออกไปและเปิดทางใหม้นุษยด์ าเนนิชวีติตามศกัยภาพของพวกเขา 

ในวสิยัทศันแ์หง่อนาคตทีว่างไวโ้ดย Society 5.0 หุน่ยนตจ์ะรวมเขา้กบักระแสการพฒันาดา้นตา่ง ๆ เชน่ IoT, Big Data, AI, FinTech 

และยานยนตข์บัเคลือ่นอตัโนมตั2ิ1 

ชว่งเวลาการด าเนนิการของรฐับาล 
ทีม่า: องคก์ารพฒันาพลงังานและเทคโนโลยอีตุสาหกรรมแหง่ใหมข่องญีปุ่่ น 

Al หุ่นยนต ์ ทัง้หม

ด 

นายกรัฐมนตรอีาเบะกลา่วปาฐกถาพเิศษในการประชมุ 
OECD Conference for Realization of Robotics 

Revolution 

“กลยุทธห์ุน่ยนตใ์หม”่ 
รับรองโดยส านักงานใหญเ่พือ่การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของญีปุ่่

น 

สภาความคดิรเิริม่การปฏวิตัหิุ่นยนต์ “ยุทธศาสตรก์ารฟ้ืนฟญูีปุ่่ นปี 2015 ฉบบัแกไ้ข” 

การลงทนุเพือ่อนาคตและการปฏวิตักิารผลติทีไ่ดร้ับอนุมัตจิา

กคณะรัฐมนตร ี

แผนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคร ัง้ที ่5 

(2016-2020) 

อนุมัตโิดยคณะรัฐมนตร ี

“กลยุทธก์ารฟ้ืนฟญูีปุ่่ นปี 2016” 

สูก่ารปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที ่4 

อนุมัตโิดยคณะรัฐมนตร ี

การลงทุนเพือ่อนาคต คร ัง้ที ่5: 

บทสนทนาระหวา่งภาครฐัและเอกชน 

(ส านักงานใหญเ่พือ่การฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของญีปุ่่ น) 

การลงทุนเพือ่กลยุทธใ์นอนาคตปี 2017 

อนุมัตโิดยคณะรัฐมนตร ี

การลงทุนเพือ่กลยุทธใ์นอนาคตปี 2018 

อนุมัตโิดยคณะรัฐมนตร ี

หลกัการทางสงัคมส าหรบั Al ทีม่มีนษุยเ์ป็นศนูยก์ลาง 

อนุมัตโิดยคณะรัฐมนตร ี

กลยุทธ ์AI 2019 

อนุมัตโิดยคณะรัฐมนต

ร ี

แผนงานหลกัสูก่ารปฏวิตัอิุตสาหกรรมทางอาก

าศปี 2019 

แนวทางการพัฒนาโดรนขนาดเล็กทีใ่ชง้านไดอ้ยา่ง
ปลอดภัย 

บทสนทนาระหวา่งภาครัฐและเอกชนเกีย่วกับการส
ภาพแวดลอ้มดา้นการตลาดส าหรับโดรนขนาดเล็ก 

การจัดตัง้กระทรวงความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
มุง่เนน้ดา้นวทิยาการหุน่ยนตแ์ละ Al 

รวมถงึวทิยาการดา้นอืน่ทีส่ าคัญ 

รา่งกลยุทธด์า้นเทคโนโลย ีAI 
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กระแสลมตา้นทีม่โีครงสรา้งอนัเป็นเอกลกัษณผ์ลกัดนัความตอ้งการหุน่ยนตท์ีเ่ป็นมติรตอ่มนษุย ์

 
กระแสลมทีพั่ดมาบรรจบกันในญีปุ่่ นอันเป็นผลสบืเนือ่งจากก าลังแรงงานทีห่ดตัว ผูค้นวัยชราทีเ่พิม่สงูขึน้ 

และการขาดผลติภาพท าใหหุ้น่ยนตม์คีวามจ าเป็นมากขึน้ 

การทดลองหุน่ยนตบ์รกิารทีย่อดเยีย่มของญีปุ่่ นจะเป็นตน้แบบทีส่ าคัญส าหรับหลายประเทศซึง่ตอ้งด าเนนิตามแนวโนม้ดา้

นประชากรศาสตรข์องญีปุ่่ น การท าใหหุ้น่ยนตน่์าดงึดดูใจส าหรับมนุษยจ์ะเป็นกา้วส าคัญสูค่วามส าเร็จในการทดลอง 

Society 5.0 

 

 

ในขณะทีค่นรุน่ทีม่ชีวีติในยคุปาฏหิารยิท์างเศรษฐกจิไดล้ว่งลับไป จะมจี านวนคนหนุ่มสาวก็จะเขา้มาแทนทีน่อ้ยลง 

สิง่นีจ้ะไมเ่พยีงแตล่ดก าลังแรงงาน แตยั่งสรา้งสถานการณ์ทีผู่ค้นในวัยผูใ้หญม่จี านวนนอ้ยลง 

แตม่ภีาระทีต่อ้งดแูลผูส้งูอายจุ านวนมากกวา่ หุน่ยนตส์ามารถบรรเทาปัญหานี้ได ้

 

การดแูลสขุภาพและการพยาบาลเป็นชอ่งทางส าหรับหุน่ยนตบ์รกิารมศัีกยภาพสงู ในความเป็นจรงิ กระทรวงสาธารณสขุ 

แรงงานและสวัสดกิารของญีปุ่่ น (MHLW) และ METI ระบคุ าขอ 13 รายการและ 6 

หมวดหมูส่ าหรับหุน่ยนตบ์รกิารในการพยาบาล การใชง้านเหล่านีร้วมถงึหุน่ยนตเ์พือ่ชว่ยเหลอืผูส้งูอายใุนการใชห้อ้งน ้า 

การเดนิไปรอบ ๆ นอกตัวบา้น และแมแ้ตก่ารเขา้สังคม และ MHLW 

มนีโยบายเพือ่สนับสนุนการวจัิยและการน าแอปพลเิคชนัเหลา่นี้ไปใช2้2 ลา่สดุในเดอืนกรกฎาคม 2021 MHLW ไดเ้ริม่ใช ้

NS Matching Platform ซึง่เป็นแพลตฟอรม์ทีจั่บคู ่"ความตอ้งการ (need)" กับ "ผูท้ีไ่ดร้ับคัดเลอืก (seed)" 

หรอืกลา่วอกีนัยหนึง่เพือ่เชือ่มตอ่สถานพยาบาลทีต่อ้งการเทคโนโลยหีุน่ยนตก์ับบรษัิททีส่ามารถเสนอทางแกปั้ญหาได2้3 

คาดการณป์ระชากรของญีปุ่่ น จ าแนกตามกลุม่อายุ 
ทีม่า: ส านักงานสถติแิหง่ชาตญิีปุ่่ น ณ เดอืนพฤศจกิายน 2020 

0-14 ปี 15-64 ปี 65 ปีขึน้ไป 
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MHLW คาดการณ์วา่จ านวนบคุลากรทีใ่หบ้รกิารดแูลตอ้งมมีากขึน้จาก 2.33 ลา้นคนเป็น 2.80 ลา้นคนระหวา่งปี 2023 ถงึ 

204024 หุน่ยนตส์ามารถชว่ยตอบสนองความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้เหลา่นีไ้ดโ้ดยการเพิม่ผลผลติ NS Matching Platform 

เป็นเพยีงวธิหีนึง่ที ่MHLW วางแผนทีจ่ะสง่เสรมิการใชง้านในหมูผู่ท้ ีใ่หบ้รกิารดูแล 

 

หุน่ยนตบ์รกิารยังชว่ยเพิม่สสีันใหก้ับรา้นอาหาร โรงแรม รา้นคา้ และครัวเรอืนไดอ้กีดว้ย 

หุน่ยนตท์ีค่อยตอ้นรับลกูคา้ในชว่งทีไ่มใ่ชช่ัว่โมงเรง่ดว่นสามารถแบง่เบาภาระใหก้ับรา้นคา้ได ้

แมว้า่จะยังไมแ่พรห่ลายตามรา้นอาหารทั่วไป แตร่า้นอาหารในญีปุ่่ นเริม่หันมาใชหุ้น่ยนตเ์สริฟ์อาหารมากขึน้ 

การรวมหุน่ยนตเ์ขา้กับชวีติประจ าวันเป็นองคป์ระกอบส าคัญของ Society 5.0 

 

อาจกลา่วไดว้่า ประชาชนชาวญีปุ่่ นไมม่คีวามรังเกยีจหุน่ยนตแ์มแ้ตน่อ้ย แตห่นทางขา้งหนา้ยังอกียาวไกล 

ความถกูตอ้งตรงตามรสนยิมและราคาสงูเป็นอปุสรรคทีต่อ้งเอาชนะกอ่นทีหุ่น่ยนตบ์รกิารจะสามารถเริม่ตน้อยา่งแทจ้รงิ 

 

แพลตฟอรม์การจบัคู ่‘ความตอ้งการ’ และ ‘ผูท้ ีไ่ดร้บัคดัเลอืก’ 
ทีม่า: กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิารของญีปุ่่ น 

บรษัิท A 

ผลติภัณฑ ์
คณะกรรมการจบัคู ่

คณะกรรมการความรว่มมอืด ้
านความตอ้งการและผูท้ีไ่ด ้

รับคัดเลอืก 

รายการความต ้
องการสาธารณ
ะในสถานพยาบ

าล 

คณะกรรมการความร่วมมอื 

ดา้นความตอ้งการและผูท้ีไ่ดรั้บคัดเลอืก 
 

บรษัิท B 

เทคโนโลยหีลัก 
คณะกรรมการจบัคู ่

คณะกรรมการความร่วมมอืดา้นความต ้

องการและผูท้ีไ่ดรั้บคัดเลอืก 

ผูส้นับสนุนที่

จับคู ่

ความตอ้งการในหมูผู่ต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัการใชช้วีติรว่มกบัหุน่ยนตส์ือ่สารแบบเพื่

อนในประเทศญีปุ่่ น 
ทีม่า: ศนูยว์จัิย Nippon ณ พฤศจกิายน 2020 

รปูลกัษณ์เป็นธรรมชาต ิ

ความแข็งแรง 

การจดัการทีง่า่ย (อายแุบตเตอรีย่าวนาน 
บ ารงุรกัษางา่ย ฯลฯ) 

การแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยา่งหลากหลาย 

ทกัษะการสนทนาอยา่งเป็นธรรมชาต ิ

ไมว่า่ยงัไงฉนัก็ไมอ่ยากอยูก่บัหุน่ยนตแ์บบนี ้

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 
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วกิฤตโควดิ-19 จดุประกายนวตักรรม 

 
โรคระบาดครัง้ใหญเ่ป็นตัวเรง่การยอมรับเทคโนโลยทีีก่อ่ใหเ้กดิการ Disruption มากมายทั่วโลก 

และมผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญต่อสังคมคนญีปุ่่ นซึง่ยังคงลา้หลังในดา้นดจิทิัล 

แมว้า่จะมภีาพลักษณ์ทีม่เีทคโนโลยสีงูก็ตาม โควดิเผยปัญหาในการใชต้ราประทับ hanko  

(ตราประทับสว่นบคุคลทีใ่ชล้งนามในเอกสารราชการ) ขณะท างานจากระยะไกล 

นอกจากนียั้งใหค้วามสนใจกับการพึง่พาเทคโนโลยเีกา่มากเกนิไป เชน่ 

การใชเ้ครือ่งแฟกซข์องโรงพยาบาลเพือ่แชรข์อ้มลูโควดิ 

การตรวจสอบทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วกับเทคโนโลยทีีล่า้สมัยก าลังกลายเป็นแรงผลักดันใหเ้กดิการน าหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัตมิ

าใชต้อ่ไป 

 
ในยคุทีผู่ค้นตอ้งลดการตดิตอ่กัน หุน่ยนตม์โีอกาสทีจ่ะรุง่เรอืง ZMP ไดพ้ัฒนา DeliRo 

หุน่ยนตส์ีล่อ้ขนาดเล็กทีข่ับไปรอบเมอืงเพือ่จัดสง่อาหารแบบไม่ตอ้งสัมผัส ในขณะเดยีวกัน Hatapro ไดแ้นะน า Zukku 

หุน่ยนตน์กฮกูทีใ่ช ้AI เพือ่ตอ้นรับลกูคา้และวเิคราะหค์วามตอ้งการผลติภัณฑจ์ากการสนทนากับพวกเขา Kawasaki 

ยังไดส้รา้งชดุแขนหุน่ยนตส์ าหรับการตรวจ PCR ทีส่นามบนิอกีดว้ย 

 
บทสรปุ 

 
ลมใตปี้กทีช่ว่ยใหญ้ีปุ่่ นกลายเป็นมหาอ านาจในดา้นวทิยาการหุน่ยนตนั์น้คอืปาฏหิารยิท์างเศรษฐกจิทีย่ั่งยนืมาถงึทกุวัน

นี ้ซึง่ก็ไดแ้กก่ารเพิม่ขึน้ของการผลติแบบอัตโนมัต ิและการขาดแคลนแรงงานหลังสงคราม 

ในยคุหุน่ยนตร์ุน่แรกของญีปุ่่ น สว่นแบง่รายไดข้องผูน้ าจะมาจากหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรม ในปี 2021 

ญีปุ่่ นตอ้งเผชญิกับสภาวะทีแ่ตกตา่งอยา่งสิน้เชงิ ตา่งจากการขาดแคลนแรงงานหลังสงคราม 

การขาดแคลนแรงงานของญีปุ่่ นสมัยใหมจ่ะมาจากการสงูวัยและการลดลงของประชากร ในขณะเดยีวกัน 

เทคโนโลยใีหม ่ๆ เชน่ AI และ IoT ท าใหก้ารน าหุน่ยนตท์ีเ่ป็นมติรต่อมนุษยเ์ขา้มาใชใ้นชวีติประจ าวันท าไดง้่ายขึน้ 

ปัจจัยเหลา่นีม้แีนวโนม้ทีจ่ะขับเคลือ่นหุน่ยนตใ์นระยะตอ่ไป 

เนือ่งจากหุน่ยนตบ์รกิารไดรั้บการบรูณาการเขา้กับสังคมมากขึน้ 
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การลงทนุมคีวามเสีย่ง ซึง่รวมถงึโอกาสทีจ่ะสญูเสยีเงนิตน้ การลงทนุระหวา่งประเทศอาจมคีวามเสีย่งตอ่การสญูเสยีเงนิตน้จากความผันผวนของคา่เงนิ 
จากความแตกตา่งในหลักการบัญชทีีรั่บรองทั่วไป หรอืจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิหรอืการเมอืงในประเทศอืน่ ๆ ซึง่เป็นปัจจัยทีไ่มเ่อือ้หนุน 
บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนสารสนเทศอาจไดร้ับผลกระทบจากความลา้สมัยของผลติภัณฑอ์ยา่งรวดเร็ว และการแขง่ขันในอตุสาหกรรมทีร่นุแรง 
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