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EMO Hannover 2013 

แสดงตัวอย่างสินค้านวัตกรรมส าหรับอนาคตของการผลิต 

กรุงเทพฯ, 18 มกราคม พ.ศ. 2556 – EMO Hannover 2013 
งานแสดงสนิค้างานโลหะชัน้น าระดบัโลก ซึง่จะจดัขึน้ระหวา่งวนัที่ 16 ถึง 21 
กนัยายนตัง้แตก่ารจดังานครัง้แรกในปี พ.ศ. 2518 
งานแสดงงานโลหะได้เติบโตอยา่งตอ่เนื่องและวางต าแหนง่การจดังานในฐานะงานแสดงสนิค้างานโลหะ
ที่ใหญ่ที่สดุของโลกและเป็นเวทีนวตักรรมงานโลหะท่ีส าคญัที่สดุ ผู้แสดงสนิค้า 
ผู้ เข้าชมงานและสือ่มวลชนจากทัว่โลกอธิบายถึงงานแสดงสนิค้า  EMO Hannover 
ด้วยความหมายในฐานะวศิวกรรมขัน้สงูสดุ การมองไปในอนาคตของเทคโนโลยีการผลติ 
การน าความคดิสร้างสรรค์ หรือเทคโนโลยีส าหรับการผลติของวนัพรุ่งนี ้
ซึง่สนิค้าตา่งๆ ท่ีจดัแสดงอยูใ่นงานได้สร้างความประทบัใจแก่ทัง้สาธารณชนและผู้แขง่ขนัในภาคสว่นนี ้
ด้วยธีมงาน “อจัฉริยะในการผลติ” นีง้านแสดงสนิค้า EMO Hannover 2013 
จะแสดงบทบาทส าคญัด้วยเคร่ืองจกัร ชิน้สว่น กระบวนการและบริการพร้อมด้วยนวตักรรมทางเทคนิค 
 

 “กระบวนการทางเทคนคิไมไ่ด้จบสิน้ในตวัมนัเอง 
หากแตข่บัเคลือ่นด้วยความท้าทายของสงัคมและเศรษฐกิจโลก” 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 
แนวโน้มของโลกรวมทัง้การขยายตวัของเมืองและโครงสร้างพืน้ฐาน การเคลือ่นย้ายแรงงาน พลงังาน 
สขุภาพและโภชนาการล้วนเป็นปัจจยัเร่งให้เกิดกระบวนการทางเทคโนโลยี 
ในฐานะเหตกุารณ์ประจ าวนัของโลกซึง่การผลติก าลงัเผชิญอยู ่
“องค์กรอตุสาหกรรมทัง้หมดจะต้องตามแนวโน้มปัจจบุนัให้ทนัเพือ่ให้อยูร่อด 
องค์กรจะต้องวางแผนการพฒันาลว่งหน้าและมีข้อสรุปท่ีถกูต้องตามยทุธศาสตร์นวตักรรมและผลติภณั
ฑ์ของตน” มิสเตอร์มิลเลอร์กลา่ว ทัง้นี ้ผู้จดัแสดงสนิค้าในงาน EMO Hannover 2013 จะได้ให้ข้อมลู 
การสนบัสนนุและความเช่ียวชาญตา่งๆ อีกทัง้ การพฒันาสงัคม 
ธุรกิจและเทคโนโลยีรอบโลกจะก าหนดแนวโน้มซึง่สง่ผลกระทบตอ่เทคโนโลยีการผลติ 
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แนวโน้มโลกขับเคลื่อนการพฒันาเทคโนโลย-ี เคร่ืองมือกลคือผู้สนับสนุนหลัก 
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ประชากรสว่นใหญ่ของโลกอาศยัอยูใ่นเขตเมือง 
และมีแนวโน้มเพิม่ขึน้เร่ือยๆ 
ซึง่โครงสร้างพืน้ฐานสมยัใหมแ่ละโครงขา่ยไฟฟ้าเพื่อการสือ่สารท่ีมีพลงัเป็นท่ีต้องการอยา่งยิง่เพื่อคงไว้ซึ่
งคณุภาพชีวิตมาตรฐานเดียวกนั การเติบโตของเมืองก่อให้เกิดเทคโนโลยีก่อสร้างใหม่ๆ  
ซึง่ต้องการวสัดใุหมท่ี่บางชิน้สว่นประกอบแล้วเสร็จก่อนสร้าง ทัง้นี ้
สิง่อ านวยความสะดวกในการผลติสมยัใหมจ่ะต้องตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีทีม่ีประชากรหนาแนน่ 
และจะต้องสอดคล้องกบัข้อบงัคบัอนัเข้มงวดด้านการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและการใช้ที่ดินและทรัพยาก
ร 
 
หนึง่ในความท้าทายที่สดุคือการตอบสนองความต้องการด้านพลงังานท่ีมีอยูซ่ึง่สงูมากขึน้เร่ือยๆ 
และการถกูจบัตามองในประเด็นสิง่แวดล้อม 
ซึง่ความท้าทายนีจ้ะต้องอาศยัเทคโนโลยีสิง่แวดล้อมที่มีประสทิธิภาพและชาญฉลาด 
กระบวนการผลติที่ทนัสมยัที่สดุ 
แมน่ย าที่สดุจะสามารถด าเนินการได้ดีที่สดุและน ามาซึง่เทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพของอตุสาหกรรม 
ยทุธศาสตร์ใหมส่ าหรับการฟืน้ฟพูลงังานจากแหลง่พลงังานหมนุเวียนจะต้องหนนุเสริมด้วยการประหยดั
พลงังาน ซึง่จะเป็นสว่นท่ีผู้ผลติสามารถด าเนินการได้ ทัง้นี ้Blue Competence 
โครงการริเร่ิมเพื่อความยัง่ยืนของตลาดเคร่ืองมือกลแหง่ยโุรป 
ได้น าเสนอตวัอยา่งมากกมายในการบริหารประสทิธิภาพพลงังานในผลผลิตอตุสาหกรรม 
“ซึง่จะมีการหารืออยา่งกว้างขวางในการสมัมนา ‘การผลติที่ชาญฉลาด’” มิสเตอร์คริสทอฟ มิลเลอร์กลา่ว 
ทัง้นี ้ในงานแสดงสนิค้า EMO มีกิจกรรมพเิศษซึง่ผู้จดัแสดงสนิค้าในงาน 
จะได้น าเสนอแนวทางการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
ยงัมคีวามท้าทายมากมายซึง่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของประชากรและมาตรฐานการด ารงชีวิตที่เพิ่มสงู
ขึน้ ตวัอยา่งเช่น จะต้องมกีารรับประกนัถึงโภชนาการและการดแูลสขุภาพ 
ความเพยีงพอของผลผลติอาหารและน า้ยงัเป็นค าถามตอ่การผลติ การด าเนินการ 
การบรรจแุละการจดัจ าหนา่ย การแก้ปัญหาด้านเทคนคิจากวิศวกรรมการเกษตรสมยัใหม ่
อตุสาหกรรมการแปรรูปอาหารและบรรจภุณัฑ์ 
การขยายหว่งโซก่ารจดัสง่สนิค้าซึง่มเีครือขา่ยการขนสง่ทางทะเล อากาศและรถไฟ 
รวมทัง้โปรแกรมซอฟแวร์เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพของศกัยภาพการขนสง่ให้สอ่งสวา่งบนเส้นทางเบือ้งหน้า  
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ซึง่จะต้องอาศยัเทคโนโลยีการด าเนินการขัน้สงูในการพฒันาผลติภณัฑ์ 
และเคร่ืองมือกลจะสามารถช่วยให้ภาคสว่นตา่งๆ 
ชองวศิวกรรมคร่ืองจกัรกลและวศิวกรรมสนบัสนนุตอบสนองความท้าทายในการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องด้ว
ยการแก้ปัญหาตรงทนัเวลาและมีประสทิธิภาพ 
 

มาตรฐานความเป็นอยูท่ีเ่พิ่มสงูขึน้น าไปสูค่วามต้องการท่ีเพิ่มมากขึน้เช่นกนั 
ประจกัษ์หลกัฐานเหลา่นีเ้ห็นได้จากความต้องการเคลือ่นย้ายแรงงานสว่นบคุคลเพิ่มสงูขึน้รวมทัง้ความต้
องการสนิค้าและบริการมากขึน้ ซึง่ความขาดแคลนพลงังาน 
ต้นทนุวตัถดุิบที่สงูขึน้และความตระหนกัตอ่สภาพแวดล้อมและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นปัจ
จยัจ ากดั ทัง้นี ้
วิธีการผลติที่มีประสทิธิภาพจะสามารถผลติผลติภณัฑ์เทคโนโลยีขัน้สงูจ านวนมากในราคาที่ซือ้หาได้ 
การผลติจะต้องหลกีเลีย่งการสร้างขยะ 
และขณะเดียวกนัต้องแสวงหาความส าเร็จจากผลติภณัฑ์วงจรการใช้งานสัน้และผลติภณัฑ์ที่ออกแบบส า
หรับลกูค้าเฉพาะราย 
 
สว่นปัจจยัอื่นๆ นัน้สามารถอธิบายได้โดยการเปลีย่นแปลงด้านประชากรและประชากรสงูอาย ุ
ซึง่ต้องการการดแูลทางการแพทย์ที่มีคณุภาพในราคาที่จา่ยได้ 
และอีกครัง้ที่การแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีมีบทบาทในกระบวนการเหลา่นี ้
ซึง่จะมุง่เน้นไปท่ีระบบควบคมุอตัโนมตัิ วิธีการสร้างภาพใหม่ๆ  การติดตัง้และอปุกรณ์ตา่งๆ 
เคร่ืองมือวินิจฉยัภายในตวัเคร่ืองและการติดตามสายข้อมลู นอกจากนี ้
ภาคการผลติยงัจะต้องปรับประยกุต์เข้าสูก่ารจ้างงานผู้สงูอาย ุประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัอาย ุเช่น 
ความเสือ่มถอยของก าลงักาย ความเสือ่มถอยด้านการได้ยินและสายตา 
หรือการหมดสตชิัว่ขณะเพราะความเจ็บป่วยอนัเป็นผลมาจากอายทุี่เพิ่มขึน้จะต้องอาศยัการแก้ปัญหาท
างเทคโนโลยี  
 
ทัง้นี ้บริษัทตา่งๆ รอบโลกก าลงัเผชิญกบัแนวโน้มใหญ่ๆ และผลสบืเนื่องจากการด าเนินธุรกิจ 
ด้วยการมุง่ประเด็นปัญหาเฉพาะซึง่แตกตา่งกนัไปในแตล่ะตลาด 
ซึง่ความก้าวหน้าในประเด็นข้างต้นสามารถสมัฤทธิผลได้ด้วยการพฒันาเทคโนโลยีและผลติภณัฑ์ซึง่ด าเ
นินการโดยภาคอตุสาหกรรม “ในฐานะท่ีเป็นเทคโนโลยีส าคญัของผลผลติอตุสาหกรรม 
เคร่ืองมือกลมีความเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาความท้าทายที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและในอนาคตอยา่งใกล้ชิด 
และยงัสามารถรับประกนัความก้าวหน้าในภาคสว่นนี”้ มิสเตอร์มลิเลอร์ย า้ 
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แนวโน้มใหญ่ๆ ปรับเปลี่ยนผลผลิตอุตสาหกรรม 
ความท้าทายใหม่ๆ  เก่ียวกบัเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและชิน้สว่นตา่งๆ เกิดขึน้ในภาคสว่นการผลติเช่นกนั 
แนวทางตา่งๆ เช่น ประสทิธิภาพ ความยัง่ยืน การสือ่สารและการสร้างเครือขา่ย วสัดใุหม่ๆ  ความยืดหยุน่ 
คณุภาพ การออกแบบผลติภณัฑ์ใหมแ่ละอื่นๆ มีบทบาทส าคญัในที่นีเ้ช่นกนั 
 
การวดัประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัรสามารถด าเนินการโดยทรัพยากรตา่งๆ 
ที่มีอยูใ่นการผลติผลติภณัฑ์นัน้ๆ ซึง่มุง่ความส าคญัไปท่ีผลติภาพของโรงงานผลติ 
องค์ประกอบที่มีประสทิธิภาพอื่นๆ จะสนบัสนนุการผลติที่ชาญฉลาด  เช่น 
หนว่ยพลงังานขบัเคลือ่นและไฮโดรลกิ เคร่ืองมือที่มีประสทิธิภาพสงู กระบวนการท่ีดีที่สดุ 
ล้วนแล้วแตย่กระดบัด้วยการควบคมุที่ชาญฉลาดและสามารถประหยดัได้ด้วยการสร้างหว่งโซค่ณุคา่ 
เมื่อผสมผสานกบัระบบควบคมุอตัโนมตัิ ตวัอยา่งเช่น ชิน้สว่นการจดัการหรือเคร่ืองจกัรป้อน 
พร้อมด้วยวงจรเคร่ืองจกัรหรือโรงงานผลติทัง้หมด จะเป็นท่ีนา่สนใจมากยิ่งขึน้  
ทัง้นี ้
คณุภาพของผลติภณัฑ์ที่เสร็จสมบรูณ์แล้วจะต้องเช่ือมช่องวา่งระหวา่งความต้องการของผู้บริโภคสว่นบุ
คคลที่เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วและทรัพยากรที่มีอยู ่
ไมเ่พียงแตค่วามต้องการสนิค้าและผลติภณัฑ์ที่เพิ่มมากขึน้เทา่นัน้ 
แตค่วามต้องการยงัคงโน้มเอียงออกจากสนิค้าที่ผลติจ านวนมากเหมือนๆ 
กนัไปสูค่ณุลกัษณะของผลติภณัฑ์เฉพาะ ด้วยเทคนิคการผลติสมยัใหม ่
จะสามารถผลติสนิค้าปริมาณมากโดยใช้วสัดแุละทรัพยากรน้อยโดยยงัคงมุง่เน้นไปท่ีความหลากหลายข
องผลติภณัฑ์สว่นบคุคล ตวัอยา่งเช่น ความต้องการข้อสะโพกเทยีมที่เพิ่มมากขึน้ 
และวิธีการสร้างภาพสมยัใหมจ่ะช่วยให้สามารถสร้างอวยัวะเทียมที่ตรงกบัความต้องการของผู้ ป่วยเพิ่มม
ากขึน้ และส าหรับกระบวนการผลตินัน้ นี่หมายความวา่ 
จะมีการผลติอวยัเทียมด้วยกระบวนการเฉพาะเพยีงหนึง่หนว่ยเทา่นัน้ 
และเคร่ืองจกัรจะต้องมีการเปลีย่นแปลงและแก้ไขใหม ่
 
การใช้เคร่ืองจกัรกลท่ีมีความแมน่ย าสงูยงัชว่ยพฒันาคณุสมบตัิทางเทคนิค เช่น การวดัที่แมน่ย าทีส่ดุ 
พิกดัของพืน้ผิวที่ใกล้ที่สดุ ด้วยวธีินี ้มอเตอร์ 
เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าหรือกงัหนัสามารถเพิ่มประสทิธิภาพการท างานได้ดียิ่งขึน้ 
ซึง่การด าเนินงานท่ีดียิง่ขึน้ของผลติภณัฑ์จะสร้างโอกาสของการประหยดัให้มากขึน้ด้วย แม้วา่ 
กระบวนการผลติอาจจะมีประสทิธิภาพน้อยก็ตาม สดุท้ายนี ้
การวางแผนการผลติที่ชาญฉลาดหมายถึงการลดขยะให้เหลอืน้อยที่สดุ ตวัอยา่งเช่น 
ความร้อนท่ีเหลอืทิง้จากเคร่ืองยนต์สามารถน าไปใช้สร้างความร้อนตอ่ในอาคารส านกังาน  
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“ส าหรับปัจจยัทัง้หมดเหลา่นีน้ัน้ อจัฉริยะของระบบการผลติในอนาคตจะมีบทบาทส าคญั” 
มิสเตอร์คริสทอฟ มิลเลอร์ 
จากสมาคมผู้ผลติเคร่ืองมือกลแหง่ประเทศเยอรมนีกลา่วถึงการพฒันาการตลาด ทัง้นี ้
อจัฉริยะด าเนินไปได้สองทาง นัน่คือ 
องค์ประกอบเทคโนโลยีขัน้สงูสามารถสร้างเครือขา่ยและพฒันาตวัเอง 
ซึง่บทบาทการค้นพบใหมข่องโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนก าลงัแพร่ขยายไปตลอดอตุสาหกรรม 
ควบคูไ่ปกบัการกระจายและสร้างเครือขา่ยของตวัเอง 
องค์ประกอบและหนว่ยวดัเคร่ืองจกัรจะมาพร้อมกบัองค์ความรู้และการด าเนินงานคา่คงที่ท่ีเหมาะสม 
เช่ือมตอ่อยา่งอิสระกบัระบบควบคมุดแูล 
และมีความพร้อมทีจ่ะเร่ิมด าเนินการอยา่งรวดเร็วโดยปราศจากการแทรกแซง ในอีกแง่หนึง่ 
ความซบัซ้อนของระบบก าลงัเติบโตขึน้เนื่องจากข้อมลูจะไมไ่ด้อยูใ่นสว่นกลางอกีตอ่ไป 
ผู้ที่ด าเนินการและรักษาเคร่ืองจกัร หรือวางแผนการผลติจะต้องสามารถใช้และควบคมุระบบเหลา่นีไ้ด้ 
ซึง่แนวคิดหลกัในท่ีนีป้ระกอบด้วยแผนงานเคร่ืองจกัรที่ใช้งานงา่ยและวินิจฉยัและแก้ปัญหาในฝ่ายตา่งๆ 
ได้ ซึง่ผู้จดัแสดงสนิค้าจากนานาประเทศ จะได้สาธิตและจดัแสดงให้เห็นวา่ 
สนิค้าของพวกเขาจะตอบสนองความท้าทายอนัหลากหลายโดยใช้การแก้ปัญหาด้านเทคนิคที่ชาญฉลาด
รูปแบบตา่งๆ ท่ีครอบคลมุได้อยา่งไรในงาน  
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EMO Hannover 2013 – งานแสดงสนิค้าภาคงานโลหะที่ส าคญัทีส่ดุของโลก 

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) 


