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EMO Hannover 2013 มุ่งเน้นที่ “อัจฉริยะในการผลิต”  
ผู้จัดแสดงสินค้ามุ่งม่ันตอบสนองความท้าทายของการผลิตระดับโลก  
 
กรุงเทพฯ, 18 มกราคม พ.ศ. 2556 – EMO Hannover 2013 
งานแสดงสนิค้างานโลหะชัน้น าระดบัโลกจะจดัขึน้ตัง้แตว่นัท่ี 16 ถึง 21 กนัยายน ภายใต้หวัข้อ 
“อจัฉริยะในการผลติ”  
ผู้จดัแสดงสนิค้าจากทัว่โลกจะน าเสนองานและการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองตอ่ความท้าท
ายของอตุสาหกรรมซึง่มุง่เน้นความเป็นสากลในศตวรรษที่ 21 ทา่มกลางเศรษฐกิจยคุโลกาภิวฒัน์ 
“อจัฉริยะในการผลติ” 
คือโอกาสที่จะตอบสนองความต้องการส าคญัของลกูค้าด้วยผลติภณัฑ์จากแหลง่ผลติที่หลากหลาย 
ซึง่การผลติอจัฉริยะเหลา่นีจ้ะจดัแสดงในงานแสดงสนิค้า EMO Hannover 
เวทีส าหรับเทคโนโลยีการผลตินานาชาติที่ส าคญัที่สดุในโลก 
“ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการผลติทัง้หมดก าลงัเผชิญความท้าทายทีเ่กิดขึน้ทัว่โลก” มิสเตอร์คริสทอฟ มิลเลอร์ 
กรรมการผู้จดัการ EMO Hannover จากสมาคมผู้ผลติเคร่ืองมือกลแหง่ประเทศเยอรมนี (German 
Machine Tool Builders' Association-VDW) ในแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ซึง่เป็นองค์กรผู้จดังาน 
EMO กลา่วในงานแถลงขา่ว EMO วนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2556 ในกรุงเทพฯ 
ซึง่ในการเผชิญกบัแรงกดดนัมหาศาลด้านต้นทนุการผลติรวมทัง้ความต้องการเฉพาะด้านประสทิธิภาพแ
ละผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมนัน้ การด าเนินการผลติจะต้องเป็นไปตามต้นทนุประสทิธิผลสงูสดุ 
“ผู้ เช่ียวชาญด้านการผลติทัว่โลกก าลงัแสวงหาค าตอบของความท้าทายเหลา่นี ้
และรอคอยงานแสดงสนิค้า EMO Hannover 2013 ด้วยความคาดหวงัสงูเป็นอยา่งยิง่” 
มิสเตอร์มิลเลอร์กลา่วเพิ่มเติม ผู้จดัแสดงสนิค้าในงาน EMO 
ซึง่สนบัสนนุลกูค้าของตนให้เติบโตก้าวหน้าในตลาดโลกนัน้จะได้รับความนิยมเป็นอยา่งยิง่ ซึง่ 
“อจัฉริยะในการผลติ” คือหวัใจส าคญั 
 
พันธมติรในตลาดโลก 
การใช้งานเคร่ืองมือกลระดบัโลกได้เพิ่มมากขึน้ในชว่งกวา่ 20 ปีที่ผา่นมา 
ซึง่ผู้ผลติเคร่ืองมือกลและลกูค้าสว่นใหญ่มคีวามสมัพนัธ์อนัดีตัง้แตเ่ร่ิมด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ 
ซึง่กวา่คร่ึงหนึง่ของการผลติเคร่ืองมือกลในโลกมีจดุประสงค์เพื่อการสง่ออก และมากกวา่ 40 
เปอร์เซ็นต์ของเคร่ืองจกัรกลส าคญัล าพงัมาจากทวีปเอเชีย โดยสง่ออกไปยงักวา่ 70 ประเทศ 
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ซึง่งานแสดงสนิค้า EMO 
จะสร้างโอกาสมหาศาลและความเป็นไปได้มากกวา่ให้กบัผู้ผลติวตัถดุิบในเทคโนโลยีการผลติ 
โดยผู้ผลติจะสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของภมูิภาคได้มากกวา่ ทัง้นี ้ผลติภณัฑ์ บริการ 
การสนบัสนนุลกูค้าและตวัแทนจ าหนา่ยส าหรับตลาดที่หลากหลายนัน้จะต้องมีความเป็นไปได้และด าเนิ
นการอยา่งชาญฉลาด ซึง่ความท้าทายคือ การควบคมุทกัษะทางเทคนิค 
ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีเบ็ดเสร็จและกระบวนการขัน้สดุเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัว่
โลก ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว บริษัทผู้ผลติจะเผชิญกบัต้นทนุท่ีเข้มงวดและความกดดนัจากการแขง่ขนั 
 
“ลกูค้ามกัจะต้องการพนัธมติรทีม่ีทกัษะในตลาดโลก” มิสเตอร์มลิเลอร์ให้ความเห็น 
ซึง่หมายถงึการมอบศกัยภาพทางเทคนคิตามที่ต้องการควบคูไ่ปกบัความทนัสมยัระดบัสากลและเข้าถึงไ
ด้ การสนบัสนนุลกูค้าทัว่โลกด้วยคณุภาพ 
ความไว้วางใจพร้อมทัง้การบริการท่ีมีความครอบคลมุหลากหลายโดยผา่นการผลติในท้องถ่ิน 
ซึง่ในงานแสดงสนิค้า EMO Hannover 2013 องค์กรกวา่ 2,000 
แหง่จากทัว่โลกจะได้น าเสนอถึงการเป็นพนัธมิตรกบัลกูค้าในตลาดโลก 
 
นวตักรรมเพื่อการสนับสนุนการผลิตทั่วโลก  
ประสทิธิภาพ คณุภาพ 
ความยืดหยุน่และความพร้อมใช้งานคือรากฐานส าคญัของความส าเร็จของผู้ใช้เคร่ืองมือกล 
ไมว่า่พวกเขาจะตัง้ฐานการผลติ ณ ที่ใด 
ความได้เปรียบด้านต้นทนุต ่ามกัจะเป็นประเด็นส าคญัในการตดัสนิใจวา่ จะสัง่ซือ้สนิค้าหรือไม ่
ซึง่การตดัสนิใจที่ประสบความส าเร็จนัน้จะควบคูไ่ปกบัเทคโนโลยีการผลติที่ชาญฉลาด 
 
ทัง้นี ้การพฒันาแนวคิดของเคร่ืองจกัร เทคโนโลยีการควบคมุ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
เคร่ืองมือและกระบวนการตา่งๆ จะเป็นประเด็นหลกัในการพิจารณาเสมอ 
ซึง่การพฒันานวตักรรมอยา่งตอ่เนื่องในงานโลหะทกุประเภทจะพฒันาความสามารถในการใช้งานของร
ะบบการผลติที่ชาญฉลาด 
 
ความต้องการของลกูค้าในปัจจบุนั เช่น การเปลีย่นแปลงจ านวนลกูค้า 
ความหลากหลายของผลติภณัฑ์และความต้องการผลติภณัฑ์ที่ยัง่ยืนล้วนเป็นแรงขบัเคลือ่นให้เกิดนวตัก
รรมใหม่ๆ  เพิม่มากขึน้ 
ซึง่การแก้ปัญหาภารกิจทีซ่บัซ้อนเหลา่นีย้งัเป็นการเพิ่มความต้องการด้านการสือ่สารอกีด้วย 
การสร้างชดุข้อมลู 
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ทัง้การสร้างชดุข้อมลูมหาศาลและซบัซ้อนเพื่อให้สามารถใช้งานได้พร้อมกนัในทกุภาคธุรกิจ 
ตัง้แตก่ารพฒันา การก่อสร้างไปจนถึงการวางแผนการผลติและการบริหารการสัง่ซือ้นัน้ 
จะต้องอาศยัการไหลเวียนของข้อมลูโดยไมห่ยดุชะงกั ดงันัน้ 
องค์กรสมยัใหมท่ีม่ีประสทิธิภาพจึงอาศยัระบบสือ่สารท่ีบรูณาการทัง้หมดโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เ
พื่อวางแผน ควบคมุและทดสอบที่เหมาะสม อกีทัง้ 
ระบบการผลติสมยัใหมย่งัต้องการการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องในฐานะสว่นหนึง่ของจกัรวาลเทคโนโลยีสาร
สนเทศทัง้หมดขององค์กร ซึง่ “อจัฉริยะในการผลติ” จะสร้างความเช่ือมัน่วา่ 
เคร่ืองมือกลอจัฉริยะจะสือ่สารอยา่งอิสระกบัระบบบริหารงานบคุคลและระบบควบคมุที่รู้จกักนัในนาม 
Industry 4.0 
 
ผู้จดัแสดงสนิค้า ณ งานแสดงสนิค้า EMO Hannover 2013 
เวทีแหง่นวตักรรมงานโลหะท่ีใหญ่ที่สดุในโลกจะได้สาธิตถึงวิธีการด าเนินการสิง่ตา่งๆ 
เหลา่นีอ้ยา่งราบร่ืน และยงัสาธิตถึงสิง่ที่นวตักรรมโลกเสนอให้กบัการผลติอจัฉริยะในภาคสว่นเหลา่นี  ้
 
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนผู้ควบคุมเคร่ืองจักร 
อยา่งไรก็ตาม 
ความโดดเดน่ในตลาดด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียงัไมเ่พียงพอส าหรับผู้ให้บริการเทคโนโลยีการผ
ลติ พวกเขายงัจะต้องปรับตวัให้เข้ากบัความต้องการของลกูค้าทีห่ลากหลาย “สว่นใหญ่แล้ว 
ความต้องการของผู้ควบคมุเคร่ืองจกัรเร่ิมมีความครอบคลมุและและซบัซ้อนยิ่งขึน้” มิสเตอร์คริสทอฟ 
มิลเลอร์กลา่ว การรับประกนัคณุภาพ การจดัท าเอกสาร 
การติดตามและซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัรรวมทัง้การรับประกนัการด าเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพด้านพลงังานเป็
นเพียงประเด็นสว่นหนึง่เทา่นัน้  
 
“อจัฉริยะในการผลติ” จะช่วยผู้ควบคมุเคร่ืองจกัรในการปฏิบตัิภารกิจที่หลากหลายให้เสร็จสิน้ลงได้ 
ซึง่การใช้เคร่ืองมือประกอบด้วยสือ่ประสมในระบบควบคมุ ระบบวินิจฉยับนเว็บไซต์ การบริการระยะไกล 
แนวคิดสายดว่นนวตักรรมและอืน่ๆ อีกมากมาย นอกจากนี ้
การฝึกอบรมเฉพาะบคุคลยงัจะสนบัสนนุทกัษะจ าเป็นส าหรับลกูค้าในระยะยาวอีกด้วย  
 
ซึง่การปรับประยกุต์ฟังก์ชัน่การชว่ยเหลอือจัฉริยะแก่ผู้ควบคมุเคร่ืองจกัรในตลาดตา่งๆ 
โดยล าพงัหรือโดยร่วมมือมือกบัผู้จดัจ าหนา่ยในท้องถ่ินจะเป็นการเพิ่มมลูคา่และเป็นจดุขายเฉพาะส าหรั
บผู้จดัจ าหนา่ยอกีด้วย ทัง้นี ้งานแสดงสนิค้า EMO Hannover 2013 จะสาธิตและแสดงวา่ 
ใครบ้างจะเป็นผู้น าเสนอบริการเหลา่นี ้
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EMO Hannover 2013 – งานแสดงสินค้าภาคงานโลหะที่ส าคัญที่สุดของโลก 
ตัง้แตว่นัที ่16 ถึง 21 กนัยายน พ.ศ. 2556 ผู้ผลิตเทคโนโลยีการผลิตทัว่โลกจะดงึดดูความสนใจผู้ เข้าชมงานด้วย 
“อจัฉริยะในการผลิต” ของตน ณ งานแสดงสินค้า EMO Hannover 2013 
ซึง่งานแสดงสินค้าอตุสาหกรรมงานโลหะที่ส าคญัที่สดุในโลกนีจ้ะแสดงตวัอยา่งสินค้าทกุประเภทของเทคโนโลยีงานโลหะ
ที่สมบรูณ์แบบซึง่เป็นหวัใจส าคญัของกระบวนการผลิตอตุสาหกรรมทกุชนิด 
งานแสดงสนิค้าจะน าเสนอเคร่ืองจกัรลา่สดุรวมทัง้การแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การบริการหลงัการขาย 
แนวทางส าหรับกระบวนการผลิตทีย่ัง่ยืนและอ่ืนๆ อีกมากมาย หลกัการของงานแสดงสนิค้า EMO Hannover 
มุง่เน้นที่เคร่ืองมือกลส าหรับตดัและขึน้รูปโลหะ ระบบการผลติ เคร่ืองมือวดัอยา่งละเอียด ระบบหมนุเวียนวตัถดุิบอตัโนมตัิ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรมและชิน้สว่น ซึง่ผู้ เข้าชมงาน EMO 
มาจากแผนกส าคญัของอตุสาหกรรมทกุแผนก อาทิ แผนกเคร่ืองจกัรและโรงงาน อตุสาหกรรมยานยนต์และผู้ผลิตวตัถดุิบ 
ภาคอตุสาหกรรมการบินอวกาศ เคร่ืองมือชีว้ดัและน าแสง การตอ่เรือ เทคโนโลยีการแพทย์ การผลิตเคร่ืองมือและแมพ่ิมพ์ 
โครงสร้างเหล็กและและเหล็กเบา EMO Hannover คือจดุนดัพบสากลส าหรับผู้ เช่ียวชาญเทคโนโลยีการผลิตจากทัว่โลก 
EMO Hannover 2011 มีผู้จดัแสดงสนิค้ากวา่ 2,000 รายและดงึดดูผู้ เข้าร่วมงานจ านวนถึง 140,000 คนจากกวา่ 100 
ประเทศทัว่โลก EMO คือเคร่ืองหมายการค้าของสมาคมอตุสาหกรรมเคร่ืองมือกลแหง่ยโุรป European Association of 
the Machine Tool Industries -CECIMO) 


