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EDITORIAL

บรรณาธิการ

	 สวัสดีครับ	 	 พบกันอีกครั้งนะครับ		 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบทบาท
ต่อผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ	 ด้วยความก้าวหน้า
รวดเรว็	และเทีย่งตรงทำาใหเ้ทคโนโลยทีีม่หีลาก
หลายเริ่มเป็นที่น่าจับตามองที่จะพลิกโฉม
อุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต	 โดยบริษัท	
แฟ็คทอรี่	 แม๊กซ์	 จำากัด	 เป็นตัวแทนในการ
จัดการหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำาหรับ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์,	 อุตสาหกรรมรถยนต์
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ	พร้อมที่
จะสนับสนุนและให้คำาปรึกษาทุกท่านที่เข้ามา
ชมสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ของบริษัท	 ใน
งานแสดงสินค้า		Metalex	2017		ณ	ไบเทค	
บางนา	 สำาหรับท่านที่พลาดโอกาส	สามารถ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่าย
ขาย	 โทร.	 02-759-9100	บริษัทเราพร้อมที่
จะให้คำาปรึกษาตลอดเวลาครับ

	 ฉบับนี้เรานำาเสนอบทความท่ีเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ในคอลัมน์เช่นเคยนะครับ	
ได้แก่		

Ongoing to 4.0  เตรียมพร้อมสู่ยุค 4.0

ZEISS Piweb
คุณภาพจากข้อมูลขนาดใหญ่สู่ ข้อมูล
อัจฉริยะ

MAXIMIZING PROFIT IN FOUNDRY เพิ่ม
ผลกำาไรใหโ้รงหลอมงา่ยๆดว้ยการลดตน้ทนุ

XEBEC Brush  Wheel Type Innovative 
CNC Deburring and Polishing Solutions

	 แ ล ะ โ ป ร โ ม ชั่ น ที่ นำ า ม า เ ส น อ อี ก
มากมายภาย ใน เ ล่ มครั บทั้ ง นี้ ท่ า นยั ง
สามารถเข้าชมโปรโมชั่นและข่าวสารใหม่ๆ										 
ผ่านทางเว็บไซต์	 www.factorymax.co.th	 
หรือเฟสบุ๊ค	www.facebook.com/factory-
max	แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า	สวัสดีครับ

Ongoing to 4.0  เตรียมพร้อมสู่ยุค 4.0

	 ก่อนหน้านี้เรามักจะมองว่า	 ระบบหุ่นยนต์	 และการจัดการข้อมูล
อัจฉริยะ	 เป็นเรื่องที่ไกลตัว	 และยังไม่มีความจำาเป็น	 เป็นเพียงตัวอย่าง
การทำางานในอนาคตท่ีมีเฉพาะในภาพยนตร์	 หรือบริษัทระดับโลก
เท่านั้นที่จะสามารถนำาไปใช้งานได้จริง	 แต่เมื่อมีการประกาศเรื่องการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	 4	หรือ	 Industry	4.0	ซึ่งเริ่มต้นโดยประเทศ
อุตสาหกรรมชั้นนำาของโลกอย่างประเทศเยอรมัน	ทำาให้เกิดความตื่นตัว
เปน็อยา่งมากจนปจัจบัุนระบบ	IoT	กลายเปน็องคป์ระกอบสำาคญัท่ีขาดไม่
ได้	ถ้าต้องการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลสูง	ซึ่งส่งผล
ให้ผลประกอบการสูงด้วยเช่นกัน

	 ในอดีตผู้ประกอบการจะลดต้นทุนการผลิตโดยการมองหาแหล่ง
ที่ต้ังโรงงานท่ีมีค่าแรงต่ำาเน่ืองจากค่าแรงถือเป็นสัดส่วนที่สูงส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนรวมทั้งหมด	 แต่ความต้องการแรงงานได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้
ค่าแรงเพิ่มขึ้น	ทำาให้วิธีการเดิมเริ่มใช้ไม่ได้ผล	จึงทำาให้แนวคิดในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผลโดยรวมของการผลิตกลายมาเป็นองค์
ประกอบสำาคัญแทน	ดังนั้นหลายปีท่ีผ่านมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึง
มุ่งเน้นไปท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิต	 โดยการ
ใชเ้ครือ่งมือและเคร่ืองจักรคุณภาพสูง	ซึง่ตอ้งแลกมาดว้ยคา่ใชจ่า่ยทีส่งู
ดว้ยเชน่กัน	เราจงึตอ้งใชง้านเครือ่งมอืและเครือ่งจกัรคณุภาพสูงเหล่านี้
ให้คุ้มค่าที่สุดโดยการ	เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานให้สูงขึ้น

	 แนวคดิของ	Industry	4.0	สว่นหน่ึงกค็อืการดงึเอาประสิทธภิาพ
ของเครื่องมือและเครื่องจักรท่ีมีออกมาให้ได้มากที่สุด	 โดยการติดตั้ง
อุปกรณ์	IoT	หรือ	Internet	of	thing	ให้กับเครื่องมือและเครื่องจักร	เพื่อ
ใหเ้ครือ่งมอืและเครือ่งจักรสามารถรายงานสถานะการทำางานใหเ้ราทราบ
แบบวินาทีต่อวินาทีซึ่งเปิดโอกาสให้เราสามารถมองเห็นภาวะการผลิต
โดยรวมจากข้อมูลที่เป็นความจริง	 วางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม	
รวมถึงการแก้ปัญหาในการผลิตต่าง	ๆ	ได้อย่างทันท่วงที

	 จากประโยชน์ของการนำาเอาแนวคิดของ	 Industry	4.0	มาใช้จะ
ทำาให้เรามองเห็นกระบวนการผลิตแบบวินาทีต่อวินาที	 และปรับแต่งให้
เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่
ต้องการสินค้ารูปแบบใหม่ๆ	ตลอดเวลา	ดังนั้นผู้ประกอบการที่สามารถ
ปรับแต่งกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตชิ้นส่วนได้หลากหลาย		
(Flexible	manufacturing)		จะได้เปรียบทั้งด้านต้นทุน	และความคล่อง
ตัวด้วยเช่นกัน	ละเร่ิมส่งต่อเทคโนโลยีนี้ให้กับผู้รับช่วงการผลิตชิ้นส่วน
มากขึ้น

kolatee Seneechai (kolatee@factorymax.co.th)
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ปัจจุบัน	 Industry	4.0	กำาลังกลายเป็น
มาตรฐานของการผลิต	 เราจะสังเกต
ได้ว่าผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำาระดับโลกได้ใช้	 
Industry	 4.0	 เป็นมาตรฐานในการ
ควบคุมการผลิตกันอย่างกว้างขวาง	
และเริ่มส่งต่อเทคโนโลยีนี้ให้กับ	ผู้รับช่วง
การผลิตชิ้นส่วนมากขึ้น	 Thailand	4.0	
เป็นอีกหนึ่งกระแสที่เราได้ยินกันบ่อย	 ๆ	
ในช่วงนี้	Thailand	4.0	เป็นวิสัยทัศน์เชิง
นโยบายของรัฐบาล	ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจ
แบบเดมิที	่“ทำามาก	ไดน้้อย”		ไปสูเ่ศรษฐกจิ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซ่ึงจะส่งผลให้	
“ทำาน้อย	ได้มาก”	ซึ่งภาคอุตสาหกรรมก็
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันรัฐบาล
จึงออกมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
การที่ลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การผลิตได้รับส่งเสริม	 และสิทธิประโยชน์	
ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทาง	
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน	http://www.boi.go.th/

	 บริษัท		แฟ็คทอรี่	แม๊กซ์			ได้เห็นถึงความสำาคัญนี้			จึงเปิดตัว	
Taratorn	Pro	center	เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี	โดย
ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตเครื่องมือและเครื่องจักรชั้นนำาระดับโลกนำาเอา
ระบบการทำางานแบบ	Industry	4.0	มาติดตั้ง	เพื่อเป็นตัวอย่างของโรงงาน
ที่ชาญฉลาด	 (Smart	 Factory)	 และเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับผู้ที่สนใจ	 ซึ่งมี
ตัวอย่างระบบ	Industry	4.0	อยู่หลายระบบ
 
	 Dsync	 ระบบรายงานสถานะ	 และวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร
ในกระบวนการผลิตอย่างชาญฉลาด	Dsync	 ดึงข้อมูลที่สำาคัญต่างๆ	 จาก
เครื่องจักร	 โดยติดอุปกรณ์ส่งสัญญาณเข้ากับเครื่องจักรทุกเครื่อง	 และ
นำาเอาข้อมูลดังกล่าวมารายงานผลการทำางานต่าง	 เช่น	 การทำางานของ
เครื่องจักรในแต่ละช่วงเวลา	จำานวนชิ้นงานที่ผลิตได้	ระยะเวลาที่เครื่องจักร
เสีย	 หรือหยุดทำางาน	 รวมถึงรายงานผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวม
ของเครื่องจักร	 (OEE)	 ซึ่งจะทำาให้เราสามารถปรับแต่งกระบวนการผลิตได้
อย่างเหมาะสม	และแก้ปัญหาต่างๆ	ได้อย่างทันท่วงที

	 Zoller–	TMS	(Tool	management	solution)	เป็นระบบบริหารจัดการ
ทูลจาก	Zoller	ผู้ผลิตเครื่อง	Tool	presetter	 ,	Tool	 inspection	และระบบ
ซอฟแวร์บริหารจัดการทูลชั้นนำาของโลกจากประเทศเยอรมันนีเป็นระบบที่
สามารถแสดงสถานะต่างๆ	 ของทูลที่อยู่ในโรงงานทั้งหมด	 รวมถึงการสั่ง
ซื้อ	 การจัดเก็บ	 การวิเคราะห์ปัญหา	 และการศึกษาต้นทุนการใช้งานทูลโดย
ละเอียด	ทำาให้เราสามารถควบคุมต้นทุนการใช้งานทูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 PiWeb	 ระบบควบคุมคุณภาพจาก	 Zeiss	 ผู้ผลิตเครื่องมือวัดและ
ควบคุมคุณภาพชิ้นงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก	จากประเทศเยอรมนี	ซอฟแวร์	
PiWeb	สามารถเชื่อมต่อเครื่องมือวัดทั้งหมดในโรงงานเข้าด้วยกัน	แล้วนำา
ข้อมูลการวัดมาประมวลผลผ่านซอฟแวร์	ทำาให้เราสามารถติดตามคุณภาพ
การผลิตชิ้นงานได้	 หากมีของเสียเกิดขึ้นระบบจะแจ้งให้ทราบทันที	 เพื่อแก้
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	และป้องกันการเกิดของเสียได้

	 JMS	 Pro	 (Job	management	 solution)	 ซอฟแวร์ควบคุมการผลิต	
จาก	Erowa	ผู้ผลิตระบบจับยึด	และบริหารจัดการการผลิต	ตามแนวคิด		Flex-
ible	Manufacturing	Concept	หรือระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น	จากประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์	 เป็นระบบซอฟแวร์ที่ทำางานร่วมกับหุ่นยนต์เพื่อควบคุมการ
ผลิตของเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน	ทำาให้เราสามารถสั่งผลิตชิ้นงานรูป
แบบที่แตกต่างกันได้อย่างยืดหยุ่น	โดยใช้หุ่นยนต์ป้อนงานเข้าเครื่องจักรรวม
ถึงควบคุมให้เครื่องจักรต่างทำางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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คุณภาพจากข้อมูลขนาดใหญ่สู่ข้อมูลอัจฉริยะ

ZEISS Piweb
	 ในอดีต	 คำาว่า	 “การบริหารข้อมูลคุณภาพ”	 (Quality	management)	 เป็นคำาที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยสัก
เท่าไร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง	 เทคโนโลยีการวัดก่อนหน้านี้มักจะถูกมอบหมายให้แผน
ควบคุมคุณภาพเป็นผู้ดูแล	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำาหรับแผนกที่ทำาการผลิต	 ที่สามารถทำางานได้ถ้ายังไม่มีการร้องเรียนจาก
แผนกควบคุมคุณภาพ	และเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น	ย่อมหมายถึงได้เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว	และสิ่งที่ตามมาก็คือความ
วุ่นวายในการตรวจสอบสาเหตุการเกิดปัญหา
 
	 เหตุการณ์ทั้งหมดนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา	 เทคโนโลยีการวัดได้กลายเป็นส่วนพื้น
ฐานส่วนหนึ่งของการผลิตในปัจจุบัน	 ซอฟต์แวร์ต่างๆ	 รวมถึง	 ระบบ	 ZEISS	 PiWeb	 จากผู้นำาตลาดอย่าง	 ZEISS	 ได้มี
บทบาทสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงนี้	 ZEISS	 PiWeb	คือซอฟต์แวร์สำาหรับการบริหารข้อมูลคุณภาพ	ซึ่งในปัจจุบัน	 ได้
กลายเป็นมาตรฐานให้กับบริษัทหลายแห่ง	 ZEISS	 PiWeb	ทำาหน้าที่ในการบันทึกและบริหารผลการวัดจากเครื่องมือวัด
ต่างๆนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือทางสถิติสำาหรับการวิเคราะห์ผลการวัดอีกด้วย
 
	 “ทั้งบริษัทขนาดกลางและโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ต่างก็มีการนำาข้อมูลปริมาณมหาศาลมาใช้ในส่วนของงานมาตร
วิทยา	ZEISS	PiWeb	คือเครื่องมือท่ีจะทำาให้กระแสข้อมูลจำานวนมากเหล่านี้เป็นระเบียบ	 โดยช่วยให้สามารถเข้าถึงผลการวัด
ทัง้หมดไดต้ลอดเวลา	รวมทัง้งา่ยและสะดวกตอ่การนำามาวเิคราะห”์	โทมสั	แฮสเลอร	์ผูจ้ดัการแผนกพฒันาธรุกจิของสว่นงาน
ซอฟต์แวร์ควบคุมกระบวนการของ	ZEISS	Industrial	Metrology	ในเมืองโอเบอร์โคเชน	ประเทศเยอรมนี	ได้อธิบายว่า

kolatee Seneechai (kolatee@factorymax.co.th)

	 ระบบนี้สามารถขยายขนาดได้ตามปริมาณงาน	 เนื่องจากสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นการทำางานต่างๆ	 ได้ตามรูปแบบการใช้
งานและขนาดของบริษัท	ผู้ใช้สามารถเลือกแพ็คเกจซอฟต์แวร์ได้สี่รูปแบบ	ได้แก่	ZEISS	PiWeb	reporting,	PiWeb	reporting	
plus,	PiWeb	sbs	และ	PiWeb	enterprise	แพ็คเกจเริ่มต้น	ZEISS	PiWeb	reporting	เป็นแพ็คเกจที่ให้ฟรีเมื่อสั่งซื้อเครื่องมือ
วัดของ	ZEISS	โดยเป็นซอฟต์แวร์ประเมินข้อมูลแบบพื้นฐาน	ส่วน	ZEISS	PiWeb	reporting	plus	เหมาะสำาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติและการวิเคราะห์กระบวนการที่เครื่องวัด	CMM	ของ	ZEISS	ในแต่ละขั้นตอนการวัด	ZEISS	PiWeb	sbs	เป็นโซลูชั่นที่
คอ่นขา้งใหมใ่นตลาดสำาหรบัธรุกจิขนาดเลก็/กลาง	แพค็เกจนีไ้ดร้บัการออกแบบมาเปน็พเิศษสำาหรบัธรุกจิขนาดเล็กและกลาง	
โดยสามารถรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบการวัดต่างๆ	รวมถึงอุปกรณ์ภายนอกและข้อมูลกระบวนการ	ZEISS	PiWeb	 
enterprise	เปน็แพค็เกจท่ีรวบรวมฟงักช์ัน่การทำางานตา่งๆ	ไวม้ากทีส่ดุ	โดยพฒันาขึน้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของบรษิทั
ขา้มชาตทิีม่โีรงงานหลายแหง่	และเปน็แพค็เกจทีบ่รษิทัผูผ้ลติยานยนตห์ลายแหง่ใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั	ZEISS	PiWeb	เปน็โซลชูัน่ทีไ่ม่
ไดอ้อกแบบสำาหรบัระบบหรอืบรษิทัผูผ้ลติรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ	โดยนอกจากจะใชส้ำาหรบัการบนัทกึขอ้มลูการวัดขนาดแล้ว	
ยังสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ	ได้	
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	 ระบบนี้สามารถขยายขนาดได้ตามปริมาณงาน	
เนื่องจากสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นการทำางานต่างๆ	 ได้ตามรูป
แบบการใชง้านและขนาดของบรษัิท	ผูใ้ชส้ามารถเลอืกแพค็เกจ
ซอฟต์แวร์ได้สี่รูปแบบ	 ได้แก่	 ZEISS	PiWeb	 reporting,	Pi-
Web	reporting	plus,	PiWeb	sbs	และ	PiWeb	enterprise	
แพค็เกจเริม่ตน้	ZEISS	PiWeb	reporting	เปน็แพค็เกจทีใ่หฟ้รี
เมื่อสั่งซื้อเครื่องมือวัดของ	ZEISS	โดยเป็นซอฟต์แวร์ประเมิน
ขอ้มลูแบบพืน้ฐาน	สว่น	ZEISS	PiWeb	reporting	plus	เหมาะ
สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและการวิเคราะห์กระบวนการ
ที่เครื่องวัด	CMM	ของ	ZEISS	ในแต่ละขั้นตอนการวัด	ZEISS	
PiWeb	 sbs	 เป็นโซลูชั่นที่ค่อนข้างใหม่ในตลาดสำาหรับธุรกิจ
ขนาดเล็ก/กลาง	 แพ็คเกจนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ
สำาหรบัธรุกจิขนาดเลก็และกลาง	โดยสามารถรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลจากระบบการวัดต่างๆ	 รวมถึงอุปกรณ์ภายนอกและ
ข้อมูลกระบวนการ	ZEISS	PiWeb	enterprise	เป็นแพ็คเกจที่
รวบรวมฟงักช์ัน่การทำางานตา่งๆ	ไวม้ากทีส่ดุ	โดยพฒันาขึน้
เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทข้ามชาติท่ีมีโรงงาน
หลายแห่ง	 และเป็นแพ็คเกจที่บริษัทผู้ผลิตยานยนต์หลายแห่ง
ใช้อยู่	 ในปัจจุบัน	 ZEISS	PiWeb	 เป็นโซลูชั่นท่ีไม่ได้ออกแบบ 
	 สำาหรบัระบบหรอืบรษิทัผูผ้ลติรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ	
โดยนอกจากจะใช้สำาหรับการบันทึกข้อมูลการวัดขนาดแล้ว	
ยังสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ	ได้			เช่น	ความเข้มของ
กระแสไฟฟ้า	อุณหภูมิ	หรือความดัน	ข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้คือ
สิ่งที่จะช่วยให้สามารถระบุสาเหตุท่ีเป็นไปได้ของปัญหาด้าน
คุณภาพ/กระบวนการ	 รวมท้ังดำาเนินการมาตรการแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที	 ซึ่งในส่วนนี้	 ZEISS	PiWeb	จะมีอินเตอร์เฟส
มาตรฐานไปจนถึงระบบ	MES,	CAQ	และ	ERP	ระดับสูง	หรือ
สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลได้โดยตรงผ่านทางอินเตอร์เฟส
แบบโปรแกรมได้	 โทมัส	 แฮสเลอร์	 ยังกล่าวว่า	 การใช้งานท่ี
เข้าใจได้ง่ายและไม่ซับซ้อนถือเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นของ	
ZEISS	PiWeb	ดว้ยเชน่กนั	“การฝกึใชง้านระยะเวลาเพยีงสาม
วันถอืวา่เพยีงพอแลว้ทีจ่ะเริม่ใชซ้อฟตแ์วร์น้ี	การสร้างแม่แบบ
สำาหรับรายงานนั้นทำาได้ง่ายมาก	 และใช้งานได้โดยใช้วิธีลาก
แล้ววางทั่วไปเหมือนกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ	ในระบบปฏิบัติการ	
Windows”
	 โทมัสอธิบาย	 อินเตอร์เฟสผู้ใช้แบบกราฟิกจะมีหน้า
ตาเหมือนกันสำาหรับเครื่องมือวัดทั้งหมด	 ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง	
CMM	ของ	ZEISS	หรือเครือ่งวดัแบบพกพา	ผูใ้ชส้ามารถเรยีก	
ซึง่บันทกึไวจ้ากการทดสอบหรอืการวดัไดง้า่ยและรวดเรว็ผา่น
ทาง	 “โหมดข้อมูล”	 ยกตัวอย่างเช่น	 การส่งคุณสมบัติการ
ตรวจสอบที่วัดได้ไปยังเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์	ผู้ผลิตงาน
หล่อ	หรืองานหล่อน้ันๆ	การเรียกดูข้อมูลทั้งหมดนี้สามารถ
ทำาได้ง่ายและในทันทีผ่านทาง	ZEISS	PiWeb	Monitor	ซึ่งเป็น
โปรแกรมเรียกดูข้อมูลแบบอินเตอร์แอคทีฟ	นอกจากน้ี	 ยัง
สามารถกรองข้อมูลต่างๆ	ตามเวลาและเนื้อหาของข้อมูลได้
อย่างสะดวก	

	 โทมสัเชือ่วา่	แมแ้ตบ่รษิทัขนาดเลก็กส็ามารถใชป้ระโยชน์
จาก	ZEISS	PiWeb	ไดเ้ชน่กนั	โดยเฉพาะบรษิทัสว่นใหญ	่ซึง่ไมม่ี
ช่างเทคนิคการวัดประจำาตลอดเวลา	และในกรณีที่ต้องมีการ
เปลี่ยนพนักงานดูแลเครื่องมือวัดพิกัดหรือพนักงานประจำา
สถานีทดสอบ	ดังนั้น	ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกจึง
มีความสำาคญัอยา่งมาก	โทมสัยกตวัอยา่งลูกคา้รายหนึง่	ซ่ึง
มีเครื่องวัดพิกัดแบบ	3	มิติ	 สถานีวัดด้วยตนเอง	 และสถานี
ตรวจสอบลักษณะภายนอกแยกจากกันเป็นคนละระบบ	ทำาให้
ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีจัดเก็บและไม่มีการประเมินข้อมูล
ร่วมกันระหว่างระบบต่างๆ	ลูกค้ารายนี้ได้ทดลองใช้	 ZEISS	
PiWeb	ทำาให้พนักงานที่ทำาหน้าที่ดูแลในส่วนนี้	สามารถที่จะดู
รายละเอียดโดยรวมของข้อมูลการทดสอบท้ังหมดได้อย่าง
รวดเร็วและครบถ้วน	ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่ง	ซึ่งอยู่คนละสุดปลาย
ขั้วกับลูกค้าในตัวอย่างข้างต้น	 ได้แก่	 บริษัทขนาดใหญ่ที่มี
โรงงานผลิตหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วโลก
	 ZEISS	PiWeb	 ได้กลายเป็นมาตรฐานของการบริหาร
และการรายงานข้อมูลคุณภาพให้กับบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่
หลายรายในอุตสาหกรรมยานยนต์	 ซ่ึงได้รับประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลส่วนกลางและโครงสร้างแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์	 
“ผมขอยกตัวอย่างลูกค้ารายหนึ่ง	ซึ่งมีฐานข้อมูลส่วนกลาง
อยู่ในเยอรมนี	 โดยฐานการผลิตทั่วโลกมีการเชื่อมโยงข้อมูล
เขา้กบัฐานขอ้มูลน้ี	ขอ้มูลดา้นคณุภาพทัง้หมดจะถกูอัพโหลด
ขึ้นไปยังฐานข้อมูลนี้	 และโรงงานลูกในสถานที่ต่างๆ	ทั่วโลก
สามารถเรียกดูข้อมูลเหล่าน้ีเพื่อนำาไปใช้ในการประเมินได้”	 
โทมัสอธิบาย	 โดยในปัจจุบัน	ZEISS	กำาลังเตรียมการสำาหรับ
โซลูชั่นผ่านระบบคลาวด์
	 ข้อดีหลักของ	 ZEISS	 PiWeb	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนของวิสัยทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับยุคอุตสาหกรรม	4.0	ก็คือ
ศักยภาพระดับสูงในการปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับการ
ใช้งานของผู้ใช้แต่ละราย	ความสามารถนี้ช่วยให้ลูกค้า
สามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการจัดเก็บลงในฐานข้อมูล
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	 	 	 	 	 ข้อดีหลักของ	 ZEISS	 PiWeb	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนของวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับยุคอุตสาหกรรม	4.0	 ก็
คือศักยภาพระดับสูงในการปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับ
การใช้งานของผู้ใช้แต่ละราย	ความสามารถน้ีช่วยให้ลูกค้า
สามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการจัดเก็บลงในฐาน
ข้อมูล	ตัวอย่างเช่น	การใช้ชิพ	RFID	 เพื่อบันทึกประวัติการ
ผลิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการวิธีนี้ช่วยให้
สามารถบันทึกขั้นตอนกระบวนการทำางานทั้งหมด	รวมทั้ง
ระบไุดว้า่ผลติภณัฑด์งักล่าวผลิตขึน้โดยใชเ้ครือ่งจกัรเครือ่ง
ใดและเครื่องมือชิ้นใด	 ข้อมูล	 “ประวัติงาน”	 จะถูกเรียกใช้
ภายในห้องตรวจวัด	และบันทึกลงใน	ZEISS	PiWeb	จากนั้น	
ขอ้มลูจะถกูนำาไปใชส้ำาหรบัการประเมนิกระบวนการผลติหรอื
คุณภาพของผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้ว	ZEISS	
PiWeb	ยังรองรับการสร้างรูปแบบรายงานหลัก	 	
								สำาหรับงานระดับต่างๆ	ภายในบริษัทซึ่งช่วยให้สามารถ
สร้างรูปรายงานสำาหรับการควบคุมการผลิต	การบริหาร
ขอ้มูลคณุภาพ	ไปจนถึงการบรหิารโรงงานได	้โดยท่ีรายงาน
แต่ละประเภทมีข้อมูลที่เก่ียวข้องตรงตามความต้องการ	
“การสรา้งรปูแบบรายงานทีแ่ตกตา่งกนัโดยทีม่ตีวัเลขขอ้มลู
สำาคัญที่จำาเป็นสำาหรับผู้ใช้รายงานสามารถทำาได้โดยใช้พ้ืน
ฐานข้อมูลเดียวกัน”	 โทมัสอธิบาย	ตัวอย่างเช่น	ผู้จัดการ
สามารถดลัูกษณะเฉพาะดา้นคณุภาพของชิน้งานทีต่อ้งการ
ในช่วงเวลาที่กำาหนด	 เช่น	 เดือนที่แล้ว	 ในขณะที่เจ้าหน้าที่
วางแผนการผลิตอาจจะสนใจขอ้มลูหลกัของกระบวนการใด
กระบวนการหนึง่	และพนกังานตรวจวดัอาจจะสนใจในขอ้มลู
รายละเอียดทางขนาดหรือรูปทรงของชิ้นงาน
											สรปุ			:			เนือ่งจากมกีารนำาระบบอตัโนมตั	ิ					มาใชก้บัการ
ผลิตในเกือบทุกขั้นตอน		ข้อมูลจากการวัดและกระบวนการ
ต่างๆ	จึงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง“เพ่ือท่ีจะรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน	ธุรกิจในทุกวันนี้จึงจำาเป็นต้อง
ผลติผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพสูงขึน้เรือ่ยๆซึง่จะสามารถทำาไดก้็
ตอ่เมือ่ธรุกิจนัน้ๆ	มกีารตรวจสอบกระบวนการผลติทีส่ำาคญั
และปัจจัยต่างๆ	ที่มีผลอยู่ตลอดเวลา	PiWeb	ซึ่งเป็นเครื่อง
มือวิเคราะห์ของเราสามารถท่ีจะตอบโจทย์น้ีให้กับลูกค้าได้”	
โทมัสกล่าว	

	 รู้จักกับ	ZEISS	PiWeb

ZEISS	 PiWeb	 เป็นโซลูชั่นที่ไม่ได้ออกแบบสำาหรับระบบ
หรือบริษัทผู้ผลิตรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะผู้ใช้สามารถ
เลือกแพ็คเกจซอฟต์แวร์ได้ส่ีรูปแบบ	 ได้แก่	 	 ZEISS	PiWeb	 
reporting,	ZEISS	PiWeb	reporting	plus,	ZEISS	PiWeb	
sbs	และ	ZEISS	PiWeb	enterprise	ZEISS	PiWeb	report	
เป็นแพ็คเกจระดับเริ่มต้นที่มอบให้แก่ลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้
จ่ายใดๆ	เมื่อลูกค้าสั่งซื้อระบบเครื่องมือวัดของ	ZEISS	ส่วน	
ZEISS	PiWeb	 reporting	plus	 เหมาะสำาหรับการประเมิน
ทางสถิติและการวิเคราะห์กระบวนการที่เครื่องวัด	 CMM	
ของ	ZEISS	ในแต่ละขั้นตอนการวัด	ZEISS	PiWeb	sbs	เป็น
โซลูชั่นทางธุรกิจท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของบริษัทขนาดเล็ก/กลางโดยเฉพาะ	 โดยสามารถรวมและ
ประเมินข้อมูลจากระบบการวัดต่างๆ	รวมถึงเครื่องมือวัดที่
ไม่ใช่ของ	ZEISS	และอุปกรณ์วัดแบบใช้คนควบคุม	 ไปจนถึง
ข้อมูลจากกระบวนการผลิต	ZEISS	PiWeb	enterprise	เป็น
แพ็คเกจทีค่รบถว้นมากทีส่ดุ	โดยเหมาะสำาหรบับรษิทัขา้มชาติ
ที่มีโรงงานผลิตหลายแห่ง

kolatee Seneechai (kolatee@factorymax.co.th)
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MAXIMIZING PROFIT IN FOUNDRY
เพิ่มผลกำาไรให้โรงหลอมง่ายๆด้วยการลดต้นทุน

Westomat	นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ
กระบวยตกัอตัโนมตัทิีท่ำางานรว่มกบัเตา
พักจัดได้ว่าเป็นระบบที่มีความแม่นยำาใน
การฉีดขึ้นรูปชิ้นงานสูงจึงมั่นใจได้ว่า
ปริมาณอลูมิเนียมท่ีฉีดเข้าแม่พิมพ์นั้น
จะได้ปริมาณที่คงท่ีโดยมีค่าความคลาด
เคล่ือนอยู่ที่±	 1.5	 %	 เท่านั้น อีกทั้ง
สามารถลดคา่การแกวง่ของอณุหภมูใิห้
เหลือเพียง	±2	องศาเซลเซียส

เตาหลอม	 	 StrikoMelter	 	 และเตาฉีด		 
อลูมิเนียม	 	 Westmat	 	 จาก	 บริษัท 
สตริโคเวสท์โอเฟ่นเหมาะสำาหรับโรง
หลอมท่ีให้ความสำาคัญกับการลดการ
สูญเสียความร้อนและเพ่ิมคุณภาพของ 
อลูมิเนียมในระหว่างการผลิตรวมถึงการ
ใช้พลังงานให้เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานอย่างย่ังยืน

ซึ่งเทคโนโลยีที่กล่าวมานี้เป็นเทคโนโลยี
ทีส่รา้งสรรคแ์ละเปน็มติรตอ่ส่ิงแวดล้อม
ตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษสู่
ชั้นบรรยากาศที่มีค่าการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในระดับที่น้อยที่สุด
พร้อมด้วยหลักการทำางานที่มุ่งเน้น
ความพึงพอใจของลูกค้าทำาให้บริษัท 
สตรโิคเวสทโ์อเฟน่เปน็ผูน้ำาระดบัโลกดา้น
เทคโนโลยีการหลอมอลูมิเนียมการพัก
น้ำาอลูมเินยีมและการฉดีขึน้รปูอลูมเินยีม
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีการสูญเสียความ
รอ้นระหวา่งการหลอมอลูมเินยีมและการ
พักน้ำาอลูมิเนียมเหลวหากต้องการอลูมิ
เนียมทีม่คีณุภาพจะตอ้งไมท่ำาใหอ้ณุหภมูิ
ของอลูมิเนียมเหลวเปลี่ยนแปลงก่อน
เขา้สูก่ระบวนการฉดีขึน้รปูเพราะนัน่อาจ
หมายถึงเม็ดเงินท่ีจะหายไป		รวมถึงการ
สูญเสียพลังงานเกินความจำาเป็น

Wissanupong Taebho (Wissanupong@factorymax.co.th)

 โดยทั่วไปแล้วต้นทุนหลักของโรงหลอมนั้นเกิดจากวัตถุดิบและพลังงานที่นำามาใช้ใน
กระบวนการผลิต	ในการใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นจำาเป็นต้องใช้เตาหลอมและการขึ้นรูปชิ้น
งานที่มีประสิทธิภาพรวม	ไปถึงเทคนิคการผลิตที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงช่วยให้ผู้ประกอบการได้
รับผลกำาไรที่ดีที่สุดลดอัตราการใช้พลังงานลดอัตราการสูญเสียวัตถุดิบเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	และลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างยั่งยืนสามารถการัน
ตีได้จากอัตราการคืนทุนในระยะสั้นที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผลิตได้ดีที่สุด
	 ด้วยประสบการณ์การของบริษัทสตริโคเวสท์โอเฟ่น	 ในการเป็นผู้นำาเทคโนโลยีชั้นสูง
สำาหรับ	 โรงหลอมมาตรฐานเยอรมัน	 สามารถเปรียบเทียบตัวเลขบางส่วนได้ว่า	 เมื่อใช้เตาหลอม	 
StrikoMelter	 จะสามารถป้องกันการสูญเสียอลูมิเนียมระหว่างกระบวนการหลอม	จากปกติ	 3%	
เหลือเพียง	 1.5%	 เมื่อเทียบกับเตาหลอมอื่นๆ	 	 ทั้งยังใช้พลังงานเพียง	 489	 กิโลวัตต์	 ต่อการ 
หลอมอลูมิเนียม	1	ตัน		สำาหรับเตาฉีดอลูมิเนียม
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ข้อมูลเครื่องมือตัดของ INGERSOLL 
พร้อมแล้วสำาหรับการใช้งานบน MachiningCloud

	 MachiningCloud	จะเป็นช่องทางใหม่ให้กับลูกค้าของ	 INGERSOLL	 ในการเรียกดูข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบดิจิตอล	 ซ่ึง
จะช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสำาหรับงานผลิตแต่ละประเภทความสามารถในการเข้าถึง
ขอ้มูลระบบเครือ่งมือท้ังหมดตัง้แตอ่ดตีจนถึงปจัจบุนั	โดยไมต่อ้งยุ่งยากกบัการเปดิหาขอ้มลูจากแคต็ตาลอ็กฉบับพมิพ	์หรอื
การต้องเข้าเว็บไซต์หลายแห่งเพื่อหาระบบเครื่องมือที่เหมาะที่สุดกับงานคือสิ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่วยให้
ลูกค้าได้รับข้อมูลที่แม่นยำามากขึ้นโดยเพียงแค่ดาวน์โหลดรายละเอียดการใช้งานและข้อมูลทางขนาดและรูปทรงโดยตรงลง
ในซอฟต์แวร์ของโรงงาน	เช่น	ซอฟต์แวร์	CAM	ซอฟต์แวร์จำาลองการทำางาน	และซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องมือ

	 “การที่ลูกค้าของ	 	 INGERSOLL	 	สามารถที่จะป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับซอฟต์แวร์ของโรงงาน	จะทำาให้
ลูกค้าได้รับประโยชน์เหนือกว่าการใช้แค็ตตาล็อกฉบับพิมพ์และเว็บไซต์ต่างๆ					อย่างมาก					เนื่องจาก					MachiningCloud			
ช่วยให้ลูกค้าไม่จำาเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองอีกต่อไป”	 	 	ปิแอร์-ฟรังซัวส์	ทาวาร์ด	 	 	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสของ			
MachiningCloud		กล่าว		“การค้นหาเคร่ืองมือตัดท่ีเหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและการลดระยะเวลาท่ีใช้ในการประกอบเคร่ืองมือ
ท่ีจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดคือส่ิงท่ีจะช่วยให้ลูกค้าสามารถประหยัดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานภายในโรงงานได้”

	 ข้อมูลเกี่ยวกับ	 INGERSOLL	Cutting	Tool	Company	 INGERSOLL	Cutting	Tool	Company	 	 	คือผู้นำาระดับโลก
ในด้านการออกแบบและผลิตเครื่องมือตัดแบบเม็ดมีดทั้งแบบมาตรฐานและพิเศษ	 	 	 	 สำาหรับงานตัดเฉือนโลหะทุกประเภท						 
โดยนอกจากจะเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ในด้านการกัดประสิทธิภาพสูงและระบบเครื่องมือพิเศษสำาหรับงานวิศวกรรม
เฉพาะทางแล้ว	 	 INGERSOLL	 	ยังมีผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือตัดเฉือนโลหะสำาหรับทุกอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน	ผลิตภัณฑ์ของ	 
INGERSOLL	ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	 โดยมีเครื่องมือครอบคลุมตั้งแต่การกัด	การเจาะ	การกลึง	การสลัก	ไปจนถึง
เครื่องมือคาร์ไบด์	 บริษัทมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการพัฒนาและการผลิตเครื่องมือพิเศษเฉพาะทางตามความ
ตอ้งการของลกูคา้แตล่ะราย	ประสบการณ	์ความเขม้งวดในการตรวจสอบคณุภาพ	และนวตักรรมของ	INGERSOLL	คอืส่ิงที่
ทำาใหล้กูคา้มัน่ใจไดถ้งึเครือ่งมอืตดัท่ีมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	คณุสามารถดขูอ้มูลเพิม่เติมไดท้ี	่http://www.ingersoll-imc.de/

	 MachiningCloud	ผู้ให้บริการด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่อง
มือตัด	 เคร่ืองจักร	 CNC	 และระบบจับยึดเครื่องมือมีความยินดี
เป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งว่า	 	 วันนี้ข้อมูลเครื่องมือตัดของ	 INGER-
SOLL	 ได้ถูกนำามารวมไว้ในบริการของ	MachiningCloud	 แล้ว	 
Ingersoll	 เป็นผู้ออกแบบและผู้ผลิตเครื่องมือตัดแบบเม็ดมีดท้ัง
แบบมาตรฐานและพิเศษสำาหรับงานตัดเฉือนโลหะทุกประเภทโดย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีในระบบของ	 	MachiningCloud	 เป็นข้อมูล
ของเครื่องมือแบบเมตริกสำาหรับตลาดยุโรป

Somboon Yanyongsatiman(Somboon@factorymax.co.th)
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ข้อมูลเกี่ยวกับ MachiningCloud
	 MachiningCloud	 เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นในด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลในอุตสาหกรรมการผลิต	 โดยมี
เปา้หมายในยกระดบัประสทิธภิาพการทำางานให้เขา้สูย่คุใหม่	แอพพลเิคชัน่ผา่นระบบคลาวด	์ทรพัยากรขอ้มลูบรกิารความรูแ้ละ
ขอ้มลูผลติภณัฑแ์บบดจิติอลจากบรษิทัผูผ้ลติชัน้นำาของโลกในดา้นเครือ่งมอืตดั	เครือ่งจกัร	ระบบจบัยดึ	และผลิตภณัฑ์เฉพาะ
ทาง	คือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน	ผ่านทางการรับ-ส่งข้อมูลไปยังโรงงานในยุคปัจจุบัน	ซึ่งต้องมีการใช้
ข้อมูลในปริมาณมหาศาล

	 สำาหรับบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือตัดและลูกค้า	แอพ	MachiningCloud	คือคำาตอบของยุคอุตสาหกรรม	4.0	โดยช่วย
ให้สามารถเรียกดูข้อมูลและความรู้ล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือตัด	 เลือกเครื่องมือตัดได้อย่าง
รวดเร็ว	 รวมทั้งยังรองรับข้อมูลโปรแกรม	 CNC	การจำาลองการทำางาน	 และกระบวนการทำางานต่างๆ	 ภายในโรงงาน
อีกด้วย	MachiningCloud	 ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลจากผู้ผลิตชั้นนำาของโลก	 และสามารถค้นหาเครื่องมือที่เหมาะที่สุด
สำาหรับการทำางาน	โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการเปิดหาข้อมูลในแค็ตตาล็อกฉบับพิมพ์	การต้องโทรศัพท์สอบถามข้อมูล	และ
การต้องหาข้อมูลจากเว็บไซต์จำานวนมาก	พร้อมทั้งยังช่วยลดภาระของการต้องพิมพ์ข้อมูลเครื่องมือลงในซอฟต์แวร	์
CAD/CAM	ด้วยตนเอง		คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ			MachiningCloud			โซลูชั่นอัจฉริยะสำาหรับการผลิตและ
อุตสาหกรรม	4.0	ได้ที่	www.machiningcloud.com
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XEBEC
	 การรอคอยสิ้นสุดลงแล้ว	 	หลังจากล้อแปรงของเราได้ออกวางจำาหน่ายในตอนนี้	ล้อแปรงรุ่นนี้ช่วยให้
สามารถเข้าถึงครีบที่ด้านข้างของผิวงาน	ซึ่งเป็นครีบที่ลบคมออกได้ยากหากใช้แปรง	XEBEC	รุ่นที่มีอยู่เดิม	
นอกจากนี้	แปรงรุ่นใหม่ยังสามารถใช้ได้กับงานในรูปแบบอื่นๆ	เช่น	การลบคมที่ยอดฟันเกลียวสกรู

ส่วนประกอบและลักษณะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

วิธีการตั้งค่าการใช้งาน

ใส่ก้านเข้าในชุดแปรง	แล้วยึดไว้ด้วยสกรู

แปรงและกา้นมจีำาหนา่ยแยกกนั		โดยสำาหรบัครัง้แรก		จะตอ้งสัง่ซือ้ทัง้แปรงและกา้น	หลังจากน้ัน
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปรงใหม่	ให้สั่งซื้อเฉพาะชุดแปรง

Songphon Chongsathienpap (Songphon@factorymax.co.th)



TECHNOLOGY UPDATETECHNOLOGY UPDATE

METALWORKING UPDATE 13

วิธีการปรับระยะกินลึก

1. เริ่มการใช้งานครั้งแรก 
   ตั้งค่า	Depth	of	cut	:	0.3	มม.

2. หลังจากใช้งานไปแล้ว 50 ชิ้นงาน    
				แปรงสึกหรอ	:	0.1	มม.
				ฉะนั้นค่า	Depth	of	cut	:	0.2	มม.

	 แปรงรุน่นีม้คีวามแตกต่างจาก	XEBEC	Brush	Surface	โดยชดุขนแปรงบนลอ้จะมคีวามแขง็สงู
มาก	และเนื่องจากขนแปรงแข็ง	การใช้ระยะกินลึกมากจึงอาจส่งผลให้แปรงหักได้	ดังนั้น	จึงควรเลือก
ใช้ระยะกินลึกน้อยตามที่ระบุในค่าการตัดข้างต้น	นอกจากนี้	เนื่องจากใช้ระยะกินลึกได้น้อย	จุดสำาคัญ
ในการปรับใช้กับสายการผลิตขนาดใหญ่คือ	การเขียนโปรแกรมออฟเซ็ต	CNC	อย่างถูกต้อง

3. การตั้งค่าโปรแกรม Offset                
					ตั้งค่า	Offset	0.1	มม.	ทุกๆ	50	ชิ้นงาน
					ค่า	Depth	of	cut	จะกลับมาเท่ากับ	0.3	มม.

ลักษณะชิ้นงาน
วัสดุชิ้นงานที่ใช้ได้
ใช้ได้กับวัสดุทุกชนิดไปจนถึงวัสดุตัดเฉือนยากและวัสดุแข็งพิเศษ
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