


สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ พบกันอีกเช่นเคยนะครับ 

พบกันอีกครั้งในงานแสดงสินค้า Thai Metalex 2016 จัด

ขึ้น ณ ไบเทค บางนา พบกับพวกเราได้ที่บูธของ บริษัท 

แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ บูธเลขที่ BQ09 Hall 103 นะครับ ครั้งนี้

เรามีสินค้าใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้ทุกท่านได้ทดลอง

หยิบจับ สัมผัสกันเช่นเคย สำาหรับท่านที่พลาดโอกาสไม่ได้

มาที่บูธ ก็สามารถสอบถามรายละเอียดสินค้า หรือโปรโม-

ชั่นต่างๆ ของบริษัท ได้ที่ฝ่ายขาย เบอร์ 02-7599100 เรา

มีพนักงานขายที่พร้อมจะให้คำาปรึกษาอยู่ตลอดเวลาครับ

ฉบับนี้จะพิเศษหน่อยนะคับ เรามีประมวลภาพ Grand 

Opening Ceremony พิธีเปิดอาคาร Taratorn Pro Cen-

ter ใช้งานอย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 

2559 มาฝากด้วยครับ

ส่วนบทความของเรา ก็ยังนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาฝาก

แฟนๆเช่นเคยครับ อาทิ Ready for 4.0 “Tool manage-

ment solution” (พร้อมสู่ยุค 4.0 ด้วยระบบบริหารจัดการ

ทูลสมบูรณ์แบบ), New solutions of Machining by High 

Speed Spindle Nakanishi (ทางเลือกใหม่สำาหรับการ

ลดเวลาในการแมชชีนและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

แมชชีนงาน), Merging Two Different Worlds (ผสานโลก

แห่งการผลิตและควบคุมคุณภาพ) และ Die Casting Cost 

Down Solution (การลดต้นทุนงานฉีดชิ้นงานอลูมิเนียม 

ไดแคสติ้ง) ทั้งนี้ท่านยังสามารถเข้าชมโปรโมชั่นและข่าว

สารใหม่ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.factorymax.co.th หรือ

เฟสบุ๊ค Factory max ได้ตลอดเวลา และยังสามารถสแกน 

QR code จากภาพด้านล่างนี้ได้เลยครับ  แล้วพบกันใหม่

ในฉบับหน้า สวัสดีครับ

6/151, 153, 155, 157 M.7 Srinakarin Rd., 
T. Bangmuand, A. Muang Samutprakarn 10270
Tel : (662) 7599100, 7599246-50 
Fax : (662) 7599009

Http://www.factorymax.co.th  
E-mail : info@factorymax.co.th

E D I T O R I A L

บรรณาธิการ 

ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในการใช้ถึงลูกค้า

และซัพพลายเออร์

ด้วยความที่พื้นฐานครอบครัวที่อยู่ ในวงการ 

Metalworking มาตั้งแต่ยังเด็กทำาให้คุณสุรชัยมีความ

รู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตอย่างลึกซึ้ง และ

ใช้จุดน้ีในการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและซัพ 

พลายเออร์ คุณสุรชัยกล่าวว่า “ด้วยความที่เราไม่ได้

เริ่มต้นมาจากการที่เป็นพ่อค้า ปกติในหลายๆ บริษัท

จะเริ่มมาจากการรู้จักช่องทางการค้าขาย รู้จักลูกค้า 

แล้วก็ทำาการเชื่อมต่อระหว่างลูกค้ากับซัพพลายเออร์ 

เรามีจุดกำาเนิดที่ไม่เหมือนกัน ตอนที่เราเริ่ม เราไม่รู้

อะไรเลยเกี่ยวกับลูกค้า และรู้จักกับซัพพลายเออร์แค่

จำานวนหนึ่ง แต่สิ่งที่เรามีคือการเชื่อมต่อด้วยความ

รู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีการใช้งาน เราใช้สิ่งนั้น

เชื่อมต่อระหว่างลูกค้ากับซัพพลายเออร์ นั่นคือเราไม่

ได้เดินเข้าไปหาลูกค้าในบทบาทที่เรารู้จักเขา เราเดิน

เข้าไปโดยที่เรารู้ว่าเทคโนโลยีที่เขาใช้อยู่นั้นคืออะไร 

เราเข้าไปหาซัพพลายเออร์โดยท่ีเราไม่รู้จักเขามาก่อน 

แต่เราเดินเข้าไปเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เขาผลิตนั้นคืออะไร 

แล้วค่อยนำาเรื่องราวเหล่าน้ันมาเชื่อมโยงระหว่างลูกค้า

กับซัพพลายเออร์ นี้คือความแตกต่าง ซึ่ง ณ วันนั้นเรา

ไม่รู้ว่ามันจะสำาเร็จหรือไม่ แต่เราคิดว่าสิ่งนี้จะสร้าง

ประโยชน์ให้กับลูกค้าได้มากที่สุด การขายสินค้าโดย

การตัดราคาไม่ใช่วิถีการทำางานของเรา แน่นอนว่าวิธี

นี้ลูกค้าอาจจะสามารถซื้อสินค้าในราคาถูกกว่า 3-5% 

เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตทั้งหมดภายในโรงงาน แต่

วิธีของเราคือการนำาเทคโนโลยีเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตให้กับโรงงาน พิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นว่าเทคโนโลยี

เราดีกว่า สามารถสร้างกำาไรที่มากขึ้น ลดต้นทุนการ

ผลิตได้มากกว่า 20% ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้เราได้รับการ

ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด” ด้วย

แนวคิดดังกล่าวนี้จึงเป็นที่มาของการเปิดศูนย์บริการ

ทางเทคนิคแห่งใหม่ภายใต้การดำาเนินงานของ “ธราธร 

กรุ๊ป”

Connect The Door:
one-stop manufacturing
network connection
under the operation of

“Taratorn Group”

Mr. Surachai Tangtaratorn,
President
Taratorn Group

ด้วยจุดเริ่มต้นของการเป็นวิศวกรมือ

อาชีพในวงการ Metalworking ที่มีประสบ 

การณ์มาอย่างช่ำาชอง สู่การเดินทางในวงการ  

ผู้จัดจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่าง

ครบวงจรในอุตสาหกรรมที่ประสบความ

สำาเร็จโดยอาศัยแนวคิดที่แตกต่าง ในฐานะผู้ 

นำาทางเทคโนโลยีที่ต้องการนำาวิธีการและ

นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างประโยชน์ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีที่สุดสู่ผู้ประกอบ

การทุกคน คุณสุรชัย ตั้งธราธร ผู้ก่อตั้ง 

“ธราธร กรุ๊ป” หุ้นส่วน 3 บริษัทยักษ์ใหญ่

ได้แก่ บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์จำากัด, บริษัท 

เอช เอส เอ็ม แมชชีนเนอรี่ จำากัด และ บริษัท 

แทกูเทค (ไทยแลนด์) จำากัด

เพื่อจะหาวิธีการที่จะสร้างประโยชน์ให้ลูกค้า

สูงสุด คุณสุรชัยอาศัยแนวคิดการให้ความรู้ใน

ลักษณะของการสัมมนา โดยเริ่มจากการจัด

สัมมนาฝึกอบรมทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล 

ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสำาคัญในการจัดต้ังศูนย์

บริการทางเทคนิคแห่งแรกขึ้นบนพื้นที่ขนาด

กว่า 1,000 ตารางเมตร “ในการลงทุนจัดตั้ง

ศูนย์บริการการเรียนรู้ทางเทคนิคครบวงจร

แห่งนี้เราเพียงทำาตามสิ่งที่เราเชื่อว่าถ้าเราทำา

สิ่งนี้แล้วจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการ

ให้กับลูกค้าได้มากที่สุด ลูกค้าคือศูนย์กลาง

ของความคิดนี้ เรามี Know How และมีช่าง

วิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในระดับที่

บริษัทจากประเทศออสเตรเลีย อินโดนิเซีย 

และเวียดนามได้จ้างองค์กรของเราไปเผย

แพร่ความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเป็น

ประจำาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมาเรามีองค์

ความรู้มากมายรอบๆ ตัวเรา ดังนั้นที่นี่จะเป็น

เหมือน Academy ที่จะรวบรวมองค์ความรู้

ทางด้านเทคนิคการทำางานต่างๆ เจาะลึกถึงวิธี

การทำางานและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก

การผลิต เป็นความรู้เชิงเทคนิคเฉพาะทาง ที่

ท่านจะสามารถหาได้ที่นี่เพียงแห่งเดียว” แสดง

ให้เห็นว่า Technical Center แห่งนี้มีศักยภาพ

สูงมากทั้งทางด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ และ

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งคาดว่าที่

แห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จะดึงดูด

องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตจากทั่ว

โลกได้อย่างประสบความสำาเร็จต่อไป

Technical Center 

ศูนย์การเรียนรู้อย่างครบวงจร



“เราสามารถเปิดเวทีให้ซัพพลายเออร์ของเรา

สามารถประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่โดยไม่มี

ข้อจำากัดทางด้านเวลา การนำาเสนอของเราจะ

ใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางไม่ว่าลูกค้าจะมีอาชีพ

ในภาคอุตสาหกรรมใดเราจะสามารถจัดทำาใน

รูปแบบที่ลูกค้าได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก

ที่สุดในอุตสาหกรรมของเขา เช่น Mold and 

Die Pavilion, Sheet Metal Pavilion และ Pro-

duction Pavilion ทุกสัมมนาจะสามารถตอบ

สนองได้ตามความต้องการของลูกค้าที่ตรงกับ

ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งลูกค้าจะได้รับความรู้และ

เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพได้ตรงจุด

มากที่สุด ตั้งแต่เครื่องจักร เครื่องมือวัด เครื่อง

มือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ และอื่นๆ โดยที่จะไม่มี

การแบ่งแยกระหว่างบริษัท ในอนาคตอาจจะ

มีการใช้ Video Conference เพื่อให้ซัพพลาย

เออร์ของเราในต่างประเทศสามารถเผยแพร่

ความรู้ทางเทคโนโลยีจากผู้ผลิตโดยตรง 

สามารถถาม-ตอบได้โดยตรง”

“ทุก เครื่ องจักรที่ตั้ งอ ยู่ที่ ศูน ย์บ ริการทาง

เทคนิคแห่งนี้ได้รับความสนับสนุนทางด้าน

เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์จากซัพพลาย

เออร์ทั้งหมด ลูกค้าจะได้เห็นประสิทธิภาพของ 

เครื่องจักรได้เต็ม 100% การแสดงศักยภาพที ่

แท้จริงของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการรองรับกิจ- 

กรรมที่จะเกิดขึ้นโดยซัพพลายเออร์ต่างๆ 

ดังนั้นที่นี่จะสามารถตอบโจทย์การแสดงเคร่ือง 

จักรและเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด”

สัมมนาเช่ือมต่อลูกค้าให้เข้าใจถึง

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน

Mr. Surapong Tangtaratorn,
Managing Director
Factory Max Co., Ltd.

Mr. Tony Johansson,
Managing Director
HSM Machinery Co.,Ltd.

Showroom & Exhibition ท่ีไร้ขีดจำากัด เข้า

ถึงทุกนวัตกรรมอย่างใกล้ชิด

สร้าง Solution Workshop ตอบทุกประเด็นเพ่ือการ

ผลิตท่ีดีท่ีสุด

“เมื่อลูกค้ามีคำาถาม เราสามารถทำา Solution Workshop ให้

กับลูกค้าได้ทันทีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำาแค่ Pro-

posal ให้กับลูกค้าเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 

แต่ลูกค้าจะใด้เห็นวิธีการทำางานจริงท่ีจะสามารถตอบโจทย์

ความต้องการของเขาได้จริง สามารถทด สอบการทำางานจริง

ได้ทันทีด้วยเทคนิคในทำางานอย่างครบวงจรตั้งแต่เครื่องจักร 

เครื่องมือวัด และเครื่องมือต่างๆซึ่งจะเชื่อมต่อกันทั้งระบบเพื่อ

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ทาง บริษัท ธราธร โฮลดิ้ง จำากัด ได้จัดงาน 

Grand Opening Ceremony 
ซึ่งมีพิธีเปิดอาคาร Taratorn Pro Center ใช้งานอย่างเป็นทางการ

การผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

ที่มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการยอมรับในระดับ

นานาชาติ ตามสโลแกนของเรานั้นคือ We can maxi-

mize your profit.”

ณ วันนี้เราเห็นศูนย์บริการทางเทคนิคเกิดขึ้นอย่าง

มากมายในหลายๆบริษัท แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดในการจัด

ตั้งศูนย์บริการทางด้านเทคนิคแห่งนี้นั่นคือวิสัยทัศน์

ที่เป็นเลิศของผู้บริหาร คุณสุรชัยได้กล่าวทิ้งท้ายว่า 

“ในเมื่อเราอยู่ในฐานะผู้จัดจำาหน่ายที่มีความรู้ความ

เข้าใจใน Solution ของเครื่องจักรและอุปกรณ์เราจะ

ทำาหน้าที่รวมทุกๆ Solution ของสายการผลิตทั้งหมด

เพื่อนำาเสนอให้กับลูกค้า ที่นี่จะสร้างมิติใหม่ให้กับ

ศูนย์บริการทางเทคนิคที่ไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ 

Showroom แต่จะเป็นส่วนที่จะเป็นการขยายกรอบ

ทางความคิดที่ไม่มีข้อจำากัดทั้งทางด้านประสิทธิภาพ 

และเวลาเป็นตัวกำาหนดอีกต่อไปโดยมีรูปแบบการให้

บริการในลักษณะ Engineering Company ไม่ใช่แค่ 

Trading Company”



การปฏิวัติอุตสาหกรรมครังท่ี 4 ได้เร่ิมข้ึนแล้ว เป้าหมายคือการทำาให้ โรงงานชาญ

ฉลาดข้ึน (Smart factory) สามารถบริหารจัดการตัวเองได้ ซ่ึงการจะทำาแบบน้ันได้เรา

ต้องทำาให้โรงงานสามารถส่ือสารข้อมูลให้เราทราบได้อย่างชาญฉลาด เพราะอุตสห-

กรรมการตัดเฉีอนโลหะ ณ ปัจจุบันมีแข่งขันกันสูง ท้ังทางด้านต้นทุน คุณภาพ และเวลา

การเตรียมพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา (Flexible)  เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้

ประสบความสำาเร็จ ซ่ึงสามารถทำาได้ด้วยการเช่ือมต่อเคร่ือข่ายของเคร่ืองจักรและทูล

ท้ังหมดเข้าด้วยกัน (Networking machine) 

จริงๆ แล้วเร่ืองน้ีไม่ใช่เร่ืองใหม่ในชิวิตประจำาวันของเรา เพราะส่ิงเหล่าน้ีได้เกิดข้ึนแล้ว 

ตัวอย่างเช่น ใบปัดน้ำาฝนของรถยนต์ท่ีเปิดอัตโนมัติเม่ือฝนตก , นาฬิกาสำาหรับผู้เล่นกีฬา

ท่ีสามารถตรวจวัดชีพจรและการการเผาผลาญพลังงานจากการเล่นกีฬา ซ่ึงสามารถ

เช่ือมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ Internet ให้ผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที

ภาพรวมของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
คร้ังท่ี 1 การเร่ิมต้นการผลิตด้วยเคร่ืองจักร ในปี 1800

คร้ังท่ี 2 การใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุมการผลิต ในปี 1900

คร้ังท่ี 3 การใช้หุ่นยนต์ ซ่ึงควมคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการผลิต ในปี 1970

คร้ังท่ี 4 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ทำางานร่วมกับเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีสามารถส่ือสารกันได้ผ่านระบบ 

          Internet (IoT and CPS) ยุคปัจจุบัน

ท่ีเก่ียวข้องในโรงงาน เร่ิมจากแผนก

วางแผน (Planning) ออกแบบ CAD/

CAM คลังสินค้า (Inventory) แผนก

จัดเตรียมและวัดทูล (Tool setting 

and measuring) จนไปถึงการทำางาน

ร่วมกับเคร่ืองจักร ซ่ึงปัจจุบันฐาน

ข้อมูลทูลได้มีมาตรฐานกลางจากผู้ผลิตช้ันนำาของโลก ซ่ึงผู้ใช้สามารถดาว์โหลดมาใช้ได้

ทันทีจาก Internet.

INDUSTRY 4.0
เราจะทำาอย่างไรให้อุตสาหกรรมในประเทศ

สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้? น่ีคือคำาถาม

ก่อให้เกิดคำาว่า Industry 4.0 มาแล้วในประเทศ

เยอรมันนี ซ่ึงในประเทศไทยรัฐบาลก็ให้ความ

สำาคัญกับเร่ืองน้ีเช่นกัน Industry 4.0 เป็นการ

สร้างโลกของข้อมูลเสมือนจริง (Visual) จาก 

เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรท่ีเราใช้งาน (Physical) 

ซ่ึงอาศัย Internet of thing (IoT) และ Cyber 

physical system (CPS) เป็นเคร่ืองมือในการ

จัดการข้อมูล ระบบฐานข้อมูล z.One จะเช่ือต่อ

โลกของเคร่ืองมือ และเคร่ืองจักร เข้าสู่ข้อมูลในคอมพิวเตอ์ โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน

กลางของทูลเช่น มาตรฐาน DIN ซ่ึงเป็นมาตรฐานกลางของระบบทูลในปัจจุบัน ทำาให้

เราสามารถรู้สถานนะ ตำาแหน่งของทูล และเคร่ืองจักร ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ 

ตัวอย่างซอฟแวร์ท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานได้

1. ZOLLER >flash< เป็นซอฟแวร์ท่ีสามารถแจ้งสถานะอายุทูล (Tool life) ท่ีอยู่ใน

เคร่ืองจักรว่าใกล้หมดอายุหรือยัง เม่ือทูลใกล้ครบอายุระบบจะแจ้งเตือนเป็นสัญลักษณ์

ไฟ 3 สี (เขียว เหลือง แดง)ไปยังส่วนการจัดเตรียมทูล ให้เตรียมทูลไว้ล่วงหน้า ทุกข้ันตอน

ของการเตรียมทูลจะมีข้อมูลส่วนประกอบทูลท่ีต้องเปล่ียนแสดงให้ทราบ และจะตรวจ

สอบขนาดทูลว่าถูกต้องตามท่ีกำาหนดไว้หรือไม่ด้วยเคร่ืองเตรียมทูล (Tool presetter) 

จากน้ันส่งขนาดของทูลไปยังเคร่ืองจักรโดยอัตโนมัติ ทำาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำางาน

ได้ทันเวลา และป้องกันความผิดพลาดได้

2. ZOLLER >cetus< จะช่วยจัดการทูลท่ีต้องการใช้งานในการผลิต โดยแปลงข้ัน

ตอนการทำางานท้ังหมด(Workflow) มาเป็นเอกสารการเตรียมงานแต่ละข้ันตอน (Setup 

sheet) เราสามารถส่ังประมวลผลข้อมูลทูลท่ีเรามีท้ังหมดออกมา เพ่ือจัดเตรียมทูลท่ีเรา

ต้องการได้อย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาต่างๆ ซ่ึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการทูล

ลงได้ และลดปริมาณการจัดเก็บทูลลงจากการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอีกด้วย

3. ZOLLER Cost per Part (CPP) เป็นตัวอย่างท่ีสามารถจัดการต้นทุนของทูลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือเราเก็บข้อมูลการทูลจากกระบวนการผลิตท้ังหมด เราสามารถ

วิเคราะปริมาณการใช้ทูล ความผิดปรกติต่างๆท่ีเกิดข้ึน ต้นทุนการผลิตต่อช้ินงาน ระยะ

เวลาและจำานวนท่ีเหมาะสมในการส่ังซ้ือทูล จำานวนการลับคมทูลท่ีเหมาะสม ฯลฯ ซ่ึง

ข้อมูลเหล่าน้ีเปิดโอกาสให้เราสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เป็นจำานวนมาก

มีคำา 2 คำาท่ีเป็นส่วนสำาคัญของเร่ืองน้ีคือ  “Internet of things” (IoT) คือ การท่ีส่ิง

ต่างๆ สามารถส่ือสารกันได้ผ่านระบบ Internet  และ “Cyber - Physical Systems” 

(CPS) คือ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ความคุมการทำางานของเคร่ืองมือ และเคร่ืองจักร

ปัจจุบันในประเทศเยอรมันนี ซ่ึงเป็นผู้ริเร่ิมการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ได้มีการ

ทำางานร่วมกันหลายภาคส่วนท้ัง รัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และภาคการวิจัย เพ่ือมุ่งไป

สู่การเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมยุคใหม่ 

ซ่ึง Zoller เป็นหน่ึงในบริษัทช้ันนำาของโลกจากเยอรมันนี ท่ีมีการวิจัยและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการทูล ท่ีท่ีมุ้งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ในการแข่งขัน การควบคุมต้นทุน รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมในการผลิตให้มี

ประสิทธิภาพ

“การเข้าถึงข้อมูล” คือกุญแจสำาคัญ 

ระบบท่ีชาญฉลาดจำาเป็นต้องมีข้อมูลเพ่ือใช้ควบคุมและจัดการ การเข้าถึงข้อมูล

ท่ีจำาเป็นจึงเป็นปัจจัยสำาคัญของ Industry 4.0 ดังน้ัน Smart factory ในอนาคตต้อง

สามารถจัดการข้อมูลการใช้งานทูลจำานวนมาก อย่างแม่นยำาและทันท่วงที เพราะแนว

โน้มของการผลิตมีความจำาเป็นต้องใช้ทูลในปริมาณท่ีมากข้ึน หลากหลาย และต้อง

สามารถปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลา การจัดการทูลท่ีมีประสิทธิภาพจึงต้องสามารถระบุ

สถานะและตำาแหน่งของทูล (Tool identification) ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพ่ือจัดการ

ทูลให้เพียงพอต่อการผลิต 

Zoller ได้ออกแบบระบบบริการจัดการทูลอย่างสมบูรณ์แบบ ซ่ึงครอบคุมการทำางาน

ของทูลทุกรูปแบบ ต้ังแต่เคร่ืองเซ็ตทูล (Tool Presetter) เคร่ืองวัดทูล (Tool Inspection) 

ซ่ึงทำางานร่วมกับซอฟแวร์ TMS (Tool management solution) 3 ส่วนน้ีเป็นพ้ืนฐาน

สำาคัญสำาหรับโรงงานในอนาคต ฐานข้อมูลทูล z.One จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลท้ังหมด 

ซ่ึงสามารถจัดการข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ทูล ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมอายุ

การใช้งานของทูล (Tool life) การเช่ือมโยงข้อมูลทูลเพ่ือทำางานร่วมกับแผนกท้ังหมด
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น่ีคือบางส่วนของ การบริหารจัดการทูลในยุค 4.0 ยังมีอีกหลากส่วนท่ีกำาลังอยู่ในข้ันตอนการวิจัย

และพัฒนา “SmartTool” ก็เป็นส่วนหน่ึงของตัวอย่างท่ียอดเย่ียม

“SmartTool” งานวิจัยเพ่ือวันพรุ่งน้ี

SmartTool  คือโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิจัยและการศึกษาของ

ประเทศเยอรมันนี (German Ministry of Research and Education) ซ่ึงมีบริษัทช้ันนำา

อย่าง Heidelberger Druckmaschinen, Siemens, Gühring และ ZOLLER ทำางานร่วม

กับ ภาควิชาบริหารการผลิต ,เทคโนโลยี และเคร่ืองจักร จากมหาวิทยาลัย Darmstadt. 

ซ่ึงภาพรวมของโครงการได้อธิบายไว้ดังน้ี “เป้าหมายของโครงการ SmartTool คือพัฒนา 

CPS ประกอบไปด้วย ระบบทูลอัจริยะ ซ่ึงสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเคร่ืองข่ายของวงจร

การผลิตได้  เช่น เคร่ืองจักร CNC หรือเคร่ืองวัดทูล ระบบทูลอัจริยะน้ีถือเป็นนวตกรรม

หลักของโครงการ” ระบบทูลอัจริยะน้ีถูกออกแบบมาให้จัดการวงจรการทำางานของทูล

ทำางานได้อย่างเหมาะสม และสมบูรณ์แบบ จาก การส่ังซ้ือ การจัดเก็บ การประกอบ 

การผลิต การลดของเสีย ฯลฯ การเพ่ิมประสิทธิภาพรูปแบบน้ีให้ความสำาคัญไปท่ีการลด

ค่าใช้จ่ายลง สาเหตุหลักมาจากความจริงท่ีว่าค่าใช้จ่ายขององค์กรมาจาก ความหลาก

หลายและการเพ่ิมข้ึนของทูลท่ีต้องใช้ ซ่ึงคิดได้เป็น 25% ของต้นทุนรวมท้ังหมด วงจร

การทำางานทูลท้ังหมดสามารถทำาให้มีประสิทธิภาพข้ึนได้จากการใช้ฐานข้อมูลส่วนกลาง 

เหมือนกับ z.One เม่ือเรานำา SmartTool เข้ามาใช้ สามารถปิดช่องโหว่ในการทำางานได้

หลากหลาย เช่น เราสามารถรู้ได้ว่าตอนน้ีทูลอยู่ท่ีไหน ในเคร่ืองเตรียมทูลและวัดทูล (Tool 

presetter and measuring machine) หรือในเคร่ืองจักร ท่ี SmartTool สามารถทำาแบบ

น้ีได้เพราะใช้ ระบบบอกตำาแหน่งแบบ UHF ติดท่ีทูล ซ่ึงแตกต่างจากระบบบอกตำาแหน่ง

แบบ HF ท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เพราะสามารถทำางานได้ในระยะท่ีไกลข้ึนกว่าเดิม ทำาให้

เราสามารถติดตามทูลท่ีถูงส่งไปยังท่ีต่างๆได้ ไกลมากข้ึน และทำาให้เราไม่ต้องเสียเวลา

ในการค้นหาทูลอีกต่อไป แต่ส่ิงท่ีเราพูดถึงเป็นแค่ประโชน์บางส่วนของ SmartTool เพราะ

ระบบเซนเซอร์รุ่นใหม่ยังสามารถบันทึกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในระหว่างทำางานในเคร่ืองจักรได้อีก

ด้วย ข้อมูลท่ีเก็บได้จากการทำางานจะถูกนำาไปรวบรวมไว้เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการ

พัฒนาการผลิต และยังใช่เป็นฐานข้อมูลสำาหรับการทำางานแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย เช่น 

การรวบรวมจำานวนทูลท่ีใช้และส่ังซ้ือทูลมาเพ่ิมให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

หลากหลายช่อทางในการส่งข้อมูลสู่เคร่ืองจักร

ท่ัวโลกมีผู้ผลิตเคร่ืองจักรเป็นจำานวนมากซ่ึงใช้ชุดควบคุม (Controller) แตกต่าง

กันออกไป Zoller สามารถส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบอย่า่งปลอดภัย เช่น RFID ชิป 

,โพสโปรเซสเซอร์ ,หรือระบบประมวลผลการผลิตระดับสูง ส่วนหน่ึงของการเช่ือมต่อ

ข้อมูลคือ การเข้ารหัสจากข้อมูลการผลิตจริงไปสู่เคร่ืองสแกนเพ่ือข้อมูลเข้าชุดคววมคุม 

(Controller) ของเคร่ืองจักร CNC  การใช้ระบบส่งข้อมูลสามารถทำาได้ง่ายๆ โดยการ

ใช้ RFID ซ่ึงสามารถบันทึกข้อมูลจากการผลิตลงในชิปท่ีติดอยู่กับทูลโดยผ่านเคร่ือง

เตรียมและวัดทูล (Tool presetter and measuring machine)  ซ่ึงชิปจะถูกสแกนโดย

อัตโนมัติ นอกจากน้ียังสามารถส่งข้อมูลผ่านโพสโปรเซสเซอร์เข้าสู่เคร่ืองจักรได้เพียงแค่

กดปุ่มส่งข้อมูล

อนาคตเร่ิมข้ึนแล้ว

ตัวอย่างท่ีเราได้พูดถึงทำาให้เราเห็นได้ว่า ระบบเน็ตเวิคร์ (Network) ท่ีเช่ือมโยงข้อมูล

ในการบวนการผลิต มีความสำาคัญต่อการทำางานในปัจจุบัน ท่ีต้องการข้อมูลจำานวนมาก 

คุณภาพของข้อมูลสูง ความคล่องตัวในการทำางาน สามารถทำางานได้อย่างต่อเน่ืองไม่

หยุดชะงัก  SmartFactory จึงเป็นเคร่ืองมือสำาคัญ ณ ยุคปัจจุบันไปจนถึงอนาคต ถ้าเรา

เร่ิมต้นนำาเร่ืองน้ีไปประยุกต์ใช้วันน้ี เราก็จะก้าวไปสู้ผู้นำาในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับ.
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NAKANISHI HES810 สามารถใช้งานได้ต้ังแต่  20,000 - 80,000 

รอบ  ซ่ึงเหมาะกับการใช้งานกับทูลท่ีมีขนาดเล็ก ใช้ได้บนสปินเด้ิล

เดิมของเคร่ืองจักรโดยไม่ต้องทำาการโมดิฟายเคร่ืองจักร เพียงแค่ใช้โปรแกรมล็อคสปินเด้ิล

เดิมของเคร่ืองจักรก่อนทำาการแมชชีน  ทำาให้สามารถใช้งานบนเคร่ืองจักรเดิมได้เป็นอย่างดี  

ใช้ความเร็วรอบในการแมชชีนงานได้สูงข้ึนจึงเป็นเป็นการอัพเกรดสปินเด้ิลเคร่ืองจักรให้มี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน  ทำาให้สามารถใช้ฟีดหรือความเร็วในการกินงานได้สูงข้ึนสอดคล้องกับ

ทำางานของดอกกัด ดอกเจาะขนาดเล็ก และทูลขนาดเล็กน่ันเอง  ดังน้ันจึงทำาให้เราสามารถ

ลดเวลาในการแมชชีนงานลงได้เป็นอย่างดี และเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการผลิตงานงาน

ไปในเวลาเดียวกัน เน่ืองจาก HES810 ควบคุมค่ารันเอาท์อยู่ท่ี 1 ไมครอน

โซลูช่ันท่ี 2 การลดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพการแมชชีนบน

เคร่ืองกลึงอัตโนมัติ

เป็นท่ีแน่นอนว่างานกลึงหลายชนิดในอุตสาหกรรมการผลิตไม่ว่าจะเป็น การผลิตช้ิน

ส่วนรถยนต์  ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์  ช้ินส่วนเคร่ืองมือแพทย์  หรือช้ินส่วนอ่ืนๆท่ีมีขนาด

เล็ก ต้องมีการผลิตงานด้วยทูลท่ีมีขนาดเล็กๆ  น่ันหมายความว่ามีความจำาเป็นท่ีต้องใช้

เคร่ืองจักรท่ีมีสปินเด้ิลความเร็วรอบสูง เพ่ือให้สอดล้องกับการใช้ทูลขนาดเล็กในการแมชชีน

งาน  ไม่ว่าจะเป็นดอกกัด ดอกเจาะ หรือดอกไมโครทูลต่างๆ  ซ่ึงข้อจำากัดของเคร่ืองกลึง

อัตโนมัติในปัจจุบันน้ี ท่ีหลายๆ โรงงานมีอยู่น้ัน ความเร็วรอบของสปินเด้ิลต่ำา ไม่เหมาะสม

กับการใช้คัตต้ิงทูลขนาดเล็ก  จึงไม่สามารถแมชชีนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องลด

ความเร็วในการแมชชีนงานลง เพ่ือให้สอดคล้องกับความเร็วรอบของสปินเด้ิล  หรือบางงาน

ต้องการเจาะงานทางด้านข้างของช้ินงาน ต้องการเจาะรูหลายรูในบนช้ินงานตัวเดียว 

และท้ังหมดน้ีถ้าเคร่ืองจักรเดิมไม่สามารถตอบสนองการทำางานดังกล่าวได้จะทำาอย่างไร 

ปัจจุบันน้ีการผลิตงานได้รวดเร็วและแม่นยำา ถือว่าเป็นส่ิงท่ีทุกโรงงานต้องให้ความ

สำาคัญไม่น้อย และคงไม่มีใครปฏิเสธความต้องการน้ี  เพราะการทำางานได้เร็วน้ันส่งผล

ถึงการผลิตงานให้เสร็จเร็ว ส่งงานให้ลูกค้าได้ไว  ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นอีกแนวทางท่ีสามารถ

สร้างผลกำาไรท่ีเพ่ิมข้ึนให้กับโรงงานได้ และการทำางานท่ีแม่นนยำาน้ันจะลดความผิดพลาด 

ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับงานได้  ไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขงาน ทำางานซ้ำา ลดต้นทุน

จากการผลิตเสียแล้วต้องท้ิงช้ินงาน  เคร่ืองจักรท่ีลงทุนซ้ือก็สามารถใช้งานได้อย่างคุ้ม

ค่า เต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลผลิตท่ีสูงและคืนทุนในเวลาอันส้ันลง  เพราะฉะน้ัน

วันน้ีทางบริษัท แฟ็คทอร่ี แม็กซ์ จำากัด เราจึงขอนำาเสนอโซลูช่ันท่ีทำาให้การแมชชีนงาน

ในกระบวนการผลิตของทุกๆโรงงานสามารถผลิตงานได้เร็วมากข้ึน ลดข้ันตอนในการ

ทำางาน ลดเวลาในการแมชชีนงาน ลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการเซ็ตงานเม่ือมีการ

ย้ายงานไปแมชชีนท่ีเคร่ืองจักรตัวอ่ืน และยังสามารถเพ่ิมความแม่นยำาในการแมชชีนงาน

ให้ดีข้ึนได้อีกด้วย  ดังน้ันทางบริษัท แฟ็คทอร่ี แม็กซ์ จำากัด เราจึงขอนำาเสนอเป็นโซลูช่ัน

ให้ทุกท่านได้นำาไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำางาน และเคร่ืองจักรของทุกท่านได้ดังน้ี

โซลูช่ันท่ี 1 อัพเกรดเคร่ืองกัดซีเอ็นซี หรือเคร่ืองแมชีนน่ิง

เซ็นเตอร์ให้แมชชีนงานเสร็จได้เร็วข้ึน
การอัพเกรดน้ีเป็นการเพ่ิมรอบ

การทำางานให้กับเคร่ืองจักร โดยติด

ต้ังนากานิชิ ไฮสปีดสปินเด้ิลเพ่ิมเข้า

ไป NAKANISHI HES810 สามารถ

ใช้งานได้ต้ังแต่ 20,000 - 80,000 รอบ 

ปัจจุบันน้ีหากมีเพียงแค่เคร่ือง

จักรตัวเดิม แต่ต้องแมชชีนงานด้วยทูล

ขนาดเล็ก อย่างงเช่นทูลท่ีมีขนาดเล็ก

น้ันต้องการใช้รอบของสปินเด้ิล  

15,000 รอบ 20,000 รอบ หรือมากกว่าน้ัน  คงไม่มีทางเลือกอ่ืนใดนอกจากซ้ือเคร่ืองจักร

ใหม่ท่ีมีรอบสูงหรือใช้ความเร็วรอบตามท่ีเคร่ืองจักรมีให้  แล้วลดความเร็วในการกินงาน

หรือฟีดให้มีอัตราส่วนท่ีสัมพันธ์กับรอบสูงสุดของสปินเด้ิลเดิมท่ีเคร่ืองจักรสามารถทำางาน

ได้  ฉะน้ันส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกับกระบวนการผลิตคือเม่ือลดความเร็วในการกินงานหรือฟีดลง  

จะต้องใช้เวลาในการแมชชีนงานเพ่ิมข้ึน ผลิตงานเสร็จช้า ผิวงานท่ีได้หลังจากการแมชชีน

น้ันจะไม่ละเอียด ผิวจะหยาบกว่าการแมชชีนด้วยรอบสูง จึงทำาให้ต้องเสียเวลาในการ

แมชชีนซ้ำาอีกคร้ังเพ่ือเก็บละเอียด หรือทำาการเก็บผิวละเอียด โดยกระบวนการอ่ืนๆ ซ่ึง

ท้ังหมดท่ีกล่าวมาจะส่งผลโดยตรงเร่ืองเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน และคุณภาพผิวของช้ินงาน  ดัง

น้ัน NAKANISHI รุ่น HES810 จึงเป็นโซลูช่ันท่ีช่วยเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพให้กับ

การทำางานได้เป็นอย่างดี

new soluTions of machining by high speed 
spindle nakanishi

Nutthasit Yuwaruangsri (nutthasit@factorymax.co.th)
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ทางเลือกใหม่สำาหรับการลดเวลาในการแมชชีนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการแมชชีนงาน

ตัวอย่าง >> การอัพเกรดเคร่ืงอจักรเดิมโดยติดต้ังสปินเด้ิล NAKANISHI 

รุ่น HES810 เข้าไป



ค่าทูลที่ลดลง 80,000 บาท/ปี/เครื่อง

ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น จาก TMS 80,000 บาท/ปี/เครื่อง

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

ระบบสปินเด้ิลของนากานิชิท่ีกล่าวมาน้ีทำางานด้วยระบบไฟฟ้า  ค่ารันเอาท์ของ

สปินเด้ิลต่ำาสุดไม่เกิน  1 ไมครอน  ตัวสเปินเด้ิลมีรูปแบบให้ใช้งานได้หลากหลาย มีรุ่น  

ispeed3  E2000 E3000 และ E4000 จึงเหมาะกับการประยุกต์ใช้งานกับเคร่ืองจักร

เกือบทุกชนิดและยังรองรับการส่ังการทำางานและควบคุมการทำางานแบบอัตโนมัติร่วมกับ

เคร่ืองจักรเดิมได้ เรียกได้ว่าเป็นการปยุกต์ใช้งานอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์แบบ  

Nutthasit Yuwarueangsre (nutthasit@factorymax.co.th)
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ดังน้ัน ทางบริษัท นากานิชิ  จากประเทศญ่ีปุ่น ได้มีการคิดค้นโซลูช่ันเพ่ือให้ขบวนการ

ผลิตแบบเดิมมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  จึงได้คิดค้นและผลิตสินค้า เพ่ือทำาการ

ติดต้ังสปินเด้ิลเพ่ิมเข้าไปท่ีเคร่ืองจักรเหล่าน้ีทำาให้สามารถแมชชีนงานดังกล่าวโดยใช้เวลา

ในการแมชชีนส้ันลงกว่าเดิมมาก ลดข้ันตอนท่ียุ่งยากลงไป ไม่ต้องย้ายงานไปแมชชีนท่ี

เคร่ืองจักรตัวอ่ืน ลดการใช้เคร่ืองจักร ลดการลงทุนซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ิม ลดความผิดพลาด

ท่ีเกิดข้ึนกับการเซ็ตช้ินงานเม่ือมีการย้ายงานไปยังเคร่ืองจักรอ่ืน





Kolatee Seneechai (kolatee@factorymax.co.th) 
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ผสานโลกแห่งการผลิตและควบคุมคุณภาพ

meRging Two diffeRenT woRlds

ช่วย monitor ผลจากการผลิต และจะวิเคราะห์ผลรวมไปถึงส่งข้อมูลท่ีวิเคราะห์กลับไปสู่

ระบบการผลิต ซ่ึงจะทำาให้วางแผนการผลิตได้อย่างทันท่วงทีน่ันเอง ซ่ึงวิธีแบบน้ีในสมัย

ก่อนยังไม่มีการนำามาใช้ในระบบการผลิตเลย

3. Off-Line : 

คือระบบการตรวจสอบแบบละเอียดท่ีอยู่นอกสายการผลิตน่ันเอง ซ่ึงปัจจุบันมีการใช้

ระบบน้ีกันอย่างปกติ แต่ความพิเศษของระบบของ Zeiss น้ี จะทำาการเช่ือมโยงระหว่าง

ข้อมูลท้ังหมดได้ ท้ัง In-Line, At-Line, และ Off-Line เข้าด้วยกันซ่ึงจะทำาให้ข้อมูลท้ังหมด

ถูกจัดการและวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำา

Measuring data 4.0

เม่ืออุตสาหกรรมกำาลังเข้าสู่ยุค 4.0 ในเร่ืองของการจัดการข้อมูลของการวัดหรือการ

ตรวจสอบขนาด พารามิเตอร์ต่างๆ ของ Carl Zeiss ก็พัฒนาไปด้วยเช่นกันเพ่ือรองรับ

ระบบอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงช่ือ Software ของ Zeiss น่ันก็คือ PiWeb Software ซ่ึงจะเป็น

ตัวกลางในการจัดการข้อมูลและทำาการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของการผลิตได้อย่าง

ทันท่วงที โดยยกตัวอย่างจากกระบวนการเช่ือมด้วยหุ่นยนต์ ซ่ึงวันน้ียังคงต้องรอผลการ

วัดหรือตรวจสอบรอยเช่ือม ซ่ึงพนักงานก็จะต้องทำาการเปล่ียนพารามิเตอร์การเช่ือมของ

หุ่นยนต์ ซ่ึงระยะเวลาท่ีเสียไปอาจทำาให้มีผลกับต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน แต่เทคโนโลยีตัวน้ีจะส่ง

ข้อมูลพารามิเตอร์ท่ีต้องเปล่ียนแปลงไปให้กับตัวหุ่นยนต์โดยอัตโนมัติ ซ่ึ่ึงจะเป็นการเช่ือม

โยงระหว่างเคร่ืองจักรสองช้ินโดยสมบูรณ์

สวัสดีครับ สำาหรับปีน้ีเรากลับมาพบกัน

อีกเช่นเคย แต่ไม่เหมือนเคย ท่ีต้องบอกว่าไม่

เหมือนเคยก็เพราะ ณ วันน้ีจนถึงอนาคตข้าง

หน้า วงการอุตสาหกรรมการผลิตจะเปล่ียน

ไปแล้วนะครับหลายท่านคงเคยได้ยินมาบ้าง

แล้ว หรือ คุ้นๆหูกันมาบ้าง สำาหรับ Industry 

4.0 ถามว่า 4.0 น้ันจะดีหรือมีผลกระทบกับ

เศรษฐกิจบ้านเราอย่างไรน้ัน มีบทความดีๆ 

มากมาย ท้ังใน ยูทูป หรือ เว็ปไซด์ ลองเข้าไป

อ่านกันดูนะครับ 

แต่สำาหรับบทความน้ี ผมจะมานำาเสนอ

เก่ียวกับเร่ืองท่ีจะทำาให้ทุกท่านมองโลก

ของการผลิตเดิม เปล่ียนไปอย่างส้ินเชิง ซ่ึง

แน่นอนถ้ามีเทคโนโลยีและรูปแบบการผลิต

ใหม่ๆ น่ันย่อมหมายถึง อะไรท่ีดีกว่า ท่ีรวย

กว่า ท่ีเพ่ิมผลผลิตมากกว่า จริงไหมล่ะครับ 

สำาหรับหัวข้อของบทความน้ี ก็คือ Merging 

Two Different Worlds “การรวมสองโลก

ท่ีแตกต่างเข้าด้วยกัน” Networked measuring technology makes Industry 4.0 

possible ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายข้ึนก็คือ ในเร่ืองของการตรวจสอบช้ินงานในสายการ

ผลิตยุค 4.0 น้ัน จะเลือกเอาเคร่ืองมือวัดเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา แต่การจับภาพ การเก็บ

ข้อมูล หรือดึงข้อมูลเพ่ือนำาไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์ และยืดหยุ่นน้ันยังทำาได้ยากแต่ตอนน้ี

จะไม่ใช่อย่างน้ันอีกต่อไป

ทางด้านบริษัท Carl Zeiss ซ่ึงเป็นผู้นำาทางด้านเทคโนโลยีในการวัดช้ินงานของโลก

ในปัจจุบัน ก็ได้พยายามพัฒนาในเร่ืองของการจัดการทางด้านข้อมูลในการวัด ไปพร้อมๆ 

กับการวัดช้ินงานให้สามารถนำาข้อมูลไปทำาการจัดการและวางแผน

การผลิตงานได้อย่างทันท่วงที ซ่ึงไม่ว่าจะมีการป้องกันความผิดพลาดจากการตรวจ

สอบมากเพียงใด แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ก็ยังไม่สามารถทำาให้การเก็บข้อมูลนำา

มาใช้ได้ ซ่ึงเทคโนโลยีใหม่น้ีจะมีความสำาคัญอย่างมากในระบบการผลิตแบบ In-Line 

และจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนกับการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยระบบ Off-Line จะ

ทำาให้ระบบการผลิต และการตรวจสอบเป็นไปอย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ และ

การตรวจสอบแบบ At-Line ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระงานจากการวัดแบบ In-Line อีกด้วย

สำาหรับ Zeiss Car Body Solution จะแบ่งการตรวจสอบและการวัดช้ินงานออก

เป็น 3 ประเภท โดยจะมี In-Line, At-Line และ Off-Line ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

1. In-Line : 

คือการใช้เคร่ืองมือตรวจสอบช้ินในสายการผลิตแบบ 100% ซ่ึงถ้าจะยกตัวอย่าง

ให้เห็นภาพ ลองนึกถึงสายการประกอบตัวรถยนต์ ซ่ึงจะมีการประกอบเป็นสถานีอย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ึงถ้าไม่มีการตรวจสอบแบบ 100% ถ้ามีการประกอบผิดพลาด อาจส่งผลเสีย

อย่างมากต่อช่ือเสียง และอันตรายท่ีเกิดข้ึนถ้านำารถออกสู่ท้องตตลาดได้ ซ่ึงเทคโนโลยี

น้ีจะทำาการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลให้กับเราอย่างทันท่วงที รวมท้ังการเก็บสถิติและ

แนวโน้มการผลิต และแสดงผลเป็นรายงานให้กับเราเพ่ือจะได้ทำาการเตรียมพร้อมได้

อย่างทันท่วงทีน่ันเอง

2. At-Line : 
คือระบบการตรวจสอบท่ีจะถูกติดต้ังไว้ใกล้ๆกับสายการผลิต คล้ายๆกับการสุ่ม

ตรวจช้ินงาน แต่จะมีความพิเศษมากกว่าคือการเพ่ิมจุดตรวจสอบท่ีมากข้ึน ซ่ึงเป็นการ



die casTing cosT down soluTion
การลดต้นทุนงานฉีดช้ินงานอลูมิเนียมไดแคสต้ิง

จะว่าไปแล้วการลดต้นทุนในงานฉีดอลูมิเนียมไดแคสติ้งนั้น เราสามารถ

ทำาได้หลายวิธีตามสภาวะการทำางาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องฉีดอลูมิเนียมไดแคสติ้ง 

แม่พิมพ์ และความซับซ้อนของชิ้นงาน แต่สำาหรับฉบับนี้จะขออนุญาตมาแชร์

ประสบการณ์จากการเข้าไปลดต้นทุนให้กับลูกค้าหลายๆ ราย ด้วยน้ำายาพ่นหน้า

แม่พิมพ์งานฉีดอลูมิเนียมไดแคสติ้ง 

ก่อนเราจะพูดถึงการลดต้นทุน ผมขอแนะนำาผลิตภัณฑ์หลักของบทความนี้

ก่อนคือ น้ำายาพ่นหน้าแม่พิมพ์งานฉีดอลูมิเนียมไดแคสติ้ง จากประเทศสหรัฐ-

อเมริกาภาย ใต้แบรนด์ CHEMTOOL รุ่น 

Lubricast 840D ซึ่งมีส่วนผสมหลัก คือ 

ซิลิโคน (Silicone) ชนิดพิเศษที่ช่วยเพิ่ม

คุณสมบัติและประสิทธิภาพในการหล่อ

ลื่น ด้วยฟิล์มที่มีความเสถียรสูงภายใต้

การทำางานในอุณหภูมิสูงบนหน้าแม่พิมพ์

ซิลิโคน(Silicone) ชนิดพิเศษ ที่ผมพูดถึงนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นพระเอกของ

บทความนี้เลยก็ว่าได้ เรามาดูกันว่า “ทำาไม” 

ซิลิโคน(Silicone)ชนิดพิเศษนี้ เป็น

ซิลิโคนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อ

ป้องกันการเกิดคราบดำา(Residue) ตก

ค้างบริเวณส่วนของ Core และ Gravity 

ซึ่งเป็นพื้นที่สัมผัสโดยตรงกับน้ำาอลูมิ-

เนียม ทำาให้คราบดำา(Black stain) ติดไปกับชิ้นงาน ผิวของชิ้นงานที่ได้จะไม่สวย 

ไม่เงา และในหลายๆครั้ง เมื่อใช้งานต่อไปเรื่อยๆ เกิดการสะสมของคราบที่แม่

พิมพ์ทำาให้ชิ้นงานติดหน้าแม่พิมพ์ จนเข็มดันชิ้นงาน (Ejector pin)หัก ทำาให้ต้อง

หยุดซ่อมเครื่อง สูญเสียเวลาในการผลิต และยังมีคราบเหนียวบริเวณด้านข้าง

ของแม่พิมพ์ หรือ บริเวณ Mold base อีกด้วย ที่เป็นอีกสาเหตุให้ต้องหยุดเครื่อง

เพื่อขัดทำาความสะอาดเอาคราบเหนียวเหล่านี้ออกจากแม่พิมพ์ ทำาให้สูญเสีย

เวลาในการผลิตเช่นกัน 

นอกเหนือจากประสิทธิภาพของซิลิโคน(Silicone)ชนิด

พิเศษนี้แล้ว Lubricast 840D ยังมีอัตราส่วนผสมของสาร

ประกอบ (Solid content) ที่สูงถึง 46-48% และสามารถผสม

(Dilution)ได้สูงถึง 500 เท่า หรือ 1:500 

สิ่งที่ตามมาคือ สามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้ 

และในหลายๆ รายสามารถลดต้นทุนได้กว่า  30%

หลายๆ ท่านที่กำาลังอ่านมาถึงตรงนี้ คงมีคำาถามอยู่ในใจว่า 

“อัตราส่วนผสมของสารประกอบ(Solid content) ที่สูงขนาดนี้ แล้วระบบท่อ

ระบบหัวสเปรย์ จะไม่ตันหรอครับ?” 

“ผสมน้ำาถึง 500 เท่า จะทำางานได้หรอ จะไม่ใสเป็นน้ำาเปล่าเลยหรอ?”

Wissanupong Taebpho (wissanupong@factorymax.co.th)

U P D AT ET E C H N O L O G Y

ผมขออธิบายแบบนี้ครับ น้ำายาพ่นหน้าแม่พิมพ์ที่ใช้งานจริง ที่ไหลผ่านระบบ

ท่อ ไหลผ่านระบบหัวสเปรย์ คือ น้ำายาหลังการผสมพร้อมใช้งานแล้ว ซึ่ง Lubri-

cast 840D หลังผสมที่ 1:500 เมื่อวัดด้วยเครื่องมือวัดค่าความเข้มข้นพบว่า ค่า

ความเข้มข้นที่ออกมาใกล้เคียงกับความเข้มข้นของน้ำายาปัจจุบันที่ใช้งานทั่วไป 

ที่อัตราส่วนผสม 1:70 ถึง 1:150  

สุดท้ายนี้ผมขอใช้ผลการทดสอบเป็นคำาตอบให้ 2 คำาถามยอดฮิตนี้ คือ 

“ไม่ทำาให้ระบบท่อหรือสเปรย์ตัน และ

สามารถทำางานได้ที่ส่วนผสมสูงสุดถึง 1:500”

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ สวัสดีครับ.

ตัวอย่างที่ 2 >> ัตราส่วนผสม 1:120 เทียบกับ 1:450

ตัวอย่างที่ 1 >> อัตราส่วนผสม 1:70 เทียบกับ 1:500






