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EMO Hannover 2013 – การแสดงงานโลหะ ณ 
งานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  
 
กรุงเทพฯ, 18 มกราคม พ.ศ. 2556 – งานแสดงสนิค้า EMO Hannover 
กลบัมาจดัแสดงอกีครัง้ตัง้แตว่นัที่  16 ถึง 21 กนัยายน พ.ศ. 2556 นี ้
โดยผู้ประกอบการเทคโนโลยีการผลติทัว่โลกจะจดัแสดงผลติภณัฑ์ 
การแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีและการบริการงานโลหะภายใต้หวัข้อ “อจัฉริยะในการผลติ” ณ 
งานแสดงสนิค้างานโลหะชัน้น าของโลก 
 
“ด้วยอจัฉริยะในการผลติ งานแสดงสนิค้า EMO Hannover จะแสดงให้ผู้ ค้ามืออาชีพจากทัว่โลกทราบวา่ 
จะเผชิญความท้าทายของการผลติในปัจจบุนัและอนาคตให้ดีที่สดุอยา่งไร” มิสเตอร์คริสทอฟ 
มิลเลอร์ กรรมการผู้จดัการ EMO Hannover จากสมาคมผู้ผลติเคร่ืองมือกลแหง่ประเทศเยอรมนี 
(German Machine Tool Builders' Association-VDW) ในแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 
ซึง่เป็นองค์กรผู้จดังาน EMO กลา่วในงานแถลงขา่ว EMO ในวนัที ่18 มกราคม พ.ศ. 2556 ในกรุงเทพฯ 
“EMO คืองานแสดงตวัอยา่งสนิค้าของโลก ทกุๆ คนที่มีธุรกิจเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือกลจะมาพบกนัท่ีนี่ 
เช่น ผู้ตดัสนิใจด้านการลงทนุจากอตุสาหกรรมตา่งๆ ผู้น าการตลาดระดบัโลกส าหรับเทคโนโลยีการผลติ 
นกัวิทยาศาสตร์และข้าราชการการเมือง ในงานนี ้
โดยผู้ผลติวตัถดุิบระหวา่งประเทศจะได้น าเสนอนวตักรรมชัน้น าให้กบัลกูค้า ซึง่ EMO Hannover 
สง่ผลกระทบอยา่งยิ่งตอ่การผลติในปีที่มาถึงนี”้ มิสเตอร์มิลเลอร์อธิบายเพิม่เตมิ 

 
ในงานแสดงสนิค้า EMO  ครัง้ลา่สดุในปี พ.ศ. 2554 นัน้ มีบริษัทกวา่ 2,000 
บริษัทเข้าร่วมจดัแสดงสนิค้า ซึง่ 60 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทเหลา่นีไ้มไ่ด้อยูใ่นประเทศเยอรมนี และอกี 40 
เปอร์เซ็นต์มาจากประเทศอื่นๆ ทัว่โลก โดยผู้จดัแสดงสนิค้า 407 บริษัทมาจากทวีปเอเชีย “EMO 
Hannover คือ 
การเข้าถงึข้อมลูลกูค้าที่ส าคญัทีส่ดุส าหรับผู้ผลติเคร่ืองมือกลท่ีต้องการท าธุรกิจระหวา่งประเทศ” 
มิสเตอร์คริสทอฟ มิลเลอร์ระบ ุทัง้นี ้
ผู้ใช้งานเคร่ืองมือกลยงัสามารถค้นหาเทคโนโลยีการผลติที่ต้องการและพนัธมิตรทางธุรกิจผู้ เช่ียวชาญได้
ในฮนัโนเวอร์ ซึง่จะเป็นงานท่ีรวบรวมผู้ผลติและผู้ประกอบการผลติภณัฑ์ที่มีมาตรฐานสงูไว้ด้วยกนั 
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ในปี พ.ศ. 2554 ผู้ ค้ามืออาชีพ 140,000 คนจากกวา่ 100 ประเทศเข้าชมงานแสดงสนิค้า EMO 
Hannover โดยสดัสว่นของผู้ เข้าชมงานจากตา่งประเทศคือ 36 เปอร์เซ็นต์ 
ซึง่แสดงให้เห็นถึงปริมาณการเตบิโตของผู้ เข้าชมงานนอกทวีปยโุรป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ผู้ เข้าชมงานจากเอเชีย 
 
EMO Hannover – การประชุมสัมมนาระหว่างประเทศส าหรับเทคโนโลยกีารผลิต  
EMO Hannover คืองานกิจกรรมชัน้ยอด ซึง่เป็นท่ีสนใจและดงึดดูแก่นกัธุรกิจมืออาชีพและผู้แสดงสนิค้า 
 
EMO Hannover ประกอบด้วยพืน้ท่ีแสดงสนิค้าถงึ 180,000 ตารางเมตร เพื่อรับประกนัวา่ 
ผู้ เข้าชมงานทกุคนจะได้รับชมเทคโนโลยีการผลติที่ชาญฉลาดของเคร่ืองมือกลประเภทการตดัและการขึ ้
นรูป ระบบการผลติ เคร่ืองมือวิศวกรรมชี ้เทคโนโลยีการวดัระยะ การไหลเวียนวตัถดุิบอตัโนมตัิ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชว่ยในการออกแบบ วิศวกรรมและอปุกรณ์ควบคมุและขบัเคลือ่นท่ีครอบคลมุ 
ซึง่งานแสดงสนิค้าได้ด าเนินการอยา่งรอบคอบตามประเภทผลติภณัฑ์หลกัเพื่อให้ผู้ เข้าชมงานมีความสะ
ดวกในการค้นหาสนิค้าที่ต้องการชมได้อยา่งรวดเร็ว 
 
ขนาดและต าแหนง่ของงานแสดงสนิค้า EMO Hannover 
ในฐานะนิทรรศการงานโลหะนานาชาติที่ส าคญัที่สดุอ านวยความสะดวกให้ผู้จดัแสดงสนิค้าสามารถจดั
แสดงเคร่ืองจกัรกลในขนาดและจ านวนที่ไมเ่คยจดัที่ไหนมาก่อน ซึง่ผู้ เข้าชมงานสามารถด ู
สมัผสัและเรียนรู้ถึงการใช้งานและความก้าวหน้าได้จากผลติภณัฑ์โดยตรง ซึง่ในงาน EMO Hannover ปี 
พ.ศ. 2554 นัน้ เคร่ืองจกัรกลและวตัถจุดัแสดงกวา่ 47,000 ตนัได้ถกูน าสง่มายงัศนูย์การจดันิทรรศการ  
 
งานแสดงสนิค้า EMO Hannover 
ยืนยนัวนัท่ีจดังานแนน่อนเพื่อเชิญชวนลกูค้าทัว่ทกุภาคสว่นของการสร้างคณุคา่งานโลหะ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากอตุสาหกรรมยานยนต์และการบินอวกาศ วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลและโรงงาน 
วิศวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมการชีแ้ละน าแสง อตุสาหกรรมการแปรรูปโลหะ เทคโนโลยีการแพทย์และอื่นๆ 
อีกมากมาย 
 
ผู้ ค้ามืออาชีพท่ีดีที่สดุสองในสามของอตุสาหกรรมมาอยูใ่นงานแสดงสนิค้า EMO ครัง้ลา่สดุ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากอตุสาหกรรมวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลและการบริการรวมทัง้อตุสาหกรรมยานยนต์ 
ซึง่อตุสาหกรรมทัง้สองสาขานีค้ือผู้ใช้งานเคร่ืองมือกลท่ีใหญ่ที่สดุ โดยมีสดัสว่นถงึ 66 
เปอร์เซ็นต์ในตลาด นอกจากนี ้
ยงัมีลกูค้าอีกมากมายจากอตุสาหกรรมยานยนต์ระหวา่งประเทศมาร่วมงานในปี พ.ศ. 2554 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 



Page 3/5 · EMO press conference on 18 January 2013 in Bangkok, Thailand ·  

 

 
 

 

 

ในภาคสว่นท่ีลงทนุทัว่โลกเพื่อขยายศกัยภาพการผลติรวมทัง้ผลติภณัฑ์และเคร่ืองจกัรใหม่ๆ  
และเทคโนโลยีการขบัเคลือ่น   

 
งานแสดงสนิค้า EMO ยงัสร้างความสนใจแก่ผู้ เข้าชมใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื่อง ในปี พ.ศ. 2545 
ผู้ เข้าชมงานถึง 45 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ เข้าชมงานแสดงสนิค้า EMO ในฮนัโนเวอร์เป็นครัง้แรก 
ซึง่หมายความวา่ ผู้แสดงสนิค้ามโีอกาสได้ลกูค้าร้ายใหมถ่งึ 63,000 ราย  
EMO Hannover คือเวทีนวัตกรรมและการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการผลติจ านวนมากมาเยือนฮนัโนเวอร์ด้วยความคาดหวงัตอ่งานแสดงสนิค้า EMO 
ซึง่ได้ช่ือวา่ เป็นเวทีนวตักรรมที่ส าคญัที่สดุของโลกส าหรับงานโลหะ 
งานแสดงสนิค้านีถื้อเป็นหลกัชยัส าคญัส าหรับผู้จดัแสดงสนิค้า 
รวมทัง้ส าหรับผู้ที่เตรียมการอยา่งพิถีพิถนัท่ีจะน าเสนอเคร่ืองมือกลและการพฒันาลา่สดุตอ่ตลาดทัง้หม
ด พวกเขายกยอ่งงานแสดงสนิค้า EMO Hannover 
ในฐานะโอกาสพิเศษที่ไมเ่หมือนกบังานแสดงสนิค้าอื่นๆ ทัว่โลก 
ซึง่ในงานนีจ้ะเป็นโอกาสให้พวกเขาได้น าเสนอและวางต าแหนง่ตวัเองสูก่ารแขง่ขนัไปยงัผู้ เข้าชมงานนาน
าชาติ “ทกุคนจะน าเสนอทกุๆ อยา่งที่เขามี” มิสเตอร์มิลเลอร์กลา่ว 

 
บริษัทผู้ผลติตา่งๆ ทัง้ผู้ผลติสนิค้าบริโภค ยานยนต์ 
เคร่ืองมือแพทย์หรือเทคโนโลยีพลงังานในวนันีต้า่งเผชิญกบัความท้าทายเช่นเดยีวกนัทัว่โลก 
ลกูค้าของพวกเขาตา่งคาดหวงัทีจ่ะมีโอกาสเลอืกสนิค้าคณุภาพสงู ราคาต ่า 
และมีการผลติที่สง่ผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมน้อยที่สดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได้ 
ไมว่า่การผลตินัน้จะอยูใ่นภมูิภาคไหนก็ตาม ซึง่ส าหรับผู้ผลติเคร่ืองมือกลแล้ว 
สิง่เหลา่นีห้มายถงึความยืดหยุน่มากกวา่ คณุภาพท่ีดกีวา่ 
และแนวคิดการผลติซึง่สามารถใช้ประโยชน์จากวตัถดุิบตา่งๆ เช่น ไททาเนียมและวสัดผุสม 
รวมทัง้เคร่ืองจกัรที่ประหยดัทรัพยากร นอกจากนี ้ในหลายๆ กรณี 
ได้มีการปรับปรุงการออกแบบเคร่ืองจกัรทัง้หมดรวมทัง้ชิน้สว่นเคร่ืองมือ 
ชิน้สว่นการควบคมุหรือขบัเคลือ่น เคร่ืองมือวิศวกรรมชีแ้ละการเช่ือมตอ่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึง่การบรูณาการเคร่ืองจกัหรือระบบการผลติที่เหมาะสมเข้าสูก่ระบวนการผลติทัง้หมดคือแหลง่ก าเนิดค
วามก้าวหน้าของงานโลหะเหลา่นี ้

 
ทา่มกลางจ านวนผู้ เข้าชมนัน้ 
ตวัเลขของผู้ตดัสนิใจด้านการลงทนุซึง่เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมากนัน้เป็นสญัญาณบง่ชีถ้งึการใช้ประโยช
น์สงูสดุของงาน EMO ในฐานะพืน้ท่ีการลงทนุ ซึง่สามในสีข่องผู้ เข้าชมงานในปี พ.ศ. 2554 
ได้อธิบายเก่ียวกบัตวัเองในแบบส ารวจผู้ เข้าชมงานวา่พวกเขามีสว่นร่วมในการตดัสนิใจด้านการลงทนุข
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ององค์กร ทัง้นี ้
กวา่สองในสามของผู้เข้าชมงานชาวยโุรปและสามในสีข่องผู้ เข้าชมงานท่ีไมใ่ชช่าวยโุรปเดินทางมายงัฮนัโ
นเวอร์พร้อมด้วยแผนการลงทนุท่ีเป็นรูปธรรม สว่นการส ารวจผู้จดัแสดงสนิค้าให้ข้อมลูวา่ EMO 
ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้เป็นอยา่งดี 
ซึง่ผู้จดัแสดงสนิค้าบางรายยงัได้กลา่วถงึยอดการจ าหนา่ยเคร่ืองมือกลอีกด้วย 
ซึง่สญัญามลูคา่อยา่งน้อย 6.3 พนัล้านดอลลา่ร์สหรัฐได้มีการลงนามขึน้ในงานแสดงสนิค้านี ้
และการสัง่ซือ้เคร่ืองมือกลระหวา่งประเทศได้เพิ่มสงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่ผา่นมานบัจากงานแสดงสิ
นค้า EMO Hannover แม้วา่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตวัลงก็ตาม  

 
เคร่ืองมือกลมีบทบาทส าคัญในระบบการผลิตอจัฉริยะ  
ไมว่า่สถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็นเช่นไร 
เคร่ืองมือกลจะยงัคงมีภารกิจและความท้าทายมากมายตอ่ไปข้างหน้า 
ด้วยเมืองที่ขยายตวัและความต้องการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีดกีวา่เพิม่มากขึน้ 
ข้อบงัคบัการเคลือ่นย้ายแรงงานที่เข้มงวด ต้นทนุวตัถดุิบที่เพิ่มสงูขึน้ 
ความต้องการด้านโภชนาการท่ีเข้มข้นขึน้ การเปลีย่นแปลงทางประชากร 
และความต้องการบริการด้านสขุภาพล้วนเป็นตวัอยา่งส าคญัที่เคร่ืองมือกลจะเข้าไปมีบทบาทส าคญั 
ทัง้นี ้อตุสาหกรรมมีบทบาทส าคญัในการตอบสนองตอ่ประเด็นเหลา่นี ้
และเคร่ืองมือกลมีบทบาทส าคญัยิ่งในผลผลติทางอตุสาหกรรม 
ซึง่หากเศรษฐกิจโลกมคีวามก้าวหน้ายิ่งขึน้อกีครัง้ในปี พ.ศ. 2556 ตามที่นกัเศรษฐศาสตร์จ านวนมาก 
คาดการณ์ไว้ 
เทคโนโลยีการผลติสมยัใหมแ่ละอจัฉริยะในการผลิตก็จะเป็นท่ีต้องการเพิ่มมากขึน้กวา่ที่แล้วมา 

 
นี่เป็นเหตผุลวา่ ท าไมผู้ผลติและลกูค้าในภาคงานโลหะทกุคนตา่งเฝ้ารองานแสดงสนิค้า  EMO 
Hannover ซึง่จะเป็นเมืองหลวงของงานโลหะอีกครัง้ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 โดยมิสเตอร์คริสทอฟ 
มิลเลอร์แหง่ VDW สรุปวา่ “การมาเยือนงานแสดงสนิค้า  EMO 
เป็นสิง่ที่ลกูค้าอตุสาหกรรมเคร่ืองมือกลจะพลาดไมไ่ด้ 
เพราะไมม่งีานแสดงสนิค้าที่ไหนทีจ่ะน าความเช่ียวชาญงานโลหะจากทัว่โลกที่มีช่ือเสยีงมารวมกนัไว้เช่น
งานนี ้และไมม่งีานแสดงสนิค้าทีไ่หนที่มีนวตักรรมมากมายมาจดัแสดงเช่นที่ฮนัโนเวอร์  นอกจากนี ้
ผู้ผลติเคร่ืองมือกลตา่งๆ จะเข้าร่วมในงาน EMO 
เพราะไมม่งีานแสดงสนิค้าอื่นใดที่จะสร้างแรงดงึดดูให้กบัผู้ตดัสนิใจด้านการลงทนุทัว่โลกเช่นงานนี”้  

 
Texts and images from the EMO press conference can be found on the web at www.emo-
hannover.de/presseservice. You can also visit EMO at our social media pages 

 

  http://twitter.com/EMO_HANNOVER 

http://www.emo-hannover.de/
http://www.emo-hannover.de/
http://twitter.com/EMO_HANNOVER
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  http://facebook.com/EMOHannover 

  http://www.youtube.com/metaltradefair 

   http://linkedin.com /company/emo-hannover 

  http://www.cnc-arena.com/emohannover 
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