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Manufacturing interactive 
communication platform : 4.0
All data one platform for 
Industry 4.0

Ejector Hole สามารถทำได
อยางงายดาย ดวยดอกสวาน 
Toglon Hard Drill

สุดยอดว�วัฒนาการเทคโนโลยีระบบการจับยึด 
(Holder System) ของบร�ษัท MST

สุดยอดนวัตกรรมกำจัดกลิ่นของ “Shuman” ผูผลิต
เคร�่องกำจัดมลพิษทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม จากประเทศญี่ปุน

บรรยากาศสัมมนาบร�ษัท FACTORY MAX 2018

D’Andrea ผูนำเทคโนโลยีดานการควบคุมคุณภาพ
ในขั้นตอนการทำรูทุกประเภท จากประเทศอิตาลี

ตกแตงช�้นงาน และการลบคร�บอยางมืออาช�พดวยเทคโนโลยี 
Ceramic Fiber Stone จาก XEBEC
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� สว�สด�คร�บ� �พบก�นอ�กคร��งก�บเทคโลย�ของโลกด��จ�ท�ล�ซ��งไปไวมา
ไวเคลื�อนท��ไม�ม�หยุด� องค์กรจ�งจ�าเป็นต�องปร�บต�วให �ท�นตามเทรนด์�การ
พ�ฒนานว�ตกรรมเพื�อต�อยอดธุรก�จบนการแข�งข�นท��รวดเร�วและรอบด�าน�
จ�งจ�าเป็นอย�างย ��งท��ต�องให�ความส�าค�ญต�ออุตสาหกรรม�4.0�เพื�อข�บเคลื�อน
การพ�ฒนาประเทศในทุกๆด�าน�การน�าเทคโนโลย�ด�จ�ท�ลและอ�นเทอร์เน�ตมาใช�
ในกระบวนการผล�ตส�นค�าและม�จุดเด�นคือสามารถเชื�อมความต�องการของ
ผู�บร�โภครายบุคคลเข�าก�บกระบวนการผล�ตส�นค�าได�โดยตรง� จะสามารถ
ผล�ตของหลากหลายรูปแบบท��แตกต�างก�นได�เป็นจ�านวนมากในเวลาพร�บตา
เด�ยว� โดยใช�กระบวนการผล�ตท��ประหย�ดและม�ประส�ทธ�ภาพด�วยเทคโนโลย�
ด�จ�ท�ลครบวงจร�โดยบร�ษ�ท�แฟ็คทอร���แม๊กซ์�พร�อมท��จะสน�บสนุนและให�ค�า
ปร�กษาทุกท�านท��เข�ามาชมส�นค�าและเทคโนโลย�ใหม�ๆ�ของบร�ษ�ท�ในงานแสดง
ส�นค�า�Intermold�2018�Booth�No.�2C01�Hall�102�ณ�ไบเทค�บางนา�
นะคร�บ� ส�าหร�บท�านท��พลาดโอกาส�สามารถต�ดต�อสอบถามรายละเอ�ยด
เพ��มเต�มได�ท��ฝ่ายขาย�โทร.�02-759-9100�บร�ษ�ทเราพร�อมท��จะให�ค�าปร�กษา
ตลอดเวลาคร�บ�
�� ��ส�าหร�บฉบ�บน��� เราน�าเสนอบทความท��เก��ยวข�องก�บเทคโนโลย�ใหม�ๆ�ใน
คอล�มน์�ได�แก���Manufacturing�interactive�communication�platform:�
I4.0,�All�data�one�platform�for�Industry�4.0,�Ejector�Hole�สามารถ
ท�าได�อย �างง �ายดาย�ด�วยดอกสว�าน�Toglon�Hard�Drill,�และบทความอื�นๆ�
ท��น�ามาเสนออ�กมากมายภายในเล�ม�ท��งน��ท�านย�งสามารถเข�าชมโปรโมช��นและ
ข�าวสารใหม�ๆ�ผ�านทางเว�บไซต�์www.factorymax.co.th�หรือเฟสบุ๊คโดย
สามารถแสกน�OR�Code�จากภาพด�านล�างน��ได�เลยคร�บ�แล�วพบก�นใหม�ใน
ฉบ�บหน�า�สว�สด�คร�บ

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

� เราคงเคยได�ย�นค�าว�า�‘‘Everything�is�under�control�ทุก
ส��งควบคุมได�”�ซ��งอาจจะฟังดูไกลต�ว�เป็นไปได�ยาก�และไม�รู�จะท�าให�
เก�ดข��นได�อย�างไร� แต�ด�วยเทคโนโลย�ในยุค� Industry�4.0�ท�าให�ค�า
น��เป็นจร�งได�อย�างง�ายดาย� � ในช�ว�ตประจ�าว�นเราได�เข�าสู �ยุค� 4.0�
อย�างเต�มต�ว�ข�อมูล�ข�าวสาร�ส�นค�า�และบร�การต�างๆ�ท��เราสนใจ
จะว��งเข�าหาเราผ�านระบบไร�สาย� หร ือโทรศ�พท์มือถือ� ท�าให�เรา
ต�ดส�นใจตอบโต�ก�บข�อมูลท��เข�ามาได�อย�างรวดเร�ว�ม�ประส�ทธ�ภาพ��
มากกว�าในอด�ต

� Real � time� data� :� ปัจจุบ�นเราสามารถเชื�อมโยงข�อมูล
จากเครื�องจ�กรหรืออุปกรณ์ต�างใน โรงงานท�� เราต �องการ
ทราบสถานะแล�วรายงานผลมาให �เราทราบได �แบบว�นาท�ต�อ
ว�นาท� � ท� าให� เราไม�พล าดข �อมูลส�าค�ญในการผล�ตอ�กต �อไป��
� Sensor� :� การร�บข�อมูลต�างจากเครื�องจ�กรและอุปกรณ�์
เราสามารถต�ดต��ง�Sensor�ชน�ดต�าง�ๆ�เพื�อร�บค�าและส�งมาท��ฐาน
ข�อมูลส�วนกลางได���Rexroth�XDK�8�in�1�sensor�kit�ม��Sensor�
8�ชน�ดรวมอยู� ในต�ว�และย�งสามารถร�บส�ญญาณจากเครื�องจ�กร
และอุปกรณ์ได�

บรรณาธ�การ

Active�cockpit:�เมื�อเราทราบข�อมูลส�าค�ญจากกระบวนการผล�ตแล�ว�เรา
จ�าเป็นต�องม�การประสานงานก�บหน�วยงานต�างๆ�Rexroth�จ�งได�ออกแบบ
ระบบ� Interface� ท��สามารถสื�อสารก�บทุกหน�วยงานได�โดยใช�� Platform�
เด�ยวก�น
-� Active� cockpit � สามารถต�ดต�� งใ นพื�นท��การท�างานใน โรง งาน��

เพื�อความสะดวก�และคล�องต�วในการท�างาน
-� เมื�อเก�ดสถานการณ์ข��น� ท�มงานท��เก��ยวข�องสามารถเร�ยกดูข�อมูล

ท��งหมดท��จ�าเป็นผ�าน�Active�cockpit�และประชุมหาทางออกได�ท�นท�
-� Active� cockpit� ใช�ระบบท�ชสกร�น� ท�าให �ผู�ใช�งานสามารถเข�ยน� หรือ

บ�นท�กข�อมูลการประชุม�หรือข�อค�ดเห�นต�าง�ๆ �ในรูปแบบกราฟฟิค�สามารถ
บ�นท�ก�และส�งให�ผู�เก��ยวข�องได�ท�นท�
-� เพื�อเพ��มประส�ทธ�ภาพในการสื�อสาร� Active� cockpit� สามารถใช�ร�บ

ส�ง�email� ,�Whiteboard�เพื�อเข�ยนหรือวาด�ฯลฯ�ซ��งท�าให�การประชุมท��
ต�องการการสนทนาและตอบโต�ท�าได�อย �างง�ายดาย
-�สามารถเชื�อมต�อก�บระบบ�ERP�หรือ�MES�เพื�อใช�ข�อมูลต�างๆ�ร�วมก�น



www.factorymax.co.th
METALWORKING UPDATE3 TECHNOLOGY UPDATE

Ejector Hole สามารถทำไดอยางงายดาย ดวยดอกสวาน Toglon Hard Drill

� ในกระบวนการผล�ตแม�พ�มพ์น��นม�หลากหลายกระบวนการด�วย
เช �นก�น� นอกจากการข��นรูปเหล�กให�ได �ขนาดและรูปร�างท��ซ�บซ�อนเพื�อให�
สอดคล�องก�บล�กษณะของช��นงานตามท��ต �องการแล�วน��น� ย�งอ�กหน��ง
กระบวนการท��ส�าค�ญอ�กอย�างหน��งคือ� กระบวนการเจาะร�ู Ejector� Pin��
(รูเข�มกระทุ�งส�าหร�บผล�กช��นงานออกจากแม�พ�มพ์เมื�อผ�านกระบวนการ
ฉ�ดเร�ยบร�อยแล�ว)� ซ��งในปัจจุบ�นลูกค�าหลายๆท��� ต�องพบก�บปัญหาในการ
ท�างานในส�วนน��อยู�อย�างมาก� เนื�องจากเหล�กท��น�ามาใช�ผล�ตแม�พ�มพ์ส�วน
ใหญ�น��นจะเป็นเหล�กชุบแข�งท ��ม�ค�าความแข�งสูงมาก� ท�าให� เป ็นเรื�องท��ยาก
มากท��จะให�ดอกสว�านท��วไปน��นมาเจาะรูบนเหล�กแม�พ�มพ์ด�งกล�าวได�� ลูกค�า
เหล�าน��นจ�งต�องเปล��ยนไปใช�กระบวนการอื�นๆ�อาท�เช�น�กระบวนการ�Super�
Drill�ร�วมก�บการ�Wire-Cut�หรือเจาะน�าไปชุบแข�งแล�วน�ากล�บมาเจาะและร�ม
เมอร์อ�กคร��งหน��ง� แต�ส��งท ��ลูกค�าท�าอยู�น ��นคงจะไม�ตอบโจทย์ในเร ื�องความ
สามารถในการแข�งข�นปัจจุบ�นเป็นแน�� � ท��งในเรื�องของเวลาในการผล�ตและ
รวมไปถ�งต�นทุนด�วยซ��า

� จากต�วอย�างข�างต�นน���จะเห�นก�นแล�วนะคร�บว�า�การเจาะรูบนเหล�ก�
SKD11�ท��ม�ค�าความแข�งถ�ง�60HRC�ขนาดดอกสว�าน�2.0�mm�เจาะล�กถ�ง�
41�mm�ใช�เวลาเพ�ยงแค��30�ว�นาท�เพ�ยงเท�าน��นคร�บ�ทุกท�านคงจะเห�นก�นแล�ว
นะคร�บว�า�Toglon�Hard�Drill�จะเข�าไปช�วยในส�วนไหนได�บ�าง�ไม�ว�าจะเป็นการ
ลดข��นตอนและเวลาในการผล�ตแม�พ�มพ์ของทุกท�านลงไปได�อย�างแน�นอน�แต�
หลายคนคงย�งก�งวลในเรื�องของอายุการใช�งานของทูลอยู�� เนื�องจากเจาะ
เหล�กท��ม�ค�าความแข�งเยอะขนาดน��นจะสามารถเจาะได�ก��รู�ปัจจุบ �นได�ม�ลูกค�า
มากมายท��งในเมืองไทยและประเทศญ��ป ุ่นพ�สูจน์แล�วว�า���สามารถท�าได�จร�ง�
และสามารถเจาะได�หล�กหลายร�อยรูก�นเลยท�เด�ยว� (ข��นอยู �ก�บความล�ก
และว�สดุท��น�าไปใช�เจาะ)� นอกจากน��ในส�วนของต�นทุนน��นเหลือเพ�ยงแค�หล�ก�
ส�บบาท�เพ�ยงเท�าน��น

� ดอกสว�านส�าหร�บเจาะเหล�กแม�พ�มพ์ท��ม �
ค�าความแข�งประมาณ� 35-72HRC� ท��ออกแบบ
ให�ม�ฟ ันถ�งสามฟัน� และด�ไซน์พ� เศษเหนือใครให�
ทูลม�ความแข�งแรงท�าให�สามารถเจาะเหล�กชุบ
แข�งได�อย �างง �ายดาย� แล�วย�งได�คุณภาพผ�ว
ของรูท��ด�เย��ยม� และสามารถควบคุมค�า� Toler-
ance� ในระด�บ� H7� ด�วยดอกสว�านดอกเด�ยว
เพ�ยงเท�าน��น� ไม�ต�องพ��งการร�มเมอร์ใดๆท��งส��น���
Toglon�Hard�Drill�ม�ขนาดให�เลือกใช�งานขนาด
เส�นผ�านศูนย์กลางทูล�ต��งแต��0.8-6.0�mm�และ
ความยาวทูล�10xD,�20xD� และ�30xD�ก�นเลย
ท�เด�ยว�ท��งน��เพื�อการเจาะท��แม�นย�า�(Positioning)�
แนะน�าให� ใช�งานควบคู�ก�บดอกสว�านน�าศูนย์รุ �น�
Toglon�Hard�SP��(IWATA�TOOL)

�����������������
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การตกแตงช�้นงาน และการลบคร�บดวยเซรามิกสโตน

TECHNOLOGY UPDATE

� ส� าหร�บเ รื�องราวท��ผมน�ามา เสนอในว�นน�� เป ็น เรื�อ งการน�า�
เซราม�กสโตนน�ามาใช� ในการตบแต�งช��นงาน� Polishing� และการลบคร�บ��
Deburring� ผมขออนุญาตน�าเข�าสู �เ นื�อหาเลยคร�บ� เซราม�คไฟเบอร์
สโตน� น��นเป ็นชื�อทางการส�าหร�บผล�ตภ�ณฑ์ชน�ดน��� แต�ผู � ใ ช�อาจจะม�
การเร�ยกต�ดปากเป็นชื�ออื�นเช �น� “ซุปเปอร์สโตน”� ซ��งความจร�งแล�ว��
“ซุปเปอร์สโตน”� เป ็นชื�อทางการค�าของผู �ผล�ตหน��งในประเทศญ��ปุ่น�
ส�าหร�บการน�าไปใช �งาน� ส�วนใหญ�ม�กจะน�าเซราม�คไฟเบอร์สโตนไปใช�ใน
ขบวนการเก�บผ�วข��นสุดท�ายของแม�พ�มพ์เท�าน��น� เนื�อหาท��จะน�ามาเล�าสู�ก�น
น��น� ว�ตถุประสงค์เพื�อท��จะท�าให�เราเข�าใจถ�งการน�าเซราม�กสโตนไปใช�งานได�
หลากหลายกว�าท��เราอาจทราบมา� เนื�อหาน��ผมขออนุญาตน�าข�อมูลของ
บร�ษ�ท�XEBEC�TECHNOLOGY�จากประเทศญ��ปุ่น�มาน�าเสนอในว�นน��นะคร�บ�

โครงสร�าง�(Structure)�รูปร�างของเซราม�คไฟเบอร์ท��น�ามาใช�ม��2�รูปแบบ�คือ
1.�ชน�ดแบน�(Stick�type)
ว�สดุท�ใช� ในการข�ด� ท�ามาจาก� Alumina� fiber� ประสานด�วยต�วประสาน��
Binder� ซ��งท�าหน�าท��ม�ดรวม� alumina� fiber� ก�นเข�าไว �และเร�ยงต�วเป็นแนว
ยาวด�งรูป� โดยท��ด�านปลายของว�สดุจะท�าหน�าท��เป ็นคมต�ดซ��งใช�ในการข�ด
ถูช��นงาน
2.�ชน�ดแท�งกลม�(Rod�type)
ว�สดุท�ใช�ในการข�ดและต�วประสาน�จะเหมือนก�บชน�ดแบน�(Stick�type)�แต�
การเร�ยงต�วจะแตกต�างก�นโดยว�สดุข�ดจะเร�ยงต�วถ�กไขว�เหมือนเส�นเชือก�
(Braided�Structure)*�โดยท��สามารถใช�ส�วนปลายและด�านข�างของว�สดุท�า
หน�าท��ในการข�ดถู

การน�าไปใช้งาน�(Application)

1.� ใช� ในงานข�ดผ�วช ��นงานท��ต�องการความละเอ�ยดสูงไม�ว�าจะเป็น�
ผ�วเร�ยบ�ผ�วท��ม�ส�วนโค�งเว�า� ร�อง� Rips,�bosses�ของแม�พ�มพ์ทุก
ชน�ด�(โดยเฉพาะแม�พ�มพ์พลาสต�ก)
2.� ข�ดผ�วด�บท��ผ�านกระบวนการ� EDM� มา� (ให�เลือกเซราม�กสโตน�
เบอร์หยาบ�เช�น�#120,�220)
3.�ย�งสามารถลบคร�บช��นงาน
>�ในกรณ�เป็น�Rod�type�ใช�ได�ท��งด�านข�างและด�านปลายในการลบ
คร�บ
>�ในกรณ�เป็น�Stick�type�ใช�ได�เฉพาะปลายเท�าน��น
4.�ย�งสามารถข�ดผ�วลบคร�บในพื�นท��แคบๆ�ท��ห�นข�ดแม�พ�มพ์ท��วไปไม�
สามารถเข�าถ�ง
5.�ใช�ครอบคลุมได�หลายว�สด�ุอาท�เช�น�อลูม�เน�ยม�ทองแดง�เหล�ก�
เป็นต�น
6.�สามารถน�าไปใช�คู�ก�บ�Hand�grinder�ท��งระบบลมไฟฟ้า�รวมท��ง
เครื�องข�ดระบบ�Ultrasonic

ประโยชน์�(Advantage)

1.� ไม�แตกห�กง�าย� (No� breakage)� ถ�งแม�ว �าในชน�ดแบน� stick� type��
จะม�ความหนาเพ�ยง�0.5�mm.�จากความบางของว�ตถุ�ท�าให �สะดวกในการ
ข�ดพื�นท��แคบๆ�เช�น�ร�องร�บ�Rips�ของแม�พ�มพ์พลาสต�ก
2.� ให�ประส�ทธ�ภาพการข�ดท��ยอดเย ��ยม� (Superior �polishing� efficient)�
เนื�องจากเซราม�กไฟเบอร์สโตนเป็นว�สดุท��ไม�แตกห�กง�ายถ�งแม�จะน�าไปใช�คู�ก�บ�
เครื�องข�ดอุลตราโซน�ค,�เครื�องข�ดแบบหมุนท��งระบบลมและไฟฟ้าก�ย�งคงให�
ประส�ทธ�ภาพในการข�ดท��สูงอยู�เหมือนเด�ม
3.� ไม�เก�ดการอุดต�นของเศษ� (No� clogging)� เนื�องจากเซราม�กไฟเบอร์
สโตนจะท �างานในล�กษณะล�บคมต�วเองอย�างสม� �าเสมอในขณะ ใช�งาน�
(self-sharpening)�ท�าให�เป็นไปได�ยากท��จะเก�ดการอุดต�นเของเศษ
4.��ให�คุณภาพของผ�วท��ข�ดได�ม�ความสม��าเสมอ�(Uniformed�fire�finishing)�
เนื�องจากเส�นใย�Alumina�fiber�ม�ขนาดเท�าก�นทุกเส�นใย
5.� ไม�ม�เศษของเส�นใยโผล�จากพื�นผ�วของเซราม�กสโตน� No� chipping�
เนื�องจากเส�นใย�Alumina� fiber� ม�การเร�ยงต�วท��ต�ว� ท�าให�ไม �เก�ดรอยข�ด
ข�วนขณะใช�งาน
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การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน�Efficient�Use

1.�ใช�ส�วนปลายของเซราม�กสโตนข�ดท�ามุม�5�–�45�องศา�ขณะ����
เวลาข�ดบนช��นงาน
2.�ใช�คู�ก�บ�Hand�grinder�ท��งระบบหมุน�Rotating�เป็นรุ�น�Rod�����
type
3.�ใช�คู�ก�บ�Coolant�โดยเฉพาะก�บแม�พ�มพ์พลาสต�ก�(Plastic�� ����
mold)
4.�ในกรณ�ท��ต�องการเปล��ยนแปลงรูปร�างของเซราม�กสโตน�แนะน�า�
ให� ใช �� Electroplated� diamond� file� ในการเจ�ยรเพื�อลดขนาด�
หรือเปล��ยนแปลงรูปร�าง�(ไม�แนะน�าให�ใช�ม�ดเลื�อยในการต�ด)�รายการ
ผล�ตภ�ณฑ์�Product�line�up�XEBEC�TECHNOLOGY�ได�น�า�Alumina�
fiber�rod�มาผล�ตเป็นเซราม�กไฟเบอร์สโตนในหลากหลายล�กษณะ
เพื�อให�ครอบคลุมในการใช�งาน�ด�งน��
1.�Meister�Finish
>�ใช�ในงานข�ดผ�วรวมถ�งการลบคร�บขนาดเล�กก�บว�สดุท��ม�ความ

แข�งแรงต��ากว�า�57�HRc
>�ในเบอร์หยาบ�(Coarse�grit)�ให�ประส�ทธ�ภาพสูงในการลบผ�ว

ด�บท��เก�ดจากกระบวนการ�EDM
>�ม�ท��งชน�ดแบน�Stick�type�และชน�ดกลม�Rod�type
>�สามารถใช�ก�บเครื�อง�Ultrasonic�และเครื�องข�ดชน�ดหมุนได�

2.�XEBEC-Heat�Resistance
>�สามารถทนความร�อนสูงท��เก�ดข��นขณะข�ดได�ถ�ง�100-200�

องศา
>�ให�ประส�ทธ�ภาพท��สูงกว�า�Meister�Finish�เมื�อใช�คู�ก�บเคร ื�องข�ด

ระบบ�Ultrasonic�ม�เฉพาะชน�ดแบน�Stick�type�เท �าน��น

3.�XEBEC�DIAMON
>�ใช�งานเหมือนก�บ�Meister�Finish
>� เหมาะส�าหร�บใช�ก�บว�สดุท��ม�ความแข�งมากกว�า�57�HRc� ได�แก�� คาร์ ไบร์��

เหล�กชุบแข�ง�(SKD,�DC,�Stavax,�HPM,�ASP)
>�ม�ท��งชน�ดแบน�Stick�type�และชน�ดแท�ง�Rod�type

4.�Meister�Finish�(Pencil�type)
>�น�า�Alumina�fiber�มาผล�ตเป ็นลูกบาศก์�ขนาด�0.5�x�0.5�และ�0.9�x�

0.9�โดยใช�ปากกาด�นสอชน�ดกด�0.7�mm.�และ�1.3�mm.�เป็นด�ามจ�บ
>�ใช�ในงานตกแต�งผ�วละเอ�ยดและลบคร�บ�การใช�งานใช�ในล�กษณะการถูท��

เหมาะก�บการท�างานในพื�นท��แคบๆ
>�ม�เฉพาะ�#1200,�#800�เท�าน��น�
5.�XEBEC-Soft�Ceramic�stone
>�เหมาะส�าหร�บการลบรอยขูดข�ด�(Scratches)�ซ��งอาจเก�ดข��นในการผล�ต

ข��นสุดท�ายและไม�ท�าลายผ�วช��นงาน� เนื�องจากต�วม�นเองม�ความยืดหยุ�นต�ว
สูงคล�ายก�บยาง
>� ลบรอยทูลท��เก�ดบน� Copper� EDM�electrode� ได�ด�และย�งให�ผ�วท��ด�

พร�อมก�บผ�วท��เงางามอ�กด�วย�(Shining)
>�เหมาะส�าหร�บการท�าให�ผ�วเงางาม�(Shining)�บนแม�พ�มพ์อลูม�เน�ยม�

และการลบคร�บบน�Copper�EDM�electrode
>� ม�ท�� ง � S tick � type � แล ะ � Rod � type � แต �ม� เ ฉพ าะ � #1200��

��ทุกท�านคงจะเห�นด�วยเหมือนก�บผม�ว�าการใช�งานของเซราม�กสโตน�น��น
ม�หลากหลายจร�งๆ�ไม�ว�าจะเป็น�การเก�บผ�วช��นงานในข��นสุดท�าย�ย�งลบผ�ว
ด�บท��เก�ดจากขบวนการ�EDM�ได�ด��รวมถ�งการลบคร�บขนาดเล�กๆ�ได��และ
เราย�งน�าไปใช�คู�ก�บเครื�องข�ด�Hand�Grinder�ไม�ว�าจะเป็นระบบลมและไฟฟ้า�
รวมถ�งระบบ�Ultrasonic�(เครื�องข�ดไฟฟ้าระบบส��น)





เทคโนโลยีของระบบการจับยึด�(Holder�Technology)

� ปัจจุบ�นระบบการจ�บย�ดทูลได �ม�การพ�ฒนาก�นอย�างต�อเนื�องท��งน��เพื�อให�
เหมาะสมก�บการใช�งานในรูปแบบท��ต�องการ� อาท�เช �น�ความแม�นย�าหรือความเท��ยง
ตรง� คุณภาพของผ�วช��นงาน� รวมท��งคุณภาพของเครื�องจ�กรหรือทูลท��น�ามาใช �
งาน�เพื�อให�เก�ดประโยชน์สูงสุด�ซ��งเทคโนโลย�ของระบบการจ�บย�ด�(Holder�system)��
น��นได�ม �ว�ว�ฒนาการคร�าวๆ�ด�งต�อไปน��
1.�Collet�Holder�:�ซ��งม�ช�วงความแม�นย�า�(Accuracy)�อยู�ประมาณ�5-20�micron
2.�Shrink-Fit�Holder�:�ซ��งม�ช�วงความแม�นย�า�(Accuracy)�อยู�ประมาณ�3-5�micron
� ด�งน��นว �นน��� ผมจะมาน�าเสนอเทคโนโลย�การจ�บย�ดท��เป็นระบบการจ�บย�ดด�วย�
ความร�อนหรือท��เร�ยกก�นว�า�“Shrink-Fit�Holder”�การจ�บย�ดด�วยระบบน��น��นจะใช�หล�ก
การขยายต�ว-หดต�วของว�สด�ุเนื�องจากในการใช�งานจร�งน��นจะต�องม�เรื�องของความ
ร�อนเข�ามาเก��ยวข�อง�คือ�อุณหภูม�ท��ท �าให�เก�ดการขยายต�วน��นเอง�ซ��งเทคโนโลย�ของ
แต�ละค�ายของผู�ผล�ตก�ม�ความแตกต�างก�นออกไปข��นอยู�ว�สดุท��น �ามาใช�ในการผล�ต

� พบว�าช�วงอุณหภูม �ท��ท�าให �ว�สดุเร��มม�การขยายต�วและม�การเปล��ยนแปลง
โครงสร�างเนื�องจากความร�อนม�ความแตกต�างก�นได�อย �างช�ดเจน�ซ��งจะเห�นได�ว�า�
โฮลเดอร์ของบร�ษ�ท�MST�สามารถขยายต�วท��อุณหภูม�ท��ต��ากว�า�อ�กท��งอุณหภูม�
ท��ท� าให� โครงสร�างเปล��ยนแปลงน��นย�งสูงกว�าว �สดุท��น�ามาใช�ผล�ตโฮลเดอร์จากผู�
ผล�ตรายอื�นๆ�ท��งน��� เนื�องจากว�สดุท ��ใช� ในการผล�ตน��นเป็นสแตนเลสชน�ดพ�เศษ�
(PATENTED)�ท�าให�จ�บย�ดทูลท��ท�าจากคาร์ไบด์ได�อย�างแข�งแรงและม�ความเท��ยงตรง
สูง�ซ��งเป็นล�ขส�ทธ��เฉพาะของทางบร�ษ�ท�MST�เท�าน��น�และสามารถขยายต�วได�ด�วย
การให�ความร�อนเพ�ยง�300�องศาเซลเซ�ยสหรือต��ากว�าน��น�อ�กท��งค�าส�มประส�ทธ��
การขยายต�วจากความร�อนสูงกว�าเหล�กธรรมดาถ�ง�1.6�เท�าและย�งสามารถใช�น��า
เพื�อท�าให �เย�นต�วอย�างรวดเร�วได�อ�กด�วย

� ผล�ตภ�ณฑ์ต�วใหม�ล�าสุดของบร�ษ�ท�MST�คือรุ�น�UNO�เป็นผล�ตภ�ณฑ์ท��ม�
ความแม�นย�าถ�ง�1�μm�และม�คุณสมบ�ต�พ �เศษช�วยปร�บปรุงในเรื�องของอายุการ
ใช�งานของทูล� และเหมาะสมส�าหร�บการใช�งานทูลท��ม�ขนาดเล�กก�บเครื�องจ�กรท��ใช�
รอบสูง� (High�Speed�Machining)� จะเห �นได�ว�าผล�ตภ�ณฑ์ด�งกล�าวน��เหมาะสม
ก�บเทคโนโลย�ท��ต�องการความเร�ยบผ�วระด�บนาโน� ซ��งป ัจจุบ�นม�ลูกค�าหลายเจ�าท��
พยายามพ�ฒนากระบวนการผล�ต� เพื�อให�สอดคล�องก�บแนวโน�มก�บเทคโนโลย�ใน
ปัจจุบ�น� ท��งน��เนื�องจากในหลายส�วนของอุปกรณ์หรือเครื�องมือท��ใช� ในการผล�ต
น��นได�ม�การพ�ฒนาอย�างรวดเร�ว�อาท�เช�น�Endmill�CBN,�Diamond�Tool�เป็นต�น

� เป็นต�วอย�างผล�ตภ�ณฑ์�[a]�2-Pieces�Modular�คือ�ม��2�ส�วนท��เป็นคอล
เลทและโฮลเดอร�์ม�ค�าความแม�นย�า�5�μm�[b]�Mono�Series�ม�ค�าความแม�นย�า�3�
μm�[c]�Straight�Arbor�ม�ค�าความแม�นย�า�3�μm�ซ��งข��นอยู�ก�บความเหมาะสมของ
ลูกค�าแต�ละประเภท�เช�น�ความแม�นย�า,�ความหลากหลายของช��นงาน�และความล�ก
ในการก�ดงานของลูกค�า
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� เทคโนโลย�เ พื�อความแม�นย�าสูงจ ากประเทศอ�ตาล���
D’ANDREA� เป ็นผู� น�าระด�บโลกด�านการผล�ตอุปกรณ์เครื�อง
มือกลท��ม�ความแม�นย�าสูงและได�ร�บการยกย�อง� ให�เป ็นท��รู�จ�กใน
ระด�บสากลเก��ยวก�บคุณภาพของผล�ตภ�ณฑ์ต��งแต�การพ�ฒนา
เทคโนโลย�ท��ม�ประส�ทธ�ภาพมากข��นน�บต��งแต�ปี� ค.ศ.1951� เพื�อ
ให �ท�นก�บความต�องการอ�นท�นสม�ยของอุตสาหกรรม� และ
ว�ศวกรรมท��ต�องการความแม�นย�า

� เราม�เป้าหมายในการร�วมพ�ฒนาคุณภาพการผล�ตในโรงงาน
อุตสาหกรรม�เพื�อตอบโจทย์การควบคุมคุณภาพอย�างละเอ�ยดในข��น
ตอนการท�ารูทุกประเภท�เราในฐานะผู�น�าเข�าเทคโนโลย�จากท��วทุกมุม
โลก�จ�งขอน�าเสนอ�D’Andrea�จากประเทศอ�ตาล��ผู�น�าในการควบคุม
คุณภาพรูทุกชน�ด�มาย�งทุกท�าน

� D’Andrea�เป็น�บร�ษ�ทท��ม�แนวทางในการท�ารูอยู�หลากหลายและ
ค�าน�งถ�งเทคโนโลย�ในการผล�ตใหม�ๆ�เพื�อตอบสนองความต�องการใน
การพ�ฒนามาอย�างต�อเนื�อง� อ�กท��งย�งม�การค�นคว�าทางเทคโนโลย�
ข��นสูง� เพื�อพ�ฒนาผล�ตภ�ณฑ์ใหม��ๆ�ตามความต�องการของลูกค�า�

� D’Andrea�ย�งม�การให�ค�าปร�กษาด�านเทคน�คส�าหร�บการท�ารู
ทุกประเภท�และให�บร�การหล�งการขายตลอดอายุการใช�งาน�พร�อม
ท��งร�บประก�นท��ก�าหนดเองเพื�อตอบสนองก�บการแก�ปัญหาในการ
ผล�ตท��เหมาะสมท��สุด

� เป้าหมายของเราและ� D’Andrea� คือการปร�บปรุงค ุณภาพ
ผล�ตภ�ณฑ ์อย�างต� อเนื�องในทุกข��นตอนในกร ะบวนการผล�ตโดย
การควบคุมกร ะบวนการภายในและภายนอกอย�างเป ็นระบบ� ร�บ
ประก�นความส�มพ�นธ์ด�านคุณภาพ� /� ราคาและความพ�งพอใจสูงสุด�
ของลูกค�า
�
� ผล�ตภ�ณฑ์ของ�D’Andrea�ประกอบไปด�วยเครื�องมือในการท�ารู
ท��ม�ความแม�นย�าสูง�ต��งแต�รูท��ม�ขนาดท��เล�กท��สุด�2.5�ม�ลล�เมตร�ไปจนถ�ง
การท�ารูท��ม�ขนาดใหญ��ถ�ง�2.5�เมตร

เรื่อง�“รู”�ไว้ใจเราชาว�Factory�Max



INGERSOLL
CUTTING TOOLS

8.0-19.5 mm Diameter Range
Double Margin Indexable Drill Heads



สุดยอดนวัตกรรมกำจัดกล่ิน Shuman deodorization 
unit eliminate almost every odor.

เคร�่องกำจัดกลิ่น Shuman มีหลายขนาด
เพ่ือตอบสนองความตองการที่แตกตางกัน
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สุดยอดนวัตกรรมกำจัดกลิ่นของ “Shuman” ผูผลิตเคร�่องกำจัดมลพิษทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม จากประเทศญี่ปุน

� ไส�กรอง�Cle� filter�ถูกออกแบบให�ม�ล�กษณะพรุน� และม�รูคล�าย�
ร�งผ��ง� เพื�อเพ��มประส�ทธ�ภาพในการด�กจ�บกล��น� และลดก�าล�งของพ�ดลม
ท�าให �สามารถลดพล�งงานในการท�างานลงได�

� Cle� filter� เป็นไส�กรองชน�ดพ�เศษท��สามารถถอดล�างได��ท�าให�ไม�
ต�องท��งไส�กรองทุกคร��งเหมือนไส�กรองแบบคาร์บอน� ท�าให �สามารถลด
ค�าใช�จ�ายในการเปล��ยนไส�กรองลงได�ถ�ง� 40%�ซ��งอายุของไส�กรองเฉล��ย
จะอยู�ท���3�เดือนถ�ง�1�ปี�ข��นอยู�ก�บปร�มาณกล��นท��ด�กจ�บ

Cle�Quick�เครื�องก�าจ�ดกล��น
ส�าหร�บอุตสาหกรรม�สามารถต�อ
ท�อเข�าก�บเครื�องจ�กรชน�ดต�าง�ๆ�
เพื�อดูดกล��นโดยตรงได�

Cle�Quick�Alpha�เครื�องขนาด
กลาง�เหมาะส�าหร�บดูดกล��นใน
ห�องใช �งานได�ท��งในโรงงาน�บ�าน
พ�กอาศ�ย�โรงพยาบาล�ใช�งานง�าย
เพ�ยงเส�ยบปล��ก�และเป ิดเครื�อง

� Shuman�Cube�เคร��องขนาดเล�กเคลื�อนย�ายง�าย�
เหมาะส�าหร�บดูดกล��นบุหร��และกล��นเหม�นอ�บในรถ�หร�อ
กล��นส�ตว์เล��ยงท��บ�าน

� ในกระบวนการผล�ต� กล��นไม�พ�งประสงค์เป็นหน��งในมลพ�ษทาง
อากาศท��ส�งผลต�อการท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมและส��งแวดล�อม�เช�น�
กระบวนการท�าส�� กระบวนการชุบ� กล��นจากสารหล�อเย�น�กระบวนการ�
EDM� ฯลฯ� Shuman� ผู�ผล�ตเครื�องก�าจ�ดกล��นจากประเทศญ�� ปุ่น� จ�งได�
ค�ดค�นนว�ตกรรมใหม�ในการผล�ตไส�กรองเ พื�อก�าจ�ดกล��นชน�ดพ�เศษ��
(Cle�filter)�ให�ม�ประส�ทธ�ภาพในการก�าจ�ดกล��นสูงกว�าไส�กรองแบบคาร์บอน
ท��วไป�โดยใช�การด�กจ�บกล��นด�วยระบบการด�กจ�บแบบเคม��(Chemical�reac-
tion)�ท��สามารถด�กจ�บกล��นได�เกือบทุกรูปแบบท��ม�ปัจจุบ�น�โดยเฉพาะกล��น
ของสารระเหยและสารเคม�� ท��ไส�กรองคาร์บอนท��วไปไม�สามารถด�กจ�บได�
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เรายังมีสัมมนาอีกมากมายตลอดทั้งป 2018
ติดตอสอบถามขอมูลไดที่

TEL :  02-759-9100 # 2161
E-mai l : events@factorymax.co.thไดตลอดท้ังป 2018 ที่ QR CODE นี้

ทานสามารถเขาไปดูสัมมนาของเรา

บร�ษ�ทแฟ็คทอร��� แม๊กซ์ � ได�ร�วมมือก�บบร�ษ�ทช��นน�าระด�บโลกท��ม�ความ
เช��ยวชาญ�น�าเอาระบบท��รองร�บยุค�Industry�4.0�หลากหลายรูปแบบมา
ต�ดต��ง�และท�างานจร�งท���Taratorn�Pro�Center�สมุทรปราการ�เพื�อให�ความ
รู�ก�บผู�ประกอบการ�ให�ได�ส�มผ�สและทดลองใช�งานจร�ง�เนื�องจากเราก�าล�ง
ก�าวเข�าสู�ยุคท��เร��มม�การเปล��ยนการผล�ตแบบธรรมดาเป็น�Smart�factory�
ท��เชื�อมโยงข�อมูลต�างๆ�ของเครื�องมือและเครื�องจ�กรเข�าหาก�น�และท�างาน
ร�วมก�นอย�างชาญฉลาด�ซ��งเป็นส�วนประกอบส�าค�ญในการควบคุม�และ
เพ��มประส�ทธ�ภาพในการผล�ต

บร�ษ�ทแฟ็คทอร���แม๊กซ�์ร�วมก�บ�บร�ษ�ท�Taegutec�(Thailand)�จ�ดส�มมนา
คร��งน��ข��นเพื�อให�ความรู�ก�บผู�ประกอบการท��ต�องการปร�บปรุงพ�ฒนาการ
ผล�ตอยู�เสมอ�เพื�อให�การผล�ตม�ประส�ทธ�ภาพ�ได�ผลผล�ตท��สอดคล�องก�บ
ความต�องการของตลาด� และความต�องการคุณภาพของผล�ตภ�ณฑ์ท��
สูงข��น

ส�มมนาคร��งน��จ �ดข��น� เพื�อแบ�งปันเทคโนโลย�และองค์ความรู �ด�านการ
ผล�ตในโรงงานอุตสาหกรรมรวมถ�งการฝึกอบรมเช�งปฏ�บ�ต�การก�บผู �
ท��สนใจ� โดยห�วข�อ� Mold�Repairing� Solution� ภายในงานผู�เข �าร�วมได�
พบก�บ� เทคน�คการยืดอายุการใช�งานแม�พ�มพ์� การเชื�อมซ�อม� และแก�
ป ัญหาแม�พ�มพ ์แบบต�างๆ� เทคน�คการข�ดแต�งแม�พ�มพ์� และเครื�องมือ
ท��ม�ประโยชน์อ�กมากมาย� ซ��งเราได�เตร�ยมอุปกรณ์ต�างๆไว � ให�ทุกท�าน��
ได�ส�มผ�ส� และลงมือปฏ�บ�ต�งานจร�ง� เพื�อจะท�าให�ท�านสามารถ� ซ�อมแม�
พ�มพ์ได�ง�ายๆด�วยต�วเอง� เพื�อประหย�ดค�าใช�จ�ายได�กว�า� 30-50%� ต�อปี

Tool�Management�Solution�(TMS)�ทางแฟ็คทอร���แม๊กซ์�จ�ดข��นเพื�อแบ�ง
ปันเทคโนโลย�และองค์ความรู�ด�านการผล�ตในโรงงานอุตสาหกรรมรวม
ถ�งการฝึกอบรมเช�งปฏ�บ �ต�การก�บผู�ท��สนใจ� เพื�อให �ความรู� ในเรื�องของ
การเพ��มก�าล�งการผล�ต�และลดต�นทุน�ด�วยระบบบร�หารจ�ดการทูลอย�าง
สมบูรณ์แบบ�ท�านจะได�พบก�บเทคน�คการบร�หารจ�ดการทูลท��สมบูรณ์แบบ�
ซ��งเราจ�าลองการท�างานจร�งในโรงงาน�ท��งระบบทูล�และเครื�องจ�กร�เข�าก�บ
ระบบ�Industry�4.0

สัมมนาภายใน�บร�ษัท�FACTORY�MAX�2018 Technology�Sharing��Program�2018

Ongoing�to�be�Smart�Factory�4.0

Mold�Repairing�Solution

Tool�Management�Solution�(TMS)

Taeguteconomic�Program
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