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EMO Hannover 2013 – 
อุตสาหกรรมของไทยขยายศักยภาพอย่างรวดเร็วหลังวิกฤตน า้ท่วม 
 

กรุงเทพฯ, 18 มกราคม พ.ศ. 2556 – ประตแูหง่โอกาสก าลงัจะเปิดขึน้ ณ งานแสดงสนิค้า EMO 
Hannover ตัง้แตว่นัท่ี 16 ถึง 21 กนัยายน พ.ศ. 2556 ณ งานแสดงสนิค้างานโลหะชัน้น าของโลก 
ผู้ผลติเคร่ืองมือกลและชิน้สว่นเคร่ืองมือกลจะน าเสนอผลติภณัฑ์ 
การด าเนินงานและบริการเพื่อตอบสนองความท้าทายตา่งๆ ของอตุสาหกรรมการผลติตอ่ลกูค้าทัว่โลก 
 
“อตุสาหกรรมก าลงัเผชิญความท้าทายหลกัทัว่โลก” มิสเตอร์คริสทอฟ มิลเลอร์ กรรมการผู้จดัการ EMO 
Hannover จากสมาคมผู้ผลติเคร่ืองมือกลแหง่ประเทศเยอรมนี (German Machine Tool Builders' 
Association-VDW) ในแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ซึง่เป็นองค์กรผู้จดังาน EMO 
กลา่วในงานแถลงขา่ว EMO วนัที ่18 มกราคม พ.ศ. 2556 ในกรุงเทพฯ ในเกือบทกุประเทศ 
มาตรฐานการด ารงชีวิตทีเ่พิ่มสงูขึน้ก่อให้เกิดความต้องการผลติภณัฑ์สมยัใหมม่ากขึน้ 
และเคร่ืองมือกลคือหวัใจส าคญั แนวโน้มทางวฒันธรรมหลกั เช่น การขยายตวัของโครงสร้างพืน้ฐาน 
การเคลือ่นย้ายแรงงาน พลงังาน โภชนาการและสขุภาพจะต้องอาศยัอตุสาหกรรมมากกวา่ทีเ่คยเป็น 
ซึง่จะเป็นการสง่เสริมการใช้เคร่ืองมือกลด้วยเช่นกนั “งานแสดงสนิค้า EMO Hannover 2013 
จะจดัถึงเทคโนโลยีตา่งๆ 
ที่สามารถตอบสนองตอ่ความท้าทายในการผลติให้กบัผู้ ค้ามืออาชีพจวงการอตุสาหกรรมทัว่โลก” 
มิสเตอร์มิลเลอร์อธิบาย 
 
ตลาดเคร่ืองมอืกลระหวา่งประเทศมีขนาดเพิ่มมากขึน้กวา่สองเทา่ในกวา่ 20 ปีที่ผา่นมานี ้
ซึง่มมีลูคา่สงูประมาณ 86 พนัล้านเหรียญสหรัฐในปีพ.ศ. 2554 ตัง้แตศ่ตวรรษใหมม่าถึงนี ้
การบริโภคเคร่ืองมือกลได้เพิม่สงูขึน้เฉลีย่ปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ตามที่ประมาณในคา่เงินดอลลา่ร์สหรัฐ 
ซึง่การเติบโตนีข้บัเคลือ่นโดยภมูภิาคเอเชีย 
ซึง่มกีารไหลเวยีนของผลติภณัฑ์เคร่ืองมือกลระหวา่งประเทศกวา่สามในห้าในปี พ.ศ. 2554 
 

การเติบโตของตลาดเคร่ืองมอืกลระหว่างประเทศ; การลงทุนของลกูค้า 
นกัวิเคราะห์เศรษฐกิจคาดการณ์วา่ การบริโภคเคร่ืองจกัรกลจะเพิม่สงูขึน้อีกแปดเปอร์เซ็นต์ถงึ 96 
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พนัล้านดอลลา่ร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2556 ซึง่เป็นปีของการจดังานแสดงสนิค้า EMO หลงัจากพกัชว่งไปในปี 
พ.ศ. 2555 ซึง่เป็นการคาดคะเนบนพืน้ฐานข้อมลูที่วา่ 
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศและผลผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมก าลงัเพิ่มจ านวนสงูขึน้ทัว่โลก 
ในประเทศจีน  
การเติบโตในอตัราเลขสองหลกัสงูของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศก าลงัลดลงไปท่ีการเติบโตของรายไ
ด้รวมที่เป็นตวัเลขหลกัเดยีวซึง่นบัเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโลก เพราะหมายถงึการปรับสมดลุ 
เพราะเมื่อรายได้เฉลีย่ตอ่หวัที่เพิม่สงูขึน้ท าให้ความต้องการสนิบริโภคถกูแทนท่ีด้วยการลงทนุในเงินทนุใ
นฐานะตวัผลกัดนัการเจริญเติบโต อีกทัง้ในปัจจบุนันัน้ 
ชนชัน้กลางที่เพิม่จ านวนมากขึน้ต้องการสนิค้าและบริการ เช่น 
เคร่ืองใช้อเิลก็ทรอนิกส์ไฮเทคหรือพาหนะท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมเพิ่มมากขึน้ด้วย 
ซึง่ความเป็นจริงเหลา่นี ้ไมไ่ด้เกิดขึน้เฉพาะในประเทศจีนเทา่นัน้ แตเ่กิดขึน้ในตลาดใหม่ๆ  
ของโลกจ านวนมากเช่นกนั 
 
อตุสาหกรรมผู้ใช้งานหลกัส าหรับเคร่ืองมือกลสากลจะได้ประโยชน์มากที่สดุ เช่น 
อตุสาหกรรมยานยนต์และผู้ รับจ้างชว่ง วิศวกรรมเคร่ืองกล การผลติเหลก็ งานโลหะ อตุสาหกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมชีแ้ละน าแสงรวมทัง้เทคโนโลยีทางการแพทย์และอตุสาหกรรมสร้างยานพาหนะอื่นๆ (การบิน 
รถไฟและการตอ่เรือ) 
ซึง่อตุสาหกรรมเหลา่นีจ้ะลงทนุกวา่แปดเปอร์เซ็นต์ในการขยายและพฒันาศกัยภาพผลติภณัฑ์ของตวัเอง
ให้ทนัสมยัในปีทีม่าถงึนี ้
 
ผู้ใช้งานเคร่ืองมือกลชาวไทยตา่งวางแผนท่ีจะเพิม่การลงทนุกวา่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ในปีที่มาถึงนี ้
ซึง่จะน าไปสูก่ารเติบโตอยา่งเข้มแข็งในปี พ.ศ. 2557 กบัค าถามทีว่า่ 
ผู้ใช้งานเคร่ืองมือกลต้องการเทคโนโลยี เคร่ืองจกัรและกระบวนการอะไรบ้างนัน้ 
ผู้ เช่ียวชาญอตุสาหกรรมไทยสามารถหาค าตอบและสนิค้าทีต้่องการได้ในงานแสดงสนิค้า EMO 
Hannover 2013  
 
ลกูค้าที่ส าคญัที่สดุส าหรับเคร่ืองจกัรกลในประเทศไทยคือ อตุสาหกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมเคร่ืองกลและอตุสาหกรรมยานยนต์ ซึง่ตวัแทนตา่งๆ 
จากภาคสว่นเหลา่นีค้ือกลุม่ผู้ เข้าชมงานท่ีส าคญัยิ่งในงานแสดงสนิค้า EMO ซึง่ในปี พ.ศ. 2554 
งานแสดงสนิค้า EMO Hannover มีผู้ เช่ียวชาญและมอือาชีพด้านการผลติกวา่ 250 
ทา่นจากเมืองไทยเข้าร่วมงาน 
 
ลูกค้าและผู้ผลิตแสดงศักยภาพของตนในงาน EMO Hannover 2013 
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นกัวิเคราะห์ธุรกิจคาดการณ์วา่ ประเทศไทยจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิม่สงูขึน้ในปี พ.ศ. 2556 
ซึง่เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างภายหลงัวกิฤตน า้ทว่มชว่งปลายปี พ.ศ. 2554 
และความต้องการจากภาคเอกชนท่ีคงที่ 
อตุสาหกรรมของไทยก าลงัขยายศกัยภาพออกไปอยา่งรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึน้ 
ด้วยประเทศเป็นศนูย์กลางภมูิยทุธศาสตร์และด าเนินเศรษฐกิจกลุม่ประเทศอาเซยีนเตม็รูปแบบจงึยืนยนั
ได้ถึงการพฒันาเศรษฐกิจที่เป็นผลดีในระยะยาว ทัง้นี ้คาดวา่ 
ปริมาณการซือ้ขายเคร่ืองมอืกลจะสงูเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถงึ 1.5 พนัล้านดอลลา่ร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2556 
ซึง่การเติบโตของตลาดนีเ้ป็นผลมาจากอตุสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
การน าเข้าเคร่ืองมือกลของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 มีมลูคา่ถึง 1.7 พนัล้านดอลลา่ร์สหรัฐ 
ซึง่ผู้ผลติวตัถดุิบรายใหญ่ของอตุสาหกรรมไทยคือเอเชีย จากญ่ีปุ่ น จีนและเกาหลใีต้ 
และสว่นหนึง่มาจากสหรัฐและยโุรป ซึง่บริษัทตา่งๆ จากประเทศเหลา่นีเ้ป็นหนึง่ในผู้จดัแสดงสนิค้าชัน้น า 
ณ งานแสดงสนิค้า EMO Hannover 2013 โดยกวา่ 250 
บริษัทเป็นบริษัทท่ีจดทะเบยีนในเอเชียโดยจะมีจ านวนบริษัทเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ ดงันัน้ 
ผู้ เช่ียวชาญอตุสาหกรรมไทยและผู้ เช่ียวชาญด้านการผลติจะสามารถเรียนรู้ถึงผลติภณัฑ์และบริการและ
นวตักรรมจากผู้ผลติวตัถดุิบของตนได้ในฮนัโนเวอร์ 
 
ยิ่งไปกวา่นัน้ ประเทศไทยยงัสง่ออกเคร่ืองมือกล ซึง่มีมลูคา่ 366 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2544 
ซึง่การเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าในยโุรปจะเป็นโอกาสดีที่ได้ท าความรู้จกักบัลกูค้าจากยโุรปอยา่งใกล้ชิด 
ทัง้นี ้ยโุรปคือตลาดส าคญัส าหรับประเทศไทย ด้วยมลูคา่ที่เพิ่มสงูขึน้เป็นสองเทา่ในปี พ.ศ. 2554 ถึง 58 
ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ กวา่หนึง่ในสามของผู้ เข้าชมงาน EMO คือลกูค้าเอเชียและอเมริกนั 
“ที่งานแสดงสนิค้า EMO ผู้ผลติและผู้ เข้าชมงานจากประเทศไทยจะได้พบกบัโลกของงานโลหะทัง้หมด 
ดงันัน้ ผู้ใดก็ตามที่มีธุรกิจเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือกลในประเทศไทยจะพลาดงานนีไ้มไ่ด้ 
ไมว่า่จะเข้าชมหรือมีสว่นร่วมจดัแสดงสนิค้าก็ตาม” มิสเตอร์คริสทอฟ มิลเลอร์สรุป 
 
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 
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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) 
 


