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ประเทศไทยวางพื้นฐานที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต
แม้เศรษฐกิจโลกจะเคลื่อนตัวช้าลง แต่ยอดการใช้เครื่องจักรกลยังเติบโตอย่างมั่นคงในปี พ.ศ. 2562
จากการศึกษาข้อมูลของสถาบัน Oxford Economics ประจาไตรมาสที่3 ของปีที่ผ่านมา ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี
พ.ศ. 2562 จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.8 และการลงทุนจะเพิม่ ขึ้นในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
และการใช้เครื่องจักรกลจะเพิ่มสูงกว่านั้นมาก โดยจะเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3.2 และ 3.6 ตามลาดับ EMO Hannover 2019
ท่ามกลางบรรยากาศของการเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นนี้ งาน EMO Hannover จึงจัดขึ้นระหว่าง 16 ถึง 21 กันยายน พ.ศ.
2562
คริสตอฟ มิลเลอร์, กรรมการผู้จดั การงานแสดงสินค้า EMO Hannover ของ VDW (สมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรกลเยอรมัน German Machine Tool Builders’ Association) กล่าวในงานแถลงข่าว EMO ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
ว่า “เศรษฐกิจโลกไม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนเมื่อที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา” และกล่าวต่อไปว่า “อย่างไรก็ตาม การชะลอ
ตัวที่เกิดขึ้นหลังการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างผันผวนในหลายปีนี้ทาให้บริษัทต่าง ๆ สามารถกลับมาเน้นให้ความสนใจใน
เรื่องของยุทธศาสตร์การลงทุนและการตัดสินใจเกีย่ วกับการลงทุนในอนาคตได้อีกครั้งหนึ่ง”
ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้สาหรับปี พ.ศ. 2562 ต่ากว่าผลลัพธ์ทไี่ ด้ในปี พ.ศ. 2560/2561 อย่างไรก็ตามตัวเลข
เหล่านี้ชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงเติบโตอย่างเข้มแข็งอยู่ ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตนีไ้ ด้แก่เศรษฐกิจของทวีปเอเชีย
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ในขณะที่ GDP ของทวีปอเมริกาเพิม่ ขึ้นร้อยละ 2.2 และ
ทวีปยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 สาหรับการใช้จ่ายด้านเงินทุนและซื้อเครื่องจักรกล ทวีปยุโรปจัดเป็นผูน้ าของทั้งสามภูมิภาค
โดยมีอตั ราการเติบโตของการใช้จา่ ยทั้งสองส่วนนี้อยู่ที่ร้อยละ 3.8 และ 4.7 ตามลาดับ และคาดว่าการซื้อเครื่องจักรกลจะมี
สัดส่วนทีส่ ูงขึ้นมากเป็นพิเศษในยุโรปตะวันออก ประเทศฮังการี โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็คและสโลวาเกียยังคงประสบ
ความสาเร็จในฐานะทีเ่ ป็นแหล่งทีต่ ั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพัฒนาการที่ดีและดึงดูดการลงทุน ประเทศเยอรมนีซึ่งเป็น

VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2019
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
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: Amtsgericht Frankfurt am Main
Vereinsregister/Society Register: VR4966
Vorsitzender/Chairman: Dr. Heinz-Jürgen Prokop, Ditzingen
Geschäftsführer/Executive Director: Dr.-Ing. Wilfried Schäfer, Frankfurt am Main
Ust.Id.-Nr./t. o. tax id. no. DE 114 10 88 36

หน้า 2/4 · EMO Hannover 2019 ·

ตลาดใหญ่ที่สดุ ของยุโรปและเป็นบ้านเกิดของงานแสดง EMO Hannover มีเศรษฐกิจที่กาลังเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก มีการ
คาดการณ์ว่าการใช้เครื่องจักรกลในเยอรมนีจะเพิ่มขึ้นอีกมากถึงร้อยละ 5.2 ในปี พ.ศ. 2562
ในปีหน้าทวีปเอเชียจะกลายเป็นลูกค้าของอุตสาหกรรมโลหะการระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นลาดับที่สอง โดยมีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 3.3 ตามด้วยทวีปอเมริกาซึ่งจะเติบโตร้อยละ 3.0 ประเทศที่มีขนาดย่อมลงไปในเอเชีย เช่น เวียดนามและ
อินโดนีเซียมีอัตราการเติบโตที่กาลังเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับในคาบสมุทรอินเดียทีป่ ริมาณการซื้อเครื่องจักรกลเพิม่ ขึ้นจาก
ระดับปานกลางอย่างชัดเจน ในตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือประเทศจีนการซื้อเครื่องจักรกลจัดว่ามีแนวโน้มว่าจะอยู่ในระดับปาน
กลางเมื่อเทียบกับตลาดในทวีปเอเชียทั้งหมด และจะยังคงเป็นตลาดที่มีอิทธิพลมากต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้าเพราะมี
ขนาดและกาลังซื้อที่สูงมาก ความต้องการเครื่องจักรกลของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2562 ยังคงสูงกว่าสัดส่วน
ความต้องการตามปกติ แม้ว่าการเติบโตอย่างมากทางเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากการลดภาษีและเงือ่ นไขที่ดึงดูดใจในการ
ลดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรกลของรัฐบาลจะชะลอตัวลงอย่างมากแล้วก็ตาม
ในบรรดาลูกค้าสาคัญที่อยู่ในอุตสาหกรรม 9 ประเภททั่วโลก อุตสาหกรรมในภาคส่วนเครื่องมือและเลนส์ความแม่นยาสูง
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องบิน
และอุตสาหกรรมในภาคส่วนการขนส่งประเภทอื่น ๆ (โดยเฉพาะการขนส่งทางรางและการต่อเรือ) เป็นอุตสาหกรรมที่มีการ
ลงทุนสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ย
มิลเลอร์กล่าวว่า “หากหันมาพิจารณาสถานะของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่เป็นอยู่ในประเทศเจ้าภาพที่จัดงาน EMO คือ
ในประเทศเยอรมนี” จะพบว่าในปี พ.ศ. 2561 เยอรมนีได้สร้างสถิติด้านปริมาณการผลิตและการส่งออกขึ้นใหม่ ตัวเลข
เบื้องต้นบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมโลหะการมีการผลิตเครื่องจักรกลและบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีมลู ค่ามากกว่า 1 หมื่น 7 พันล้านยู
โร ซึ่งประมาณร้อยละ 70 ของตัวเลขนี้เป็นผลผลิตและบริการที่ส่งออกไปนอกประเทศ อย่างไรก็ดี การเติบโตที่มีมานาน
แล้วเช่นนี้กาลังจะสิ้นสุดลง จานวนคาสั่งซื้อที่ได้รับแสดงให้เห็นว่าเป็นการลดลงครั้งแรกในไตรมาสที่สาม ในด้านหนึ่ง
เศรษฐกิจโลกกาลังชะลอตัวลงซึ่งเห็นได้จากการที่การเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดต่าง ๆ นอกเขตที่ใช้สกุลเงินยูโรเริม่
ชะงักงัน ในอีกด้านหนึ่ง ความต้องการภายในประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2560 กลับทะยานสูงขึ้นดังจะเห็นได้จาก
ผลที่ได้รับจากงาน EMO Hannover ในปีนั้น ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นไปอีกในช่วง 2-3 เดือนหลังของปีเดียวกันแสดงให้
เห็นว่ามีการตั้งเป้าหมายการผลิตไว้สูงมากเพื่อรองรับคาสั่งซื้อที่จะมีมาในปี พ.ศ. 2561 ท้ายที่สุดแล้ว พัฒนาการเศรษฐกิจ
ของโลกในขณะนี้ ซึ่งรวมถึงการขยายตัวของความขัดแย้งทางการค้าและการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า ราคาน้ามันที่
สูงขึ้น ภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในตลาดทีเ่ พิ่งเกิดใหม่หลายแห่ง ปริมาณหนี้ที่สูงขึ้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งหมดนี้ล้วน
แล้วแต่ทาให้ลูกค้าเกิดความรูส้ ึกไม่มั่นคงโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
อย่างไรก็ตาม ณ ปลายปี พ.ศ. 2561 จานวนลูกจ้างเพิ่มขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ถึง 75,000 ตาแหน่ง ถือเป็นการเติม
ตาแหน่งงานที่ว่างอยู่ในตลาดถึงร้อยละ 95 “การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลและการจัดหาชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์ จะ
ช่วยลดความตึงเครียดในการดาเนินธุรกิจให้แก่บริษัทและพนักงานจนสามารถกาหนดทิศทางที่จาเป็นสาหรับอนาคตได้”
มิลเลอร์กล่าว “ความท้าทายสาคัญที่อุตสาหกรรมนี้กาลังประสบอยู่ เช่น การนาเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคน แนวคิด Industry 4.0 ตลอดจนกระบวนการผลิตและรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนไป มีข้อแนะนาให้บริษัทต่าง ๆ วางแผนการลงทุน
ของตนอย่างชาญฉลาด เช่น วางแผนเข้าร่วมงานแสดง EMO Hannover 2019”
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ประเทศไทยวางพื้นฐานที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต
ตามข้อสังเกตของ GTAI – Germany Trade & Invest มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
มั่นคง ปัจจัยที่จะช่วยให้มีการเติบโตเช่นนี้ได้แก่ การลงทุนในอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้า
ประเทศไทยจะลงทุนถึง 5 หมื่น 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในโครงการขยายสนามบิน สร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและ
ท่าเรือเดินทะเล และจะมีการลงทุนจากภาคเอกชนอีก 1 หมื่น 5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐเพื่อสร้างเมืองและโรงพยาบาลใหม่
ๆ ตามความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญของ GTAI ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการกาหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อให้เกิดโครงสร้างอุตสาหกรรมที่กว้างขวางมากกว่าเดิมเพราะการลงทุนภายในประเทศทีก่ าลังเติบโตอย่างมากนี้เองจึง
ทาให้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาผ่านนักลงทุนจากต่างประเทศ
นักวิจัยเศรษฐกิจชาวอังกฤษที่สถาบัน Oxford Economics คาดว่า GDP จะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3.4 ในปี พ.ศ. 2562 และ
คาดว่าการผลิตในภาคอุตสาหกรรมจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561 ในขณะที่คาดว่าการ
ลงทุนของลูกค้าในอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรกลทีส่ าคัญทีส่ ุด 8 ประเภทจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3.7 โดยมีวิศวกรรมความ
เที่ยงตรง/ออพติกส์/เทคโนโลยีทางการแพทย์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหกรรมอากาศ
ยานและอุตสาหกรรมการสร้างยานพาหนะอื่น ๆ (การสร้างยานพาหนะที่ใช้รางและการต่อเรือ ฯลฯ) ทีล่ ้วนแล้วแต่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนดังกล่าวในสัดส่วนที่แตกต่างกัน มีการทานายว่าในปี พ.ศ. 2562 ว่าการซื้อเครื่องจักรกลจะเพิม่ ขึ้นอีกร้อยละ
4.7 ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ที่สาคัญถึงความพยายามที่จะทาให้มีอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเกิดขึ้น
ในรอบปีที่ผ่านมาการส่งออกของประเทศไทยได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจโลกที่เฟื่องฟูขึ้น เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเป็น
ปัจจัยสาคัญสาหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีการนาเข้า
เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่มมี ูลค่าถึง 819 ล้านยูโร โดยเยอรมนีมีสัดส่วนในการเป็นผู้จัดหาเครื่องจักรกลระหว่างประเทศทีม่ ี
ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 6 เป็นซัพพลายเออร์ทสี่ าคัญลาดับที่ 4 เยอรมนีมีปริมาณการจัดส่งสินค้ามายังประเทศไทย
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 44 ในปี พ.ศ. 2560 แต่สัดส่วนการเติบโตนี้ได้ลดลงในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2561 สินค้าที่อุตสาหกรรม
โลหะการในประเทศไทยสั่งซื้อจากเยอรมนีส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนเครือ่ งจักรกลและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เครื่องขัดและเครื่อง
ขึ้นรูป (machining centre) โอกาสทางธุรกิจระยะกลางจัดว่าดีมาก ในสามไตรมาสแรกของปีมีเปอร์เซนต์คาสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
เป็นตัวเลขถึงสามหลัก
มีคาแนะนาให้ผู้ใช้เครื่องจักรกลชาวไทยเตรียมการสาหรับการลงทุนในอนาคตเพื่อกิจการของตนโดยการเข้าเยีย่ มชมงาน
แสดงสินค้า EMO Hannover 2019 จากสถิติการนาเข้า พบว่าผูผ้ ลิตมากกว่า 250 รายจากสามภาคส่วนที่สาคัญที่สุดของ
วงการอุตสาหกรรมไทยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน EMO Hannover แล้วเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2561 มิลเลอร์จาก VDW
กล่าวว่า “ตัวเลขนี้ครอบคลุมถึงผูผ้ ลิตส่วนใหญ่ของภาคส่วนทั้งสามแล้ว”
มิลเลอร์สรุปว่า “เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว จะเห็นได้วา่ บรรยากาศทางเศรษฐกิจนั้นส่งสัญญาณที่ดวี ่าผู้จัดแสดงและผูเ้ ข้า
ชมงานชาวไทยจะได้รับประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุดจากการเข้าร่วมงาน” จากสถิติย้อนหลังของงาน EMO Hannover ที่จัดขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2560 มีผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตประมาณ 280 คนได้เดินทางจากประเทศไทยไปยังฮันโนเวอร์
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EMO Hannover 2019 – งานแสดงสินค้าชั้นนาของโลกในภาคส่วนอุตสาหกรรมโลหะการ
ระหว่างวันที่ 16 ถึง 21 กันยายน 2562 ผู้ผลิตเทคโนโลยีการผลิตนานาชาติจะเข้าร่วมจัดแสดงวิศวกรรมอัจฉริยะที่งานแสดงสินค้า EMO Hannover 2019 ภายใต้คาขวัญที่วา่ “เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนการผลิตแห่งอนาคต” งานแสดงสินค้าชั้นนาของโลกสาหรับอุตสาหกรรม
โลหะการนี้จะนาเสนอเทคโนโลยีโลหะการอันทันสมัยทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งจัดเป็นหัวใจของกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทุก
ประเภท ในงานจะมีการจัดแสดงเครื่องจักรกลรุ่นล่าสุด รวมทั้งโซลูชันทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูง บริการสนับสนุนการผลิต กระบวนการ
ผลิตที่ยั่งยืนและอื่น ๆ อีกมาก ประเด็นหลักที่ EMO Hannover ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษได้แก่ เครื่องจักรกลสาหรับตัดและขึ้นรูปโลหะ
ระบบการผลิต เครื่องมือที่มีความแม่นยาสูง ระบบการไหลวัสดุแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์เสริมเพื่องานอุตสาหกรรม ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า EMO มาจากภาคส่วนสาคัญทั้งหมดของอุตสาหกรรมโลหะการ เช่น ผู้ผลิต
เครื่องจักรและโรงงาน อุตสาหกรรมยานยนต์และผู้จัดหาส่วนประกอบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอวกาศ กลไกและเลนส์ที่มี
ความแม่นยาสูง การต่อเรือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ใช้เหล็กกล้าและวัสดุน้าหนักเบา
EMO Hannover เป็นจุดนับพบที่สาคัญที่สุดของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตจากทั่วทุกมุมโลก ในงาน EMO Hannover 2017 มีผู้จัด
แสดงเกือบ 2,230 รายจาก 44 ประเทศเข้าร่วมงานและมีผู้เข้าชมงานเพื่อเป้าหมายทางการค้าประมาณ 130,000 รายจาก 160 ประเทศ EMO
เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของยุโรป (European Association of the Machine Tool Industries - CECIMO)
ท่านสามารถเข้าดูเนื้อหาและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับEMO Hannover บนอินเทอร์เน็ตได้ที่: www.emo-hannover.de/bilddatenbank และ
สามารถติดตามข้อมูลเกีย่ วกับ EMO Hannover ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของเรา
http://twitter.com/EMO_HANNOVER
https://de.industryarena.com/emo-hannover
www.linkedin.com/company/emo-hannover
http://facebook.com/EMOHannover
http://www.youtube.com/metaltradefair

