


สวัสดีครับ�ท่านผู้อ่านท่ีเคารพ�พบกันอีกเช่นเคยนะครับคร้ัง
นี้� พบกันในงานแสดงสินค้า� Menufacturing� Expo� 2015��
(Inter�Mold)พบกันท่ีบูธ�บริษัท�แฟ็คทอร ี่�แม๊กซ์�บูธเลขที่�Q17��
Hall�103�นะครับ�ครั้งนี้เรามีส ินค้าใหม่ๆ�เทคโนโลยีใหม่ๆ�มาให�้
ทุกท่านได้ทดลองหยิบจับ�สัมผัสกันเช่นเคย�สำาหรับท่านที่พลาด�
โอกาสไม่ได้มาที่บูธ� ก็สามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าหรือ�
โปรโมชั่นต่างๆ�ได้ที่ฝ่ายขาย�เบอร์�02-7599100�เรามีพนักงาน�
ขายที่พร้อมจะให้คำาปรึกษาอยู่ตลอดเวลาครับ

เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ� ฉบับนี้เรายังคงมีบทความ
เทคโนโลย ีใหม่ๆ� ในคอลัมน์ต่างๆ� มานำาเสนอเช่นเคยนะครับ
ได้แก่� ����� 35(��6�21� 02/�� 0���1�� 62/87�21�
(เพิ่มขีดความสามารถเพื่อการกัดแม่พิมพ์ขนาดเล็ก),� 7�(�
75(1�� �1� 0(752/2��� �6� 02��1�� 72��5�� ���
����7�/���7�21� (แนวโน้มของการวัดขนาดที่มุ่งไปสู่ระบบ�
3�ม ิติ),� ��2��72�6(/(�7�68�7��/(� ��5���(��855�
(เลือกหัวเจียร์ลบครีบอย่างไรให้เหมาะสม)

และโปรโมชั่นที่นำามาเสนออีกมากมายภายในเล่มครับ�ทั้งนี้
ท่านยังสามารถ เข้าชมโปรโมชั่นและข่าวสารใ หม่ๆผ่านทาง
เว็บไซต์� www.factorymax.co.th� หรือเฟสบุ๊ค� Factory� max�
ท่านสามารถสแกน� QR� code� จากภาพด้านล่างน้ีได้เลยครับ��
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า�สวัสดีครับ
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ได้ฤกษ์งามยามดี� Metal�working� update� � ฉบับ
นี้จึงออกมาพบกับทุกท่านอีกครั้ง� พร้อมนำาเร่ืองราว
ที่น่าสนใจมาเล่า สู่กันฟังแบบ� สบายๆนะคะ� ฉบับนี้�
เรามาคุยกันเบาๆ� ที่ว ่าเบาเนี่ยก็เพราะว่าเราจะคุยใน
เร่ืองของแม่พิมพ์ขนาดเล็กๆก ันนะคะ� ว ่ามีอะไรที่มา
ช่วยให้เรากัดงานขนาดเล็กๆได้บ้างกันค่ะ� โดยยึดหลัก�
ประหยัดสุด� ประโยชน์สูง� และลงทุนให้น้อยที่สุด� เพื่อ
ผลกำาไรที่สูงที่สุดของทุกท่านกันค่ะ� เอาเป็นว่าฉบับนี้
พักเร่ืองไฮเทคกันสักนิด� แล้วเรามาประย ุกต์เอา ส่ิงที่มี
อยู่ในมือให้เกิดประโยชน์กันนะคะ

จะว่าไปทูลหลักๆที่ใช้ในงานแม่พิมพ์� ก็หนีไม่พ้น�
ดอกเอนม ิล� หรือดอกกัด� แต่ก็ยังมีทูลชนิดอ่ืนๆอีกด้วย
ที่ต้องใช้เช่น�ดอกสว่าน� หรือทูลสำาหรับทำาเกลียว�หรือ
ทูลส ำาหรับผายปากร ู� (Chamfering� tool)� ซึ่งพอเป ็น
แม่พิมพ์ขนาดเล ็ก� ทั้งหมดนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ข้ึน
มาทันที� เพราะทูลขนาดเล็กๆทั้งหลาย� มักจะหายาก�
ราคาแพง� หรือถ ึงแม้หาได้� ก็ทำางานยาก� แต่มีความ
ง่ายอยู่อย่างนึงค่ะ� คงพอจะเดากันได้ใช่ไหมคะใช่� ค่ะ�
หักง่ายมาก� มันก็ส้ินเปลืองใช่ไหมคะ� มาดูกันค่ะว่า�
เราจะมีเทคโนโลยีอะไร� มาช่วยขจัดปัญหาเหล ่าน้ีให้
หมดไป�เหลือเพียงเรื่องง่ายๆ�ให้ทำางานก ันอย่างสบาย
อกสบายใจกันนะคะ� โดยไม่ต้องกังวลค่ะ� ว่าเราไม่มี
เคร ื่องจักรความเร็วรอบสูง� จะทำาได้ไหม� มีแต่เครื่อง�
6000� rpm� หรือ� 8000� rpm� หรือ� เท่าไหร่� ก็สามารถ
ทำางานได้� ถ้าไม่เก่าหรือคลอนจนเกินไป� และที่สำาคัญ�
ยึดหลัก�ว ่าลงทุนน้อยที่สุด�ด้วยค่ะ

เรามาเร่ิมกันด้วยดอกเอนมิล� หรือดอกกัด� กันก่อน
เลยค่ะ�ว่ามีอะไรบ้างที่เหมาะกับวัสดุประเภทไหน�และ
จะต้องมีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้าง� ที่ต้องใช้ในงานแม่
พิมพ์ขนาดเล็ก

ดอกกัดที่นิยมใช้ก ัดแม่พิมพ์� ที่ดิฉันมาเฉพาะที่ใช้
กันบ่อยๆ� นะคะ(ขอไม่กล่าวถึงดอกกัดธรรมดานะคะ)�
และมีความพิเศษก็มีดังนี้ค่ะ
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MSBH230)

เป็นดอกกัดบอล�2�ฟัน�ที่�มีทั้ง
ชนิดกัดเหล็กธรรมดา�และชนิด
เคล ือบสารพิเศษที่ทนความ
ร้อนสูง�และเพิ่มความแข็ง�อีก
ทั้งมีการเจียคมมาแบบพิเศษ�
จึงเอาไว้กัดเหล็กชุบแข็งได้เป ็นอย่างดี�

=�3-Flute�Ball�End�Mil l�(MSB345/MSBH345)�

ดอกกัด� 3� ฟัน� ซึ่งออกแบบมา� เพื่อลดเวลาในการกัด
งาน�โดยสามารถเพิ่มอัตราการป้อนได้ถึง�150%�ซึ่งจะ
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เป็นประโยชน์มาก� ในกรณีที่ต้องกัดงานลึก �ๆ ซึ่งอาจเกิด
การสะท้านได้ง ่าย� ทำาให้เราต้องกัดงานช้าลง� ถ้าใช้ดอก
กัด� 2� ฟันปกติ� แต่ดอกกัด� 3� ฟันนี้� จะช่วยเพิ่มความเร็ว
ได้� เพราะสามารถกัดได้เร็วกว่า� และมีความแข็งแรงกว่า
อีกด้วย�และแน่นอนค่ะ�ก็มีทั้งแบบกัดเหล็กธรรมดา�และ
กัดเหล็กชุบแข็ง� ให้เราเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัสดุเช่น
เคยค่ะ
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บอลเอนมิลคอยาว�2�ฟัน�เป็นสิ่ง
ที่ขาดไม่ได้เลย�สำาหรับงานแม่
พิมพ์ท่ีความซับซ้อนและมีความ
ลึก�เพราะดอกเอนมิลคอยาวน้ี�
มีความยาวให้เลือกมากมาย�เพื่อ
กัดงานในความลึกต่างๆได้� แต่แน่นอนค่ะว่า� มันไม ่ค่อย
จะแข็งแรงเท่าไหร่� ดอกเอนมิลคอยาวนี้� ส ่วนใหญ่จะ
ประสบปัญหาเรื่องหักง่าย� ดังน ั้น� การเลือกใช้เอนมิล
ประเภทนี้� จึงต้องพิถีพิถันกันสักเล็กน้อย� เ ลือกผู้ผลิต
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเอนมิลเอน ขนาดเล็ก�
เพรา ะแ ม้จะมีผู้ผล ิตมาก มายที่สามารถผลิตเอน มิล
ขนาดเล็ก ไๆด้มากข้ึน� บางรายก็ราคาถูกมาก� แต่ไม่ได้
หมายความว่ามันจะกัดงานได้นะคะ� เพราะมันจะหัก
ง่ายมาก� กลายเป็นส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่าการซื้อ
ดอกเอนมิลที่ราคาสูงกว่าซะอีกค่ะ� และก็ต้องซื้อใหม่อีก���
เข้าทำานอง�เสียน้อยเส ียยาก

และที่สำาคัญไปกว่าน้ัน� แม่พิมพ์ของเรามีมูลค่า� มี
ราคา� และเราได้ประคบประหงมมาอย่างดีในทุกขั้นตอน��
อาจเกิดความเสียหายได้� เพราะเราจะใช้ดอกคอยาว
เล็กๆ� นี้ในการเก็บละเอียด� จึงเป็นเร่ืองที่หลายท่านไม่
กล้าที่จะเสี่ยงเลยล่ะค่ะ�

ขนาดเล็ก �ๆ มีให้เราเลือกใช้� ตั้งแต่� R0.05,� R0.075,�
R0.1,�R0.15,� R0.2....ไปจนถึง�R3�เลยค่ะ�สำาหรับรุ่นคอ
ยาวนี้นะคะ� ซึ่งเอนมิลที่เคลือบสารพิเศษรุ่นนี้� สามารถ
นำาไปก ัดได้�ท ั้งเหล ็กชุบแข็งและเหล็กธรรมดา
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บอลเอนมิลเตเปอร์คอยาว�จะ
ช่วยเสริมความแข็งแรงให้มาก
ขึ้นไปอีก�ในกรณีที่ผนังงานแม่
พิมพ์�มีความเอียงบ้าง�ซึ่งดอก
เอนมิลนี้�สามารถเลือกองศา
ความเอียงได้� ตั้งแต่� 30’,� 1� ำ,� 1� ำ30’,� 2� ำ,� 3� ำ,� 5� ำ��
และด้วยความแข็งแรงนี้�จะช่วยให้งานออกมาสวยขึ้น
มากเพราะลดการสะท้าน� และแม้ว่าราคาจะสูงกว่า�

เอนมิลคอยาวธรรมดาสักหน่อยแต่ก็เกินค่ะ� เพราะ
เราจะได้อาย ุการใช้งานที่ยาวนานเกินกว่าราคาที่สูง�
ขึ้น� คุ้มแสนคุ้มเลยล่ะค่ะ� ขนาดเล็กที่สุด� ก็เร่ิมจาก�
R0.1....� ส่วนองศา(ฝ่ังเดียว)� ก็เหมือนเดิมค่ะ� คือ�
ตั้งแต่�30’,�1�ำ,�1�ำ30’,�2�ำ,�3�ำ,�5�ำ
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เป็นอีกระดับที่น่าสนใจมาก
เพราะดอกกัดนี้�สามารถกัด
งานลึกๆ�ได้�มีความแข็งแรง
เพราะเป็นเตเปอร์��และยัง
เป็น�3�ฟันอีกด้วย�ยังค่ะ�ยัง
ไม่หมด� เพราะตัวน้ียังเป็นโค้ทติ้งพิเศษ� ที่มีความ
แข็งสูงมาก� ทนความร้อนได้สูงมาก� จึงเหมาะอย ่าง
ย่ิงที่ก ัดเหล็กชุบแข็งได้อย่างสบายมาก� อายุการใช้
งานนานจนลืมไปว่า�เรากัดเหล ็กชุบแข็งอยู่ไปเลยค่ะ
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เอนมิลกัดร่องริบเตเปอร์�
D0.2...�X�30’/1�ำ/1�ำ30’/2�ำ
ดอกกัดชนิดนี้�ไม่ค่อยมีใคร
ใช้กันมากนัก�เพราะต้องมี
เทคนิควิธีการพิเศษ�ที่ได้รับคำาแนะนำาจากผู้ผลิต� ถ้า
กัดธรรมดามักจะเกิดอาการ� รูเอียง�ซึ่งทำาให้งานเสีย
หาย�ผ ิวไม่สวย�ครีบเยอะ�หรือไม่ก็ทูลหักได้ง่ายๆ�จึง
หันไปใช้วิธีการ� EDM� ก ันซะเป็นส่วนใหญ่� แต่ถ้ารู้
เทคนิควิธีการแล้ว�ก็ง่ายนิดเดียวค่ะ�ป ัญหาทุกอย ่าง
จะหมดไปเลย� กัดได้งาน� รูตรง� ผิวสวย� ลดเวลาได้
อีกมากเลยค่ะ� และไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะ�ทางผู้ผลิต
ยินดีให้คำาแนะนำา� เพ่ือให ้เราใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่
สุดเลยค่ะ
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เอนมิลขนาดเล็กคอยาว�พร้อม
โค้ทติ้งพิเศษที่สามารถก ัดเหล็ก
ชุบแข็งได้�แน่นอนค่ะ�ดอกเล็กๆ
คอยาวๆแบบนี้�แทบหักคามือ
นี้น่ะค่ะ�มันต้องมีอะไรพิเศษ�
ถึงเอาไปกัดเหล็กแข็งได้��โปรดติดตามหน้าถัดไปค่ะ
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เพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือการกัดแม่พิมพ์ขนาดเล็ก

67���������5�

��5� �����5�

1���������5�

DH31-S�(48HRC)

1��������5�

(MHRH230)

(MHRH430)

3���������5�



=���RU����OXWH� /R���1HFN�5DGLXV�(�G�
Mill�(MHRH230R/430R)�

อีกขั้น�ของการพัฒนา�จาก
ดอกเอนมิลคอยาวธรรมดา�
เมื่อใช้ไปสักพัก�บริเวณมุม
ก็จะเกิดการสึกหรอ�ช้าหรือ
เร็วก็แล้วแต่คุณภาพของแต่ละย ี่ห้อล่ะค ่ะ� แต่เรา
สามารถทำาให้กัดงานนานขึ้นได้ด้วยการ� เจียมุมให้มี�
R� เล็กน้อย� ซึ่งจะทำาให้ลดการเสียดสีบริเวณมุม� พูด
ง ่ายๆคือ� ทำาให้มุมมันใหญ่ขึ้น� แข็งแรงขึ้น� ก็กัดได้นาน
ขึ้นน่ันเองค่ะ�แม้ว่างานบางจุดจะไม่กำาหนดค่ารัศม ีเอา
ไว้� หรือระบุว ่าต้องเป็นมุมฉาก�แต่เราสามารถเลือก� R�
เล็กๆได้ค่ะ�เพราะในเชิงปฏิบัติจริง�ไม่มีดอกกัดใดที่กัด
ได้� 90� องศาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะ� มันก็ต้องสึกหรอ
ไปแล้วเกิด�R�อยู่ดี�

NS� TOOL� ได้ทำาการค้นคว้าพัฒนาและว ิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง� ไม่ใช่แค่เพียงสร ้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า
ส ู่ผู้ผลิตแม่พิมพ์เท่านั้น� หากแต่ยังค ิดค้นวิธีการที่จะ
ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสุขอ ีกด้วย� ยังไงน่ะเหรอคะ�
ความสุขของผู้ใช้งาน� ก็คือ� ได้รู้วิธีใช้งานอย่างถูกต้อง�
ได้งานออกมาคุณภาพดี� ขนาดรูปร่างเที่ยงตรงแม่นยำา�
ผ ิวสวย� ไม่ต้องเปลี่ยนทูลบ่อยๆ� ไม่หักง่าย� ค่าใช้จ่าย
โดยรวมต่ำาที่สุด�และมีความสม่ำาเสมอของคุณภาพ�ไม่
ต ้องกังวลว่า� ดอกไหน�ชิ้นไหน�จะมีปัญหาไหม�เพราะ
เค้าคัดกรองให้มาแล ้ว� อีกทั้งมีสต็อกพร้อมส่ง� หรือไม่
ต ้องรอนาน� เพราะงานแม่พิมพ์� ก็อย่างที่เราทราบกัน
ดี� บางที� ก็อยู่เหนือการวางแผน� ต้องมีบริการที่รวดเร็ว
ทันใจ� สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะ� ที่ครองใจผู้ใช้ดอกเอนมิล� NS�
มาอย่างมากมายและยาวนานทั่วโลก

อีกเหตุผลนึงค่ะ� ที่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียด
ได้� ที่ทำาให้เอนมิล� NS� TOOL� แม้มีขนาดเล็ก� แต่ก็ไม่
หักง่าย�เพราะ

=� เค้าเลือกใช้คาร ์ไบด์พิเศษ� ที่เหมาะกับวัตถุ�
ประสงค์ของการใช้งานในแต่ละรุ่น�

=� มีเตาโค้ทติ้งเอง� ทำาให้สามารถพัฒนา� สารโค้ท
ติ้งได้อยู่เสมอ� เพื่อปรับปร ุงคุณภาพของดอกกัด� แม้ว่า�
เราจะใช้ดอกก ัดรุ่นเดิม�ขนาดเดิม�มานานหลายปี� แต่
ไม่มีใครทราบนะคะว่า� ดอกกัดสมัยนี้� กับเมื่อหลายปี
ก่อน�มีความต่างกัน� คือมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา� ให้กัดงานได้ดีขึ้น� นานขึ้น� โดยราคาไม่มี
การปรับข้ึนเลยค่ะ� ตลอดระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา�
NS� TOOL� สวนกระแส� ปรับราคาลงตลอด� ไม่เคยขึ้น�
ราคาเลย�แม้ว่าราคาคาร์ไบด์ในตลาดโลกจะปรับสูงขึ้น�
ก็ตาม��ไหนๆ�ก็พูดเร่ืองโค้ทติ้ง�มาดูรายละเอียด�ของสาร�
โค้ทติ้งพิเศษสำาหรับเหล็กแข็งกันส ักนิดนะคะ�(ร ูปกราฟ)

=�การเจียคมก ัดพิเศษ�ของดอกบอลเอนมิลสำาหรับ
เหล็กแข็ง
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=�การเจียหลบหลัง�เพื่อลดหน้าสัมผัส
ของดอกเอนมิลคอยาว��ช่วยเพิ่มอายุการใช้
งานให้นานข้ึนและได้ผิวงานที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ

ท่านผู้อ่านหลายท่านคงอยากจะกัดงานเล็กๆ� กัน
บ้างแล้วใช่ไหมคะ� แต่ติดอยู่ท่ีว่า� การใช้เอนมิลขนาด
เล็กกัดงาน� มันต้องใช้เคร ื่องจักรความเร็วรอบสูง� ถ้า
ท่านมีเคร่ือง� 20,000� rpm� ก็คงไม่ต้องกังวลอะไรมาก
นัก� แต่ท่านที่มีเครื่องรอบต่ำาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไร
เลย� เพราะนวัตกรรมของ� 1�N������� ������� หัวเพิ่ม
รอบด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า� ที่คุมค่า� run� out� ได้เพียง�
0.001�มม.� และหมุนด้วยความเร็วรอบได้สูงถึง�80,000�
rpm� นั้น� จะช่วยเนรมิตเครื่องจักรของเราให้กลายเป็น
เครื่องความเร ็วรอบสูงได้ภายใน�1�นาที�(ก็แค่เสียบสาย
ไฟเท่านั้นเองค่ะ)� โดยหัวเพ่ิมรอบด้วยระบบมอเตอร์
ไฟฟ้านี้� ใช้งานง่ายๆ� เพียงล็อคสปินเดิลของเคร่ืองจักร
ไว้� ไม่ให้หมุน� ก็สามารถกัดงานด้วยเอนมิลขนาดเล็ก
ได้แล้วค่ะ� เลือกได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะ� ว่า
ต้องการความเร็วรอบเท่าไหร่ท ี่ เหมาะสมก ับเอนมิล
เล็กๆ� นั้นๆ� ค่ะ� และที่สำาคัญ� ใช ้งานต่อเนื่องได้นานทั้ง
วันท้ังคืน� เพราะมีระบบลมหล่อเลี้ยงเพื่อระบายความ
ร้อนตลอดเวลาหมดปัญหาเร่ืองความร้อนไปเลยค่ะ�
สรุปว่าเครื่องจักรก็ไม่ใช่ปัญหาอ ีกต่อไป� ขอแค่อย่าส่ัน
คลอนมากนักก็พอค่ะ

ในงานแม่พิมพ์ที่ชุบแข็ง� ยังมีอีกจุดที่แม้ไม่มากมาย�
แต่สร้างความรำาคาญใจมิใช่น้อย� นั่นก็คือ� การทำารู�
Ejector� pin� ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามันก็มีไม่ก่ีรูหรอก
ค่ะ� แต่ต้องคุมค่าอย่างมาก� และยากเอาการอยู่ทีเดียว�
เพราะมันลึกมาก� บางแห่งก็เลือกใช้การ� EDM� บาง
แห่งก็เจาะก่อนชุบแข็ง� แล้วค่อยมาเก็บขนาดและผิว
อีกทีหล ังชุบแข็ง� ด้วยรีมเมอร์� บางท่านก็ใช้�Super� drill�
บางแห่งก็จ้างข้างนอกทำาซะเลย� หมดเร่ือง� ฟังดูฮาๆนะ
คะ�แต่นี่คือเร่ืองจริงที่น่ารำาคาญใจ

ดิฉ ันก็อดไม่ได้ค่ะ� ที่จะนำามาแบ่งปัน� เพราะบังเอิญ�
ได้ยินคำานี้� (ขออนุญาตให้เครดิตที่มานิดนึงนะคะ)� มา

จากภาพยนตร์เรื่อง�“พระพุทธเจ้า�มหา-�
ศาสดาโลก”� ในภาพยนตร์� มีคำาหนึ่งที่�

เจ้าชายสิทธ ัตถะพูดว่า� “ความรู้กับ
ความสุข�มีไว้แบ่งปันกัน”�

นี่ล่ะค่ะ� ถ้าไม่ได้นำามาเล่าคงอึดอัด�
ใจมากเลยค่ะ�ว่ามีดอกสว่านที่เ ร่ิดมาก�
หน่ึงเดียวในโลก� ที่สามารถเจาะรูเหล็ก�
ชุบแข็งสำาหรับทำารู� Ejector� pin� ได้ใน�
เชิงปฏิบัติจริง� นั่นคือ� ดอกสว่านที่หน้า�
ตาแปลกๆ� ของ�IWATA� TOOL�ผู้ผลิต�
จากประเทสญี่ปุ่น� และเจ้าของบริษัท�
นี้� คือ� MR.IWATA� เน่ียค่ะ� ยังได้เป็นผู้�
ชนะเลิศในการเข้าแข่งขัน� รายการทีวี�

ของประเทศญี่ปุ่นชื่อ� Hokotate� ในการคิดค้นทูล�
ที่เจาะวัสดุที่ยากมากๆ�ได้เพียงคนเดียวและท่านยัง
เป็น อาจารย์พิเศษสอนนักศึ กษาในมหาวิทยาล ัย�
อีกด้วยนะคะ� ท่านได้ค ิดค้นดอกสว่าน� ที่มีชื่อว่า��
TOGLON� HARD� ซึ่งเจาะเหล็กแข็งได้มีลูกค้ามาก�
มายในเมืองไทยได้พิสูจน์แล้วว่าทำาได้จริง� ไม่ใช่แค่�
2-3�รู�แล้วพังเหม ือนท่ัวๆ�ไปนะคะ�เจาะได้หลายสิบ�
หรือหลายร ้อยรู� ขึ้นอยู่กับความยาวและชนิดของ�
วัสดุด ้วยค่ะ�นี่ค่ะ�ยิ่งไปกว่านั้น� เจาะแล้ว�ไม่ต้องใช้�
รีมเมอร์อีกเลย�เพราะได้ผิวสวยเรียบ�ได้ขนาดที่เท ี่ยง�
ตรง�คุมขนาดได้ภายในไม่เกิน�0.005�มิลลิเมตร�หรือ�
5�ไมครอน�เลยค่ะ�เป็นดอกสว่านแห่งยุคที่ไม่อาจเก็บ�
ไว้คนเดียวได้จริงๆ�

แต่การจะไ ด้มาซึ่งความเท่ียงตรงแม่นยำาขนาดนั้น�
ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบอ่ืนด้วย�นั่นคือ� ต้องใช้อาร์
เบอร ์ที่ดีที่ม ีความเท่ียงตรงด้วยเช่นกัน� และต้อง
ควบคุมค่า�Runout�ของ�Arbor�ไม่ให้เกิน�5�ไมครอน
ด้วย�อีกทั้งปลาย�Collet�ต้องมีขนาดเล็ก�เ พ่ือจะได้
มีพ้ืนที่คายเศษได้เป็นอย่างดี�ซึ่งข้อจ ำากัดเหล่านี้�จะ
เป็นอื่นใดไปได้� นอกจาก� Shrink� Fit� Arbor� Slim-
line� ที่มีสเปคที่เหมาะสมกับดอกสว่านที่มีความ
พิเศษ� เพื่อการเจาะรู� Ejector� pin� นี้� ให้เสร็จได้ใน
เวลาแค่ไม่กี่นาที� ซึ่งลดลงจากวิธีเด ิมๆ� ที่ใช้เวลา
หลายชั่วโมง� หรือหลายวัน� ลดค่าใช่จ่าย� ลดเวลา
ไปได ้เยอะเลย� แม่พิมพ์� เสร็จเร็วขึ้น� ปัญหาน้อยลง�
พนักงานก็มีความสุขไปด้วย�จริงไหมคะ�

แล้วพบกันใหม่นะคะ�บ ๊ายบาย�สวัสดีค่ะ

(MHRH230R)

(MHRH430R)
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ค่าทูลที่ลดลง 80,000�บาท/ปี/เค ร่ือง

ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น�จาก�TMS 80,000�บาท/ปี/เค ร่ือง

ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น�จาก�presetting�and�measuring�machines 200,000�บาท/ปี/เครื่อง

รวมทั้งหมด 360,000�บาท/ปี/เครื่อง

หากท่านมีเครื่องจักร�3�เครื่อง�=�360,000�X�3�=�1,080,000�บาท/ปี
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สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน� Metal�Working�Update�ฉบับกลางปี�
2558�วันนี้ผมจะนำาเรื่องราวเทคโนโลยี�3�มิติเทคโนโลยีเปล่ียนโลกของเราและส่ิง
ที่เรามองภาพยนตร์�3�มิติในยุคปัจจุบันทำาให้เราได้รับประสบการณ์อันยอดเยี่ยม�
หรือเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ�3�มิติ�ทำาให้เกิดการปฏิวัติอุสาหกรรมการออกแบบ�
และการสร้างตัวอย่างสินค้า�ระบบการวัดและตรวจสอบขนาดชิ้นงานก็มีแนวโน้ม
ที่จะใช้ระบบการวัดแบบ�3�มิติแบบดิจิตอลเข้ามาช่วยให้เราสามารถเข้าถึงราย
ละเอียดท่ีมากขึ้นได้�ในบางอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์,� วิศวกรรม
การแพทย์�หรือเทคโนโลยีการบินและอวกาศ� ได้นำาเอาเทคโนโลยี�3� มิติเข้ามา
ใช้แล้ว�แน่นอนว่าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ�ก็กำาลังประยุกต์เอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้เช่นกัน

การตรวจสอบช้ินส่วนที่เข้มงวดแบบ�100%� �หรือการควบคุมการผลิตให้มี
ความปลอดภัยสูง� เป็นปัจจัยที่สำาคัญที่สร้างความสำาเร็จให้บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วน
ต่าง �ๆเทคโนโลยีการตรวจสอบและวัดแบบ�3�มิติ�กำาลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่
ถูกจับตามองในอนาคตอันใกล้�โดยปกติงานท่ีเราสามารถวัดค่าได้ต้องเป็นช้ิน
ส่วนที่มีรูปทรงเป็นเรขาคณิตเท่าน้ัน� แต่ปัจจุบันช้ินส่วนที่เราผล ิตเร่ิมมีความซับ
ซ้อนมากขึ้นและจึงทำาให้ยากต่อการวัดค่า� แต่เราสามารถวัดช้ินงานเหล่าน้ันได้
ด้วยเทคโนโลยี�3�มิติ�เช่น�รากฟันเทียม�ใบพัดกังหัน�ฯลฯ��ซ่ึงเราสามารถนำาชิ้น
งานมาเปรียบเทียบพ้ืนผิวกับแบบ�CAD�ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ในการผลิตช้ินงานท่ีซับซ้อนและไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต� ก็จำาเป็นต้องใช้ทูล
ที่มีรูปร่างซับซ้อนเช่นกัน�ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองมือวัดทูลชั้นนำาของโลกอย่าง�
ZOLLER�จึงได้ออกแบบเคร่ืองมือที่สามารถวัดทูลและชิ้นส่วนแบบ�3�มิติ�ซึ่งมีช่ือ
ว่า�ZOLLER�>>3dCheck<<�ซึ่งเคร่ืองมือวัดดังกล่าวน้ีมีเซนเซอร์�3�มิติระบบแสง�
และการทำางานแบบออโตเมติกส์�CNC�ที่มีความเท่ียงตรงสูงมาก

�แนวโน้มของการวัดขนาดที่มุ่งไปสู่ระบบ�3�มิติ

���������������������������������
������������������������

การวัดแบบจุดต่อจุด

เคร่ือง�ZOLLER� >>3dCheck<<�
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได ้หลาก
หลายรูปแบบ� สามารถใช้กับชิ้นงานท่ี
มีขนาดสูงสุดที่�400� มม.� สามารถใช้
สำาหรับการตรวจสอบแบบ�100%�ของ
ชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อน�หรือนำาไปใช้
งานงานวิจัย� และวิศวกรรมย้อนกลับ�
(Reverse�engineering)�ที่สามารถนำา
ทูลหรือชิ้นงานที่เรามีอยู่มาสแกนและ
นำาสร้างเป็นแบบ�CAD� ได้� รวมไปถึง
การวัดชิ้นงานที่มีขนาดเล็กและความ
เที่ยงตรงสูง

การนำาไปใช้งานท่ีหลากหลาย

เคร่ือง�ZOLLER�>>3dCheck<<�สามารถวัดชิ้นงานแบบ�3�มิติอย่างสมบูรณ์
แบบโดยผ่านการควบคุมด้วยระบบ�CNC�6�แกน�ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ�ให้
สามารถสแกนและบันทึกค่าบนผิวของช้ินงานเป็นจุดต่อจุด�จากมุมมองท่ีต่างกัน
หลายทิศทาง� ทำาให้เกิดความแม่นยำาในการบันทึกค่าที่สูงมาก� จากนั้นจะนำาจุด
เหล่าน้ันมาสร้างเป็นกลุ่มที่เรียกว่า�Point�Cloud�และแสดงผลออกมาเป็นรูปร่าง
ของชิ้นงานเหมือนจริง�จาก�Point�cloud�น้ีเราสามารถนำาไปวัดค่าต่างๆ �ไม่ว่าจะ
เป็น�ขนาดวงกลม�ความกลม�ความเป็นทรงกระบอก�มุม�ความเย้ืองศูนย์�ฯลฯ

จากความสามารถของเคร่ือง�ZOLLER�>>3dCheck<<�ทำาให้เราสามารถตรวจ
สอบแม่พิมพ์�,�อิเล็คโทรด�,งานขนาดเล็กท่ีข้ึนรูปมาด้วยวิธีการซับซ้อน�ตัวอย่างชิ้นงาน
ต้นแบบที่ต้องนำาไปพัฒนาต่อ�งานซ่อมแซมชิ้นส่วนท่ีไม่มีแบบ�และอีกหลากหลายรูป
แบบที่เราไม่สามารถทำาได้ในการวัดค่าแบบปรกติ

และทั้งหมดนี้ก็เป็นอีกหน่ึงเทคโนโลยีที่กำาลังเข้ามาช่วยให้เราเพิ่มความสามารถ
ในการผลิตและแข่งขันได้� กลับมาพบกันใหม่ใน�Metalworking� update�ฉบับหน้า�
สวัสดีครับ
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สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน� กลับมาพบก ันอีกคร้ังกับคอลัมน์�Abrasive� Today�
ก่อนหน้านี้ผมได้เคยกล่าวถึงเทคโนโลยีต่างๆ�ในการขัดชิ้นงานไปบ ้างแล้ว�ในวัน
นี้ผมจะขอพูดถึงเทคโนโลยีการขัดลบครีบชิ้นงานด้วย�Carbide�Burrs�รุ่น�Edge-
hog�จาก�M.A.Ford�ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับ

M.A.Ford�เป็นผู้นำาด้านการผลิต�Tungsten�Carbide�Rotary�Burrs�ชั้นนำาของ
โลก�ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจที่ใช้งานสินค้ากลุ่มนี้มีหลากหลาย�เช่น�กลุ่มผู้ผลิตเคร่ือง
บิน� กลุ่มโรงต่อเรือ� กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์� และอุตสาหกรรมโรงหล่อ�
เป็นต้น�อีกทั้งยังมีผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคระดับสูงสำาหรับงานวิจัยสินค้าใหม่ๆ�มี
ขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพสูงและการตรวจสอบสินค้าอย่างเข้มงวดอีกด้วย�จึง
ไม่แปลกใจเลยที่สินค้าจาก� M.A.Ford� จะตอบโจทย์การทำางานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงให้กับทุกท่านนะครับ

เรามาเข้าเรื่องสินค้ากันเลยดีกว่าคร ับ� Edgehog� Carbide� Burrs� นั้นมีรูปร่าง
หน้าตาหล ากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามค วามเหมาะส มของชิ้นงานหรือ
บริเวณที่ต้องการเข้าไปลบครีบ�ดังตารางต่อไปนี้

�����������������������������������
เลือกหัวเจียร์ลบครีบอย่างไรให้เหมาะสม

วัสดุที่เหมาะสม
-�Annealed�Steels�and�Easily�Machined�Alloys
-�Aluminium,�Brass,�Bronze,�Copper
-�Carbon,�Fiberglass,�Hard�Rubber,�Masonite,�Plastic
-�Titanium,�Hardened�Steel,�Stainless�Steel,�Cast�Iron

� � ����Alternate�Diamond�Cut
� � ��� ��เป็นคมกัดที่มีสองทางสำาหรับงานท่ีใช้คมกัดทั้งทางด้าน
ซ้ายและด้านขวา� มีกำาลังในการเจียร์เพิ่มมากขึ้น� สามารถทำางานได้กับรอย
เช่ือมหรือโลหะที่มีความแข็งได้

วัสดุที่เหมาะสม
-�Annealed�Steels�and�Easily�Machined�Alloys
-�Aluminium,�Brass,�Bronze,�Copper
-�Carbon,�Fiberglass,�Hard�Rubber,�Masonite,�Plastic
-�Titanium,�Hardened�Steel,�Stainless�Steel,�Cast�Iron

� � ����������Fine�Cut
� � ������������สำาหรับงานทั่วไป�คมกัดทางเดียวสำาหรับ
มือขวา� เหมาะสำาหรับเจียร์ชิ้นงานอย ่างรวดเร็วและให้ผิวที่สวย�
งามยิ่งขึ้นกว่า� Single� Cut� และสามารถควบคุมได้ง ่ายกว่าเมื่อ
เจียร์งานที่มีขนาดเล็ก
วัสดุที่เหมาะสม
-�Hardened�Steels
-�Stainless�Steels

� � ����������Shear�Cut
� � ������� �����คมกัดสำาหรับมือขวา�แต่มีขนาดและความ
ลึกของร่องคายเศษท่ีมากข้ึน� เพื่อไม่ให้ม ีเน้ือชิ้นงานมาอุดตันใน
ร่องคายเศษ�ซึ่งเป็นสาเหตุให้อายุการใช้งานหมดลง�ออกแบบมา
เพื่อวัสดุที่มีความนิ่มและมีจุดหลอมเหลวต่ำาที่สามารถเกิดการ
พอกติดได ้ง่าย

วัสดุที่เหมาะสม
-�Aluminium,�Magnesium�and�Zinc�Alloys
-�Plastic
-�Hard�Rubber
-�Wood

จากข้อมูลที่กล่าวมาคาดว่าท่านผู้อ่านคงสามารถเลือกใช้งาน� Edgehog� Car-
bide� Burrs� ได้เหมาะสมกับความต้องการกันแล้วนะครับ� ในส่วนสุดท้ายที่
สำาคัญมากที่สุดในการใช้งานคือความเร็วรอบที่เหมาะสมครับ� เพราะถ้าหากใช้
ความเร็วรอบน้อยเกินไป�ประสิทธิภาพในการเจียร์งานก็จะไม ่ดีหรืออาจจะเจียร์
งานไม่ได้เลย� แต่ถ้าใช้ความเร็วรอบที่สูงมากจนเ กินไปอาจะเกิดการแตกหักส่ง
ผลให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บได้�ดังนั้นเราจึงควรใช้ความเร็วรอบให้เหมาะสม�ดัง
ต่อไปนี้

เห็นมั้ยล่ะครับว่า�Edgehog�Carbide�Burrs�มีหลายแบบให้เลือกตามรูปร่างของ
ชิ้นงานและลักษณะการทำางานเลยทีเดียว� เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกรูปแบบการ
ลบครีบที่มีอยู่บนโลกนี้เลยหละครับ� สิ่งท ี่ต้องพิจารณาต่อมาคือลักษณะของคม
กัด� (Type� of� cuts)� ซึ่งการที่จะเลือกใช้แบบไหนต้องพิจารณาจากประเภทวัสดุ
ของชิ้นงานแล้วผิวหลังจบงานเป็นหลักดังนี้

� � ���Single�Cut�(Standard�Cut)

� � ����� �สำาหรับงานทั่วไป�คมกัดทางเดียวสำาหรับมือขวา�เหมาะ
สำาหรับเจียร์ชิ้นงานอย่างรวดเร ็วและให้ผิวที่สวยงาม
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เอาหละครับตอนนี้ทุกท่านก็ได้ร ับความรู้ครบถ้วนแล้วสำาหรับการใช้งาน� Edgehog�
Carbide�Burr�อย่างถูกต้อง�เต็มประส ิทธิภาพ�และปลอดภัย�แต่ยังมีข้อมูลรายละเอียด
เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดบนชิ้นงานว่าแต่ละลักษณะนั้นสาเหตุเกิดจากอะไร� และจะ
แก้ไขได้อย่างไรซึ่งผมจะนำามาฝากท่านผู้อ่านอีกคร้ังในโอกาสถัดไปนะครับ� สวัสดีทุก
ท่านครับ
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