
 

  
 

 

 

 

 
 

VDW – EMO Hannover 2013 General Commissariat 

German Machine Tool Builders’ Association 

Corneliusstrasse 4, 60325 Frankfurt am Main, GERMANY 

Tel. +49 69 756081-0, Fax +49 69 756081-74 

emo@vdw.de · www.emo-hannover.de 

Registergericht/Registration Office: District Court of Frankfurt am Main, Germany 

Vereinsregister /Society Register: VR4966 

Vorsitzender /Chairman: Martin Kapp, Coburg 

Geschäftsführer/Executive Director: Dr. Wilfried Schäfer, Frankfurt am Main 

Ust.Id.-Nr./t. o. tax id. no. DE 114 10 88 36 

EMO Hannover 2013 – 

กจิกรรมคู่ขนานเพื่อเน้นย า้แนวโน้มเทคโนโลยีการผลิต 

กรุงเทพฯ, 18 มกราคม พ.ศ. 2556 – EMO Hannover งานแสดงสนิค้างานโลหะชัน้น าระดบัโลก 
เปิดให้เข้าชมตัง้แตว่นัท่ี 16 ถึง 21 กนัยายน พ.ศ. 2556 
โดยเป็นสถานท่ีพบปะสากลท่ีใหญ่ที่สดุส าหรับงานโลหะทกุประเภท 
ซึง่ผู้ผลติจากทัว่โลกจะได้น าเสนอผลติภณัฑ์ 
การแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีและบริการเพื่อตอบสนองความท้าทายทีผ่ลผลติอตุสาหกรรมในทศวรรษนี ้
ก าลงัเผชิญ 
 

“EMO Hannover 
เป็นสถานท่ีพบปะส าคญัทีส่ดุเพยีงหนึง่เดียวส าหรับบคุลากรทกุคนท่ีเก่ียวข้องกบังานโลหะ 
ทัง้ฟากผู้ผลติและผู้ใช้งาน และยงัเป็นเวทีข้อมลูและเวทีก าหนดแนวโน้มของงานโลหะเหมือนทีเ่ป็นมา” 
มิสเตอร์คริสทอฟ มิลเลอร์ กรรมการผู้จดัการงานแสดงสนิค้า  EMO Hannover กลา่ว ณ งานแถลงขา่ว 
EMO ในวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ กรุงเทพฯ และกลา่วเพิม่เติมวา่ 
“งานแสดงสนิค้านีจ้ะย า้เน้นถึงประเด็นหลกัๆ ในงานโลหะเพื่อขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมตอ่ไปข้างหน้า” 
ซึง่แผนงานกิจกรรมตา่งๆ ท่ีหลากหลายนัน้จะครอบคลมุหวัข้อเทคโนโลยีและธุรกิจในปี พ.ศ. 2556”  
 
งานสัมมนา EMO conference “การผลิตอจัฉริยะ” 
ด้วยความสอดคล้องกบัสโลแกนของงานแสดงสนิค้า EMO “อจัฉริยะในการผลติ” ในปีนี ้ 
สมาพนัธ์วศิวกรรมเยอรมนี (German Engineering Federation-VDMA) 
เป็นเจ้าภาพจดังานสมัมนาตอ่เนือ่งประจ าปี พ.ศ. 2556 ภายใต้หวัข้อ “ การผลติอจัฉริยะ” ณ 
งานแสดงสนิค้า EMO Hannover ซึง่งานสมัมนานีจ้ะมุง่ไปที่ความความท้าทายในร้านค้าส าหรับผู้คน 
เทคโนโลยีและสงัคม โดยมีหวัข้อตวัอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้ประสทิธิภาพและความยัง่ยืนของพลงังาน Industry 
4.0 หรืออจัฉริยะและการสือ่สารในการผลติและข้อจ ากดัของเคร่ืองมือวศิวกรรมชี ้
 

Blue Competence ส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานในการผลิต  
ปัจจบุนั ความยัง่ยืนเป็นหนึง่ในความส าคญัเบือ้งต้นส าหรับการด าเนินการนโยบาย ธุรกิจและงานวิจยั 
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ข้าราชการการเมือง อตุสาหกรรมและมหาวิทยาลยัตา่งๆ เข้าใจประเด็นนี ้
และได้เร่ิมต้นความเปลีย่นแปลง 
ซึง่การเปลีย่นกระบวนทศัน์ขนานใหญ่นีจ้ะต้องอาศยัการผลติจ านวนมาก 
จึงเป็นเหตผุลที่อตุสาหกรรมเคร่ืองมือกลยโุรปและภาควิศวกรรมเคร่ืองจกัรเยอรมนีได้เปิดตวัโครงการ 
“Blue Competence – Engineering a better world” ซึง่ในโอกาสนี ้EMO Hannover 
เป็นเจ้าภาพจดังานอภิปรายพิเศษของ Blue Competence ในงานสมัมนา “การผลติอจัฉริยะ” 
โดยผลติภณัฑ์และการด าเนินงานส าหรับอตุสาหกรรมการผลติพลงังานท่ีมีประสทิธิภาพจะจดัแสดงที่น่ี 
 

งานสัมมนา EMO “เทคโนโลยกีารผลิตใหม่ในอุตสาหกรรมการบินอวกาศ”  
เทคโนโลยีการผลติใหมใ่นอตุสาหกรรมการบินอวกาศเป็นศนูย์รวมความสนใจ ณ งานแสดงสนิค้า EMO 
Hannover 2013  ในงานสมัมนาสองวนัซึง่ร่วมจดัโดย สถาบนัเทคโนโลยีการผลติ Leibniz Universität 
Hannover’s Institute for Manufacturing Technology 
และเครือขา่ยนวตักรรมเคร่ืองมอืกลและเคร่ืองจกัรกล (Machine Tools and the Machining 
Innovations Network) ซึง่ตัง้อยูใ่นเมืองวาเรล ประเทศเยอรมนี ส าหรับครัง้ที่ 13 นี ้
งานสมัมนาที่มช่ืีอเสยีงซึง่เป็นท่ีจบัตามองจากนานาชาตินีจ้ะน าผู้ เช่ียวชาญจากอตุสาหกรรมและงานวิจั
ยมาแลกเปลีย่นกนัถึงการพฒันาในปัจจบุนัและความท้าทายในอนาคต 
ซึง่ผู้ เช่ียวชาญทีม่ีช่ือเสยีงจ านวนมากจากทัว่โลกได้ประโยชน์มากมายจากกิจกรรมนี ้ณ EMO Hannover 
2011  

 
“นวตักรรมวนัวาน – วันนี ้– พรุ่งนี:้ กิจกรรมพิเศษ 
การด าเนินกระบวนการต้นทุนประสิทธิภาพส าหรับ Module คุณภาพ 
องค์กรผู้ผลติจะอาศยัการด าเนินกระบวนการต้นทนุประสทิธิภาพเพื่อรับประกนัถึงความสามารถในการแ
ขง่ขนั เครือขา่ยนวตักรรมเคร่ืองจกัร (Machining Innovations Network) 
และสมาชิกเครือขา่ยจะสาธิตและแสดงถงึนวตักรรมและการด าเนินงานท่ีสมบรูณ์เหมาะสมส าหรับองค์ป
ระกอบคณุภาพสงูที่ควรเป็นในปัจจบุนั และงานสมัมนา “เทคโนโลยีใหมใ่นอตุสาหกรรมการบินอวกาศ” 
ได้ยกระดบังานสมัมนา EMO ให้สมบรูณ์ขึน้ 
ซึง่เป็นหมายเหตเุฉพาะของการน าเสนอแหง่ประวตัิศาสตร์ของกระบวนการทางนวตักรรม 
การมองย้อนไปในอดตีย า้เน้นถงึก้าวกระโดดนวตักรรมสูเ่ทคโนโลยีการผลติของวนันี ้
และการพฒันาตอ่ไปในอนาคต 
ซึง่ผู้ เข้าชมงานจะได้เห็นการด าเนินงานในปัจจบุนัซึง่สามารถใช้งานได้ทนัทว่งที 
รวมทัง้ความก้าวหน้าที่เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วซึง่จะสง่เสริมผลติผลตอ่ไปในอนาคต 
 

EMO จับตามองอนิเดีย 
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ประเทศอินเดยีเป็นหนึง่ในตลาดที่มีอตัราการเติบโตระหวา่งประเทศส าหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองมือกล 
ในช่วงห้าปีที่ผา่นมานี ้การซือ้เคร่ืองมือกลเพิม่สงูขึน้เกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ถงึ 
2.6 พนัล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2554  ซึง่ปัจจบุนั อินเดยีอยูใ่นอนัดบัเจ็ดของตลาดเคร่ืองจกัรกล 
อินเดียจึงนบัเป็นตลาดน าเข้าที่ส าคญัยิง่ซึง่เสนอโอกาสทางธุรกิจอนัดีเยี่ยมส าหรับการผลติเคร่ืองมือกลร
ะหวา่งประเทศ ด้วยมลูคา่ 2 พนัล้านเหรียญสหรัฐในปีที่ผา่นมาซึง่มาจากอตุสาหกรรมผู้ใช้งาน เชน่ 
การผลติยานยนต์และอตุสาหกรรมผู้ผลติวตัถดุิบ 
ภาคสว่นการไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์รวมทัง้วิศวกรรมเคร่ืองจกัรทัว่ไป อยา่งไรก็ตาม 
การประกอบธุรกิจในอินเดียจะต้องอาศยัการพิจารณาถงึความความแนน่อนหลายประการ 
เมื่อท าการสง่ออกหรือจดัตัง้บริษัทท่ีนัน่ 
 

เพื่อความเช่ือมโยงกบัทิศทางธุรกิจ สมาคมผู้ผลติเคร่ืองมือกลแหง่ประเทศเยอรมนี (German Machine 
Tool Builders' Association-VDW) จึงจะได้จดัการสมัมนา EMO focus on India ณ งานแสดงสนิค้า  
EMO Hannover 2013 ซึง่ในงานนี ้ผู้ เช่ียวชาญตา่งๆ จะได้น าเสนอถึงเศรษฐกิจ การเมือง 
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและภาษีของประเทศ รวมทัง้คณุสมบตัิเฉพาะในการขาย 
การให้บริการและโครงสร้างของลกูค้า 
 

เครือข่ายองค์กรแห่งสหภาพยโุรป (Enterprise Europe Network) 
นบัเป็นอีกครัง้หนึง่ที่เครือขา่ย Stuttgart-based Enterprise Europe Network จดังานประชมุองค์กร ณ 
งานแสดงสนิค้า EMO Hannover 2013 
ซึง่เวทีออนไลน์เสนอแนะพนัธมิตรธุรกิจที่ต้องการส าหรับหวัข้อเฉพาะก่อนเร่ิมงานแสดงสนิค้า 
เนื่องจากพนัธมิตรตา่งๆ ได้แลกเปลีย่นถึงความสนใจร่วมกนั 
การประชมุจึงก่อให้เกิดประโยชน์และประสทิธิภาพแก่ผู้ เข้าประชมุองค์กรในปี พ.ศ. 2555 ได้รับ 
ซึง่เครือขา่ยองค์กรแหง่สหภาพยโุรปได้จดัประชมุกวา่ 500 ครัง้ในปีที่ผา่นมา 
โดยมีพนัธมิตรธุรกิจประมาณ 156 องค์กรจาก 25 ประเทศ 
ซึง่พนัธมติรเหลา่นีต้า่งคาดหวงัถงึความร่วมมือตา่งๆ รวมทัง้การลงนามสญัญาในท่ีสดุ 
 
“วิศวกรเคร่ืองกล – อาชีพแห่งพลัง” กิจกรรมอาชีพเยาวชน 
อตุสาหกรรมเคร่ืองมือกลจะยงัคงต้องการคนท างานท่ีมีคณุภาพในอนาคตอยา่งตอ่เนื่อง 
เพื่อคงไว้และเพื่อเสริมสร้างนวตักรรมและคณุคา่ใหม่ๆ  ส าหรับลกูค้าทัว่โลก 
จากการหมนุเวยีนประชากรและความสนใจตอ่อาชีพด้านเทคนคิที่ลดลง 
อตุสาหกรรมเคร่ืองมือกลแหง่เยอรมนีจึงได้ปรับใช้แนวทางเชิงรุกในช่วงหลายปีที่ผา่นมานี ้ในปี พ.ศ. 
2552 สมาคมผู้ผลติเคร่ืองมือกลแหง่ประเทศเยอรมนี 



Page 4/5 · EMO press conference on 18 January 2013 in Bangkok, Thailand   

 

 
 

 

 

ได้สร้างมลูนิธิเยาวชนขึน้มาเพื่อการด าเนินการอยา่งยัง่ยืนในสถานการณ์เช่นนี ้ภายใต้สโลแกน 
“วิศวกรเคร่ืองกล- อาชีพแหง่พลงั” สมาคมผู้ผลติเคร่ืองมือกลแหง่ประเทศเยอรมนีและสมาชิก 
พนัธมิตรโรงเรียนวิชาชีพและมหาวิทยาลยัยินดีต้อนรับเยาวชนกวา่ 3,000 
คนจากโรงเรียนสามญัและโรงเรียนวิชาชีพเข้าร่วมงานแสดงสนิค้า EMO Hannover 2013 
ซึง่นี่เป็นตวัอยา่งของการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึน้อยูท่ัว่โลกทัง้ในประเทศอตุสาหกรรมและประเทศ
ที่เกิดขึน้ใหมข่องอตุสาหกรรมเยอรมนั  
ซึง่จดุประสงค์ในการนีก็้เพื่อใช้ประโยชน์จากศกัยภาพงานแสดงสนิค้า EMO ส าหรับความเป็นสากล 
นวตักรรมและนิทรรศการท่ีประกอบด้วยเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบัการผลติหลากหลาย 
เพื่อให้เยาวชนตื่นเต้นกบัอาชีพทางเทคนิคในวิศวกรรมเคร่ืองกล ซึง่โปรแกรมกิจกรรมตา่งๆ 
จะสนบัสนนุให้เยาวชนได้รับประสบการณ์เทคโนโลยีในโลกจริงพร้อมด้วยเคร่ืองจกัรกล ทัง้นี ้
มลูนิธิเยาวชนแหง่สมาคมผู้ผลติเคร่ืองมือกลแหง่ประเทศเยอรมนีได้จดัเตรียมมคัคเุทศก์ส าหรับกลุม่โรงเ
รียนพิเศษอีกด้วย ซึง่เยาวชนผู้ เข้าชมงานสามารถชมนิทรรศการเคร่ืองจกัรได้อยา่งทัว่ถึง 
ถามค าถามและลองเคร่ืองจกัรได้ด้วยตวัเองแม้เป็นนกัเรียนก็ตาม 
ซึง่เป้าหมายของมลูนิธิเยาวชนแหง่สมาคมผู้ผลติเคร่ืองมือกลแหง่ประเทศเยอรมนีและบริษัทผู้จดัแสดงนิ
ทรรศการคือเพื่อดงึดดูคนท างานรุ่นใหมท่ี่มีคณุสมบตัิและความสนใจเข้าสูอ่ตุสาหกรรมเคร่ืองมือกล 

 

ผู้ก าหนดแนวโน้มเทคโนโลยกีารผลิตระหว่างประเทศ 
 “เป็นอีกครัง้หนึง่ที่งานแสดงสนิค้า EMO Hannover 
น าเสนอโปรแกรมกิจกรรมที่โดดเดน่นา่จบัตามองและสมบรูณ์” 
มิสเตอร์มิลเลอร์จากสมาคมผู้ผลติเคร่ืองมือกลแหง่ประเทศเยอรมนีสรุป ทัง้นี ้EMO 
จะเป็นผู้ก าหนดแนวโน้มทีจ่ะเกิดขึน้ในเทคโนโลยีการผลติ 
ทัง้ในสว่นเทคโนโลยีเคร่ืองมือกลและส าหรับการพฒันายทุธศาสตร์ตา่งๆ และการตลาด 
ซึง่หวัข้อและแนวโน้มตา่งๆ ท่ีเป็นประเด็นในงานแสดงสนิค้า EMO Hannover 
จะเป็นท่ีกลา่วถงึอยา่งตอ่เนื่องหลงัจากจบงานไปแล้วเป็นสปัดาห์หรือหลายเดือนหลงัจากนัน้ 
 

EMO Hannover 2013 – งานแสดงสินค้าภาคงานโลหะท่ีส าคญัท่ีสดุของโลก 
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 
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรมและชิน้สว่น ซึง่ผู้ เข้าชมงาน EMO 
มาจากแผนกส าคญัของอตุสาหกรรมทกุแผนก อาทิ แผนกเคร่ืองจกัรและโรงงาน อุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ผลิตวตัถดุิบ 
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) 
 


