Quality Gauge and Tool Co., Ltd.

THE BEST PRICE FOR YOU

COPY & REVERSE ENGINEERING PART & MOULD
MANUFACTURE AND DESIGN

DESIGN

High Precision Work such as,
Machine Parts, Jigs / Fixture, Gauge,
Assembled Gauge, Wear Parts,
Cutting tools and Component in mould
as Cavity, Puch, Die, Insert Etc.

We can design Master Gauge,
Go/Nogo Gauge and Position
Gauge as customer desire.
Maker in Thailand

Quality Gauge and Tool Co., Ltd.
194 Moo 6, Suanluang, Kathumban, Samutsakorn 74110

Tel.
: 034-406-363, 034-410-405
Fax
: 034-406-363
E-mail : marketing@qualitygauge.co.th
marketing.qgtthai@gmail.com
www.qualitygauge.co.th
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า นางสาวจารุณี ภูทอง

62 Chaloemphrakiat Ratchakan Thi 9 Soi 34, Nongbon, Pravate, Bangkok 10250 THAILAND

Tel : 662-7267191-5 Fax : 662-7267197 www.machine-tech.co.th

เครื่องกรองน้ำ

มุ่งมั่นพั ฒนา ผลิตสินค้ามีคุณภาพ
ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าพึ งพอใจ
AUTOMOTIVE PART, STEEL & SPECIAL STEEL, STANDARD COMPONENTS FOR PRESS DIES

เหล็กแผ่น S50C
ตัดด้วยเครื่องเลื่อย

มีความหนา หเลอกตังแต 6 - 120 มม.

เหล็กแผ่น SKD11

มีความหนา หเลอกตังแต 1 - 105 มม.

เหล็กปาดเจียร

สั่งงานได้ตามขนาดที่ต้องการ

มีเกรด 400 50
11 และเกรดอ่น
สามารถปาดเจียรได กวาง 1500 ยาว 000 มม.

เหล็กแผ่น SS400

ชิน
้ ส่วนมาตรฐาน
แม่พิมพ์ ป๊ มโลหะ
ั

ตัดด้วยเครื่อง CNC GAS, LASER, WATER JET

สามารถตัดไดตังแต 1 - 150 มม.

LIND ID: www.sahaautopart.com
Tel : 02-183-8888 (8 Lines), 081-813-0532, 093-662-6365
Fax : 02-183-8880, 02-183-8889
www.sahaautopart.com I E-mail: admin@sahaautopart.com

บร ัท สหออโตพารท อินดัสตร� จํากัด

SAHA AUTOPART INDUSTRY CO., LTD.

หมู 1 ถ.เทพารัก  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10570
388 Moo 1, Theparak Rd., Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 THAILAND.

FACTORY OUTLOOK

สหออ ตพารท อ สตร คอ ร ทท รม
มา ากค ามต ทุม ททา า อยา ไมยอทอ
ตอค าม า าก ค ามสุ การทา า ทมอ
ค ก มาสาค อก ห อ าก ทอ คอ
การ ทา น ่ ที่รัก รัก น ่ ที่ทา ต ต
ส ห อ การส ส ุ อุตสาหกรรม
แมพมพ ไทย หพ าไ า ห า

คุณสถาพร หลีทองหลอ กรรมการ ูจัดการ
Sathaporn Leethonglor Managing Director

www.sahaautopart.com I E-mail: admin@sahaautopart.com
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AUTOMOTIVE PART, STEEL & SPECIAL STEEL, STANDARD COMPONENTS FOR PRESS DIES
Q

ปร ั ค าม ปนมาบร ทั

ารท น ั รี

A

ชีวิต มในสมัยก่อนลำาบากมาก เมื่อทำางานจงไม่กลัว
เพราะเราเคยลำาบากมามากกว่านี้ ตอนเรียนเปนนักเรียนทุน
เรียนจบทางด้านวิศวกรรมเมื่อเรียนจบจงไปสอนใช้ทุน 2 ปี
ในช่วงนัน้ ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนวิศวกร ประกอบกับมีบริษทั
ู้ ลิตชิ้นส่วนรายใหญ่ติดต่อมาให้ไปทำางานจงเปนส่วนในการ
ตัดสินใจลาออกจากราชการมาทำางานบริษัทเอกชน ซ่งเปน
สายงานตรงกับทีเ่ รียนมาและเราชอบ การทำางานทางด้านวิศวะ
เหมือนเปนการท้าทายความสามารถและศักยภาพของเราว่าทำาได้
หรือไม่ได้ เพราะมี ลงานแสดงออกมาเปนรูปธรรมจับต้องได้
ในระหว่างทีท่ าำ งานก็เก็บเกีย่ วความรูอ้ ย่างเต็มที่ และมัน่ ใจว่าเรา
รักงานที่ทำาอยู่นี้ และต่อไปในอนาคตเรามีความสุขที่ได้ทำางาน
ทางด้านนี้ คนอืน่ อาจจะมองว่าลำาบากและมีความไม่แน่นอน แต่
มมองว่าเรารักและสนุกกับงาน ตอนแรกไม่ได้คดิ เรือ่ งการสร้าง
ฐานะต้องรำ่ารวย คิดแค่ว่าทำาแล้วชีวิตเรามีความสุขอยู่กับมัน
ถงปจจุบันนี้ มก็ไม่ได้คิดวางแ นอนาคตไกลๆ แค่ปจจุบันนี้
ราทา ห ทสุ แ อม ่าไ ทา สิ ท รารก แ มุ่ ม
ห ตมททุก
บริษทั สหออโตพาร์ท ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2533 เริม่ จาก
เครื่องกลง 1 เครื่อง เครื่อง Milling 1 เครื่อง และพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจนเปน ู้ ลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สำาหรับแม่พมิ พ์ปมโลหะและพลาสติก ชิน้ ส่วนยานยนต์ ชิน้ ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ ส่วนโลหะต่างๆ ตามแบบทีล่ กู ค้ากำาหนด เช่น
สตริปเปอร์โบลท์ ไดสปริง โดเวลพิน ชุดไกด์โพสท์ พันช์ได หูหวิ้
แม่พิมพ์ชนิดต่างๆ และเครื่องมือต่างๆ เช่น ดอกสว่าน เอ็นมิล
รีมเมอร์ จัดจำาหน่ายเหล็กแ น่ และเพลาทุกชนิด เกรด SS400,
S50 , S D11 เหล็กเจียรนัย ทองเหลือง พลาสติกวิศวกรรม
อลูมิเนียม ทองแดง สแตนเลส

โดยเราได้แยกงานออกเปน 3 กลุม่ คือ 1. ลิตชิน้ ส่วน
ยานยนต์ 2. ลิตชิน้ ส่วนมาตรฐานแม่พมิ พ์ปมโลหะและพลาสติก
3. จำาหน่ายเหล็กเกรดพิเศษและเหล็กปาดเจียร
สหออโตพาร์ ท เรามี เ ครื่ อ งจั ก รที่ ห ลากหลายรองรั บ
การ ลิต จำานวน 100 เครื่อง ประกอบด้วยเครื่องกลงควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องแมชชีนนิ่ง เครื่องเจียรนัยควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องปมโลหะ เครื่องตัดแกสควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ Laser Water Jet เครื่องวัดขนาดชิ้นส่วน และ
บริการ Machine ได้การรับรองมาตรฐาน IS 9001:2000 และ
IS /IATF 16949:2016 และพร้อมให้บริการลูกค้า 24 ชั่วโมง
Q

บร ทั
ก มา

ารท บ กา าน ป รรค
รา ร

A

ในช่วงวิก ตเศรษฐกิจตอนปี 40 มเคยไปอบรมเพื่อ
แก้ไขและก้าวข้ามปญหา ู้บรรยายเคยถาม มว่าทำาไมบริษัท
สหออโตพาร์ท ถงไม่มเี ซลล์วงิ่ หาลูกค้า คุณมัน่ ใจยังไงว่าลูกค้าทีม่ ี
จะภักดีกบั คุณตลอดไป ตอนนัน้ คำาตอบของ มเพียงแต่อธิบายว่า
มเติบโตทำางานมาในสายช่าง มถนัดทำางานภายในโรงงาน
และ มมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานการ ลิตและสินค้าบริการ
ที่มีเปนจุดขาย ดังนั้น ราตอ ทา ห กคามากก ่าพ พอ
ตอ ทา ห กคา ร ท หไ ลูกค้าจะบอกต่อและเพิ่มข้น
ไปเรื่อยๆ มเปนคนที่มุ่งเน้นในการทำางาน มองหาโอกาส มอง
อนาคตข้างหน้า ถ้ามีปญหา มจะวิเคราะห์ปญหาให้รอบด้าน
เพื่อตัดสินใจว่าเราสามารถ ่านหรือแก้ไขได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้
มจะไม่เสี่ยง แต่ถ้าเปนปญหาที่ไม่คาดคิดเอาไว้ก็แก้ปญหา
เฉพาะหน้า
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เรำยดมั่น นน ย ำย ภำพ ม่งมั่นพั นำ ลิตสิน ำมี ภำพ ส่งมอ ตรงเ ลำ ลูก ำพงพอ จ
ในสมัยก่อนการทำางานแม่พิมพ์เหนื่อยมากเนื่องจาก
เครือ่ งจักรยังไม่ทนั สมัยต้องใช้ มี อื มลงมือทำางานเองคนเดียว
ทุกขัน้ ตอน วันหน่งกว่า 16 ชัว่ โมง เราทำางานแม่พมิ พ์เดือนหน่ง
รับได้ไม่กชี่ นิ้ พองานจบคิดว่าจะมีงานเข้าต่อไปไหม จงมาคิดว่า
ถ้าเราไม่อยากเหนื่อยไปตลอดชีวิต จะทำายังไง จงหันมาทำางาน
แมทชีนและ ลิตชิน้ ส่วน โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ ใี ห้เต็มประสิทธิภาพ
ซ่งงานแม่พิมพ์เราก็ยังไม่ทิ้ง เราขยายเปนงานแมทชีน ปจจุบัน
ไม่ได้ทาำ แม่พมิ พ์โดยตรงแต่ ลิตชิน้ ส่วนสแตนดาร์ดทีไ่ ปประกอบ
ในแม่พิมพ์ต่างๆ
Q

น ค การ รา กคาปร ทับ
ปนนาม รรม
รา ทา น ปนรป รรม ามที่ กคา การ
า ร

จัดการวางแ นการ ลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดความสิ้นเปลือง
หรือสูญเปล่า ลดต้นทุนในการ ลิต เพราะสินค้าแต่ชนิดลูกค้า
มีความต้องการจำานวนไม่เท่ากัน และสินค้าแต่ละตัวการ ลิต
ไม่เหมือนกัน เช่น ถ้าสินค้าที่เปน Mass roduction งาน
ลิตยาว เราจะใช้วิธีคัมบัง
วิ ี ารคว คม าร ลิ
ร ั าวั ร
ลิ เม่ มีคา ั่ง เ ิ
เ ่ เ ียว ั
าร ลิ
ยร
ร
เริ่ม ลิ เม่ มี าร าไ ร คา งั่ า ลู คาเ วั า
าร ลิ า มี าร รว
างา เ ม และการ
สร้างสายการ ลิตภายในโรงงานให้เปนการไหลอย่างต่อเนื่อง
ลดความ ิดพลาดและการสูญเสียในการ ลิต
Q

A

มแปรให้เปนรูปธรรมคือ ความรวดเร็ว ลูกค้าจะต้องได้
สินค้าทันตามระยะเวลา คุณภาพได้ตามมาตรฐาน และราคาที่
เปนธรรมโดยเน้นที่กระบวนการ ลิต เช่น การใช้เครื่องจักร
ที่ทันสมัย ใช้โรบอทและนวัตกรรมมาช่วย ที่สำาคัญคือเราใช้
ระบบการ ลิตแบบ T S (To ota roduction S stem)
จนถงปจจุบันนี้เราก็ยังไม่มีเซลล์ออกไปวิ่ง แต่เราพัฒนาระบบ
การติดต่อสื่อสาร ่านโซเชียลมีเดียช่องทางออนไลน์ต่างๆ
ความได้เปรียบ เราพยายามทำาต้นทุนต่อหน่วยให้ตำ่าสุด
เราใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยใช้โรบอทเข้ามาช่วย ในช่วงที่งาน
ด้านยานยนต์เติบโต พนักงานหายากมากโดยเฉพาะเราซ่งเปน
บริษทั เล็ก ส่วนมากคนจะไปเข้าบริษทั ใหญ่ๆ จงเริม่ หาเครือ่ งจักร
ที่มีโรบอทมีระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการ ลิต พัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการทำางาน เพื่อลดคนเราเริ่มตั้งแต่
ตอนนั้น จาก 2-3 เครื่องจนตอนนี้เรามี 60-70 เครื่อง เมื่อมี
การข้นค่าแรงจงไม่ได้ ลกระทบเท่าไร
ในช่วงวิก ตเศรษฐกิจ ปี 40 มี ู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้
คำาปรกษาในการบริหารจัดการทางโรงงาน ที่แต่เดิมเราจะไม่รู้
เลยว่าลูกค้าต้องการซือ้ อะไร จะ ลิตหรือสต็อกสินค้าแต่ละชนิด
จำานวนเท่าไร ถ้าทำาสต็อกไว้ต้นทุนก็จะสูง เราต้องกลับมา
วิเคราะห์ตัวเองทำาประวัติสถิติ โดยใช้ AI มาช่วยทำาสต็อกสินค้า
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การ ทนกับ ทค น ี ร คร่ กั ร ที่
ทน ค า ร ม าคมคา ร ม

น

A

สิ่งสำาคัญเราต้องวิเคราะห์ปจจัยภายในโรงงานของเรา
ว่าเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่นำามาใช้หรือไม่มากกว่าการขยาย
หรื อ พั ฒ นาในบริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ก ารวางแ นล่ ว งหน้ า ใน
ระยะยาว แต่ทางสหออโตพาร์ท มเปนคนดูแลเอง ซ่งส่วนใหญ่
ไม่ได้มีการวางแ นลงทุนเครื่องจักรล่วงหน้า แต่เครื่องจักรใน
โรงงานเราทำางาน Full Time อยู่แล้วจงหาเครื่องจักรที่ทันสมัย
และเหมาะกับงานเพื่อมาช่วยลดระยะเวลาการทำางานของ
เครือ่ งจักรเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน
ในส่วนบุคลากร ู้บริหารระดับสูงหรือ ู้จัดการโรงงาน
เราพัฒนาอบรมข้นมาเองภายในวัฒนธรรมองค์กรของเราคือ
การปลูก งให้พนักงานมีความรักองค์กรเหมือนเปนครอบครัว
เดียวกัน แต่ละแ นกเราจะมีหัวหน้าคุมงาน มี ู้ช่วย มีคน
เซ็ตเครื่อง และที่เหลือเปนระดับโอเปอร์เรเตอร์ ตำาแหน่งไหน
ลาออกมีคนตำาแหน่งถัดไปข้นมาแทนได้ทันที เราใช้วิธีนี้ทำาให้
ปญหาการเข้าออกหรือขาดแคลนพนักงานแทบจะไม่มี

FACTORY OUTLOOK

Q

ก การร บา
ค -1 ทา บร ัท
ารท รับ กร ทบ า รบา

Q

A

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน มี ลกระทบชะลอตัว
มาก่อนประกอบกับช่วงโควิด-19 ระบาด รายรับลดลงรายจ่าย
ยังคงเหมือนเดิม เรามีทุนสำารองอยู่ได้แค่ 3 เดือน ขอวงเงิน
สินเชื่อจากธนาคาร ประชุมเรียกหัวหน้าทุกแ นกมาดูว่าแต่ละ
แ นกยังมีงานอะไรเหลือค้างอยู่บ้าง ตอนนั้นมีนักศกษา กงาน
อยู่ประมาณ 30 คน บางคนก็สมัครใจลาออก โดยแบ่งงาน
หน้าที่กันใหม่ให้ทุกคนทุกแ นกให้มีงานทำา พนักงานที่เกษียณ
ให้สมัครใจเกษียณอายุ เพิ่มวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ลดกะทำางาน
โดยให้เหลื่อมเวลากัน ลดค่าแรงในวันที่หยุดงาน ซ่งขณะนี้เรา
เริ่มได้งานใหม่หลายพาร์ท จงต้องควบคุมราคา ถือเปนสิ่งที่
ท้าทาย เพราะจุดเด่นของเราคือการทำาต้นทุนต่อหน่วยให้ตำ่า
ปจจุบันนี้สภาวะเศรษฐกิจหนักมาก แต่สหออตโตพาร์ทเรามี
ธุรกิจครบวงจรครอบคลุมทั้งระบบอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และ
ชิ้นส่วน จงทำาให้เราสามารถรับงานที่หลากหลายและมีความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคต

มมม
า
า กรรม ม ม ท น นาค
ป นท ทา
ปร ก บการค ร รี ม
ร มรับม า ร

A

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ มีการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอยูต่ ลอดเวลา ทุกคนต้องพยายามพัฒนาตนเองให้ทนั
ต้องทำางานมุง่ เน้นคุณภาพมาตรฐานและราคา จากสถานการณ์
ที่แม่พิมพ์จากต่างประเทศเข้ามาแย่งงานแม่พิมพ์ไทยเราต้อง
พัฒนาหรือเตรียมตัวรองรับความเปลี่ยนแปลง ขยายงานไปสู่
ธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ ซ่งเปนธรรมชาติของธุรกิจ
ถ้าไม่พัฒนาเดินไปข้างหน้าอยู่นิ่งกับที่เราก็จะถอยหลังและ
โดน Disrupt ู้ประกอบการแม่พิมพ์ไทยจะต้องปรับตัว
เพื่ อ แข่ ง ขั น หรื อ สู ้ กั บ เขาให้ ไ ด้ ใ นสภาวะเศรษฐกิ จ ไทยและ
เศรษฐกิจโลกอย่างในปจจุบัน

บรษั ส ออโตพาร์ อนดัสตร จำากัด

SAHA AUTOPART INDUSTRY CO., LTD.

388 Moo 1, Theparak Rd., Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 THAILAND.

หม

ทพารก  ต า สา อ า สา สมุทร ราการ

T
www.sahaautopart.com I E-mail: admin@sahaautopart.com I LIND ID: www.sahaautopart.com
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ดมนำาเพออายยน

ดมบ่อย

เตอนตนเอง ้ดมนำา ลังตนนอน

ไม่จาำ เปนต้องดืม่ นำา้ เฉพาะเวลาทีค่ ณ
ุ รูส้ กกระหาย จะว่าไป
เมื่ออายุเพิ่มข้น ต่อมความรู้สกกระหายนำ้าจะเริ่มเสื่อม ทำาให้
อยากนำา้ น้อยลง ควรสังเกต ริม ปี าก เมือ่ เริม่ แห้ง นัน่ หมายความ
ว่า ร่างกายต้องการนำ้าแล้ว

การดื่มนำ้า 2 แก้วทันที หลังจากตื่นนอน จะช่วยลดภาวะ
ขาดนำ้า และลดความเปนกรดในร่างกาย ระหว่างการนอนหลับ
ยาวตลอดคืน แล้วรอสัก 30 นาที จงกินอาหารเช้า

ดมตามนำา นักตัว
มีวธิ คี าำ นวณปริมาณนำา้ ทีร่ า่ งกายต้องการคร่าวๆ คือ ดืม่ นำา้
คิดเปนแก้ว (แก้วละ 12 ออนซ์) ให้ได้ 1/4 ของนำ้าหนักตัว
เช่น หากมีนำ้าหนัก 40 กิโลกรัม ให้ดื่มวันละ 4 แก้ว แต่หาก
ทำากิจกรรมเยอะ และอยูใ่ นทีท่ มี่ อี ากาศร้อน อาจต้องดืม่ มากกว่า
นัน้

ดมจนปสสาวะ ส
ร่างกายเราจะต้องปสสาวะทุกๆ 3-4 ชั่วโมง และควรเปน
สีใส หากมีสีเหลือง หมายความว่าร่างกายเริ่มอยู่ในภาวะขาด
นำ้า ยิ่งถ้าเปนสีส้มและนำ้าตาล หมายความว่าภาวะขาดนำ้านั้น
รุนแรงแล้ว

ปรับนสัยการดมนำา
หากมีนสิ ยั ไม่คอ่ ยดืม่ นำา้ แนะนำาให้ตงั้ เวลาดืม่ นำา้ ทุก 1 ชัว่ โมง
หรือคุณอาจใช้วิธีจดบันทกสิ่งที่ดื่ม ลงในสมุด หรือไอแพ็ด
จากนัน้ นำา ลลัพธ์มาพิจารณาว่า เพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกายไหม ก่อนจะเพิ่มเติมช่วงเวลาการดื่มนำ้าในวันต่อไป
12
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ดม ้ ด้ครง นงก่อนเ ยง
เพื่อช่วยการทำางานของสมอง เมื่อคำานวณได้ว่า ร่างกาย
ของเราต้องการนำ้าปริมาณเท่าไรแล้ว เราควรดื่มคร่งหน่งของ
ปริมาณดังกล่าว ก่อนเที่ยง เพื่อให้สมอง และร่างกายทำางาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดมนำา แก้ว ก่อนมอกลางวัน และเยน
การดื่มนำ้าในปริมาณดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างระบบการ
ย่อย และระบบการเ า ลาญอาหาร ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้น

อย่าดมนำาขณะกนอา าร
การกินอาหารไป ดื่มนำ้าไป จะลดประสิทธิภาพการทำางาน
ของนำ้าย่อย หากรู้สก ดคอ ขณะกลืนอาหาร ให้ลองเคี้ยว
30-40 ครั้ง ต่อคำา

ที่มา : www.goodlifeupdate.com
ภาพ : www.freepik.com

SPECIAL FEATURE

UKOFSET @ Siam Elmatech

ตำาแ น่งของ ่องระบายอากา เข้า ออก
เพอรักษาอณ ูม นตู้ควบคมเครองจักร
พอดีสอบถามทางวารสารไปว่าถ้าจะเขียนเรื่องที่แปลมา
จากเอกสารต่างประเทศจะต้องทำาจดหมายขอและรอให้ได้รับ
คำาอนุญาตก่อนไหม คำาตอบคือ จะทำาให้ถกู ต้องก็ตอ้ งตามนัน้ และ
มีคาำ ถามกลับมาว่า เขียนข้นมาเองเลยได้ไหม เลยนกได้เรือ่ งหน่งที่
เปนเรือ่ งง่ายๆ เขียนเองจากประสบการณ์ได้ แต่กก็ ลัวว่าจะง่ายไป
จะไม่คู่ควรกับหนังสือหรือเปล่า แจ้งเรื่องราวที่จะเขียนแล้วถาม
กลับไป ก็ได้คำาตอบว่า ได้
เรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งทีไ่ ม่วา่ เวลา า่ นไปนานเท่าไหร่ เทคโนโลยีจะ
ก้าวไกลไปขนาดไหน ก็จะยังคงมีเรือ่ งราวทีต่ อ้ งมาคิดมาพิจารณา
กันอยู่เสมอ คงอีกนานที่จะไม่ต้องคิดถงเรื่องเหล่านี้
มีคำาถามเข้ามาเสมอตอนนำาเสนอขายเครื่องจักร หรือแม้แต่
เครื่องจักรถูกสั่งซื้อไปแล้ว รอติดตั้ง แม้กระทั่งติดตั้งไปแล้ว
ก็ตาม....ว่า “เครื่องต้องอยู่ในห้องแอร์ไหม”
โดยเปาหมายของคำาถามนั้นส่วนใหญ่แล้วมุ่งไปที่อุณหภูมิว่า
ต้องเย็นไหมมากกว่าเปาหมายอื่น ซ่งในความเปนจริง ทาง ู้ ลิต
มักมีแจ้งในรายละเอียดของคุณลักษณะของสถานทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งจักร
เพื่อใช้งานอยู่แล้วในคู่มือ ว่าสถานที่ติดตั้งเครื่องจักรนั้นๆ ควรมี
อุณหภูมิอยู่ในช่วงไหน และสภาวะแวดล้อมเปนอย่างไร

รูปภาพที่ 1
ัว ย่างรายล เ ีย ภาว ว ล ม า ี่ ิ ังเคร่ ง ั ร
า คู่ม เคร่ ง
ยี่

ส่วนใหญ่แล้วถ้าอุณหภูมิของสถานที่ติดตั้งเครื่องนั้นๆ อยู่ใน
ช่วงทีม่ ี คู้ วบคุมอยูห่ น้าเครือ่ งได้แล้วในอุณหภูมติ าำ่ สุดมักไม่มปี ญหา
ต่อเครื่อง แต่ด้านอุณหภูมิสูงสุดแล้ว ที่ 40 องศาเซลเซียสแล้ว
เครื่องจักรยังคงทำางานได้อยู่ ซ่งแน่นอน ในพื้นที่ๆ มีอุณหภูมิสูง
ขนาดนั้น เครื่องจักรมักถูกติดตั้งในห้องแอร์ ไม่ใช่เพราะว่าเครื่อง
ร้อน แต่เพื่อตัว ู้ควบคุมและใช้งานเครื่องเสียมากกว่า
ยังคงอยู่ในเรื่องของต้องอยู่ในห้องแอร์ไหม คำาถามนี้ ู้เขียน
มักตอบว่า ไม่ ง ่ งไม่มี
ล มี า า ่ายเ ไ ี
าไม่ไ ยู่
ง ร ริง คา
ีค งไม่มี เ าคั
(เพราะบางสถานที่ ในห้องแอร์ก็มี ุน) จงนำามาซ่งข้อเขียนเรื่องนี้
.. ตำาแหน่งของช่องระบายอากาศ เข้า-ออก เพือ่ รักษาอุณหภูมิ
ในตู้ควบคุมเครื่องจักร
ภายในตู้ควบคุมนั้นมักมีอุปกรณ์ที่ให้กำาเนิดความร้อนข้นมา
เสมอ จงต้องมีชอ่ งระบายความร้อน ให้อากาศสามารถ า่ นเข้าไป
พาความร้อนออกมาให้ได้ (ความร้อนสามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้สามแบบ
คือ นำา พา แ ร่ งั สี) เราต้องเอาอากาศเย็นกว่า เข้าไปพาความร้อน
ออกมานอกตู้ เราจงต้องมีช่องระบายอากาศเข้า-ออกนี้
เราจะเห็นว่านอกจากจะมีช่องทาง ่านของอากาศเข้าออก
ตู้ควบคุมทั้งรอบๆ ตู้แล้ว ในตู้ควบคุมเองอาจมีตู้หรือส่วนย่อยอยู่
ในนัน้ ทีม่ ชี อ่ ง า่ นแบบเดียวกันนีอ้ กี เช่น ส่วนคอมพิวเตอร์ทตี่ ดิ ตัง้
อยู่ในตู้ควบคุมนั้น ก็จะมีพัดลม มีช่องอากาศ ่านเช่นกัน โดย
ช่อง ่านอากาศนั้น มักอยู่ในตำาแหน่งที่แตกต่างกันออกไป และก็

รูปภาพที่ 2
ี มูล ี่มีเร่ ง ภาว ว ล ม า ี่ ิ ังเคร่ ง ั ร
า คู่ม เคร่ งไวรคั ยี่
วารสารแม่พิมพ์

MOULD & DIE JOURNAL
www.tdia.or.th

13

SPECIAL FEATURE

UKOFSET @ Siam Elmatech
จะมีทั้งแบบมีแ ่นกรอง ุน และไม่มีแ ่นกรอง ุนติดตั้งอยู่กับ
ช่อง ่านอากาศนั้นๆ

ตำาแ น่งต่าง ของ ่อง ่านอากา
อ่ า่ อากา ทมไ สาหร หอากา า่ าก าย อก
าส่ าย ตค คุม
เราจะเห็ น ว่ า ช่ อ ง ่ า นอากาศจากภายนอกเข้ า สู ่ ภ ายใน
ตู้ควบคุมเครื่องจักรนั้นมักจะมีแ ่นกรองเศษ ุนละอองติดตั้งอยู่
ด้วยเสมอ ไม่ว่าในตำาแหน่งนั้นจะมีหรือไม่มีพัดลมอยู่ด้วยก็ตาม
ในตอนเปดเครื่อง พัดลมภายในตู้จะดูดอากาศจากภายนอกเข้าสู่
ตู้ควบคุมทางช่องที่มีแ ่นกรองนี้ ประสิทธิภาพการดูดจะดีที่สุด
เมื่อไม่มีอะไรมาขวางทางลม ฉะนั้นการใส่แ ่นกรองกั้นไว้นั้น
ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเมื่อพูดถงประสิทธิภาพในการดูดอากาศเข้าสู่
ตูค้ วบคุม แต่อย่างไรก็ตามเราคงต้องมีแ น่ กรอง เพราะในอากาศ
รอบกายนั้นอย่างไรก็มี ุน แม้ในห้องแอร์ภายในเวิร์กชอปหรือ
โรงงานจะสะอาดเพียงใด ก็จะมี ุ นละอองปลิว ุ งอยู่แน่นอน
ตำาแหน่งของช่อง ่านเข้าของอากาศนี้ เรามักจะพบว่าอยู่ในส่วน
ล่างๆ ของความสูงของตู้ควบคุม ทั้งนี้เนื่องจากอุปกรณ์ที่สร้าง
ความร้อนข้นมาเมื่อเครื่องทำางานนั้นมักถูกติดตั้งไว้ส่วนบนของ
ตูค้ วบคุมเสมอเพือ่ ให้อากาศทีเ่ คลือ่ นที่ า่ นอุปกรณ์สร้างความร้อน
นั้นเปนตัวท้ายๆ และได้มีโอกาส พา ความร้อนออกไปและ
ออกสู่ภายนอกของตู้ควบคุมได้เร็วที่สุด ไม่พาความร้อนไปสู่
อุปกรณ์อื่นๆ อันนี้ ู้เขียนคิดว่าอาจมาจากอากาศร้อนจะลอยตัว
ข้นสูงอยู่แล้วด้วยเปนตัวส่งเสริมกัน
เมือ่ วันเวลา า่ นไปแ น่ กรองก็จะมีประสิทธิภาพในการกรอง
มากข้น (ใช่วา่ จะดีนะ) เพราะเริม่ มี นเกาะเพิ
ุ
ม่ มากข้นจงทำาหน้าที่
กรองกันเอง และปริมาณอากาศก็จะ ่านแ ่นกรองได้น้อยลง
ดังนั้นปริมาณอากาศที่จะไป พา ความร้อนออกจากอุปกรณ์
ต่างๆ ภายในตูค้ วบคุมก็นอ้ ยลง อุณหภูมริ วมของภายในตูค้ วบคุม

รูปภาพที่ 3
ง ่ ง ่า า า า ภาย
่า เ า ู่ภาย ูคว คม
ภาพ ่าย า เคร่ ง ั รยี่
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เฉลีย่ จะสูงข้นด้วยเช่นกัน อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดที่
ตัวเองนัน้ สร้างความร้อนข้นมาในการทำางาน และต้องการการระบาย
ความร้อนออกจากตัวให้เร็วที่สุดเพราะถ้าร้อนข้น การทำางานจะ
แย่ลง และ ิดพลาด และหยุดทำางานไปในที่สุด (เทียบกับหม้อนำ้า
ระบายความร้อนให้เครื่องยนต์ก็ได้)
นอกจากเรือ่ งง่ายๆ ทีเ่ ข้าใจได้วา่ แ น่ กรองตันอากาศก็เข้าน้อย
ในตู้ก็ร้อนข้นแล้ว ยังมีเรื่องของพัดลมถ้ามีอยู่หลังแ ่น ( ู้คนชอบ
เรียกไส้กรอง ไม่รู้ทำาไม มขอเรียกแ ่นกรองเพราะลักษณะมัน
เปนแ ่นมากกว่า) กรองที่ตันนั้น (ส่วนใหญ่อยู่ในตู้ จงบอกว่าอยู่
หลังแ ่นกรอง) ที่จะมีอาการรับภาระมากข้น ดงกระแสมากข้น
ถ้าเปนพัดลมกระแสสลับตัวใหญ่หน่อย วส์ A ขาด วส์ที่คุม
วงจรมีความเปนไปได้ว่าตัวที่ขาดอาจอยู่ในจุดที่ควบคุมการจ่าย
ไ าไปส่วนสำาคัญที่ต้องใช้ในการทำางานอื่นๆ ด้วย เครื่องจักร
อาจหยุดงานแบบนอกแ นก็ได้ ถ้าเปนพัดลม D ตัวเล็กๆ เปาลม
แค่ eat sink ของ I ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ hip
U ถ้า วส์ที่คุมพัดลมขาด อาจทำาให้เครื่อง แ งค์ เครื่องดับ
ไปเฉยๆ หรือเครือ่ งมีอาการแปลกๆ ประเมินไม่ได้วา่ เปนอะไรกันแน่
หรือเกิด Alarm ไม่สามารถใช้เครื่องต่อไปได้ ต้องหยุดงานเครื่อง
นอกแ นเสียเวลา ทำาให้แ นงานไม่เปนไปตามเปาได้เช่นกัน
ถ้าแ ่นกรองขาด (ก่อนหน้านี้เราพูดถงตัน) ุนก็จะพรั่งพรู
เข้าไปในตูค้ วบคุมไปเกาะตามขาอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ไปขัดขวาง
การระบายความร้อนของพื้น ิวที่ต้องให้อากาศ ่านเพื่อ พา
ความร้อนออกไปจากตัวอุปกรณ์เหล่านั้น และบ้านเราร้อนชื้น
ในอากาศมีความชืน้ สัมพัทธ์สงู อาจเกิดลัดวงจรเล็กๆ ข้นในอุปกรณ์
ทำาให้การทำางานของอิเล็กทรอนิกส์ ดิ พลาดได้เช่นกัน นอกจากนัน้
ุนยังอาจตรงเข้าไปทำาลายตลับลูกปนของพัดลมอีกด้วย ทำาให้
เกิดอาการแบบเดียวกันกับแ ่นกรองตันได้เช่นกัน
่อ ่า อากา ทมไ สาหร หอากา ่า าก าย
ออกส่ าย อก อ ตค คุม

SPECIAL FEATURE

UKOFSET @ Siam Elmatech

รูปภาพที่ 4
ภาพ ร ี่ างา
มา ี่มั ยู่ ล
่า
า ภาย
า
ัว

รูปภาพที่ 5
วง ร มมูล
เรีย าม า ี่ว่า

ง เ

ร

สำาหรับช่อง ่านอากาศที่มีไว้ให้อากาศภายในตู้ควบคุมได้พา
ความร้อนออกไปนอกตูค้ วบคุมนี้ มักจะอยูส่ ว่ นบนๆ ของตูค้ วบคุม
มักอยูใ่ กล้กบั ตัวอุปกรณ์ทมี่ กี ารแ ค่ วามร้อนออกมาในขณะทำางาน
เช่น egenerati e esistor ( reaking esistor) ในเครื่องที่
มี In ertor สำาหรับควบคุมความเร็วมอเตอร์, urrent Limit
esistor ในเครื่อง Electrical Discharge Machine ทั้งเครื่อง
EDM และเครื่องไวร์คัท เครื่อง Super Drill
ลองมาดูภาพของช่อง ่านอากาศจากภายในตู้ควบคุมออกสู่
นอกตู้ควบคุมที่พบเห็นกันได้ในเครื่องจักร ซ่งกล่าวมาก่อนหน้านี้
แล้วว่ามักจะอยู่ส่วนบนๆของตู้ควบคุม อาจมีหรือไม่มีพัดลม ลัก
อากาศออกสู่นอกตู้ก็ได้ข้นกับความต้องการของการออกแบบ
แต่ที่แน่ๆ มักไม่มีแ ่นกรอง
ข้อดของการ ม่มแ ่นกรองปด คอ การระบายออกของ
อากา มประส าพสูงสด ความดันอากา เปน
ดันออกอย่างเดยว น ม่เข้า เมอเครองเปด าำ งาน
แต่เมื่อเครื่อง ปด ล่ะ ..... ositi e ressure หายไป ถ้า
ด้านนอกตู้ควบคุม ไม่มี ุน (ซ่งเปนข้อกำาหนดสภาวะแวดล้อม

รูปภาพที่ 6
ภาพ ่ ง ่า า า
ภาพ า เคร่ ง

ลว ความร
ั ่งาา
ูคว คม
เล

า ูคว คม
ล ไวรคั

ของเครื่องจักรอยู่แล้ว) ก็ไม่มี ุนเข้าไปในตู้ควบคุมตอนเครื่องปด
แต่ถ้าข้างนอกตู้ควบคุมมี ุน ุงกระจายตลอดเวลาล่ะ มันจะมี
โอกาสปลิวเข้าไปในตูด้ ว้ ย เมือ่ เปดเครือ่ งมันก็ไม่ออกไปนอกตูเ้ อง
แต่มันจะไปสะสมอยู่ในที่ๆ ลมนิ่งๆ ในตู้ควบคุม เช่นระหว่างขา
ของ U hips หรือขาอุปกรณีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีช่องระหว่าง
ขาเล็กๆ ได้ และหรือพัดเข้าไปสู่ Unit ที่มีพัดลมดูดลมใน
ตู้ควบคุม เข้าไปในกล่อง Unit เพื่อระบายความร้อนให้ U
บน Main oard ทีอ่ ากาศจะถูกดูดเข้าไปแบบไม่ า่ นแ น่ กรอง นุ
เพราะมันอยู่ข้างในตู้ที่ต้องไม่มี ุนอยู่แล้วตามหลักการออกแบบ
มีเครื่องระบายความร้อนอีกแบบที่ปองกัน ุนละออง ที่มัก
พบมากบนเครื่อง
Machining enter ส่วนใหญ่จะติดอยู่
ด้านหลังของตูค้ วบคุม ซ่งจะใช้กบั ส่วนของตูค้ วบคุมทีไ่ ม่มอี ปุ กรณ์ที่
สร้างความร้อนจำานวนมากเท่านัน้ แต่หากอากาศด้านนอกตูม้ คี วาม
ร้อนสูง อุณหภูมิในตู้ก็จะสูงข้นเช่นกัน เรียก eat Exchanger
อุปกรณ์อีกอย่างที่พบเห็นกันทั่วไป ที่ติดมากับเครื่อง
Machining enter และเครื่องกลง ซี เอ็น ซี (ส่วนใหญ่ใช้รักษา
ระดับอุณหภูมิของนำ้ามันหล่อเย็นสปนเดิล), เครื่อง Wire ut
(ใช้รักษาอุณหภูมิของนำ้า), เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้นำ้ามันไ ดรอลิก
วารสารแม่พิมพ์
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รูปภาพที่ 7

ี่มีพั ลม ู า า เ าไ ่ไม่มี
่ ร ง เ ่ ง า ิ ัง ูคว คม ่ง งไม่มี
ยู่ ลว

รูปภาพที่ 8
ภาพ ง

ยี่

ิ ัง ยู่ ลังเคร่ ง

เปนต้นกำาลังจะใช้รกั ษาอุณหภูมขิ องนำา้ มัน คือเครือ่ งทำาความเย็น
หรือ ooling Unit หรือ hiller Unit เราจะพบว่ามีช่อง ่าน
อากาศเข้า และออก เพื่อไประบายความร้อนให้กับคอยล์ร้อน ว่า
ช่องให้อากาศเข้ามีแ น่ กรอง นุ และช่องอากาศออกเปด า่ นโดย
ไม่มีแ ่นกรอง ซ่งเราจะต้องตรวจสอบและทำาความสะอาดตลอด
เวลาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการ ่านเข้าของอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา
ในข้อเขียนนี้ ู้เขียนนำาเอาภาพตัวอย่างมาจากเครื่องไวร์คัท
เครื่อง EDM และเครื่อง
Machining enter กับเครื่อง
ทำาความเย็น หรือ hiller ที่มีอยู่ในโชว์รูม และหรือบางภาพ
มาจากอุปกรณ์ที่กำาลังทำาการซ่อมอยู่ในบริษัทที่ ู้เขียนทำางานอยู่
และนำาเอาคำาถามที่มักพบเจอในเรื่องสถานที่ที่เหมาะสมในการ
วางเครื่องจักรดังกล่าวมาเปนตัวเปดข้อเขียน ทั้งนี้ เครื่องจักร
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รูปภาพที่ 9
ง ่ ง ่า เ า ง า า
ี่มี ่ ร ง ยู่

รูปภาพที่ 10
า าง ล า ลัง ง
ี่ไม่มี ่ ร ง

ที่แตกต่างกันออกไป อาจมีการออกแบที่ต่างกันออกไปทั้งนี้เพื่อ
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพที่สูงสุดของเครื่องนั้นๆ ทาง
เจ้าของสถานทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ ง ต้องพิจารณาข้อมูลที่ ู้ ลิตเครือ่ งนัน้ ๆ
ให้ ม าให้ ถี่ ถ ้ ว นเพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านเครื่ อ งจั ก รเหล่ า นั้ น ได้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกัน
นอกเหนือจากเลือก หรือเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมตามที่
เครือ่ งต้องการแล้ว การจัดการการบำารุงรักษาเชิงปองกัน มีตาราง
การตรวจสอบและทำาความสะอาดแ ่นกรอง ุนที่เปนระยะเวลา
ที่เหมาะสมก็เปนอีกทางหน่งที่ทำาให้ปญหาที่อาจเกิดข้นได้จาก
การที่เครื่องต้องมีช่อง ่านอากาศตามหัวข้อเรื่องไปได้เช่นกัน

เราเปนตัวแทนจําหนายสินคา RENISHAW
ครบเครื่องเรื่อง
เครื่องมือวัด

ในเมืองไทยมายาวนานกวา 25 ป

- หัวโพรบ CMM / CNC - สไตลัสหัวโพรบ - ชุดจิ๊ก ฟกเจอร วัดงาน

- เครื่องมือสอบเทียบ Laser / Ballbar

- เครื่องมือวัดทูลหัก ทูลลึก

ตดตามข่าวสาร ด้
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การท�านายอายุของชิ้นงาน

ภายใต้การรับภาระพลวัต
ตอนที่

5

การประยุกต์ใช้งานส�าหรับชิ้นงาน
ทดสอบความล้า

่ วข้องได้จาก เรือ
่ ง การท�านายอายุของชิ้นงานภายใต้การรับภาระพลวัต
ท่านสามารถติดตามอ่านบทความทีเ่ กีย
ตอนที่ 1 - 4 ได้ในวารสารแม่พิมพ์ ฉบับที่ 1 - 4 ปี 2563

ขอกล่าวค�าว่าสวัสดีปีใหม่ประจ�าปี 2564 ทีมคอลัมนิสต์
“MOLD & DIE LIKE สาระ” ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหาบูรพกษัตริย์แห่งสยาม
ประเทศทุกพระองค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอ�านวย
อวยพรให้พี่น้องสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
ทุกท่านได้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการ
ประกอบสัมมาอาชีพสิ่งใด ก็ขอให้มั่งคั่งร�่ารวย พบเจออุปสรรค
อันใด ก็ขอให้แก้ไขได้ลุล่วงด้วยดี คิดปรารถนาสิ่งดีๆ อันใด ก็
ขอให้สมความหวังทุกประการ ทุกท่าน ทุกคนเทอญ... สาธุๆๆ
แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าตลอดทั้งปี 2563 ผมร่ายยาวใน
บทความชุด “การท�านายอายุของชิ้นงานภายใต้การรับภาระ
พลวัต” มาถึง 4 ตอนแล้ว หากท่านผูอ้ า่ นหลงลืมตรงไหนอย่างไร
ก็ย้อนกลับไปทบทวนกันบ้าง ระลึกกันอีกหน่อยก็จะดีไม่น้อย
นะครับ ฉบับนี้ต้นปี 2564 เราก็ยังคงเดินเรื่องแห่งสาระใน
บทความชุดเดิมในตอนที่ 5 ตามสไตล์คน LIKE สาระ กันต่อ
นะครับ
ส�าหรับตอนนี้จะว่าด้วยการน�าเนื้อหาตั้งแต่ “โหมด
ของภาระทางกล” ยาวมาถึง “ตัวประกอบความเชื่อมั่นและ
ตัวประกอบเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ” มามิกซ์กัน กลายเป็นเรื่องยาว
ส�าหรับการท�านายอายุของชิ้นงานภายใต้การรับภาระพลวัต

ตรงกับชื่ออนุกรมของบทความกันเลย โดยผมจะเดินเรื่องผ่าน
ตัวอย่างการค�านวณเป็นหลัก โดยมีผังการพิจารณาเป็นดังรูป
ที่ 1 และมีรายละเอียดภาระทางกล ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึง
แรง (Force) โมเมนต์ดัด (Bending moment) และทอร์ก
(Torque) และยังได้จัดแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1. กลุ่มที่ไม่ขึ้นกับเวลา (Time Independence) กลุ่มนี้จะเป็น
ภาระคงที่ (Steady Load) และ 2. กลุ่มที่ขึ้นกับเวลา (Time
Dependence) ในที่นี้ก็คือภาระพลวัตนั่นเอง ส�าหรับภาระ
กลุ่มนี้จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อยๆ ได้แก่ 2.1 ภาระเป็นคาบ
(Periodic Load) 2.2 ภาระไม่เป็นคาบ (Non-periodic Load)
และ 2.3 ภาระแบบสุม่ (Random Load) ในบรรดากลุม่ ย่อย
ทั้งหมดนี้ กลุ่มภาระเป็นคาบจะมีความซับซ้อนน้อยที่สุด และ
สะดวกที่สุดที่จะน�ามาท�านายอายุข องชิ้ น งานภายใต้ ก ารรั บ
ภาระพลวัต อีกความนิยมหนึง่ ในการพิจารณาภาระเป็นคาบ คือ
จะสมมุติว่ามีลักษณะเป็นฟังก์ชันไซน์ (Sinusoidal Function)
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1. ภาระกลับทิศสมบูรณ์
(Completely Reversed Load) 2. ภาระท�าซ�้า (Repeated Load)
และ 3. ภาระเปลี่ยนแปลง (Fluctuating Load) ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 1

การจ�าแนกภาระทางกล

รูปที่ 2

ภาระเป็นคาบ (PERIODIC LOAD)
ข้อสังเกต

1. 𝜎max เป็นค่าบวก และ 𝜎min เป็นค่าลบ
2. ∣𝜎max ∣ = ∣𝜎min ∣

3. 𝜎a = 𝜎max และ 𝜎m = 0
4. 𝜎m + 𝜎a = 𝜎max
(a) ภาระกลับทิศสมบูรณ์ (Completely Reversed Load)
ข้อสังเกต

1. 𝜎max เป็นค่าบวก
2. 𝜎min = 0

3. 𝜎a = 𝜎m =

1
2

𝜎max

4. 𝜎m + 𝜎a = 𝜎max
(b) ภาระท�าซ�้า (Repeated Load)
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รูปที่ 2

ภาระเป็นคาบ (PERIODIC LOAD)
ข้อสังเกต

1. 𝜎max เป็นค่าบวก และ 𝜎min เป็นค่าลบ
2. 𝜎a และ 𝜎m เป็นค่าบวก

3. 𝜎m > 𝜎a

4. 𝜎m + 𝜎a = 𝜎max และ 𝜎min + 2𝜎a = 𝜎max

(c) ภาระเปลี่ยนแปลง (Fluctuating Load)
การบอกลักษณะของภาระเป็นคาบทัง้ สามแบบ นิยมบอก
ใน 2 ส่วนประกอบ คือ 1. ส่วนเฉลี่ย (Mean Part) และ 2. ส่วน
แอมปลิจูด (Amplitude Part) ซึ่งสามารถค�านวณทั้งสองส่วน
ได้ตามสมการ (1) และ (2) ตามล�าดับ และเมื่อน�ามาพล็อต
แยกส่วนประกอบโดยให้ส่วนแอมปลิจูดเป็นแกนตั้งและให้
ส่วนเฉลี่ยเป็นแกนนอน จะแบ่งภาระทั้งสามลักษณะได้ดังรูป
ที่ 3

1. ส่วนเฉลี่ย
(1)

2. ส่วนแอมปลิจูด

นอกจากนี้ยังมีการบอกลักษณะของภาระเป็นคาบใน
เทอมของอัตราส่วนความเค้น (R) และอัตราส่วนแอมปลิจดู (A)
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1

รูปที่ 3

(2)

ส่วนเฉลี่ยและส่วนแอมปลิจูดของภาระทางกลที่สัมพันธ์กับ
อัตราส่วนความเค้น (R) และอัตราส่วนแอมปลิจูด (A)
วารสารแม่พิมพ์
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ตารางที่ 1

อัตราส่วนความเค้น (R) และอัตราส่วนแอมปลิจูด (A) ของภาระทางกล

ขีดจ�ากัดความทนทานของชิ้นงานทดสอบความล้า ( S’e )
ส�าหรับเครื่องทดสอบความล้าห้องปฏิบัติการนั้น มักจะออกแบบให้ชิ้นงานทดสอบรับภาระแบบแบบกลับทิศสมบูรณ์เสมอ
หากสังเกตจากรูปที่ 3 กรณีนี้ คือ เส้นตรงในแนวดิ่งทับกับตั้ง ซึ่งมีค่า R = -1 และ A = ∞ การท�านายความเสียหายของชิ้นงาน
ทดสอบความล้า จะใช้สมการ nf = S’e ∕ 𝜎max หรือ nf = S’f ∕ 𝜎max โดยที่ S’e หาได้จากสมการ (3) ส่วน S’f หาได้จากสมการ
(4)
(3)

(4)
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การท�านายอายุของชิ้นงานทดสอบความล้า

ตัวอย่างที่ 1

ส� า หรั บ การท� า นายอายุ ข องชิ้ น งานทดสอบความล้ า
จ�าเป็นต้องอาศัยพารามิเตอร์ของความล้า ซึ่งได้แก่ ตัวแปร f ,
a และ b ซึ่งมีวิธีการหาดังนี้
1. ถ้าชิ้นงานทดสอบเป็นเหล็กให้ค�านวณค่า S’e จาก
สมการ (3) แต่ถ้าเป็นวัสดุอื่นให้ค�านวณ S’f จากสมการ (4)
2. อ่านค่า f จากกราฟของ S*ut ตามรูปที่ 4
3. ค�านวณค่า a และ b จากสมการ (5) และสมการ (6)
ตามล�าดับ
(5)
(6)

(7)

4. ค�านวณอายุของชิ้นงานทดสอบความล้า จากสมการ
(7)

ชิ้นงานทดสอบความล้าอันหนึ่งท�าจากเหล็กกล้า (Steel)
มีค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด Sut = 380 MPa หากชิ้นงาน
ทดสอบอันนี้มีขนาดดังรูป ถูกน�าไปทดสอบในเครื่องทดสอบ
ความล้าแบบโมเมนต์ดัดแบบกลับทิศสมบูรณ์ขนาด Mmax =
6,500 N.mm จะเกิดการพังเสียหายหรือไม่

วิธีท�า

• ค�านวณหาค่า S*ut และ S’e
เนื่องจากมีการใช้งานที่อุณหภูมิห้อง ดังนั้น kd = 1 เสมอ
ดังนัน้ ค�านวณหาค่า S*ut ได้วา่ S*ut = kd Sut = (1) (380) = 380 MPa
และจากสมการ (3)
S’e = 0.5 S*ut = 0.5 (380) = 190 MPa
• ตรวจสอบการพังเสียหายของชิน้ งานทดสอบความล้า
โจทย์กา� หนดว่าเป็นชิน้ งานทดสอบความล้า (หน้าตัดกลม)
และรับโมเมนต์ดัดแบบกลับทิศสมบูรณ์ขนาด Mmax = 6,500
N.mm ดังนั้นจะต้องค�านวณขนาดของความเค้นก่อน และเมื่อ
พิจารณารูปที่ 2 (a) พบว่ากรณีภาระแบบกลับทิศสมบูรณ์
ค่าภาระสูงสุด (Maximum Load) จะมีเท่ากับส่วนแอมปลิจูด
(Amplitude Part) ดังนั้น

รูปที่ 4
ตัวแปร f ที่สัมพันธ์กับค่าของ S*ut ของวัสดุ
วารสารแม่พิมพ์
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nf > 1 ดังนัน้ แสดงว่า ภาระทีก่ ระท�ากับชิน้ งานทดสอบนี้
น้อยเกินไป จึงไม่เกิดความล้าขึ้น ชิ้นงานนี้จะรับภาระโมเมนต์
ดัดแบบกลับทิศสมบูรณ์ได้เกินกว่า 1 ล้านรอบ (ที่ความเชื่อมั่น
50%)

ตัวอย่างที่ 2

ชิ้นงานทดสอบความล้าอันหนึ่งท�าจากเหล็กกล้า (Steel)
มีค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด Sut = 380 MPa หากชิ้นงาน
ทดสอบอันนีม้ ผี วิ ส�าเร็จจากการกลึงและมีขนาดดังรูป และถูกน�า
ไปทดสอบ ณ อุณหภูมิ 400oC ในเครื่องทดสอบความล้าแบบ
โมเมนต์ดัดแบบกลับทิศสมบูรณ์ขนาด Mmax = 6,500 N.mm ที่
ความเชื่อมั่น 90% จะเกิดการพังเสียหายหรือไม่

2. ตัวประกอบของขนาด : เมือ่ เป็นชิน้ งานกลมรับโมเมนต์
ดัดแบบกลับทิศสมบูรณ์ (รับภาระขณะที่หมุนอยู่) de = d = 7.5
mm ซึ่งน้อยกว่า 51 mm
ดังนั้น kb = 1.24 db-0.107 = 1.24 (7.5)-0.107 = 1
3. ตัวประกอบของภาระ : รับโมเมนต์ดัดแบบกลับทิศ
สมบูรณ์ ดังนั้น kc = 1
4. ตัวประกอบของอุณหภูมิ : ใช้ไปแล้วในขั้นตอนก่อน
หน้านี้ ดังนั้นในขั้นตอนนี้ให้เซ็ต kd = 1
5. ตัวประกอบความเชื่อมั่น : ในที่นี้ก�าหนดไว้ที่ 90%
ดังนั้น kc = 0.897
6. ตัวประกอบเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ : ในที่นี้โจทย์ไม่ได้
ก�าหนดเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ มาให้ ดังนั้นให้เซ็ต kf = 1
แทนค่าจะได้ว่า Se = ka kb kc kd ke kf S’e
= (0.96)(1)(1)(1)(0.897)(1)(171) = 147.3
• ตรวจสอบการพังเสียหายของชิน้ งานทดสอบความล้า
เนื่องจากชิ้นงานทดสอบและขนาดของภาระเป็นแบบ
เดียวกับตัวอย่างที่ 1 ดังนั้นความเค้นจึงเกิดเท่ากัน

วิธีท�า

• ค�านวณหาค่า S*ut และ Se
เนื่องจากมีการทดสอบที่อุณหภูมิ 400oC จึงต้องเปิด
ตารางตัวประกอบของอุณหภูมิ ซึ่งพบว่าที่อุณหภูมินี้ kd = 0.90
ดังนั้นค�านวณหาค่า S*ut ได้ว่า S*ut = kd Sut = (0.9) (380) =
342 MPa
จากสมการ (3) S’e = 0.5 S*ut = 0.5 (342) = 171 MPa
จากสมการ Se = ka kb kc kd ke kf S’e จะเห็นว่ามี
ตัวประกอบหลายตัว จึงต้องพิจารณาทีละส่วนดังนี้
1. ตัวประกอบของผิว : เมื่อผิวส�าเร็จจากการกลึง
(a = 4.51, b = -0.265)
ka = a (S*ut )b = 4.51 (342)-0.265 = 0.96
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จากตัวอย่างที่ 2 จงท�านายอายุของชิ้นงานทดสอบ
ความล้าอันนี้

วิธีท�า

จากตัวอย่างที่ 2 ท�าให้ทราบว่าชิ้นงานทดสอบเกิดความ
ล้า และรับภาระไปไม่ถึง 1 ล้านรอบ ดังนั้นในขั้นตอนต่อไป คือ
ใช้ ส มการท� า นายจ� า นวนรอบของการรั บ ภาระของชิ้ น งาน
ทดสอบอันนี้ว่า บนเงื่อนไขของการรับภาระตามที่โจทย์ก�าหนด
ชิ้นงานทดสอบจะรับภาระไปประมาณกี่รอบแล้วจะเกิดการพัง
เสียหายเนื่องจากความล้า
• ค�านวณหาค่า S*ut และ Se
ใช้วิธีการค�านวณเช่นเดียวกับตัวอย่างที่ 2 จะได้ว่า
S*ut = 342 MPa และ Se = 147.3 MPa
• อ่านค่า f
จากรูปที่ 4 พบว่า เมื่อ S*ut < 490 MPa ให้เซ็ตค่า f = 0.9
• ค�านวณค่า a และ b จะได้ว่า

หมายเหตุ หากสังเกตจะพบว่ามีข้อคิดส�าหรับตัวอย่าง

ข้างต้น ดังต่อไปนี้

1. ตัวอย่างที่ 1 จัดเป็นชิ้นงานทดสอบความล้าตามแบบ
อุดมคติ จึงไม่จ�าเป็นต้องใช้ตัวประกอบใดๆ ในการตรวจสอบ
ความเสียหาย และเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า nf > 1 แสดงว่าชิ้น
งานสามารถรับภาระได้ถึง 1 ล้านรอบ โดยที่ไม่เกิดการพังเสีย
หายเนื่องจากความล้า กรณีเช่นนี้ไม่จ�าเป็นต้องค�านวณหาค่า
N ต่อไปอีก
2. ตัวอย่างที่ 2 จัดเป็นชิ้นงานทดสอบความล้าตาม
สถานการณ์ที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากอุดมคติ จึงจ�าเป็นต้อง
ใช้ตัวประกอบที่ได้รู้จักมาแล้วก่อนหน้านี้ มาประกอบกันใน
การท�านายความเสียหาย และเมื่อ nf < 1 แสดงว่าชิ้นงานรับ
ภาระไม่ถึง 1 ล้านรอบ และเกิดความล้าก่อน กรณีเช่นนี้จ�าเป็น
ต้องค�านวณหาค่า N ต่อไปอีก
3. ตัวอย่างที่ 3 จัดเป็นเนื้อหาต่อยอดจากตัวอย่างที่ 2
โดยการใช้พารามิเตอร์ของความล้า ซึ่งได้แก่ ตัวแปร N และ
มาใช้ในการท�านายอายุ หรือในที่นี้คือจ�านวนรอบของการรับ
ภาระนั่นเอง ซึ่งขั้นตอนนี้ควรกระท�าเสมอหลังจากทราบว่ามี
การพังเสียหายเนื่องจากความล้าแล้ว
ก่อนจากกันฉบับนี้ ผมขอยกบทโศลกธรรมที่ผมเขียนไว้
หน้าเฟซบุ๊กของผม เกี่ยวกับการเปิดประตู ดังนี้ว่า

ประตูมีไว้เ ้าออก... จงเลอกเอาวา
“ จะเปดประตู
สูทาง รรม น�าชีวิตออกจาก ุมนรก

(ควรใช้ทศนิยมอย่างน้อย 4 ถึง 5 ต�าแหน่งส�าหรับ
ตัวแปร b)
• ค�านวณอายุของชิ้นงานทดสอบความล้า

ชิ้นงานทดสอบความล้าอันนี้จะรับภาระไปได้ประมาณ
5 แสน 5 หมื่นรอบ จึงจะเกิดความการพังเสียหายเนื่องจาก
ความล้า ที่ความเชื่อมั่น 90%

หรอจะเปดประตูสู ุมนรก หันหลัง ห้กับทาง รรม

“

ตัวอย่างที่ 3
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Component Design. 6th ed., Massachusetts: John Wiley & Sons, Inc., 2017.
[3] Steven R. Schmid, Bernard J. Hamrock, Bo. O. Jacobson, Fundamentals of
Machine Elements. 3rd ed., Boca Raton: CRC Press, Inc., 2014.
[4] Ansel C. Ugural, Mechanical Design of Machine Components. 2nd ed.,
Boca Raton: CRC Press, Inc., 2015.
[5] คันธพจน์ ศรีสถิตย์, “MKG: Minimum Knowledge Guarantee – MECH0332:
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, กรุงเทพฯ:
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การเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนางานด้านแม่พิมพ์

Productivity Improvement in Mold & Die Operations, 金型作業における生産性向上

าำ อย่าง รจงจะรักษาการส่งมอบ
นอตสา กรรม ลตแม่พมพ์เอา ว้ ้ ด้

ตอนที่

(How to keep Delivery in Mold and Die Manufacturing Industry)
สามารถติดตามอ่านบทความ ตอนที่ 1-7 ได้ในวารสารแม่พิมพ์ ฉบับที่ 2-4 ปี 2562 และฉบับที่ 1-4 ปี 2563
สวั ส ดี ค รั บ ท่ า น ู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า นทั้ ง ู ้ ที่ ทำ า งานในแวดวง
อุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ และ ทู้ แี่ ม้วา่ จะไม่ได้ทาำ งานในอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ก็ตามแต่สนใจที่จะนำาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร
ร่วมกับการทำางานการ ลิต-การบริการที่เปนงานแบบตามสั่งใน
หน่วยงานของท่านนะครับ สำาหรับในตอนที่ 8 นี้จะเปนการเขียน
แล้วสอดแทรกประสบการณ์การทำางานของ ู้เขียนในฐานะที่
ทำางานในบริษัทเอกชนแล้วอยู่ในฐานะที่เปนลูกค้า ซ่งเปนสิ่งที่
แน่นอนว่าความต้องการที่จะได้รับจากซัพพลายเออร์ในฐานะที่
เปนลูกค้านั้นก็คาดหวังว่าจะได้รับสิ่งต่อไปนี้เปนอย่างน้อยคือ
คาดหวังว่าจะได้รับชิ้นงานหรือชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ ่านการแปรรูป
กระบวนการและหรือกรรมวิธีใดๆ มาแล้วที่มีคุณภาพตามที่เรา
ต้องการ ไี่ ม่ไ เ ารคา วังว่า ไ รั ิ รั ามิ ิ าง
ล ลวย มรั งา ี่ไม่มีค ภาพ ร
เ เ ามา และ
คาดหวังว่าจะได้รบั การส่งมอบงานหรือชิน้ งานหรือชิน้ ส่วนแม่พมิ พ์
ที่ทันตามกำาหนดส่งมอบที่ซัพพลายเออร์ได้ตกลงกันไว้กับบริษัท
ของเราหรือว่าจะส่งมอบก่อนกำาหนดก็ได้เพราะว่าในกรณีที่เปน
โรงงานออกแบบ- ลิตแม่พิมพ์นั้นซ่งไม่ได้เปนโรงงานที่มีการ ลิต
แบบจำานวนมาก ดังนั้นการที่จะรับส่งมอบงานหรือชิ้นงานหรือ
ชิน้ ส่วนแม่พมิ พ์เข้ามาก่อนกำาหนดเล็กน้อยนัน้ จะไม่ถอื ว่าเปนการ
สูญเสียหรือสิ้นเปลืองพื้นที่การจัดเก็บมากเหมือนกับโรงงานที่มี
การ ลิตแบบจำานวนมากแล้วมีการบริหารระบบการ ลิตแบบ
ทันเวลาพอดี (Just in Time manufacturing s stem หรือ Just
in Time s stem หรือ JIT s stem, ストイン イ シス
หรือเขียนเปนอีกแบบหน่งคือ スト イン イ シス หรือ
JIT シス หรือ ット
,
すといんたい せい んしすて
หรือเขียนเปนอีกแบบหน่งคือ すと いん たい せい んしすて
หรือ JIT せい んしすて หรือ っとせい ん うしき, ยัซอินไทมุเซ
ซังชิซเต็มมุ หรือเขียนเปนอีกแบบหน่งคือ ยัซ-อิน-ไทมุ-เซซังชิซ
เต็มมุ หรือ JIT เซซังชิซเต็มมุ หรือ ยิตโตะเซซังโ ชิคิ) ซ่งมักจะไม่
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อนุญาตให้มกี ารส่งมอบสินค้าก่อนกำาหนด และหากซัพพลายเออร์
รายใดจะส่งมอบก่อนกำาหนดก็อาจจะต้องเสียค่าปรับจากการใช้พนื้ ที่
โรงงานในการจัดวางสินค้าตามที่มีการตกลงกันเอาไว้ ทั้งนี้ระบบ
การ ลิตแบบทันเวลาพอดีเปนส่วนสำาคัญของระบบการ ลิตของ
โตะโยะตะหรือระบบการ ลิตของโตโยต้า (To ota roduction
S stem : T S, ト
,ト
せい ん うしき, โตะโยะตะ
เซซังโ ชิคิ) และสุดท้ายก็คาดหวังว่าจะได้รับการเสนอราคาหรือ
ราคาเสนอซือ้ เสนอขาย ( uotation,
り, つ り, มิทซโมะริ)
ในการรับจ้างของซัพพลายเออร์ที่เปนธรรมหรือราคาที่ตำ่าที่สุด
จากบรรดาซัพพลายเออร์ที่ได้ ่านการประเมิน ลในระดับดีแล้ว
เปนบริษทั คูค่ า้ ทีท่ าำ ธุรกิจกันอยูซ่ ง่ ได้สง่ ใบเสนอราคา ( uotation
Sheet,
り , つ りしょ, มิทซโมะริโชะ) เข้ามาแข่งขันกัน
ภายหลังจากบริษทั ของเราได้กาำ หนดคุณลักษณะหรือสเปกของงาน
ที่เราต้องการไปให้ (เพราะการทุจริตก็อาจจะมีการว่าจ้างที่ไม่มี
คุณภาพ-ใช้งานไม่ได้ แต่มงุ่ หวังจะรับเงินใต้โตะหรือเงินสินบนจาก
ซัพพลายเออร์เท่านั้น โดยจะยอมรับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเข้ามา
เก็บเอาไว้ในสตอกของบริษัทของที่ตนเองทำางานอยู่นั้นก็มีความ
เปนไปได้) และโดยส่วนตัวแล้วมีประสบการณ์ตรงในฐานะลูกค้า
ทีม่ กี ารทำางานร่วมกับทัง้ ซัพพลายเออร์ทไี่ ม่สามารถรักษาคุณภาพ
กับกำาหนดส่งมอบที่ให้คำามั่นสัญญากับบริษัทเราไว้แล้วได้ แต่ยัง
ต้องการให้บริษทั ของเราว่าจ้างต่อไปอีกก็เสนอทีจ่ ะพาไปกินเลีย้ ง
แทนการติดตามการส่งมอบงานนัน้ ๆ เสนอให้ของขวัญ-ของชำาร่วย
ตามเทศกาลต่างๆ ง่ ร ี ง ง วั ง าร่วย ามเ าล ี
า ม ไม่รั ลว มยังไ เ
ู งั คั ั า ู ริ าร
าว ่าง า ิ งเ ลายลั ษ ั ษรไ ยัง ัพพลายเ ร ่าง
ว่า ริษั งเรา ไม่รั ง วั
ง าร่วย ร ิ่ง ่
ลั ษ คลาย ั ี ่ เ ลี่ย เ ่วย างา ร่วม ั ไ
ค ภาพพร มรั ษา า
ง่ ม รี่ เ าไว เ ราคา
ราคา ี่เ มา ม
่ง ู ริ าร เ วย ั ม หรือแม้แต่

อา า แก สามคค ท รก าอสร

(kamnart1965@gmail.com)

เสนอเปนเงินใต้โตะให้ก็มี แต่ มก็ได้ป ิเสธไปทุกรายแล้วบอกว่า
มอยากได้เงินค่าจ้างหรือเงินเดือนที่บริษัทปรับเพิ่มข้นให้จาก
การทำางานด้วยความซื่อสัตย์แล้วเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิ ลมากกว่า
แต่อย่างไรก็ตามในตอนที่ 8 นี้ มขอเริ่มด้วยเรื่องที่อาจจะไม่
ได้เกี่ยวข้องกับการรักษากำาหนดส่งมอบในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
โดยตรงแต่อาจจะกระทบโดยอ้อมที่ไม่เว้นแม้แต่ในอุตสาหกรรม
อื่นๆ ซ่ง มอยากจะนำามากล่าวถงก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาตาม
ชื่อของตอนนี้เพื่อให้เราคนไทยได้ตระหนักถงมากกว่านี้ นั่นก็คือ
เรือ่ งของความปลอดภัยในชีวติ -การทำางานประจำาวัน (เพราะถ้าหาก
เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ที่พนักงานทำางานอยู่แล้วมี ู้ประสบอุบัติเหตุ
สาหัสหรือแม้แต่สูญเสียชีวิต ก็ย่อมจะทำาให้พนักงานคนอื่นๆ
เสียขวัญ-เสียกำาลังใจแล้วอาจส่ง ลต่อการส่งมอบได้เหมือนกัน)
ซ่ง มได้พบเรือ่ งการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนีใ้ นระหว่าง ส.ค. ถง ก.ย.
2563 นี้เนื่องจากต้องเดินทางโดยรถตู้โดยสารสาธารณะไป-กลับ
ระหว่างรังสิตกับสมุทรสาครประมาณหน่งเดือน โดยเปนเรื่องที่
คนไทยละเลยแล้วมักจะป ิบัติกันจริงๆ ก็คือคำาว่า ปลอดภัย
(ขอละเอา) ไว้กอ่ น (เพราะมักง่ายแล้วยอมเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ
แทน) แทนที่จะเปน ปลอดภัยไว้ก่อนหรือความปลอดภัยเปน
เรือ่ งสำาคัญอันดับหน่งหรือความปลอดภัยเปนเรือ่ งสำาคัญเรือ่ งแรก
(Safet First,
一, あん んだいいち, อันเซ็นไดอิจิ) เพราะ
ู้โดยสารที่ร่วมเดินทางกับ มในแต่ละเที่ยวตลอดระยะเวลา
ดังกล่าวแทบจะไม่มใี ครใส่ใจในการปองกันการบาดเจ็บหรือเสียชีวติ
จากอุบัติเหตุด้วยการคาดเข็มขัดนิรภัยแต่อย่างใดเลย ( ู้โดยสาร
คนไทยคงจะกลัวหรือเจ้าหน้าที่จะเข้มงวดแต่เฉพาะช่วงที่มีข่าว

ภาพเ ม ั ิรภัย ี่

ร ท

ว ่ าร งา

รู า เว ไ พั ิ

ภาพเ ม ั ิรภัย ่รี ั
เ เ าไว ลวไม่ ว
่ าร งา

อุปสรรคส่วนหน่งที่ทำาให้ ู้โดยสารไม่รัดเข็มขัดนิรภัยเมื่อโดยสารรถตู้
เพราะมีรถบางคันรัดเก็บเอาไว้ด้วยเคเบิลไทหรือสายรัดแบบเคเบิล
( able Tie, ーブル イ, ーぶるたい, เคบุรไุ ต) หรืออืน่ ๆ ทีย่ ากต่อการ
แกะออก แต่กม็ ี โู้ ดยสารจำานวนไม่นอ้ ยทีไ่ ม่ใส่ใจทีจ่ ะรัดเข็มขัดนิรภัยเอง
รวมทั้งน่าจะไม่มีการสุ่มตรวจการรัดเก็บเข็มขัดนิรภัยไม่ให้ ู้โดยสาร
ใช้งาน- ู้โดยสารไม่รัดเข็มขัดนิรภัยโดยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐแม้ว่า
จะมีประกาศ ตรวจจับปรับจริงกับ ู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยซ่ง
มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท มานานแล้วก็ตาม

SPECIAL FEATURE

อุบัติเหตุแล้วมีคนเสียชีวิตมากๆ หรือเปล่า ) โดยจะมีคนคาด
เข็มขัดนิรภัยเพิ่ม 2 ถง 3 คนถ้าหากคนขับรถบางคนมีการเตือน
โู้ ดยสารก่อนออกรถ แต่ในอีกกรณีหน่งทุกคนจะสวมใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาขณะโดยสาร (ทัง้ ๆ ทีโ่ ดยปรกติแล้วยอด เู้ สียชีวติ
จากอุบัติเหตุต่อวันของไทยจากรายงานในปี พ.ศ. 2561 ซ่งเปน
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2559 นั้นมีจำานวน ู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในประเทศไทย 60 คนต่อวัน ในขณะที่ ู้เสียชีวิตเนื่องจาก
การติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 นั้นมียอดสะสมหลาย
เดือนจนถงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 นั้นมีจำานวน 60 คนเช่นกัน
โดยมีการเสียชีวิตของ ู้ปวยโควิด-19 รายแรกในไทยเมื่อวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2563) ซ่งเรื่องความปลอดภัยในการทำางานนี้ ม
มักจะใช้การบริหารงานในลักษณะที่มีภาวะ ู้นำา-ความเปน ู้นำา
แบบเ ด็จการ (Autocratic Leadership หรือ Authoritarian
Leadership,
リーダーシップ หรือ
リーダーシップ,
んいてきりーだーしっ หรือ せんせいてきりーだーしっ , เค็นอิเตะ
คิรดี าชิปปุ หรือ เซ็นเซเตะคิรดี าชิปปุ) โดยจะตำาหนิ ใู้ ต้บงั คับบัญชา
อย่างรุนแรงซ่งเปรียบได้วา่ เปนการแสดงละครทีเ่ กินกว่าบทปรกติ
อยู่บ้างถ้าหากว่า มได้พบเห็นว่าสิ่งที่ได้เคยสอนงาน-ให้ความรู้การศกษา (Education,
หรือ
, きょういく หรื อ
あん んきょういく, เคียวอิคคุ หรือ อันเซ็นเคียวอิคคุ) ด้านความ
ปลอดภัย (ตามหลักการความปลอดภัยพืน้ ฐานคือ 3อี หรือ 3e
ในด้านความปลอดภัยที่ประกอบด้วยกัน 3 ส่วนคือ Engineering
Education Enforcement) จนสามารถทำาได้อย่างปลอดภัย
ตามวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมหรือวิศวกรรม
ความปลอดภัย (Engineering หรือ Safet Engineering, หรือ
工 ,
つ หรือ あん んこうがく, งิยท
ุ ซ หรือ อันเซ็นโคงัคคุ)
มาแล้วในอดีตแต่กลับมาทำางานในลักษณะทีเ่ กิดความเสีย่ งต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้การตำาหนิก็เพื่อให้ก ความปลอดภัยนั้นๆ ได้มี
การบังคับใช้ (Enforcement, り まり หรือ
り, とりしまり
หรือ しどうとりしまり, โทะริชิมะริ หรือ ชิโดโทะริชิมะริ) ต่อไป
เพราะไม่ต้องการให้เกิดความบาดเจ็บ-สูญเสีย ฯลฯ ข้นกับตัวเขา
หรือเธอ ซ่งหลังจากที่ มได้ตาำ หนิไปก็มกั จะถูก ใู้ ต้บงั คับบัญชาบ่น
แบบรำาพงรำาพันย้อนกลับมาในทำานองว่ายังไม่เกิดอุบตั เิ หตุขน้ จริงๆ
เลยทำาไมต้องตำาหนิรุนแรงเสียเหลือเกิน ซ่ง มก็จะปล่อยให้เขา
หรือเธอได้มชี อ่ งทางระบายอารมณ์ดว้ ยการบ่นไปบ้าง แต่ทา้ ยทีส่ ดุ
แล้วเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยในการทำางาน
แล้ว มก็รู้ดีว่าการตำาหนิที่รุนแรงนั้นเปนการแสดงความรู้สกที่
เกินกว่า ู้ที่มีการบริหารงานในลักษณะที่มีภาวะ ู้นำา-ความเปน
ู้นำาแบบเสรีนิยมหรือปล่อยตามสบายอะไรก็ได้ (Laisse -Faire
Leadership,
リーダーシップ,
う うにんてきりーだーし
っ , ยิยูโ นินเตะคิรีดาชิปปุ) และหรือการบริหารงานในลักษณะ
ที่มีภาวะ ู้นำา-ความเปน ู้นำาแบบประชาธิปไตย (Democratic
Leadership,
リーダーシップ,
んし てきりーだーしっ ,
มินชุเตะคิรีดาชิปปุ) จะแสดงออกมา
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อา า แก สามคค
การจัดให้มซี พั พลายเออร์หรือ สู้ ง่ มอบ (Supplier, プライ ー,
い ー, ซัพ-พรัยยา) หรือแหล่ง ลิตภายนอก ( utsourcing,
ウト ーシン , あうとそーしん , เอาโตะโซชิงงุ) ที่มีคุณภาพกับ
ความรับ ิดชอบอย่างพอเพียงนั้น จากประสบการณ์ที่ทำางานมา
ในอดีตร่วมกับซัพพลายเออร์ในประเทศไทย ซ่งส่วนใหญ่แล้วจะ
เปนซัพพลายเออร์ที่ทางบริษัทที่ มทำางานอยู่นั้นมีการทำาธุรกิจ
อยู่ก่อนหน้าที่ มจะมาทำางานแล้ว ซ่งเปนทั้งบริษัทแม่เอง บริษัท
ต่างชาติในต่างประเทศ บริษัทชาวต่างชาติในประเทศไทยแล้วว่า
จ้างคนไทยทำางาน บริษัทที่มีเจ้าของกิจการเปนคนไทยแล้วว่า
จ้างคนต่างชาติกบั คนไทยทำางาน และบริษทั ทีม่ เี จ้าของกิจการเปน
คนไทยแล้วว่าจ้างคนไทยทำางาน เปนต้น ดังนั้นเมื่อ มได้เข้าไป
เริ่มงานบริษัทแห่งหน่งๆ ใหม่นั้น มก็จะทำาการประเมินคุณภาพ
ของซัพพลายเออร์ทมี่ อี ยูเ่ ดิมใหม่ทงั้ หมดอีกครัง้ แม้วา่ ซัพพลายเออร์
(ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เพียงบางส่วนบางกระบวนการหรือรับจ้างออกแบบและ ลิตแม่พิมพ์เหมือนๆ
กันกับบริษัทของเราก็ตาม) ทุกรายจะได้เคยให้คำามั่นสัญญาที่
เกี่ยวกับคุณภาพ ( ualit , 品 , んしつ, ินชิทซ) การส่งมอบ
(Deli er , , のうき, โนคิ) และต้นทุน ( ost หรือ Unit ost,
コスト หรือ
หรือ , こすと หรือ げんか หรือ たんか, คซโตะ
หรือ เง็งคะหรือทังคะ) ไว้ในอดีตมาแล้วก็ตาม และเมื่อ มได้
ทำาการประเมิน ล D ใหม่อีกครั้งหน่ง (โดยการประเมิน ม
จะมุ่งเน้นหรือให้นำ้าหนักโดยจัดลำาดับความสำาคัญในด้านคุณภาพ
กับการรักษากำาหนดส่งมอบมาก่อนนำ้าหนักทางด้านราคาหรือ
ต้นทุนที่ว่าจ้าง) ก็มักจะพบว่าซัพพลายเออร์ที่มีอยู่เดิมบางรายมี
ข้อบกพร่องโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านคุณภาพ จงต้องตัดออกจาก
รายชื่อซัพพลายเออร์ของบริษัทไป ส่วนสาเหตุที่ซัพพลายเออร์

ร ท

ัว ย่าง าย

ล ภัยไว ่

เหล่านี้สามารถเข้ามาทำาธุรกิจหรือเปนคู่ค้ากับบริษัทเราได้ตั้งแต่
ในอดีตมานัน้ มสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากความไม่รขู้ อง บู้ ริหาร
เดิมของบริษทั นัน้ เนือ่ งจากวัฒนธรรมในการทำางานของบริษทั นัน้
จะมีการโปรโมตหรือส่งเสริมแต่เฉพาะบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กร
แล้วนั้นก็เพื่อเปนการสร้างขวัญ-กำาลังใจ และสร้างแรงจูงใจ ฯลฯ
ให้กบั พนักงานภายในองค์กร โดยมีบางคนได้เลือ่ นตำาแหน่งเข้ามา
บริหารงาน-จัดการ ายทีเ่ กีย่ วข้องกับแม่พมิ พ์โดยเฉพาะ แต่บคุ ลากร
ที่มีอยู่เดิมซ่งได้รับการโปรโมตให้เลื่อนตำาแหน่งข้นมาบริหาร
จัดการนั้นไม่ได้ขวนขวายในการที่จะเรียนรู้-เสาะหาความรู้ด้าน
แม่พิมพ์ที่เปนความรู้เฉพาะด้านเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด และหรือ
อาจจะประกอบเข้ากับความภาคภูมิใจในองค์กรของตนเองด้วย
ความมี ชื่ อ เสี ย งของบริ ษั ท แม่ ซ่ ง มี ต รา-ยี่ ห ้ อ หรื อ แบรนด์ ข อง
ลิตภัณ ์เปนของตนเองที่มีชื่อเสียงในระดับโลกซ่งมีตัวอักษร
ของชื่อแบรนด์ข้นต้นด้วย
ซ่งมีลักษณะคล้ายๆ ที่เกิดข้นกับ
บริษัทในเครือ 1 กับบริษัทในเครือ 2 (ของบริษัทหลักในเครือ
เดียวกันซ่งบริษัทหลักมี ลิตภัณ ์เปนตรา-ยี่ห้อหรือแบรนด์ใน
ระดับโลกที่มีตัวอักษรของชื่อแบรนด์ข้นต้นด้วย
) ที่อาจจะ
หลงภาคภูมิใจ-ทะนงจนหยุดการพัฒนาตนเอง-องค์กรแล้วส่ง ล
ให้ไม่สามารถแข่งขันกับ ู้ประกอบการรายอื่นได้จงทำาให้เกิดการ
ขาดทุนสะสมจนต้องปดกิจการไปในทีส่ ดุ ซ่งเรือ่ งนี้ มได้เคยเขียน
ไปแล้วในตอน ทำาอย่างไรจงจะรักษาการส่งมอบในอุตสาหกรรม
ลิตแม่พิมพ์เอาไว้ให้ได้ตอนที่ 7 แล้วในวารสารแม่พิมพ์ของปีที่
32 ฉบับที่ 4 ตุลาคม ธันวาคม 2563 ด้วยเหตุจากความไม่รู้นี้
จงทำาให้มีชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ว่าจ้างทำาจากซัพพลายเออร์นั้นไม่ได้
คุ ณ ภาพเก็ บ อยู ่ ใ นสตอกเปนจำ า นวนมากแล้ ว ส่ ง ลทำ า ให้ เ มื่ อ
ประกอบเข้าไปภายในแม่พมิ พ์กไ็ ม่สามารถทำางานได้จริงหรือแม้แต่

ัว ย่าง าย

ล ภัยไว ่

า รั พ ี่ ่ ราง

ตัวอย่างปายเตือนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยไว้ก่อนหรือความปลอดภัยเปนเรื่องสำาคัญอันดับหน่งหรือความปลอดภัยเปนเรื่องสำาคัญเรื่องแรก
(Safet First,
一, あん んだいいち, อันเซ็นไดอิจ)ิ รู า าย า
ซ่ง มได้นาำ มาดัดแปลงโดยสอดแทรก
ตัวอักษรแบบ ริ ะงะนะว่า あん んだいいち (อันเซ็นไดอิจ)ิ เข้าไปด้วยเพือ่ ให้คนทีอ่ า่ นตัวอักษรแบบคัน(ห)ยิคอื
一 ไม่ออกนัน
้ สามารถ
อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายข้น เช่นเดียวกันกับปายเตือนให้เกิดความปลอดภัยแล้วปองกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างง่ายในพื้นที่ก่อสร้างสำาหรับเด็กๆ หรือ
ชาวต่างชาติที่เขียนด้วยตัวอักษรแบบ ิระงะนะแทนตัวอักษรแบบคัน(ห)ยิพร้อมภาษาอังก ษ รู า วา า
30
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อา า แก สามคค ท รก าอสร

(kamnart1965@gmail.com)

หากว่าทำาการตรวจวัดขนาดต่างๆ ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์นั้นๆ ก็จะ
ทราบว่าไม่ได้ตามขนาดกำาหนดแล้วควรป ิเสธการรับชิ้นส่วน
แม่พมิ พ์นนั้ แล้วคืนกลับไปยังซัพพลายเออร์แทนทีจ่ ะรับเข้ามาใช้งาน
หรือเก็บอยูใ่ นสตอก ด้วยเหตุนจี้ งทำาให้ มประเมินได้วา่ น่าจะมีการ
ทุจริตร่วมกันระหว่าง บู้ ริหารคนเดิมของบริษทั เรากับซัพพลายเออร์
รายนั้นๆ ซ่งในการทุจริตนี้คงไม่ใช่กรณีที่ต่าง ายต่างได้ร่วมกัน
หรือต่าง ายต่างชนะร่วมกันหรือ ลประโยชน์ที่เกิดข้นกับทั้ง
สอง าย (Win-Win Situation, お いに な状 , おたがいに
うりな ょうきょう, โอะตะไงนิยูรินะโยเคียว) ที่เปน ลประโยชน์ที่
เกิดข้นกับทั้งสอง ายระหว่างบริษัทหรือองค์กรที่ว่าจ้างให้ ลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์กับซัพพลายเออร์ที่ ลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แต่จะ
กลายเปน ลประโยชน์ระหว่างพนักงานขององค์กรกับซัพพลายเออร์
ที่ร่วมกันทุจริต ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรแต่อย่างใด แต่ใน
ขณะนั้น มก็ยังไม่มีเวลาไปตรวจสอบเรื่องทุจริตนี้แต่อย่างใด
เพราะมีปริมาณงานทีต่ อ้ งแก้ไขเฉพาะหน้าจำานวนมาก นอกจากนี้
ภายหลังจากทีท่ างบริษทั ได้รบั มเข้ามาทำางานแทน จู้ ดั การคนเดิม
แล้วทาง ู้บริหาร- ู้บังคับบัญชาชาวต่างชาติก็ได้โยกย้าย-ยกเลิก
ขอบเขตงานของ ู้จัดการคนเดิมนี้ออกไปจาก ายแม่พิมพ์ที่รับ
มเข้ามาทำางานแทนนี้ ส่ง ลให้ ู้จัดการคนเดิมนี้ไม่พอใจแล้วก็
พยายามทำาให้มีข่าวลือ-เรื่องการเมืองภายในองค์กรเพื่อให้มี
ลกระทบกับตัว มตามมาอีกทางหน่งด้วย แล้วจากนั้น มก็จะ
เสนอกับ ู้บริหารเพื่อที่จะตัดซัพพลายเออร์รายที่ไม่มีคุณภาพ
ออกไป และถ้าเปนไปได้ก็จะเสาะหาซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพ
เข้ามาทดแทนซัพพลายเออร์ในส่วนที่ตัดออกไปแล้วทำาให้ขาด
ซัพพลายเออร์ที่ทำาการ ลิตหรือให้บริการในกระบวนการนั้นๆ
อย่างเพียงพอ แต่ถา้ ตัดออกไปแล้วยังมีซพั พลายเออร์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพที่
พอเพียงอยู่ก็ไม่จำาเปนต้องเสาะหารายใหม่อีกแล้วก็จะทำาธุรกิจสั่งซื้อจากแต่เฉพาะซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพที่เหลืออยู่ซ่งเปน
รายชื่อเปนซัพพลายเออร์ของบริษัทอยู่ในปจจุบันเท่านั้น ซ่งใน
กรณีที่ได้ทำาการตัดซัพพลายเออร์ที่ไม่มีคุณภาพออกไปแล้วยังคง
ทำาธุรกิจ-สัง่ ซือ้ อยูก่ บั ซัพพลายเออร์เดิมทีเ่ หลืออยูน่ นั้ (ทัง้ นี้ มกับ
ทีมงานก็จะพยายามจัดหางานปอนให้กับซัพพลายเออร์ทาำ อย่าง
ต่อเนื่อง-สมำ่าเสมอซ่งจะมากหรือน้อยก็อาจจะข้นอยู่ตามแต่
สภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ ที่ไม่ใช่การให้ทำางานให้แต่เฉพาะ
ตอนที่บริษัทเราเร่งด่วนเท่านั้น ทั้งนี้ก็เปนการเ ื่อเอาไว้สำาหรับ
กรณีมีงานเร่งด่วนเข้ามาเพิ่มมากข้นจนเกินกว่ากำาลังการ ลิต
ของโรงงานตนเองหรือบริษทั ในเครือ และหรือแม้แต่เกินกว่ากำาลัง
การ ลิตของบริษัทแม่เองก็ตาม ซัพพลายเออร์เหล่านี้ก็จะช่วย
ทำาให้บริษทั เราสามารถรักษากำาหนดส่งมอบทีเ่ ราได้ให้คาำ มัน่ สัญญา
เอาไว้กบั ลูกค้าของเราได้อกี ทางหน่ง) และถ้าหากสามารถลดต้นทุน
การ ลิต-การบริหารจัดการลงได้มากกว่า ู้บริหารคนเดิมก็ยิ่งจะ
เปนการพิสจู น์ถงการมีประสิทธิภาพกับประสิทธิ ลในการทำางาน
ของ มเองกับทีมงานว่าทำาได้ดีมากกว่าในอดีตที่ ่านมา ซ่งจะ
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แสดงให้เห็นว่าส่วนหน่งเกิดจากความโปร่งใสในการทำางานแล้ว
ู ้ บ ริ ห ารคนเดิ ม -กลุ ่ ม เดิ ม ถ้ า หากว่ า ยั ง คงทำ า งานอยู ่ ใ นบริ ษั ท
เดียวกันอยู่อีกก็จะมีความชอบธรรมในการที่จะสร้างข่าวลือหรือ
เล่นการเมืองภายในบริษัทเพื่อให้มี ลกระทบกับเราได้น้อยลง
ซ่งมีบางบริษัทที่ มเคยไปร่วมทำางานนั้น มกับทีมงานซ่งเปน
พนักงานทีม่ อี ยูเ่ ดิมเปนส่วนใหญ่นนั้ ได้รว่ มมือกันแล้วบริหารจัดการ
จนสามารถช่วยกันลดต้นทุนในการสัง่ ซือ้ ชิน้ ส่วนแม่พมิ พ์-ซ่อมบำารุง
แม่พิมพ์ที่มากกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือนได้สำาเร็จ สำาหรับวิธีการ
บริหารจัดการในเรือ่ งนีท้ ที่ าำ ให้สาำ เร็จได้นนั้ ทำาได้แล้วมีรายละเอียด
อย่างไร มก็จะนำามาเขียนในโอกาสต่อไปนะครับ ซ่งภายหลังจาก
ที่ มได้ลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วได้มีอดีต ู้ใต้บังคับบัญชาที่เคย
ทำางานร่วมกันที่บริษัทนี้ซ่ง มเคยเสนอโปรโมตให้มีตำาแหน่งสูง
ข้นเปนซุปเปอร์ไวเซอร์นั้น เมื่อย้ายไปทำางานที่บริษัทในเครืออีก
แห่งหน่งที่มีการบริหารจัดการคล้ายๆ กันกับที่บริษัทเดิม ก็ได้ขอ
ความรู้-รูปแบบ-วิธีการในการลดต้นทุนที่ทำาได้สำาเร็จแล้วนี้จาก
อดีต ู้ใต้บังคับบัญชาที่เปนพนักงานหญิงที่เคยทำางานร่วมกันกับ
มใน ายเดียวกันซ่งเคยได้รับการถ่ายทอดแนวคิด-รายละเอียด
ของวิธีการแล้วเคยมอบหมายให้ดำาเนินการจาก มจนทำาได้เอง
ในวิธีการลดต้นทุน-การเจรจาต่อรองแล้วสั่งซื้อชิ้นส่วนแม่พิมพ์นี้
เกือบทัง้ หมดยกเว้นแต่เพียงว่าเธอจะยังไม่คอ่ ยเข้าใจในกระบวนการ
ลิตในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ที่มีความละเอียด-เที่ยงตรงมากนัก
เพราะแม้แต่ ายห้องป ิบัติงานเครื่องจักรกล-เครื่องมือตัดเฉือน
ต่างๆ (Tool oom, 工 , こう しつ, โคงุชิทซ) ที่มีอยู่ภายใน
บริษัทเองก็ยังไม่สามารถ ลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่มีความเที่ยงตรง
สำาหรับแม่พิมพ์ที่ใช้ในส่วนของโรงงาน ลิตที่ มทำางานอยู่ได้ แต่
ห้องป ิบัติงานเครื่องจักรกล-เครื่องมือตัดเฉือนต่างๆ เดียวกันนี้
ที่ตั้งข้นมานั้นจะออกแบบให้มีความสามารถรองรับได้แต่เฉพาะ
ใช้งานกับแม่พิมพ์ที่ไม่เที่ยงตรงมากนักของอีกโรงงาน ลิตหน่งที่
อยู่ภายในพื้นที่ของบริษัทเดียวกันได้เนื่องจากแม่พิมพ์ที่ใช้งาน
ภายในโรงงานนั้นต้องการความเที่ยงตรงของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่
น้อยกว่าแม่พิมพ์ท่ีใช้งานภายในโรงงานที่ มบริหารจัดการอยู่
นั่นเอง โดยที่อดีตซุปเปอร์ไวเซอร์ ู้นี้ได้ขอให้เธอไปร่วมทำางานที่
บริษทั ในเครือเดียวกัน ซ่งก็จะมี ลดีตอ่ เธอด้วยเนือ่ งจากทีพ่ กั ของ
เธอกับบริษทั ในเครือใหม่นอี้ ยูใ่ กล้กนั ยิง่ ข้นกว่าเดิม และด้วยวิธกี าร
นี้ก็อาจจะเปนส่วนหน่งที่ทำาให้อดีต ู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้สามารถ
เลื่อนตำาแหน่งข้นสู่ระดับ ู้จัดการได้ในเวลาไม่นานนัก
ในอดีตเมื่อ มบริหารงานโรงงานออกแบบ- ลิตแม่พิมพ์
ฉีดข้นรูปพลาสติกแห่งหน่งอยู่นั้น เรามีความจำาเปนต้องใช้เครื่อง
ตัดเฉือนโดยการสปาร์กทางไ าด้วยอิเล็กโทรดหรือเครือ่ งอีดเี อ็ม
(Electrical Discharge Machining Machine หรือ EDM
Machine หรือ Electric Discharge Machine หรือ Die-sinking
t pe EDM Machine หรือ am t pe EDM Machine หรือ
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อา า แก สามคค

ร ท

ิเล

ร า รั ร ว าร ี ีเ ม รู า

ัวไ า เ ลล ิเล

รไล รู า

ตัวอย่างแกรไ ต์อิเล็กโทรดที่ ลิต (Manufactured raphite Electrode,
した ラフ イト
, せい くした
ふ いとでんきょく,
เซซัคคุชติ ะ-งุระไ โตะเด็งเคียคคุ) ตามรูปซ้ายมือกับรูปกลางซ่ง ลิตข้นโดยบริษทั เอ็มเอสทีคอร์ปอเรชัน่ ไทยจำากัด (MST orporation Thai Ltd.)
ที่จะนำาไปใช้ร่วมกับเครื่องอีดีเอ็มในการ ลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ซ่งไม่ควรจะเรียกว่า ขั้วไ า เพราะอาจจะทำาให้สับสนว่าเปนชิ้นส่วนหรือ
ขั้วไ าของอะไร หรือเปนชิ้นส่วนในทางไ าเคมีตามรูปขวามือ

Die-sinker EDM Machine หรือ Sinking Machine หรือ
am Electrical Discharge Machine, 加工 , うでんか
่ งจากรูปร่าง-รูปทรงของชิน้ ส่วนทีเ่ รียกว่า
こうき, โ เด็งคะโคคิ) เนือ
ส่วนแกน หรือ คอร์ ( ore, コ , こあ, โคอะ) กับชิน้ ส่วนทีเ่ รียกว่า
ส่วนโพรง-เบ้าหรือแควิตี ( a it , ビ , き びて , แคบิตี)
(คำาทับศัพท์ว่า a it แควิตี นั้นไม่ทำาให้สับสนกับคำาศัพท์
ภาษาไทยทั่วไป ดังนั้นการทับศัพท์จงไม่จำาเปนต้องใส่ไม้โทเปน
แควิตี้ ก็ได้ เช่นเดียวกับคำาว่า beaut บิวตี ที่ทับศัพท์
โดยไม่มีไม้โทตามหลักของราชบัณ ิตฯ) ของแม่พิมพ์ฉีดข้นรูป
พลาสติกนั้นจำาเปนต้องแปรรูปด้วยการตัดเฉือนโดยการสปาร์ก
ทางไ าด้วยอิเล็กโทรดหรือการอีดีเอ็ม (Electrical Discharge
Machining หรือ EDM หรือ am Electrical Discharge
Machining หรือ con entional EDM หรือ Sinker EDM หรือ
Die Sinker หรือ Vertical EDM หรือ lunge EDM, 加工,
うでんかこう, โ เด็ ง คะโค) นี้ เ ปนจำ า นวนมาก ประกอบกั บ
กระบวนการอีดี
กับการตัดเฉือน-ข้นรูปด้วยเครื่องศูนย์รวม
เครื่องมือตัดเฉือนที่มีการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์
หรือ ซีเอ็นซีแมชินิงเซ็นเตอร์ ( omputer umerical ontrol
machining center หรือ cnc machining center, コン ー
シ ン
ン , こん
ーたすうち
シ ン
ン หรือ
ましにん せんた, คมพีวตะซูจเิ ซ
せい ょましにん せんた หรือ
เงียวมะชินงิ งุเซ็นตะ หรือ ชีเอ็นชีมะชินงิ งุเซ็นตะ) ได้ มจงได้เริม่
หาทางการใช้ประสิทธิภาพของเครือ่ งอีดเี อ็มทีม่ อี ยูเ่ พียง 2 เครือ่ ง
ในขณะนั้นให้มากข้นโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือใช้เงินลงทุนเพิ่ม
มากข้นนัก โดยสำาหรับเครือ่ งโซดิก (Sodick,
ック, そで っく,
โซะดิคคุ) นัน้ มก็ได้ปรกษากับ เู้ ชีย่ วชาญตัวแทนจำาหน่ายเครือ่ ง
อีดีเอ็ม และ ู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศของบริษัทซัพพลายเออร์
ที่จำาหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ ซ่งจะช่วยลดเวลาในติดตั้งอิเล็กโทรดให้
ได้ตำาแหน่งที่ถูกต้องเข้ากับหัวจับยดอิเล็กโทรดของเครื่องอีดีเอ็ม
ส่วนอีกหน่งเครื่องที่มีอยู่คือยี่ห้อ ActSpark ซ่งก่อนที่ มจะมา
ทำางานทีบ่ ริษทั แห่งนีแ้ ต่เดิม บู้ ริหารคนไทยกับ บู้ ริหารชาวต่างชาติ
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ก็ไม่เคยใช้เครื่องอีดีเอ็ม ActSpark นี้ในการตาปเกลียวตัวเมีย
ด้วยการอีดีเอ็ม (Female Thread rocessing b Electrical
Discharge Machining, 加工による ね 加工, うでんかこうに
よるめね かこう, โ เด็งคะโคนิโยะรุเมะเนะยิคะโค) ภายในชิ้นส่วน
ของแม่พิมพ์ภายหลังการอบชุบแข็งมาแล้วเลยเช่นเดียวกับที่เคย
ใช้เครื่องอีดีเอ็ม Sodick ทำาการตาปเกลียวตัวเมียเลย มจง
ได้ไปเปดอ่านคู่มือของเครื่องอีดีเอ็ม ActSpark นี้ ก็พบว่ามี
โปรแกรมของเครื่องที่สามารถทำาเกลียวตัวเมียภายในเหล็กที่อบ
ชุบแข็งมาแล้วได้แม้ว่าวิธีการจะแตกต่างไปจากเครื่องอีดีเอ็ม
ยี่ห้อ Sodick อยู่บ้างก็ตามเพียงแต่เราจะต้องสั่งซื้ออิเล็กโทรด
สำาหรับอีดีเอ็มทำาเกลียวตัวเมีย (Tapping Electrode หรือ
Undersi ed Tapping Electrode, ップ หรือ ね
,
ね ようでんきょく, ตัปปุเด็งเคียคคุ หรือ
たっ でんきょく หรือ
งิยิเนะยิโยเด็งเคียคคุ) มาใช้กับเครื่องนี้เพิ่มเท่านั้นเอง แต่ก็ช่วย
ให้งานอีดีเอ็มทำาเกลียวตัวเมียที่มีอยู่ไม่เกิดการหยุดรอหรือเกิด
คอขวด ( ottleneck, トルネック, ぼとるねっく, โบะโตะรุเน็คคุ)
อยู่แต่ที่เครื่อง Sodick เท่านั้น และนอกจากนี้ก็ยังคิดจะเพิ่ม
ความรวดเร็วในการ ลิตของเครื่องอีดีเอ็มอีกด้วยการใช้แกรไ ต์
อิเล็กโทรดมาแทนการใช้อิเล็กโทรดที่ทำาการแปรรูปข้นมาจาก
ทองแดงแล้วใช้งานอยูต่ ามปรกติภายในโรงงานของเรา ทัง้ นีก้ เ็ พือ่
จะเพิ่มประสิทธิภาพการ ลิตของเครื่องอีดีเอ็มให้มากยิ่งข้นที่มี
ลมาจากคุณสมบัติท่ีดีของอิเล็กโทรดที่ทำามาจากแกรไ ต์ (แต่
อย่างไรก็ตามในขณะนั้นก็ยังไม่สามารถจัดซื้อ-จัดหาแกรไ ต์
อิเล็กโทรดตามที่เราต้องการนำามาประยุกต์ใช้งานได้ เพราะใน
ขณะนั้นยังไม่มีซัพพลายเออร์ในประเทศไทยที่รับจ้างแปรรูป
อิ เ ล็ ก โทรดจากแกรไ ต์ ต ามรู ป ร่ า ง-รู ป ทรงที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ
สำาหรับอิเล็กโทรดทีใ่ ช้ในงานอีดเี อ็มกับข้อดีของแกรไ ต์อเิ ล็กโทรด
จะได้อธิบายให้ทราบต่อไป) แต่ด้วยข้อจำากัดในการแปรรูปแท่ง
แกรไ ต์ให้กลายเปนอิเล็กโทรดด้วยเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมของ
โรงงานซ่งไม่ใช่เครื่องจักรสำาหรับแปรรูปแกรไ ต์โดยเฉพาะนั้นมี
ข้อจำากัด และยังจะสร้างความเสียหายแล้วก่อปญหาให้กับทั้งตัว

อา า แก สามคค ท รก าอสร

(kamnart1965@gmail.com)

เครื่องจักรที่ตัดเฉือน-แปรรูปแกรไ ต์ให้กลายเปนรูปร่าง-รูปทรง
ของอิเล็กโทรดตามที่ต้องการเอง และอาจจะสร้างความเสียหาย
เครือ่ งจักรต่างๆ ทีอ่ ยูภ่ ายในพืน้ ทีเ่ ดียวกันของโรงงานได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส่วนที่เปนรางเลื่อน-ส่วนเคลื่อนที่ของเครื่องจักรเหล่านั้น
อีกด้วย ดังนัน้ จงจำาเปนต้องใช้งานอิเล็กโทรดทีเ่ ปนทองแดงต่อไป
แต่ในปจจุบันนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ได้ทราบว่ามีซัพพลายเออร์
รายใหม่ ใ นประเทศไทยที่ รั บ จ้ า งแปรรู ป แท่ ง แกรไ ต์ ด ้ ว ย
เครื่องจักรเฉพาะด้านให้กลายเปนอิเล็กโทรด ัง ง รู ี่
ตามขนาด รูปร่างหรือรูปทรงตามที่ ู้ ลิตแม่พิมพ์ต้องการ
ใช้งานแล้วคือ บริษัท เอ็มเอสทีคอร์ปอเรชั่นไทย จำากัด (MST
orporation Thai Ltd.) ดังนัน้ บริษทั รู้ บั ออกแบบ- ลิตแม่พมิ พ์
ก็ ส ามารถติ ด ต่ อ กั บ บริ ษั ท นี้ เ พื่ อ ว่ า จ้ า งให้ ดำ า เนิ น การให้ ลิ ต
อิเล็กโทรดจากแกรไ ต์ตามทีต่ นเองต้องการได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ในช่วงแรกที่ท่าน ู้อ่านที่ยังไม่คุ้นเคยหรือเคยติดต่อกันมาก่อน
กับบริษัทนี้ก็อาจจะสับสนได้เพราะในหน้าเว็บไซต์ภาษาไทยของ
บริษทั ใช้คาำ ว่า เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด ขัว้ ไ าที่ ลิตจากแกรไ ต์
แต่ มคิดว่าน่าจะเติมคำาว่า บริษทั เรารับ ทีด่ า้ นหน้าโดยไม่ตอ้ ง
แปลตามภาษาญี่ปุนแบบคำาต่อคำาจากต้นฉบับ 100 เปอร์เซ็นต์
แล้วเขียนใหม่เปน บริษทั เรารับ ลิตอิเล็กโทรดจากแกรไ ต์ดว้ ย
เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด หรือ บริษทั เรารับ ลิตแกรไ ต์อเิ ล็กโทรด
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด ถ้าหากว่าแปลมาจากข้อความในเว็บไซต์
ทีเ่ ปนภาษาญี่ปุนซ่งเขียนไว้ว่า 新の で ラフ イト の加工
いしんの
つで
ふ いとでんきょくのかこう
を行います。 หรือ
をおこないます。 (ที่อ่านว่า ไซชินโนะงิยุทซเดะ-งุระไ โตะเด็งเคียค
คุโนะคะโคโวะโอะโคะไนมัซ) ซ่งการที่ใช้คำาว่า ขั้วไ า ก็
อาจจะทำาให้ท่าน ู้ที่ประสงค์จะเสาะหาซัพพลายเออร์สำาหรับ
ลิตแกรไ ต์อเิ ล็กโทรดเพือ่ ใช้ในการ ลิตแม่พมิ พ์ให้นี้ เมือ่ ทำาการ
สืบค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจากคำาว่า อิเล็กโทรด (ที่เปนชื่อ
เรียกทับศัพท์ภาษาอังก ษของคำาว่า Electrode ที่ใช้ร่วมกับ
เครื่องอีดีเอ็มสำาหรับตัดเฉือนชิ้นส่วนแม่พิมพ์โดยการสปาร์กทาง
ไ าในโรงงาน ลิตแม่พิมพ์) แล้วนั้นก็เปนไปได้ว่า ู้ค้นหาข้อมูล
จะไม่พบข้อมูลของบริษัทเอ็มเอสทีคอร์ปอเรชั่นไทยจำากัดตาม
ต้องการทั้งๆ ที่บริษัทเอ็มเอสทีฯ นี้สามารถ ลิตอิเล็กโทรดจาก
แกรไ ต์ได้นั้นมีการประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศไทยจริง
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เกี่ยวกับคุณลักษณะของอิเล็กโทรดที่ใช้ในการตัดเฉือนโดย
การสปาร์กทางไ าด้วยอิเล็กโทรดหรือการอีดีเอ็ม (Electrical
Discharge Machining หรือ EDM หรือ am Electrical
Discharge Machining หรือ con entional EDM หรือ sinker
EDM หรือ die sinker หรือ ertical EDM หรือ plunge EDM,
加工, うでんかこう, โ เด็งคะโค) และอิเล็กโทรดที่ทำามาจาก
แกรไ ต์กับข้อดีของอิเล็กโทรดแบบแกรไ ต์นั้นขอให้ข้อมูลโดย
สังเขป (ถ้ามีโอกาสจะนำาเสนอเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบในโอกาส
ต่อไป) ดังนี้
ในกระบวนการอีดีเอ็มนั้นรูปร่าง-รูปทรงของอิเล็กโทรดจะ
เปนส่วนที่เคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงานเพื่อสร้างให้เกิดแอ่งหรือรอยเว้า
ภายในชิ้นงานตามรูปร่าง-รูปทรงใดๆ ัง ัว ย่าง ่ง ง รู
ี่ 7 ซ่งความแม่นยำาของอิเล็กโทรดเองก็จะมีบทบาทที่สำาคัญ
ต่ อ ความแม่ น ยำ า ในขั้ น สุ ด ท้ า ยของชิ้ น งานที่ ทำ า การตั ด เฉื อ นแปรรูปด้วยการอีดีเอ็มนั้นด้วย ส่วนวัสดุที่ใช้ทำาเปนอิเล็กโทรด
สำ า หรั บ กระบวนการอี ดี เ อ็ ม นั้ น จะต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะ
สำาหรับใช้ทำาเปนเครื่องมือในการตัดเฉือน-แปรรูปได้ดี ดังต่อไปนี้
1. ต้องเปนตัวนำาไ า และเปนตัวนำาความร้อนที่ดี
2. ต้องสามารถตัดเฉือน-แปรรูปให้กลายเปนรูปร่าง-รูปทรง
ที่ต้องการได้ง่ายด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสม ล
3. ต้องทำาให้เกิดอัตราการกำาจัดเนื้อวัสดุออกไปจากชิ้นงาน
ที่อีดีเอ็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ต้องสามารถต้านทานต่อการเสียรูปไปในระหว่างที่ตัด
เฉือน-แปรรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการกัดเซาะของการอีดีเอ็มชิ้น
งานนั้นอยู่
5. ต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าเปนอิเล็กโทรด
ที่ใช้ทำาเปนเครื่องมือในการตัดเฉือน-แปรรูปที่มีอัตราการสกหรอ
ที่ตำ่า
6. ต้ อ งมี รู ปร่ า ง-รู ปทรงที่ ห ลากหลายแล้ ว สามารถหามา
ใช้ได้ง่าย

ร ท

อิเล็กโทรดแบบแกรไ ต์ที่ใช้ในการตัดเฉือนโดยการ
สปาร์ ก ทางไ าด้ ว ยอิ เ ล็ ก โทรดหรื อ การอี ดี เ อ็ ม
(Electrical Discharge Machining หรือ EDM หรือ
am Electrical Discharge Machining หรือ
con entional EDM หรือ sinker EDM หรือ die
sinker หรือ ertical EDM หรือ plunge EDM,
加工, うでんかこう, โ เด็งคะโค)
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ตารา ท

คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุทั่วไปบางชนิดที่ใช้ทำาเปนอิเล็กโทรดสำาหรับการอีดีเอ็ม
คุ สม ติ

แกรไ ต์

ท สต

หก

จุดหลอมละลาย (Melting point) (องศาเซลเซียส)

1,083

...

3,395

1,535

จุดเดือด ( oiling point) (องศาเซลเซียส)

2,580

มากกว่า
4,000

5,930

2,800

ความร้อนที่ทำาให้ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ระเหยกลายเปนไอ
ซ่งนับจากอุณหภูมิห้อง ( eat to apori e 1 cm3 from room
temperature) (แคลอรี่/ลูกบาศก์เซนติเมตร)

12,740

20,000

22,680

16,900

การนำาความร้อน (Thermal conducti it )
(โลหะเงิน หรือ Ag 100)

94.3

30.0

29.6

16.2

การนำาไ า (Electrical conducti it ) (โลหะเงิน หรือ Ag 100)

96.5

0.1

48.1

16.2

การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (Thermal expansion)
(ต่อองศาเซลเซียส 10-6)

16.0

4.5

4.6

15.0

ความแข็งแรงหรือความเค้นต้านทานแรง (Strength)
(เมกะปาสคาล หรือ M a)

241

34

4,137

276

มอดุลัสความยืดหยุ่น (Modulus of elasticit ) (M a 103)

124

5.9

352

186

มี ก ารใช้ วั ส ดุ ห ลากหลายชนิ ด มาทำ า เปนอิ เ ล็ ก โทรดคื อ
แกรไ ต์ ทองแดง ทองแดง-แกรไ ต์ ทองเหลือ สังกะสี สม เหล็ก
ทองแดง-ทังสเตน เงิน-ทังสเตน ทังสเตน และอืน่ ๆ อีกมาก สำาหรับ
คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่ใช้ทำาเปนอิเล็กโทรดทั่วๆ ไปนั้น
ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1

อ อ อิ ก ทร แ แกรไ ต์ ม ต่อไ
1. มีความเร็วของกระบวนการ ลิตที่เร็วกว่าในการตัดเฉือน
หรือกำาจัดเนือ้ โลหะออกไปในเชิงปริมาตรต่อชัว่ โมง โดยทีค่ วามเร็ว
ของกระบวนการ ลิตด้วยอิเล็กโทรดแบบแกรไ ต์จะทำาได้เร็ว
กว่าอิเล็กโทรดแบบทองแดงประมาณ 1.5 ถง 3 เท่า นอกจากนี้
อิเล็กโทรดแบบแกรไ ต์จะสามารถใช้ทำางานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
ภายใต้สภาวะการใช้กระแสไ าที่สูงในการสปาร์กทางไ า
ได้อีกด้วย ในขณะที่อิเล็กโทรดแบบทองแดงซ่งมีจุดหลอมเหลว
ที่ตำ่ากว่าจงทำาให้เปนกลายข้อจำากัดในการใช้กระแสไ าในการ
สปาร์กทางไ าที่ตำ่ากว่าจงได้กระบวนการ ลิตที่ช้ากว่านั่นเอง
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2. มีความต้านทานต่อการสกหรอและการฉีกขาด สำาหรับ
ความแม่นยำาในการแปรรูปด้วยกระบวนการกัดเซาะของการ
อีดเี อ็มนัน้ ก็คอื ขนาดและค่าพิกดั ความเ อื่ ทีไ่ ด้ของรูปทรง-รูปร่าง
ชิ้นงานภายหลังการแปรรูปไปแล้ว ซ่งก็จะมีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดราวกับเงาตามตัวกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำาเปนอิเล็กโทรดที่
วัสดุจะต้องมีความต้านทานต่อการสกหรอและการฉีกขาดด้วย
นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ทัง้ ทองแดงและแกรไ ต์อเิ ล็กโทรดจะให้ ลลัพธ์
ขั้นสุดท้ายโดยประมาณใกล้เคียงกัน ส่วนความแตกต่างกันก็คือ
เวลาที่ใช้ในการอีดีเอ็มชิ้นงานกับเวลา และค่าใช้จ่ายในการ ลิต
อิเล็กโทรด แต่สำาหรับแกรไ ต์นั้นจะสามารถทำาการตัดเฉือนได้
เร็วกว่าการตัดเฉือนทองแดงประมาณสามเท่า ซ่งขนาดอนุภาค
ของแกรไ ต์ที่ใช้ทำาอิเล็กโทรดจะมี ลต่อด้านใดๆ ดังต่อไปนี้คือ
ความแข็งแรง ความสามารถในการตัดเฉือนให้กลายเปนอิเล็กโทรด
มีอทิ ธิพลอย่างมากต่ออัตราการกำาจัดโลหะออกไปในขณะทีอ่ ดี เี อ็ม
ชิ้นงาน การสกหรอของอิเล็กโทรด และมี ลต่อ ิวขั้นสำาเร็จของ
ชิ้นงานอีดีเอ็ม เปนต้น นอกจากนี้การตัดเฉือน-แปรรูปแกรไ ต์
จะสามารถทำาได้อย่างง่ายดายมาก ซ่งสามารถที่จะกัด เจีย กลง

อา า แก สามคค ท รก าอสร

(kamnart1965@gmail.com)

SPECIAL FEATURE

ร ท
ตัวอย่างของอิเล็กโทรดแบบแกรไ ต์ที่ไม่มีความจำาเปน
ต้องทำาการลบครีบหรือกำาจัดรอยเยินภายหลังจากการ
ตัดเฉือนให้เปนรูปร่าง-รูปทรงด้วยกระบวนการต่างๆ
ตามที่ต้องการแล้ว

ร ท
ตัวอย่างภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ขยาย 100 เท่า
ของแกรไ ต์แต่ละกลุ่ม ซ่งแต่ละกลุ่มก็จะให้สมรรถนะ
ในการใช้งานเปนไปตามสภาพภายนอกที่ปราก นี้

ร ท
ตัวอย่างการเปรียบเทียบชิ้นงานที่ภายหลังจากการอีดีเอ็มขั้นสำาเร็จแล้ว อิเล็กโทรดแบบแกรไ ต์ชนิดที่มีเกรนละเอียดในรูปซ้ายมือ จะแสดง
ให้เห็นถงการสกหรอของชิ้นงานที่ส่วนมุมลดน้อยลงได้จากการอีดีเอ็มครั้งก่อนหน้าแล้วก็ยังทำาให้ได้ส่วนโพรงหรือแควิตีของโมลด์นี้ที่มีความ
ละเอียด-เรียบร้อยมากกว่า ส่วนรูปด้านขวานั้นจะมีการสกหรอที่มุมของอิเล็กโทรดแบบทองแดงไปดังนั้นจงต้องทำาการปรับปรุงคุณภาพอีก
ครั้งด้วยการเพิ่มอิเล็กโทรดอันที่สามในการอีดีเอ็มต่อไปอีก แต่ก็จะเปนการเพิ่มต้นทุนวัสดุและเวลาในการอีดีเอ็มมากยิ่งกว่าการใช้อิเล็กโทรด
แบบแกรไ ต์
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SPECIAL FEATURE

อา า แก สามคค
เจาะ ตาปเกลียว หรือแม้กระทัง่ ตะไบตกแต่งให้เปนรูปร่าง-รูปทรง
ใดๆ ตามที่ต้องการก็ได้ ส่วนข้อดีอย่างอื่นอีกของแกรไ ต์ก็คือ
จะไม่เกิดครีบหรือรอยเยินข้นในขณะตัดเฉือน ดังนัน้ ภายหลังจาก
การตัดเฉือนให้เปนรูปร่าง-รูปทรงที่ซับซ้อนตามที่ต้องการใน
ขั้นสุดท้ายแล้วก็ไม่มีความจำาเปนต้องทำาการลบครีบหรือกำาจัด
รอยเยินจากการตัดเฉือนให้เสียเวลาเช่นเดียวกับที่เกิดข้นกับ
อิเล็กโทรดที่ทำาจากทองแดงแต่อย่างใด ัง ง รู ี่
ด้วยคุณสมบัติของแกรไ ต์มีจุดหลอมเหลวที่สูงซ่งส่ง ลให้
เกิดการสกหรอที่น้อยมากกว่าวัสดุที่ใช้ทำาอิเล็กโทรดชนิดอื่นๆ
ดังนั้นในการ ลิตโมลด์จงมักที่จะตัดเฉือนหรือกัดเซาะเนื้อโลหะ
ด้วยอิเล็กโทรดแบบแกรไ ต์เพียง 1 หรือ 2 อันในการสปาร์ก
เท่านัน้ ก็ถอื ว่าเพียงพอทีจ่ ะทำาให้ได้ วิ ของชิน้ งานในขัน้ สำาเร็จแล้ว
สำาหรับแกรไ ต์ที่นำามาใช้ทำาเปนอิเล็กโทรดในงานอีดีเอ็มนั้นจะ
แบ่งออกเปน 6 กลุ่มตามขนาดของอนุภาค ( article Si e, 度
หรือ
イ , り うど หรือ り うし い , รีวโดะ หรือ รีวชิไซซ)
แกรไ ต์ ัง ง รู ี่ นี้
จากรูปที่ 49 ซ่งมีการแบ่งแกรไ ต์ออกเปน 6 กลุ่มตาม
ขนาดของอนุภาคของแกรไ ต์ที่เรียงลำาดับจากน้อยไปหามากคือ
กลุ่มแองสโทรไ น์ (Angstro ne) ที่อนุภาคมีขนาดเล็กกว่า 1
ไมครอน หรือ ไมโครเมตร (1 ไมครอน หรือ 1 ไมโครเมตรเท่ากับ
0.001 มิลลิเมตร) ซ่งเปนแกรไ ต์กลุ่มที่มีความแข็งแรงสูงมาก มี
คุณสมบัติเหมือนกันในทุกทิศทางหรือเปนวัสดุไอโซทรอปี และมี
โครงสร้างที่สมำ่าเสมอแล้วถือเปนแกรไ ต์กลุ่มที่มีความทันสมัย
หรือลำ้าหน้าที่สุด กลุ่มความละเอียดอย่างยิ่งยวด (Ultra ne) ที่
อนุภาคมีขนาดเล็กระหว่าง 1 ถง 5 ไมครอน กลุ่มความละเอียด
อย่างสูง (Super ne) ที่อนุภาคมีขนาดเล็กระหว่าง 6 ถง 10
ไมครอน กลุ่มความละเอียด (Fine) ที่อนุภาคมีขนาดเล็กระหว่าง
10 ถง 20 ไมครอน กลุ่มความละเอียดปานกลาง (Medium) ที่
อนุภาคมีขนาดระหว่าง 21 ถง 100 ไมครอน และกลุ่มความ
ละเอียดทีห่ ยาบ ( oarse) ทีอ่ นุภาคมีขนาดมากกว่า 100 ไมครอน
อย่ า งไรก็ ต ามต้ อ งตรวจสอบว่ า ภายในประเทศไทยของเรามี
ซัพพลายเออร์ที่มีแกรไ ต์สำาหรับสนับสนุนการ ลิตแม่พิมพ์ใน
ประเทศไทยอยูใ่ นระดับไหน เพือ่ ใช้ประกอบในการพิจารณาเลือก
ไปใช้ในงาน ลิตแม่พิมพ์ด้วย
อิเล็กโทรดแบบแกรไ ต์ชนิดที่มีเกรนละเอียดในปจจุบันนี้
สามารถที่ จ ะทำ า ให้ ไ ด้ ิ ว ขั้ น สำ า เร็ จ ที่ ค ล้ า ยกั บ อิ เ ล็ ก โทรดแบบ
ทองแดงโดยมีการสกหรอของอิเล็กโทรดที่เทียบเคียงกันได้ ด้วย
การเลือกวัสดุอิเล็กโทรดและพารามิเตอร์ของเครื่องอีดีเอ็มที่
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เหมาะสมแล้วอิเล็กโทรดแบบแกรไ ต์จะสามารถทำาให้ได้ ิวงาน
ที่ใกล้เคียงกับ ิวกระจกโดยไม่ต้องใช้สารเติมแต่งแบบ ง และ
สามารถทำาให้ได้ วิ งานทีเ่ หมือนกระจกด้วยสารเติมแต่งได้อกี ด้วย
กร ท อิ ก ทร แ แกรไ ต์ ิ พ ส หรอ
แกรไ ต์ ิ ากา ไ าไ ส
หรอ
ม อ ห ก
สาหร การ าไ ร ยุกต์
า อ อม ต่อไ
1. อิ เ ล็ ก โทรดแบบแกรไ ต์ มี ค วามเร็ ว ของกระบวนการ
ลิตทีเ่ ร็วกว่า โดยในสภาวะปรกติแล้วจะสามารถตัดเฉือน-ข้นรูป
อิเล็กโทรดแบบแกรไ ต์ให้ได้รูปร่าง-รูปทรงตามที่ต้องการได้
รวดเร็วกว่าอิเล็กโทรดแบบทองแดงประมาณ 2 ถง 5 เท่า และ
นอกจากนี้ก็ยังช่วยทำาให้ได้ความเร็วในการ ลิตแม่พิมพ์ของ
กระบวนการสปาร์กทางไ า (คายประจุ) ในขณะตัดเฉือนหรือ
กัดเซาะเนื้อโลหะได้เร็วกว่าอิเล็กโทรดแบบทองแดงประมาณ
2 ถง 3 เท่า
2. อิเล็กโทรดแบบแกรไ ต์เปนวัสดุที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างไปได้ยากยิ่งกว่า จงเปนข้อดีที่เห็นได้อย่างชัดเจนใน
กระบวนการ ลิตหรือตัดเฉือน-ข้นรูปอิเล็กโทรดที่มีลักษณะเปน
นังบางๆ
3. อิเล็กโทรดแบบแกรไ ต์มีนำ้าหนักเบา โดยแกรไ ต์จะมี
ความหนาแน่นเพียง 1 ใน 5 ของทองแดง ดังนั้นในการตัดเฉือน
โดยการสปาร์กทางไ าด้วยอิเล็กโทรดหรือการอีดีเอ็มด้วย
อิเล็กโทรดทีม่ ขี นาดใหญ่ๆ นัน้ ก็จะช่วยทำาให้ลดภาระทีก่ ระทำากับ
เครื่องอีดีเอ็มได้อย่างมีประสิทธิ ล จงเหมาะสมมากกว่าสำาหรับ
การ ลิตโมลด์ที่มีขนาดใหญ่
ส่วนข้อดีอื่นๆ อีกของอิเล็กโทรดแบบแกรไ ต์ชนิดพลังสูง
หรือแกรไ ต์ชนิดนำากำาลังไ าได้สูงสำาหรับการนำามาทำาเปน
อิเล็กโทรดสำาหรับงานอีดีเอ็มนั้นได้แก่ อิเล็กโทรดแบบแกรไ ต์
ชนิดพลังสูงเปนอิเล็กโทรดที่ยอมให้ใช้ความหนาแน่นของกระแส
ไ าได้ระหว่าง 18 ถง 25 แอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร
มีคุณสมบัติทางไ าที่ดีและมีความเสถียรภาพทางเคมี มีความ
แข็งแรงเชิงกลสูงแม้ในขณะที่อุณหภูมิใช้งานสูง ภายในเนื้อ
แกรไ ต์มีสารปนเปอนหรือสารมลทินตำ่า มีความต้านทานต่อ
การสั่นสะเทือนได้ดี และมีความสามารถในการนำาความร้อนกับ
ความสามารถในการนำาไ าได้ดี เปนต้น
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INNOVATION TODAY

อ

the.jor@hotmail.com

แผงกดชักโครกโฮโลแกรม
เพื่ อลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อ

ห้องนำา้ ของญีป่ นข้
ุ นชือ่ เรือ่ ง งก์ชนั การใช้งานทีห่ ลากหลาย
และควบคุมด้วยเทคโนโลยีระดับสูง แต่ในเมื่อปจจุบันญี่ปุน
กำาลังเ ชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางบริษัท
Murakami orporation ู้ ลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านกระจกมองหลัง จงได้นำาความสามารถ
ดังกล่าวมาปรับใช้ และสร้างแ งควบคุมชักโครกแบบโ โลแกรม
เพื่อลดความเสี่ยงในการสัม ัสเชื้อโรคจากการกดปุมชักโครก
โดยตรง
โดย Murakami ได้ประกาศร่วมมือกับบริษทั สตาร์ทอัพ
arit Inno ations เพื่อสร้างแ งควบคุมชักโครกแบบที่
ลอยอยู่ในอากาศ โดยใช้เทคโนโลยี ‘Floating Pictogram
Technology’ มาปรับใช้ ซ่งจะช่วยให้ ู้คนสามารถควบคุม
งก์ชันการทำางานของชักโครกได้โดยไม่ต้องสัม ัสแ งควบคุม
โดยตรง ซ่งแ งควบคุมไร้สัม ัสใหม่นี้จะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์
อิน ราเรดทีส่ ามารถตรวจจับนิว้ มือมนุษย์ได้ แต่มคี วามแตกต่าง
กว่าคือมีการพัฒนาปุมกดแบบลอยอยู่กลางอากาศ ไม่มีฉาก
หรือแ งกระจกช่วยในการตกกระทบเลย ทัง้ สามารถกดควบคุม
หรือสั่งงานที่ต้องการได้เลย เพราะแ งเหล่านั้นจะมีเซนเซอร์
อิน าเรดตรวจจับนิว้ มือของมนุษย์เมือ่ สัม สั เข้ากับแ ง ทำาให้ลด
การสัม ัสซ่งเปนความเสี่ยงที่อาจจะทำาให้ติดเชื้อโรคต่างๆ ได้

ทาง Murakami เปดเ ยว่า บริษัทจะเตรียม ลิต
แ งควบคุมไร้สัม ัสจำานวนมากภายในปี 2022 เพื่อส่งเสริม
ให้ห้องนำ้าทั่วประเทศเปลี่ยนไปใช้ระบบนี้ ซ่งเชื่อว่าจะเปน
เทคโนโลยีที่สำาคัญในอนาคต เนื่องจาก ลกระทบจากการ
แพร่ระบาดส่งให้ ลคนทั่วโลกเริ่มมองหาเทคโนโลยีไร้สัม ัส
มากยิ่งข้น
นอกจากนี้ ในอนาคต Murakami จะนำาเทคโนโลยี
แ งควบคุมไร้สัม ัสไปปรับใช้กับสถานที่อื่นๆ ไม่ว่าจะเปนตู้
ATM หรือลิ ต์ และเทคโนโลยีไร้สัม ัสยังเปนประโยชน์มาก
ข้นเมื่อ ู้ใช้อยู่ในสภาวะไม่สะดวกในการกดปุมต่างๆ เช่น มือ
เปียกนำ้า และต้องใช้เครื่องใช้ไ า
คิดว่าปีหน้านีเ้ ราน่าจะได้เห็นเทคโนโลยีทล่ี าำ้ ข้นมากมาย
และนี่อาจจะเปนครั้งแรกกับการนำาเทคโนโลยีโ โลแกรมมา
ใช้ในที่สาธาธารณะอย่างแพร่หลายมากยิ่งข้น เปนการพลิก
วิก ตจากโรคระบาดสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดได้ดี
ทีเดียว
ล่ง าง ิง
ริษั ี่ เ รียม ราง งคว คม ั คร ล รม
เพ่ ล ความเ ี่ยง าร ัม ั เ รค ง า
เ า ง า เว
เางา
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Talk

KANAGATA

โ นคงะตะ

(総抜き型, そうぬきがた)

ม่ ด้ มาย ง แบลงกงดาย
นที่
จากที่ มได้เขียนเกี่ยวกับ ompound Die และ
ombination Die ไปแล้ว 4 ตอน (3 กรณี) ที่มีทั้งส่วนที่
ได้ให้นยิ าม-คำาอธิบายทีเ่ หมือนกันบางส่วน และทีแ่ ตกต่างกัน
ไปนั้น (เนื้อหาส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งอ้างอิงที่ต้นฉบับเปน
ภาษาอังก ษ) จงเปนส่วนหน่งของที่มาของความเข้าใจที่
แตกต่างกันรวมทั้งมีการใช้คำาว่า ompound Die และ
ombination Die ที่สลับกันไปก็มี ซ่งไม่เว้นแม้แต่
คนไทยที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ตลอดจนเว็บไซต์
ภาษาไทยต่างๆ ที่เสนอความรู้ด้านนี้ให้กับประชาชนซ่ง ม
ได้พบว่าบางส่วนมีการกล่าวถงแต่เฉพาะ ompound Die
โดยที่ไม่มีการกล่าวถง ombination Die เลยก็มีแล้วก็
ยังได้มกี ารแปลมาเปนคำาศัพท์เทคนิคภาษาไทยทีแ่ ตกต่างกัน
ทั้งๆ ที่เปนแหล่งเดียวกันก็มี เช่น ใช้ทั้งคำาศัพท์เทคนิคว่า
แม่พิมพ์ตัดแบบ สมรวม และ แม่พิมพ์ สม ทั้งๆ ที่
แปลมาจากคำาศัพท์เทคนิคภาษาต่างประเทศคำาเดียวกัน
ม ั ิ ษ า ว่ า ร ี ี า เ ิ า าร ล ลว
เรี ย เรี ย ง ย ู ี่ มี ค วามรู า ม่ พิ ม พค ล ค ั ี่ ม า
เ ีย เร่ ง ี่เ ี่ยว ั ม่พิมพเ ล่า ีเ ่ เ ียว ั
่ไม่ไ มี
าร ว
คา ัพ เ ค ิคภาษาไ ย ี่
ง รง ั
เ
และบางส่วนก็มีการแปล-เขียนเนื้อหาที่ตรงกัน
กับเฉพาะตอนใดตอนหน่งที่ มเขียนในเรื่องนี้เท่านั้น ซ่ง ม
สันนิษฐานว่าน่าจะมีสาเหตุเนื่องมาจากความง่ายในการ
แปล-เขียนเนื้อหาที่มาจากแหล่งอ้างอิงเฉพาะที่มีเนื้อหาเปน
ไปในทิศทางเดียวกัน อันจะทำาให้ง่ายต่อการทำาความเข้าใจ
รวมทัง้ นำามาใช้ในการเรียนการสอนให้ความรูก้ บั นิสติ นักศกษา
และ ู้สนใจต่อไปอีกด้วย เปนต้น ซ่งสิ่งที่กล่าวมานี้ซ่งมีที่มา
จากแหล่งอ้างอิงที่เปนภาษาอังก ษก็จะมีความแตกต่าง
กับตอนที่ 5 (กรณีที่ 4) ที่จะเขียนในตอนนี้ท่ีมีที่มาจาก
แหล่งอ้างอิงภาษาญี่ปุน ซ่งเนื้อหาในภาษาญี่ปุนส่วนใหญ่จะ
มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน (เพียงแต่ใช้คาำ อธิบายต่างๆ
กันไป) กล่าวคือ ompound Die (総抜き型, โซนุคงิ ะตะ)
นั้นเปนส่วนหน่งของ
ombination Die (複合型,

5

ุคุโงงะตะ) ซ่งสิ่งนี้เปนสิ่งที่แตกต่างไปจากทั้ง 3 กรณีที่
่านมาแล้ว ตามที่จะได้อธิบายดังต่อไปนี้
ก่อนอืน่ จะขอเริม่ จากการพิจารณาดูวา่ ในภาษาญีป่ นนั
ุ น้
แม่พมิ พ์ สมกระบวนการ หรือ คอมบิเนชันดาย ( ombination
Die, 複合型 หรือ コンビネーションダイ หรือ 複合金型 หรือ
複合加工金型, ふくごうがた หรือ こんびねーしょんだい หรือ
ふくごうかながた หรือ ふくごうかこうかながた,
ุคุโงงะตะ
หรือ คมบิเนชนดาย หรือ ุคุโงคะนะงะตะ หรือ ุคุโงคะโค
คะนะงะตะ) ในแต่ละแหล่งอ้างอิงได้ให้ความหมายที่เหมือน
หรือแตกต่างไปจากแม่พมิ พ์รวมกระบวนการหรือ คอมเพานด์
ดาย ( ompound Die, コンパウンドダイ หรือ 総抜き型 หรือ
コンパウンド型 หรื อ 総抜き金型, こんぱうんどだい หรื อ
そうぬきがた หรือ こんぱうんどがた หรือ そうぬきかながた,
คมปาวด์ดาย หรือ โซนุคิงะตะ หรือ คมปาวด์งะตะ หรือ
โซนุคคิ ะนะงะตะ) อย่างไรบ้าง ในเบือ้ งต้น มอยากให้ได้อา่ น
นิ ย าม-คำ า จำ า กั ด ความที่ บ ริ ษั ท แห่ ง หน่ ง ได้ แ ปลจากภาษา
ญี่ปุนมาเปนภาษาไทยปนกับภาษาอังก ษแล้วพิมพ์เอาไว้ใน
แค็ตตาล็อกที่แจกให้ลูกค้า ซ่ง มสันนิษฐานว่าแปลโดย ู้รู้
ภาษาญีป่ นที
ุ ข่ าดความเข้าใจศัพท์เทคนิคด้านแม่พมิ พ์จงทำาให้
การแปลไม่ครบถ้วนแล้วเข้าใจได้ยากอยู่บ้าง และเมื่อท่าน
อ่านแล้วจะเข้าใจหรือไม่ ดัง ลการแปลต่อไปนี้ครับ
แ

ไ

า ยก

ย

ทมการแ รร
ห
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แ ส่ ร กอ อ
หมายเหตุ ทั้ง 2 ข้อนี้น่าจะตัดตอนแล้วแปลมาจาก
นิยามในภาษาญี่ปุนจากสมาคมงานปมโลหะประเทศญี่ปุนที่
จะได้อธิบายต่อไป ส่วนคำาว่า Mould เปนภาษาอังก ษ
แบบบริติช แต่ถ้าเปนภาษาอังก ษแบบอเมริกันนั้นจะสะกด
เปน Mold อย่างไรก็ตามการที่ แู้ ปลได้แปลมาเปน Mould
นั้นน่าจะแปลมาจากภาษาญี่ปุนคำาว่า 型 (คะตะ) ซ่ง
สามารถแปลเปนภาษาอังก ษได้ทั้ง Mould Mold Die
attern และอืน่ ๆ (ตัวอย่างในช่วงทีเ่ ขียนต้นฉบับอยูน่ ใี้ นกรณี
ทีใ่ ช้คาำ ว่า 型 หรือ คะตะ ซ่งไม่เกีย่ วกับงานทางด้านแม่พมิ พ์
นั้นได้มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ด้วย เช่น
คำาศัพท์ว่า 新型コロナウイルス ซ่งอ่านว่า ชินงะตะโคะโระ
นะวิรุซุ ที่แปลว่า ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ) และอีก
สาเหตุหน่งที่ แู้ ปลมักจะแปลว่า Mould หรือ Mold มากกว่า
ที่จะแปลว่า Die อาจจะเปนเพราะว่าพจนานุกรมแบบ
ญี่ปุน-อังก ษได้แปลไว้เช่นนั้นด้วยเหมือนกัน ขอยกตัวอย่าง
จากพจนานุกรมที่ มมีอยู่ 3 เล่มจะแปล 型 (คะตะ) ว่า
Mold attern / Mold T pe St le attern Model / Die
ตามลำาดับ แต่ในที่นี้น่าจะถือว่าแปล ิดครับ เพราะคำาศัพท์
ทัง้ หมดในเอกสารเล่มทีไ่ ด้อา้ งอิงแล้วนำามาแปลเปนภาษาไทย

ร ท
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นี้เปนเรื่องงานปมกับแม่พิมพ์ที่อยู่ในกลุ่ม Die ที่เปนแม่พิมพ์
คนละกลุ่มกับ Mould หรือ Mold ซ่งจะสังเกตได้ว่าใน
ข้อที่ 1 กับ 2 นั้นก็ใช้คำาว่า ombination Die และ
ompound Die ที่ มได้แปลคำาว่า Die เปนภาษาไทยว่า
แม่พิมพ์ปมหรือแม่พิมพ์ปมตัดเฉือน-ข้นรูปวัสดุ ก็เพราะว่า
แม่พิมพ์ชนิดนี้นอกจากจะใช้ป มตัดเฉือน-ข้นรูปโลหะเปน
ส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีการนำามาใช้ในการปมวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ
ด้วยก็มี เช่น หนัง ้า กระดาษ ไมกา ไ เบอร์ เปนต้น อย่างไร
ก็ตามโดยส่วนตัวแล้วถ้า มแปลเฉพาะคำาว่า 型 (คะตะ)
ให้เปนคำาศัพท์ด้านแม่พิมพ์ภาษาไทย มก็อาจจะแปลว่า
แม่พมิ พ์ เท่านัน้ แล้วจะแปลว่าเปนแม่พมิ พ์อะไรนัน้ ก็ขน้ อยู่
กับว่าได้นาำ คำาว่า 型 (คะตะ) นีไ้ ป สมกับคำาอืน่ ทีจ่ ะระบุวา่
เปนแม่พิมพ์ชนิดใดครับ
ถ้าหากอ่านแล้วไม่เข้าใจ ลการแปลทีย่ กตัวอย่างมานี้
ทีน่ า่ จะเปนการแปลแบบคำาต่อคำาก็พอจะเข้าใจได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแม่พิมพ์มาก่อนก็อาจจะ
ไม่เข้าใจเลยก็เปนไปได้ ด้วยเหตุนี้เวลา มแปลจากศัพท์
เทคนิค-วิศวกรรมศาสตร์ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาญี่ปุน
หรืออังก ษให้มาเปนภาษาไทยแล้ว มก็มกั จะแปลภาษาไทย

ตัวอย่าง ombination Die (複合型, ุคุโงงะตะ) และชิ้นงานตัวอย่างที่เปนแม่พิมพ์ซ่ง สมระหว่าง
กระบวนการตัดเฉือนหรือกระบวนการตัดแยกออก ( utting rocess หรือ utoff rocess หรือ ut off
rocess, 切断加工 หรื อ カットオフ加工, せつだんかこう หรื อ かっとおふかこう, เซ็ ท ซดั ง คะโค หรื อ
คั ต โตะอ ุคะโค) และกระบวนการดัดข้นรูป ( ending rocess, 曲げ加工, まげかこう, มะเงะคะโค) โดย
ในที่นี้คือการดัดข้นรูปรูปตัวยูกับการดัดข้นรูปรูปตัววีตามนิยาม-คำาอธิบายในกรณีที่ 4
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ให้เปนไทยไปด้วยพร้อมกับเขียนขยายความหรืออธิบาย
เพิม่ เติมอีก ซ่งจะทำาให้ดเู หมือนว่าเนือ้ หาทีแ่ ปลนัน้ ยาวมากกว่า
ข้อความจากต้นฉบับเสียอีก แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะช่วยให้
ู้อ่านทั่วไปที่ไม่มีความรู้พื้นฐานในด้านนั้นๆ เข้าใจได้ง่าย
ยิ่งข้น เนื่องจากพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์หรือ
เทคโนโลยีอื่นใด เช่น ประเทศญี่ปุน อเมริกา เยอรมัน ฯลฯ
ซ่งถูกจัดไว้ในระดับแนวหน้าของโลกนัน้ ก็อาจจะเปนไปได้วา่
คำาศัพท์เทคนิคพื้นฐานที่ประเทศไทยที่คนไทยเรายังไม่เข้าใจ
ความหมายเลยนั้น แต่ช่างเทคนิค วิศวกร และ ู้เกี่ยวข้อง
ในประเทศนั้นๆ เมื่อมีการสื่อสารด้วยคำาศัพท์เทคนิคพื้นฐาน
ด้านแม่พมิ พ์นนั้ ก็จะเข้าใจไปโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่ตอ้ งมีการแปล
แล้วขยายความหมายของคำาศัพท์นนั้ อีกแต่อย่างใดเพราะเปน
ประเทศอุตสาหกรรม-เทคโนโลยี สำาหรับเรื่องการแปลภาษา
นั้นสิ่งที่สำาคัญที่สุดในความคิดของ มนั้นคือ ก่อนอื่น ู้แปล
ก็จะต้องเข้าใจในเรื่องที่แปลนั้นเองเสียก่อนแม้ว่าจะไม่เคยรู้
เรื่องนั้นๆ มาก่อนก็ตาม เพราะว่าถ้า ู้แปลไม่เข้าใจแล้วก็
อาจจะทำาให้ ู้อ่านไม่เข้าใจเนื้อหาที่แปลนั้นตามไปด้วยแล้ว
ก็ อ าจจะถื อ ได้ ว ่ า การแปลนั้ น มี ป ระโยชน์ น ้ อ ยหรื อ ไม่ มี
ประโยชน์ในการแปลเรื่องนั้นเลยครับ

ร ท

จากรูปที่ 21 และ 22 จะเห็นได้ว่า ombination
Die เปนแม่พิมพ์แบบที่มีกระบวนการตัดเฉือน สมกับ
กระบวนการข้นรูป (ในที่นี้คือกระบวนการดัดข้นรูป) ที่ต่าง
สถานี ง านกั น แม้ ว ่ า สถานี ง านทั้ ง สองจะอยู ่ ติ ด ชิ ด กั น แล้ ว
ส่วนที่เปนดายตัดแยกออกกับดายดัดข้นรูปก็เปนชิ้นเดียวกัน
(รูปที่ 21) และส่วนที่เปนดายตัดแยกส่วนกับดายดัดข้นรูป
ก็เปนชิ้นเดียวกัน (รูปที่ 22) อีกด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม
ตามนิยาม-คำาอธิบายในกรณีที่ 4 นี้ก็ยังมี ombination
Die ที่โครงสร้างเปนแบบที่มีกระบวนการตัดเฉือน สมกับ
กระบวนการข้นรูปที่สถานีงานเดียวกันก็มีอยู่ด้วยดังรูปที่ 23
รวมทั้งยังได้มีการให้ความหมายที่ครอบคลุมไปถงแม่พิมพ์
แบบที่มีการ สมระหว่างกระบวนการที่ไม่ใช่กระบวนการ
ตัดเฉือนเข้าด้วยกันอีกด้วยดังรูปที่ 24
โดยในรูปที่ 23 ด้านซ้ายมือนั้นจะเปนแม่พิมพ์ที่มี
โครงสร้างแบบที่ใช้ตัวปลด-จับยดวัสดุเคลื่อนที่ได้หรือสตริป
เปอร์เคลื่อนที่ได้ (Mo able Stripper หรือ nockout
Actuated Stripper หรือ Spring Stripper, 可動ストリッパ,
かどうすとりっぱ, คะโดซุโตะริปปะ) และในด้านขวามือนั้น
จะเปนแม่พมิ พ์ทมี่ โี ครงสร้างแบบทีใ่ ช้ตวั ปลดวัสดุยดคงทีห่ รือ

ตัวอย่าง ombination Die ทีม่ ชี อ่ื เรียกเฉพาะว่าแม่พมิ พ์ตดั แยกส่วนแล้วดัดข้นรูปรูปตัวยู ( ombination
arting and U- ending Die, 分断-U 曲げ複合加工型, ぶんだん-Uまげふくごうかこうがた, บุนดัง-ยูมะเงะ
คุ โุ งคะโคงะตะ) และแม่พมิ พ์ตดั แยกส่วนแล้วดัดข้นรูปรูปตัวแซด ( ombination arting and - ending
Die, 分断 - 曲げ複合加工型, ぶんだん- まげふくごうかこうがた, บุนดัง-ยูมะเงะ ุคุโงคะโคงะตะ) ตาม
นิยาม-คำาอธิบายในกรณีที่ 4
วารสารแม่พิมพ์
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สตริปเปอร์ยดคงที่ (Fixed Stripper หรือ Stationar Stripper,
固定ストリッパ, こていすとりっぱ, โคะเตซุโตะริปปะ) ซ่งแม่พม
ิ พ์
ชนิดนี้ก็อาจจะเรียกชื่อเฉพาะได้อีกอย่างหน่งว่าแม่พิมพ์รวม
กระบวนการตัดแ น่ แบลงก์แล้วดงข้นรูป ( ompound lank
and Draw Die หรือ ompound lanking and Drawing
Die, 抜き絞り型 หรือ 抜き絞り加工型, ぬきしぼりがた หรือ
ぬきしぼりかこうがた, นุคิชิโบะริงะตะ หรือ นุคิชิโบะริคะโค
งะตะ) ตามนิยาม-คำาอธิบายในกรณีที่ 1 ซ่งได้เขียนไว้ในตอน
ที่ 2 ที่ ่านมาแล้ว
จากรูปที่ 24 จะเปน ombination Die รูปแบบหน่ง
ในกรณีที่ 4 นี้โดยจะเปนแม่พิมพ์ที่ทำาการ สมกระบวนการ
ข้นรูปกับกระบวนการข้นรูปเข้าด้วยกัน (ในรูปที่ 24 เปนการ สม
กระบวนการดัดข้นรูปเข้ากับกระบวนการดัดข้นรูป อันถือเปน
รายละเอียดทีแ่ ตกต่างไปจากทุกกรณีทไ่ี ด้อธิบายมาแล้ว) จงมี
นิยาม-คำาอธิบายที่มีความแตกต่างไปจาก ombination
Die ในกรณีที่ 2 และ 3 (ตอนที่ 3 และ4 ตามลำาดับ) ซ่งใน
กรณีที่ 2 และ 3 นั้นจะเปนการ สมกันระหว่างกระบวนการ
ตัดเฉือน ( utting perations) เข้ากับกระบวนการที่ไม่ใช่
กระบวนการตัดเฉือน ( on- utting perations) และเมื่อ
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จะทำาการดัดข้นรูปก็จะนำาแ ่นแบลงก์หรือแ ่นวัสดุขนาด
พร้อมใช้วางลงในตำาแหน่งที่กำาหนดในแม่พิมพ์ จากนั้นก็จะ
ควบคุมให้แรมหรือสไลด์ของเครื่องปมนำาแม่พิมพ์ชุดบน
เคลื่อนลงสู่ด้านล่าง โดยทั้งพันช์กับดายดัดข้นรูปที่ทำาหน้าที่
เปนตัวจ่ายแรงดันไปในตัวด้วยนั้นก็จะส่งแรงดันด้วยสปริง
ให้ทำาการจับยดแ ่นวัสดุให้แน่นก่อนที่จะทำาการดัดข้นรูป
ข้นด้านบนแล้วก็ดัดข้นรูปลงด้านล่างที่จุดศูนย์ตายล่างตาม
ลำาดับ ก็จะเสร็จสิน้ การปม สมกระบวนการแล้วได้ชนิ้ งานทีม่ ี
ส่วนดัดข้นรูปที่ปลายทั้ง 2 ด้านตามที่ต้องการ จากนั้นแรม
หรือสไลด์ก็จะเคลื่อนที่กลับข้นไปยังจุดศูนย์ตายบนดังเดิม
สำาหรับนิยามในภาษาญี่ปุนจากสมาคมงานปมโลหะ
ประเทศญี่ปุน (Japan Metal Stamping Association :
JMSA, 日本金属プレス工業協会 หรือ 一般社団法人 日本
金属プレス工業協会) จะใช้คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตอนที่ 5 นี้
ดังต่อไปนี้ (ข้อที่ 1 และ 2 ต่อไปนี้เปนการแปลแล้วขยาย
ความเพื่อให้ ู้อ่านมีความเข้าใจมากข้นมากกว่าที่จะเปนการ
แปลแบบคำาต่อคำาตามที่ได้อธิบายไว้ตามข้อที่ 1 และ 2 ด้าน
บนที่บริษัทแห่งหน่งได้แปลแล้วพิมพ์เอาไว้ในแค็ตตาล็อก)

ตัวอย่าง ombination Die ที่มีโครงสร้างเปนแบบที่มีกระบวนการตัดเฉือน สมกับกระบวนการข้นรูปที่
สถานีงานเดียวกัน ซ่งมีชอื่ เรียกเฉพาะว่าแม่พมิ พ์ สมกระบวนการตัดแ น่ แบลงก์แล้วดงข้นรูป ( ombination
lank and Draw Die หรือ ombination lanking and Drawing Die, 抜き絞り型 หรือ 抜き絞り加工型,
ぬきしぼりがた หรือ ぬきしぼりかこうがた, นุคิชิโบะริงะตะ หรือ นุคิชิโบะริคะโคงะตะ) ชิ้นงานรูปทรงกระบอก
แบบไม่มีหน้าแปลนหรือไร้ขอบตามนิยาม-คำาอธิบายในกรณีที่ 4 (รวมทั้งตามนิยาม-คำาอธิบายในกรณีที่ 2
และ 3 ด้วยซ่งได้เขียนไว้ในตอนที่ 3 และ 4 ที่ ่านมาแล้วด้วย)
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ombination Die ที่เปนการ สมระหว่างกระบวนการที่ไม่ใช่กระบวนการตัดเฉือน (non-cutting
operations) เข้าด้วยกัน ซ่งในทีน่ เ้ี ปนการ สมระหว่างกระบวนการดัดข้นรูปข้นด้านบนเข้าด้วยกันกับกระบวนการ
ดัดข้นรูปลงด้านล่างที่ต่างสถานีงานกันตามนิยามในกรณีที่ 4 โดย ombination Die ในลักษณะนี้
จะถือว่ามีความแตกต่างไปจากกรณีที่ 2 และ 3 ในตอนที่ 3 กับ 4 ที่ ่านมาแล้ว แต่จะมีลักษณะตรงกันกับ
ในกรณีที่ 1 แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากพิจารณา ombination Die ในรูปที่ 23 ด้วยแล้วก็จะถือว่าไม่ตรงกัน
กับกรณีที่ 1 ซ่งกระบวนการต่างๆ จะต้องกระทำาที่สถานีงานต่างกันเท่านั้น

1) “複合型 คุ ุ ต ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ แม่พมิ พ์กบั
ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ แล้วเขียนอ่านออกเสียงด้วยตัวอักษร
แบบโรมันเปน fukugou gata และเทียบได้กับคำาศัพท์
ภาษาอังก ษแบบอเมริกนั คือ ombination Die ดังนิยาม
ในภาษาญี่ปุนต่อไปนี้
fukugou gata ］ ombination Die (米）
〔D。
〕
プレススライドの 1 ストロークで同時に 2 種以上の加工

複合型
［

を行えるようにした型【コンビネーションダイ、組合せ型】

ที่ มขอแปลแล้วขยายความว่า คำาว่า 複合型 ( ุคุโง
งะตะ) เปนคำาที่ สมข้นมาจากคำาศัพท์ 2 คำาที่เขียนด้วย
ตัวอักษรแบบคัน(ห)ยิ คือ 複合 ( ุคุโง) กับ 型 (งะตะจะ
เปลีย่ นมาจากเสียงเดิมคือคะตะทีเ่ ปนการออกเสียงแบบญีป่ นุ
ซ่งเรียกว่าการอ่านออกเสียงแบบคุงโยมิ เมื่อคำาว่า คะตะ นี้
อ่านออกเสียงรวมกับคำาทีอ่ ยูด่ า้ นหน้า) โดยที่ 米 ย่อมาจาก
米語 หรือ べいご (เบโงะ) ในภาษาญี่ปุนมีความหมายที่
หมายถงคำาศัพท์ภาษาอังก ษแบบอเมริกนั และ D 。มาจาก
D ＝型及び型部品 และ 。＝印は複合語 โดย D เปนตัวอักษร

ที่แทนคำาศัพท์ในกลุ่มของ แม่พิมพ์กับชิ้นส่วนของแม่พิมพ์
(ปมตัดเฉือน-ข้นรูปวัสดุ) และ 。เปนเครื่องหมายที่แสดงว่า
คำานั้นเปนคำาที่เกิดจากการ สมคำาข้นมาของคำาศัพท์เทคนิค
มาตรฐานในเอกสารเล่มที่อ้างอิงมานี้ และในที่นี้จะเขียน
คำาศัพท์เพิม่ ให้ครอบคลุมคำาศัพท์ตา่ งๆ ทีม่ คี วามหมายเหมือนกัน
แต่ใช้คาำ ศัพท์ตา่ งกันซ่งมีการใช้เรียกแม่พมิ พ์ชนิดนีอ้ ยูใ่ นปจจุบนั
กลายเปนแม่พิมพ์ สมกระบวนการหรือคอมบิเนชันดาย
( ombination Die, 複合型 หรือ コンビネーションダイ หรือ
複合金型 หรือ 複合加工金型, ふくごうがた หรือ こんびねー
しょんだい หรือ ふくごうかながた หรือ ふくごうかこうかながた,
ุคุโงงะตะ หรือ คมบิเนชนดาย หรือ ุคุโงคะนะงะตะ หรือ
ุคุโงคะโคคะนะงะตะ) เปนแม่พิมพ์ที่ใช้ในการปมตัดเฉือนข้นรูปตั้งแต่ 2 กระบวนการข้นไปภายใน 1 สโตรก หรือ
ระยะชัก (ช่วงชัก) ของเครื่องปม 1 สโตรก หรือ ระยะชัก
(ช่วงชัก) ของเครื่องปมเปนการเคลื่อนที่แรม หรือสไลด์ของ
เครื่องปมนำาแม่พิมพ์ชุดบนเคลื่อนที่จากจุดศูนย์ตายบนที่มุม
0 องศาลงสู่จุดศูนย์ตายล่างที่มุม 180 องศาเพื่อปมตัดเฉือนข้นรูปวัสดุกบั แม่พมิ พ์ชดุ ล่างแล้วก็เคลือ่ นทีก่ ลับสูจ่ ดุ ศูนย์ตาย
บนที่มุม 0 องศา อันเปนการเคลื่อนที่ครบ 360 องศา หรือ
ครบหน่งวั จักร ข้อสังเกตของนิยามภาษาญี่ปุนนี้จะมีความ
วารสารแม่พิมพ์
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แตกต่างกับกรณีอนื่ ๆ คือจะไม่ได้ระบุวา่ การปมตัดเฉือน-ข้นรูป
นั้นเปนการ สมกระบวนการตัดเฉือนเข้ากับกระบวนการที่
ไม่ใช่กระบวนการตัดเฉือนอย่างไรหรือไม่ และกระทำาอยู่ที่
สถานีงาน (ขั้นตอน) เดียวกันหรือแยกสถานีงาน (ขั้นตอน)
หรือไม่ โดยในนิยามข้างต้นได้ระบุคาำ ศัพท์อา้ งอิงภาษาญีป่ นุ
ในชือ่ อืน่ ทีอ่ า้ งถงอีก 2 คำาด้วยตัวอักษรแบบคะตะคะนะ และ
ตัวอักษรแบบคัน(ห)ยิตามลำาดับดังนี้ コンビネーションダイ
(คมบิเนชนดาย) และ 組合せ型 (คุมิอะวะเซะงะตะ)
คุ ิ ต ที่อยู่ในกลุ่ม แม่พิมพ์
กับชิน้ ส่วนของแม่พมิ พ์ แล้วเขียนอ่านออกเสียงด้วยตัวอักษร
แบบโรมันเปน sounuki gata และเทียบได้กับคำาศัพท์
ภาษาอังก ษแบบอเมริกันคือ ompound Die ดังนิยาม
ในภาษาญี่ปุนต่อไปนี้
総抜き型

総抜き型
［ sounuki gata］Compound Die（米）
〔D。
〕
複合型のうちで平板状ブランクの平面度と相対寸法精度
をあげるために外形抜きと穴抜きとを同時に行うようにした型

ร ท
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ที่ มขอแปลแล้วขยายความว่า คำาว่า 総抜き型
(โซนุคิงะตะ) เปนคำาที่ สมข้นมาจากคำาศัพท์ 3 คำาที่เขียน
ด้วยตัวอักษรแบบคัน(ห)ยิคอื 総 (โซ) 抜き (นุคิ ที่ นั มาจาก
抜く หรือ นุค)ุ และ 型 (งะตะ จะเปลีย
่ นมาจากเสียงเดิม
คือ คะตะ ที่เปนการออกเสียงแบบญี่ปุนซ่งเรียกว่าการอ่าน
ออกเสียงแบบคุงโยมิ เมื่อคำาว่าคะตะนี้อ่านออกเสียงรวมกับ
คำาที่อยู่ด้านหน้า) (โดยที่ 米 และ D。จะมีรายละเอียดเช่น
เดียวกับที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 1) และในที่นี้จะเขียนคำาศัพท์
เพิม่ ให้ครอบคลุมคำาศัพท์ตา่ งๆ ทีม่ คี วามหมายเหมือนกันแต่ใช้
คำาศัพท์ต่างกันซ่งมีการใช้เรียกแม่พิมพ์ชนิดนี้อยู่ในปจจุบัน
กลายเปนแม่ พิ ม พ์ ร วมกระบวนการหรื อ คอมเพานด์ ด าย
( ompound Die, コンパウンドダイ หรือ 総抜き型 หรื อ
コンパウンド型 หรือ 総抜き金型, こんぱうんどだい หรือ
そうぬきがた หรือ こんぱうんどがた หรือ そうぬきかながた,
คมปาวด์ดาย หรือ โซนุคงิ ะตะ หรือ คมปาวด์งะตะ หรือ โซนุคิ
คะนะงะตะ) เปน ombination Die (複合型, คุ โุ งงะตะ)
ชนิดหน่งที่เปนแม่พิมพ์เฉพาะที่จะทำาให้ได้แ ่นแบลงก์หรือ
แ น่ วัสดุขนาดพร้อมใช้ (สำาหรับกระบวนการถัดไป) ทีม่ คี วาม
เรียบ และความสัมพันธ์ของขนาดต่างๆ ทีม่ คี วามแม่นยำาด้วย

ตัวอย่าง ompound Die (総抜き型, โซนุคิงะตะ) และชิ้นงานตัวอย่างที่ตัดเฉือนเส้นรอบรูปภายนอก
พร้อมกับรูภายในชิ้นงาน 2 รูตามนิยาม-คำาอธิบายในกรณีที่ 4
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TALK KANAGATA
面白い金型関連用の日本語

อา า แก สามคค ท รก าอสร

(kamnart1965@gmail.com)

การตัดเฉือนเส้นรอบรูปภายนอก (ชิ้นงาน) กับการตัดเฉือนรู
ภายใน (ชิ้นงาน) ในเวลาเดียวกัน ข้อสังเกตของนิยามภาษา
ญีป่ นนี
ุ จ้ ะมีความแตกต่างกับกรณีอน่ื ๆ คือจะไม่ได้ระบุวา่ การ
ปมตัดเฉือน-ข้นรูปนัน้ กระทำาอยูท่ สี่ ถานีงาน (ขัน้ ตอน) เดียวกัน
หรือแยกสถานีงาน (ขัน้ ตอน) หรือไม่ และไม่ได้ระบุวา่ เปนการ
ปมตัดเฉือน-ข้นรูปภายใน 1 สโตรก หรือระยะชัก (ช่วงชัก) ของ
เครื่องปมหรือไม่ แต่ในกรณีที่ 4 นี้ถือว่า ompound Die
(総抜き型, โซนุคงิ ะตะ) เปนส่วนหน่งของ ombination Die
(複合型, ุคุโงงะตะ) ซ่งส่วนนี้ก็คือสิ่งที่แม่พิมพ์ในกรณีที่ 4
นีแ้ ตกต่างไปจากกรณีอน่ื ๆ ดังนัน้ นิยามของ ombination
Die (複合型, ุคุโงงะตะ) ที่อธิบายอยู่ด้านบนจงครอบคลุม
มาถง ompound Die (総抜き型, โซนุคงิ ะตะ) ด้วยเช่นกัน
เช่น การปมตัดเฉือน-ข้นรูปตั้งแต่ 2 กระบวนการข้นไป
ภายใน 1 สโตรก หรือระยะชัก (ช่วงชัก) ของเครือ่ งปม เปนต้น
และนอกจากนี้แล้วการที่ ompound Die (総抜き型,
โซนุคงิ ะตะ) เปนส่วนหน่งของ ombination Die (複合型,
ุคุโงงะตะ) ตามที่อธิบายมานี้ จงถือว่าเปนอีกสิ่งหน่งที่
แตกต่างไปจากทั้ง 3 กรณีที่ได้อธิบายมาในทั้ง 4 ตอนที่
่านมาแล้ว

คม า ์ าย ที่อยู่ในกลุ่ม
แม่พิมพ์กับชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ แล้วเขียนอ่านออกเสียง
ด้วยตัวอักษรแบบโรมันเปน konpaundo dai และเทียบได้
กับคำาศัพท์ภาษาอังก ษแบบอเมริกนั คือ ompound Die
ดังนิยามในภาษาญี่ปุนต่อไปนี้
コンパウンドダイ

コンパウンドダイ
［ konpaundo dai ］Compound Die
（米）
〔 D 。〕→総抜き型

ที่ มขอแปลแล้วขยายความว่า คำาว่า コンパウンドダイ
(คมปาวด์ดาย) เปนคำาทีใ่ ช้ตวั อักษรแบบคะตะคะนะในภาษา
ญี่ปุน (ตัวอักษรที่ใช้สำาหรับเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ชื่อของคน สัตว์ สิ่งของที่มาจากต่างประเทศ และอื่นๆ ใน
ลักษณะคล้ายคลงกัน) ทีใ่ ช้ในการเขียนทับศัพท์ภาษาอังก ษ
แบบอเมริกันซ่งในที่นี้คือคำาว่า ompound Die (โดยที่
米 และ D。จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ได้อธิบายไว้ใน
ข้อ 1) ให้ไปดูเพิ่มเติมที่คำาว่า 総抜き型 (โซนุคิงะตะ)

ในกรณีที่ 4 นี้จะถือว่า ompound Die (総抜き型, โซนุคิงะตะ) เปนส่วนหน่งของ ombination Die (複合型,
ุคุโงงะตะ) ดังนั้นชื่อตอนก็อาจเรียกได้อีกอย่างหน่งว่า ุคุโงงะตะ (複合型, ふくごうがた) ไม่ได้หมายถงแบลงกิงดาย
( lanking Die) ตามที่ได้เคยเขียนอธิบายเอาไว้ในตอนที่ 2 ที่ ่านมาแล้ว

ร ท

ompound Die (総抜き型, โซนุคงิ ะตะ) ในมุมมอง 3 มิติ ซ่งมีการตัดขวางดายตัดเฉือนเส้นรอบรูปภายนอก
เพื่อให้มองเห็นเพียร์ซซิงพันช์สำาหรับตัดเฉือนรูภายในชิ้นงานทั้ง 3 รูตามนิยาม-คำาอธิบายในกรณีที่ 4
วารสารแม่พิมพ์
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UPCOMING EVENTS

UPCOMING

EVENTS

ป นกจกรรม ป พ

กจกรรมสมาคมอตสา กรรมแม่พิมพ์ ย
24 มีนาคม 2564
(24 March 2021)

TDIA ROADSHOW 2021
ส ำนที่ Classic Kameo Hotel, Rayong

13 พฤษภาคม 2564
(13 May 2021)

สัมมนำ ั อ กำรปรั ส ำนประกอ กำรจำก ู ลิตดำน ม่พิมพมำเปน ู ลิตเ ร่องมอ พทย
ประเภท ำมเสี่ยงต�่ำ ระเ ีย เอกสำร ละมำตร ำนที่เกี่ย อง
Tranformation form Mold Maker to Low Risk Medical Device Manufacturer :
Regulation, Documentation and Standard
ิทยำกร รศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ และ อ.สุชาติ บุญนัน
ส ำนที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา (BITEC, Bangkok)

14 พฤษภาคม 2564
(14 May 2021)

กำรประชม ่สำมั ประจ�ำป
- Annual General Meeting (AGM) 2020
ส ำนที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา (BITEC, Bangkok)

16-17 มิถุนายน 64
(16-17 June 2021)

สัมมนำ ั อ เท นิ กำร ัดเงำ ม่พิมพ
ิทยำกร ผศ.จิราพร ศรีประเสริฐ และ คุณเชาวลิต บุณยทรัพย์
ส ำนที่ ห้อง BSC กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร กล้วยน�้าไท

24 มิถุนายน 64
(24 June 2021)

สัมมนำ ั อ กำร ิเ รำะ ละ กป ำกำรออก ละกำร ลิต ม่พิมพยำง
ิทยำกร คุณสุนทร รอดวิลัย
ส ำนที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา (BITEC, Bangkok)

กจกรรมต่างประเ
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18-20 March 2021
(18-20 มีนาคม 2564)

International Metal Technology Indonesia (IMT 2021)
Jakarta International Expo, Indonesia

13-16 April 2021
(13-16 เมษายน 2564)

CHINAPLAS 2021 Shenzhen World Exhibition and
Convention Center Shenzhen, Guangdong, China

www.chinaplasonline.com

12-16 April 2021
(12-16 เมษายน 2564)

HANNOVER MESSE
Deutsche Messe AG, Hanover, Germany

www.hannovermesse.de

14-17 April 2021
(14-17 เมษายน 2564)

INTERMOLD
Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight)

www.intermold.jp

14-16 April 2021
(14-16 เมษายน 2564)

MEDTEC JAPAN
Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight)

www.medtecjapan.com

วารสารแม่พิมพ์
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UPCOMING EVENTS

UPCOMING

EVENTS

ป นกจกรรม ป พ

กจกรรม นประเ
12-15 พฤษภาคม 2564
(12-15 May 2021)

23-26 มิถุนายน 2564
(23-26 June 2021)

23-26 มิถุนายน 2564
(23-26 June 2021)

25-27 สิงหาคม 2564
(25-27 August 2021)

INTERMACH & MTA Asia 2021
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา (BITEC, Bangkok)

www.intermachshow.com

SUBCON THAILAND 2021
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา (BITEC, Bangkok)

www.subconthailand.com

INTERMOLD THAILAND 2021
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา (BITEC, Bangkok)

www.intermoldthailand.com

INTERPLAS THAILAND 2021
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา (BITEC, Bangkok)

www.interplasthailand.com

ASSEMBLY & AUTOMATION TECHNOLOGY 2021
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา (BITEC, Bangkok)

www.assemblytechexpo.com

AUTOMOTIVE MANUFACTURING 2021
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา (BITEC, Bangkok)

www.automanexpo.com

MANUFACTURING EXPO 2021
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา (BITEC, Bangkok)

www.manufacturing-expo.com

TILOG – LOGISTIX 2021
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา (BITEC, Bangkok)

www.tilog-logistix.com

Facebook Fanpage
LINE@TDIA

Like us on Facebook Fanpage :

TDIA สมาคมอุตสาหกรรมแมพ�มพ ไทย

www.tdia.or.th

Like us on Facebook Fanpage :

TDIA สมาคมอุตสาหกรรมแมพ�มพ ไทย
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SPECIAL FEATURE

รรา
PART

นที่

ร ท

อ ท าก

ำลองกำรฉีดพลำสติกอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ซิมูเลชั่น จ�Effective
Plastic Injection Molding Simulation

11

ซิมูเลชั่นจำลองการฉีดพลาสติก
ในขั้นตอนการฉีดยํ้า (1)

| Packing / Holding pressure Simulation |

54

ซิมเู ลชัน่ จำาลองการฉีดพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ การ
จำาลองการฉีดพลาสติกในขั้นตอนการฉีดยำ้า จะทำาภายหลังจาก
การออกแบบตำาแหน่งเกต และการออกแบบท่อนำ้าหล่อเย็นที่
เหมาะสมแล้ว (Fill optimi ation & ooling optimi ation)
มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันคอนดิชั่นการฉีดด้วยความดันฉีดยำ้าที่
เหมาะสมทีส่ ดุ อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ใช้ในการประเมิน ลลัพธ์
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อันได้แก่ รอยยุบตัว (Sink mark) โพรงอากาศ
(Void) นำ้าหนักไม่ตรงตามสเปค หรือ การบิดตัว โก่งงอ (Warp)
และเพื่อใช้ในการฉีดพลาสติกกับเครื่องฉีดพลาสติกที่กำาหนด
การจำาลองการฉีดพลาสติกในขั้นตอนการฉีดยำ้า ประกอบด้วย
ความดันฉีดยำ้า ( acking/ olding pressure) เวลาฉีดยำ้า
( acking/ olding time) ขั้นความดัน ( acking pro les)
ช่วงเวลาลดความดัน (Deca time) โดย ลลัพธ์ที่ได้จากการ
จำาลองการฉีดยำา้ คือการกระจายความดันฉีดยำา้ ทีท่ วั่ ถงสมำา่ เสมอ
และการหดตัวของชิ้นงานที่เหมาะสม การทำางานมักต้องใช้
การปรับเปลี่ยนข้อมูลความดันและเวลาฉีดยำ้าในการคำานวณ
มากกว่า 1 ครั้ง ไม่ใช่เพียงการเขียนโมเดลชิ้นงานและระบบ
แม่พมิ พ์ตามรายละเอียดของแม่พมิ พ์เพียงเท่านัน้ ข้อมูล ลลัพธ์
จากการจำาลองการฉีดยำ้าในครั้งแรกจะใช้ในการปรับปรุงการ
ฉีดยำ้าในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 หรือ มากกว่านั้นข้นกับค่า
ความดันและเวลาฉีดยำ้าและ ลลัพธ์ภายหลังการคำานวณของ
โปรแกรมซิมูเลชั่น

ของการทำาการจำาลองโดยประยุกต์ขนั้ ตอนการทำางานกับชิน้ งาน
จริงอย่างเปนขั้นเปนตอน เพื่อ ู้อ่านจะสามารถติดตามและ
ทำาความเข้าใจได้ง่ายข้น

การจำาลองการฉีดยำ้านับว่ามีความซับซ้อนอยู่พอสมควร
ทักษะด้านการฉีดพลาสติกมีความจำาเปนมากที่สุด จำาเปนที่จะ
ต้องสามารถเข้าใจขั้นตอนของการฉีดพลาสติกและขั้นตอน
การทำางานของเครื่องฉีดพลาสติกและสามารถที่จะเชื่อมโยง
เข้าด้วยกันได้อย่างถูกต้อง ในตอนที่ 11 นีจ้ ะนำาเสนอในรูปแบบ

ทำาไมจงทำาการจำาลองเฉพาะการฉีดยำ้า ทำาไมไม่ทำาไป
พร้อมๆ กันโดยการปอนค่าตัวแปรทัง้ หมดทีเ่ หมือนกับการสัง่ ให้
เครื่องฉีดพลาสติกทำางานเสียในคราวเดียวของการทำาซิมูเลชั่น
แล้วอ่าน ลลัพธ์หลังจากที่โปรแกรมคำานวณเสร็จ คำาตอบคือ
ในซิมูเลชั่นในการจำาลองการฉีดพลาสติกที่ถูกต้องนั้น จำาเปน
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เปา มายและตั ว วั ด ของ มู เ ล ั นจำ า ลองการ ด
พลาสตกจำาลองการ ดยำา
สิ่งที่จำาเปนต้องกล่าวถงคือ ค่าหดตัวของพลาสติก
(Shrinkage) การหดตัวของชิน้ งานข้นอยูก่ บั ความหนาและชนิด
ของพลาสติก ค่าหดตัวของพลาสติกในซิมูเลชั่นใช้คำาว่าการ
หดตัวเชิงปริมาตร (Volumetric shrinkage) ที่แสดงด้วย
ค่าตัวเลขทีเ่ ปนเปอร์เซ็นต์การหดตัว ค่าตัวเลขทีเ่ ปน อร์ ต์
ค่าห ต คอต
อ ิม
า อ การ ยา ยม
าหมาย ห อร์ ต์การห ต อย่ าย ตคุ สม ติ า การ
ห ต อ พ าสติกแต่
ิ ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างข้อมูล
ค่าหดตัวของพลาสติก - D601 F ในกลุ่มของพลาสติก
มี ลกชนิดหน่ง แสดง ลลัพธ์คา่ หดตัวทีไ่ ด้จากการทดสอบด้วย
เครื่องวัดแบบไม่สัม ัส และบันทกค่าจากชิ้นงานทดสอบจาก
การฉีดพลาสติกที่มีความหนา 2 mm 1.1 mm 3 mm และ
5 mm

มูเล ันจำาลองการ ดยำา

SPECIAL FEATURE

รรา
ตารา ท

ข้อมูลค่าหดตัวของพลาสติก
Mold ow (บางส่วน)

อ ท าก

- D601 F จากการทดสอบด้วยเครื่องวัดแบบไม่สัม ัสในห้องแล็บของ

จะต้องออกแบบตำาแหน่งเกต และการออกแบบท่อนำ้าหล่อเย็น
ที่เหมาะสม (Fill optimi ation & ooling optimi ation)
ก่อนการทำาการจำาลองการฉีดยำ้า ลลัพธ์จากการออกแบบที่
เหมาะสมแล้วทั้งใน Fill และ ooling จะถูกนำามาใช้อ้างอิง
ต่อใน acking/ olding Simulation ู้อ่านสามารถย้อน
กลับไปอ่าน Fill optimi ation ได้ในตอนที่ 3 วารสารฉบับที่
4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 และ ooling optimi ation
ในตอนที่ 7 วารสารฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563

ร ท
ชิ้นงาน Snap co er ชนิดพลาสติก

ร ท

- D601 F

ตรวจสอบรายละเอยด นงานและส าวะการ ดและ
คอนด ันการ ล่อเยน
รูปที่ 1 ชิน้ งานตัวอย่างจาก Mold ow ชือ่ Snap co er
ชนิดพลาสติกโพลีโพรพิลีน - D601 F ขนาดความยาว
200 mm โดยประมาณเมื่อเทียบกับ Scale (300 mm) ความ
หนาหลัก 1.5 mm และได้ทำา Fill optimi ation & ooling
optimi ation มาก่อนหน้านี้แล้ว เปาหมายของการจำาลอง
ครั้งนี้คือ packing profile optimi ation หมายถง วิศวกร
ู้ออกแบบจะต้องออกแบบกระบวนการฉีดด้วยความดันยำ้า
อย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อใช้ในการประเมิน ลรอยยุบตัว (Sink
mark) โพรงอากาศ (Void) นำา้ หนักไม่ตรงตามสเปค หรือแม้แต่
การบิดตัว โก่งงอ (Warp) และอาจรวมถงส่งมอบคอนดิชั่นการ
ฉีดพลาสติกที่เหมาะสมให้เครื่องฉีดพลาสติก
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รรา

ร ท

อ ท าก

ดังได้กล่าวมาก่อนแล้วว่าจำาเปนจะต้องออกแบบตำาแหน่ง
เกต และการออกแบบท่อนำ้าหล่อเย็นที่เหมาะสม (Fill optimiation & ooling optimi ation) ก่อนการทำาการจำาลอง
การฉีดยำ้า ในตัวอย่างนี้จะนำาเสนอเพียงขั้นตอนการจำาลองการ
ฉีดยำา้ เท่านัน้ โดยรายละเอียดการจำาลองการฉีดและการหล่อเย็น
ได้ตรวจสอบแล้วก่อนหน้านี้โดยรายละเอียดต่างๆ แสดงไว้
ดังตารางที่ 2

เรมต้น มูเล ันจำาลองการ ดยำา
การจำาลองการฉีดยำา้ ต้องทำาตามขัน้ ตอน จะข้ามลำาดับไม่ได้
ขัน้ ตอนการทำางานอาจมีความจำาเปนหรือไม่จาำ เปนในการกำาหนด
ขั้นความดันฉีดยำ้าและเวลาฉีดยำ้าที่มากกว่า 1 ขั้น (1 step) ซ่ง
ก็ขน้ อยูก่ บั การกระจายการหดตัวของชิน้ งานทีส่ มำา่ เสมอมากน้อย
เพียงใดซ่งสามารถตรวจสอบได้ในซิมเู ลชัน่ ขัน้ ตอนการทำางานมี
ขั้นตอนดังนี้
1) กำาหนดค่าความดันฉีดยำ้าครั้งแรก (initial packing/
holding pressure)
2) กำาหนดค่าเวลาฉีดยำ้าครั้งแรก (initial packing /
holding time)
3) ซิมเู ลชัน่ โปรแกรมคำานวณการจำาลองการฉีดยำา้ ครัง้ ที่
1 โดยใช้ค่าความดันคงที่ (constant pressure)
4) ตรวจสอบ ลลัพธ์ Volumetric shrinkage, ressure,
ate free e
5) ปรับปรุงการหดตัวของชิ้นงาน
จาก ลลัพธ์ใน 4) หากพบว่าเปาหมายค่าหดตัวแตกต่าง
สูงสุด-ตำา่ สุดยังคงสูงกว่า 2 (สำาหรับพลาสติกเกรดอืน่ อาจจะมี
ค่ายอมรับที่สูงกว่า 2 ต้องดูจากข้อมูลค่าหดตัวของพลาสติก
เกรดนั้นๆ) วิศวกรจำาเปนที่จะต้องทำาการปรับแก้ค่าความดัน
ฉีดยำ้าหรือเพิ่มขั้นความดันฉีดยำ้าเพื่อลดค่าหดตัวที่แตกต่างกัน
บนชิ้นงานให้อยู่ในเกณ ์ที่กำาหนด
6) ซิมูเลชั่น เพื่อจำาลอง ลการปรับปรุงค่าหดตัว
7) ตรวจสอบ ลลัพธ์การปรับปรุงค่าหดตัว เช่นเดียวกับ
ใน 4) ประเมิน ลลัพธ์ หากจำาเปนต้องปรับแก้อีกให้ทำาซำ้า
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ตารา ท

รายละเอียดการออกแบบในขั้นตอนการฉีด
และการหล่อเย็น
ตแ ร

ค่า ห ่ ย

ประเภทของเมช (mesh)

Dual Domain

พลาสติก

- D601 F

อุณหภูมิหลอมเหลวที่หัวฉีด

200

In ection

ooling

acking

15 วินาที

In ection Time (เวลาฉีด)

0.87 วินาที

V/ Switch o er b Time

1.0 วินาที

1st acking pressure (ความดันฉีดยำ้า)

100
ll pressure

1st acking Time (เวลาฉีดยำ้า)

14 วินาที

เปาหมายค่าหดตัวแตกต่างสูงสุด - ตำ่าสุด

2

e nold s number

10,000

อุณหภูมินำ้า เข้า / ออก

15

/ 16

อุณหภูมิแม่พิมพ์เปาหมาย / เฉลี่ย

20

/ 23

* มีความ

่าง ั

ไ

กาห ค่าค าม

พลา ิ

่ล เ ร

ยาคร แรก

ในการจำาลองการฉีดเติมที่ให้ ลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด
(Fill optimi ation) จะส่ง ลให้พลาสติกเหลวในช่วงการฉีด
ด้ ว ยความดั น ฉี ด ยำ้ า ไหลระหว่ า งชั้ น ิ ว แข็ ง เข้ า สู ่ แ ม่ พิ ม พ์ ไ ด้
ง่ายยิ่งข้น ในซิมูเลชั่นมี ลลัพธ์ Fro en la er fraction at
end of ll เปนตัวชี้วัดหลัก ซ่งช่วยส่งเสริมกระบวนการฉีดยำ้า
ให้มีประสิทธิภาพ ความดันฉีดในช่วงการฉีดเติมนั้นจะค่อยๆ
เพิ่มสูงข้นเมื่อพลาสติกเหลวเริ่มเติมเต็มคาวิตี้ ความดันภายใน
คาวิตี้ก็เพิ่มสูงข้นเช่นเดียวกัน พบว่าแรงปดแม่พิมพ์ในช่วงการ
ฉีดเติมก็จะเพิ่มสูงข้นตามไปด้วยและสูงที่สุดเมื่อมีการทำางาน
ของความดันฉีดยำ้า วิศวกรจะต้องตระหนักถง ลลัพธ์แรงปด
แม่พมิ พ์สงู สุดทีเ่ ปน ลจากการทำางานของความดันฉีดยำา้ นี้ โดย

SPECIAL FEATURE

รรา
พิจารณาทีแ่ รงปดแม่พมิ พ์ทเี่ กิดข้นนัน้ จะต้องไม่สงู เกินกว่า 80
ของแรงปดแม่พมิ พ์สงู สุดของเครือ่ งฉีดพลาสติก ในซิมเู ลชัน่ การ
จำ า ลองการฉี ด ยำ้ า วิ ศ วกรจำ า เปนต้ อ งตระหนั ก ในเรื่ อ งนี้ ด ้ ว ย
เช่นเดียวกัน ซ่งในทางป บิ ตั วิ ศิ วกรจำาเปนต้องทราบว่าความดัน
ฉีดยำ้าสูงสุดที่สามารถใช้งานได้นั้นคือเท่าไรแรงปดแม่พิมพ์จง
จะไม่สงู เกินไป มีความจำาเปนทีจ่ ะต้องมีการคำานวณเพือ่ ให้ทราบ
ค่าความดันฉีดยำ้าที่สูงสุดที่สามารถใช้งานได้ การคำานวณใช้
เกณ ์ที่ถูกกำาหนดข้นจากข้อมูลความสำาเร็จในอดีต กล่าวคือ
ความดันฉีดยำ้าสูงสุด จะต้องไม่ทำาให้เกิดแรงปดแม่พิมพ์สูงเกิน
กว่า 80 ของแรงปดแม่พิมพ์สูงสุดของเครื่องฉีดพลาสติก
เช่นในตัวอย่างนี้พิจารณาเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 75 ตัน
ในการจำาลองการฉีด ค่าความดันฉีดยำ้าสูงสุด max สามารถ
คำานวณได้จากสมการที่ 1

ต อย่า การคา

ความดันฉีดยำ้าสูงสุด max คือ 137.521 M a ซ่งในทาง
ป ิบัตินั้นวิศวกรก็ยังต้องคำานงถงความดันฉีดจริงที่ตำาแหน่ง
V/ Switcho er ในเครือ่ งฉีดพลาสติกด้วยเช่นเดียวกัน รูปที่ 2
คือความดันฉีดจริงสูงสุดที่ 81.22 M a ดังนั้นความดันฉีดยำ้า
สูงสุด max สูงกว่าความดันฉีดจริง จุดเริม่ ต้นในการใช้คา่ ความ
ดันฉีดยำา้ ครัง้ แรกในการจำาลองการฉีดยำา้ ครัง้ นีค้ วรอยูท่ ม่ี ากทีส่ ดุ
เท่ากับความดันฉีดจริงสูงสุดที่ 81.22 M a

ร ท

ความดันฉีดจริงสูงสุดที่ V/ Switch-o er
81.22 M a

กาห

ร ท

อ ท าก

า ยา ริมต

สิ่งสำาคัญ 2 ประการในการกำาหนดเวลาฉีดยำ้าเริ่มต้น คือ
1) ขัน้ ตอนการจำาลองการฉีดยำา้ จะต้องมีระบบเกต รันเนอร์ และ
ระบบท่อนำ้าหล่อเย็น เนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยนความร้อน
มี ลต่อ ลลัพธ์ของการฉีดยำ้ามาก (บ่อยครั้งหรือเกือบทั้งหมด
ที่พบว่า ไม่มีระบบเกต รันเนอร์ และ ระบบหล่อเย็น ู้ทำางาน
เพียงแค่ใช้ชิ้นงานและกำาหนดเพียงแค่จุดทางเข้า) ลลัพธ์ที่
สนใจบางประการเช่น รอยยุบ หรือ sink mark, การเกิดโพรง
หรือ Void หรือ แม้แต่การศกษาการหดตัว หรือ Shrinkage ที่
เกีย่ วข้องกับขนาดทีส่ นใจ ( ritical dimension) ต่างเปน ลลัพธ์
ภายใต้ขั้นตอนการจำาลองการฉีดยำ้าทั้งสิ้น และ 2) รูปแบบ
การกำาหนดเวลาในซิมูเลชั่นแตกต่างกับในเครื่องฉีดพลาสติก
ในซิมูเลชั่นจะละเลยต่อเวลาของการปดโมลด์ เวลาเปดโมลด์
เวลาการดันปลดและถอยกลับของเข็มกระทุ้ง ละเลยต่อเวลา
ของการทำางานของหุ่นยนต์ ในซิมูเลชั่นจะพิจารณาเวลาต่าง
กับไซเคิ้ลไทม์ของเครื่องฉีดพลาสติก ซิมูเลชั่นพิจารณาเวลาที่
เรียกว่า I time (In ection time acking/ olding time
ooling time) I Time เปน Input ของการจำาลองการ
หล่อเย็น ดูรูปที่ 3 เมื่อก่อนหน้าที่จะต้องทำาจำาลองการฉีดยำ้า
วิศวกรได้ออกแบบตำาแหน่งเกต และจำาลองในส่วนของการฉีด
เติมมาก่อนแล้ว ซ่งได้ ลลัพธ์เวลาการฉีดที่เหมาะสมมาแล้ว
(In ection time) เช่นเดียวกันก็ได้ค่าเวลาคูลลิ่งที่เหมาะสม
มาแล้วจากการออกแบบท่อนำ้าหล่อเย็นที่เหมาะสมแล้ว (Fill
optimi ation & ooling optimi ation) การกำาหนดเวลา
ฉีดยำ้าจะเริ่มต้นจากการพิจารณาหักลบเวลาฉีดออกจาก I
Time และใช้เวลา acking/ olding time ooling time
กำาหนดเปนเวลาฉีดยำ้าเริ่มต้นด้วยแนวคิดที่ว่าเวลาฉีดยำ้าควร
เพียงพอที่เกตจะแข็งตัว ( ate free e time) ในตัวอย่างนี้
เราได้เวลาฉีดที่เหมาะสมที่ 0.87 วินาที และเวลาเวลาฉีดยำ้าใช้
14 วินาที
คอนดิชั่นที่ใช้ในการตั้งค่าจำาลองการฉีดยำ้าครั้งแรก โดย
การกำาหนดให้ความดันฉีดยำา้ เท่ากับ 100 ของความดันฉีดเติม
Filling phase ดังในรูปที่ 3
รแกรม ิม
ท่า
เพื่อให้สามารถเข้าใจพ ติกรรมของการหดตัวที่ความดันฉีดยำ้า
คงทีจ่ ะส่ง ลต่อชิน้ งานตลอดเวลาความดันฉีดยำา้ จนกระทัง่ เกต
แข็งตัวอย่างไร ไม่อ ุ าต ห ร แ การ
ยค าม
ยา ่
ครอ กร ริ ต แต่คร แรก
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ร ท

อ ท าก
(b)

ร ท

(a)

คอนดิชั่นที่ใช้ในการจำาลองการฉีดเติมและความดันฉีดยำ้า
(a) I Time ในการจำาลองการหล่อเย็น
(b) คอนดิชั่นที่ใช้ในการตั้งค่าในการจำาลองการฉีดครั้งแรก
คา
การ า อ การ ยาคร แรกแ ร ุ
ก ์การห ต ตาสุ ส สุ
การจำาลองการฉีดยำ้าครั้งแรก จะใช้ความดันฉีดยำ้าคงที่
(รูปที่ 3) และมีเวลาฉีดยำ้าที่ยาวนานเพียงพอที่เกตจะแข็งตัว
และใช้ฐานข้อมูลพลาสติกในโปรแกรมซิมูเลชั่นด้วยพลาสติก
เกรดเดียวกันกับที่จะใช้ในการ ลิตจริง หากว่าพลาสติกที่จะใช้
ในการ ลิตจริงนั้นไม่มีในฐานข้อมูลของโปรแกรมซิมูเลชั่นจะ
ต้องทำาการทดสอบพลาสติกเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้กับ
โปรแกรมซิมูเลชั่นหรือในการการหดตัวของชิ้นงานข้นอยู่กับ
ความหนาและชนิดของพลาสติกทีใ่ ช้ ลลัพธ์จากซิมเู ลชัน่ แสดง
ค่าหดตัวเปน ด้วย ลลัพธ์ Volumetric shrinkage ใน
ซิมเู ลชัน่ โปรแกรม ฐานข้อมูลทีใ่ ช้ในการจำาลองควรมีขอ้ มูลการ
ทดสอบอัตราการหดตัว ซ่งจะเปนข้อมูลอ้างอิงทีม่ คี ณ
ุ ภาพในการ
พิจารณาการหดตัวในการจำาลองการฉีดยำา้ หากไม่มสี งิ่ ทีว่ ศิ วกร
จะต้องทำาคือการเทียบเคียงข้อมูลค่าหดตัวจากพลาสติกเกรดอืน่
โดยการพิจารณาจากคุณสมบัตคิ วามหนืดและชนิดของสารเติม
ในพลาสติก ตัวแปรในการเทียบเคียงคุณสมบัติด้านความหนืด
ของพอลิเมอร์จะต้องคำานงถงดัชนีความหนืดของพลาสติก
Viscosit Index ตัวอย่างดัชนีความหนืด VI (240) 0079 ใน
ฐานข้อมูลพลาสติกของโปรแกรมซิมูเลชั่น Autodesk Moldow Insight 2021 ดัชนีระบุค่าความหนืด 79 a.s ภายใต้
อุณหภูมทิ ดสอบ 240 องศาเซลเซียส และอัตราเฉือน 1000 1/s

นอกจากนี้เพื่อที่จะสามารถนำา ลลัพธ์จากการจำาลอง
การฉีดยำ้าครั้งแรกมาวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนเพื่อปรับปรุง
วิศวกรจำาเปนต้องทราบและระบุค่า การหดตัวตำ่าสุด-สูงสุด
และใช้ขอ้ มูลนีอ้ า้ งอิงในการวิเคราะห์ปรับปรุง ในการตรวจสอบ
ค่า การหดตัวตำา่ สุด-สูงสุดเพือ่ การทำางานจำาลองการฉีดยำา้ นัน้
จะใช้ ลลัพธ์การหดตัวเชิงปริมาตร Volumetric shrinkage
ย้อนกลับไปที่ตารางที่ 1 แถวตั้งด้านขวาสุดแสดงค่า การหด
ตัวเชิงปริมาตรจาก ลการทดสอบแบบไม่สมั สั ของ Autodesk
Mold ow กับชิน้ งานทดสอบทีม่ คี วามหนา 1.10 mm 2.00 mm
3.00 mm และ 5.00 mm ค่า Volumetric shrinkage อยู่
ในช่วง 1.20 ถง 9.35 ิ กร ออกแ
ค่าห ต
าก การท สอ
อม อา อิ
ตร สอ

พ์

ร ท
ลลัพธ์การหดตัวเชิงปริมาตร Volumetric shrinkage
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การตรวจสอบ ลลั พ ธ์ ก ารหดตั ว เชิ ง ปริ ม าตรเพื่ อ การ
ปรับปรุงการหดตัวให้อยู่ในเกณ ์ที่เหมาะสมจะพิจารณาที่
ส่วนความหนาหลักของชิน้ งาน จาก ลลัพธ์โดยทัว่ ไปนัน้ หากใช้
ความดันฉีดยำ้าแบบคงที่พบว่าการหดตัวที่ตำาแหน่งใกล้เกตทาง
เข้ามีการหดตัวตำ่ากว่าที่ตำาแหน่งสิ้นสุดความยาวการไหล และ
มักจะเกิดโอเวอร์แพคใกล้บริเวณเกต รูปที่ 4 แสดง ลลัพธ์การ
หดตัวเชิงปริมาตร Volumetric shrinkage ที่มีการหดตัวตำ่า
และเกิดโอเวอร์แพ็ค การหดตัว -0.1671 เครื่องหมายลบ (-)
ในซิมูเลชั่นระบุและมีความหมายถงการขยายตัวซ่งควรจะเปน
การหดตัว เช่นเดียวกัน ในตำาแหน่งที่มี ib ก็ยังพบว่ามีการ
หดตัวตำา่ มากลักษณะเช่นนีอ้ าจจะทำาให้เกิดการติดแน่นแม่พมิ พ์
กระทุ้งออกจากแม่พิมพ์ยากได้ สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ ปรับแก้
ค่าความดันฉีดยำ้าและ/หรือเวลาฉีดยำ้าไม่ให้เกิดโอเวอร์แพ็ค
รูปที่ 5 เปน ลลัพธ์การตรวจสอบการหดตัวเชิงปริมาตร
บนชิน้ งานตลอดความยาวของชิน้ งานทีแ่ สดงค่า การหดตัวที่
ตำาแหน่งต่างๆ บนชิน้ งานในแต่ละวินาที เมือ่ สิน้ สุดเวลาหล่อเย็น
ทีต่ าำ แหน่งใกล้เกตมีคา่ หดตัวเชิงปริมาตร 1.021 และทีจ่ ดุ ไกล
เกตออกไปที่จุดสุดท้ายของการไหลการหดตัวเพิ่มมากข้นเปน
6.612 การหดตัวมีความไม่สมำ่าเสมอ ลลัพธ์ค่าหดตัวเชิง
ปริมาตรของทัง้ ชิน้ งานบนความหนาหลักมีเปาหมายยอมรับความ
แตกต่างได้ไม่เกิน 2 (พลาสติกแต่ละเกรดมีความแตกต่างกัน
ออกไป) สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือลดความแตกต่างของการหดตัว
บนชิ้นงาน

ร ท
ลการตรวจสอบการหดตัวเชิงปริมาตรบนชิ้นงานตลอด
ความยาวของชิ้นงาน

ร ท

อ ท าก

เมือ่ พิจารณา ลลัพธ์ความดันทีจ่ ดุ ต่างๆ บนชิน้ งาน 5 จุด
ในรูปที่ 6 ณ ทั้ง 5 จุดนี้เปรียบเสมือนการวัดค่าความดันด้วย
เซ็นเซอร์วดั ความดันภายในคาวิตี้ ( a it pressure sensors)
พบว่าความดันภายในคาวิตี้ที่ตำาแหน่งใกล้เกต (5) และไกลเกต
(4) มีความแตกต่างกันประมาณ 20-30 M a ที่ตำาแหน่งใกล้
เกต (5) มีความดันสูงและยาวนานอันเปนสาเหตุหลักของการเกิด
โอเวอร์แพ็คทีบ่ ริเวณเกต ความดันบนชิน้ งานควรมีการกระจาย
ทีส่ มำา่ เสมอมีความแตกต่างกันตำา่ ในอุดมคติการกำาหนดค่าความ
ดันฉีดยำา้ และเวลาฉีดยำา้ ทีเ่ หมาะสมค่าความดันนีจ้ ะสมำา่ เสมอกัน
เส้นโค้งความดันแต่ละเส้นก็จะใกล้เคียงกันทั้งหมด
ate free e หรือ เกตแข็งตัว ลลัพธ์นชี้ ว่ ยให้ อู้ อกแบบ
สามารถทราบเวลาทีค่ วามดันฉีดยำา้ ทีใ่ ช้ในการจำาลองการฉีดยำา้
นัน้ ส่ง ลต่อการชดเชยการหดตัวของชิน้ งานได้ยาวนานแค่ไหน
การใช้ความดันฉีดยำา้ ภายใต้เวลาฉีดยำา้ ทีน่ านเกินความจำาเปนนัน้
มี ลต่อ cle time เวลา 1 รอบทีย่ าวนานออกไปโดยไม่จาำ เปน
ในซิมเู ลชัน่ สามารถตรวจสอบการแข็งตัวของเกตได้ดว้ ย ลลัพธ์
การลดลงของอุณหภูมิของพลาสติกเหลวที่ลดลงมาที่อุณหภูมิ
ทีพ่ ลาสติกไม่สามารถเคลือ่ นตัวได้อกี หรือ Tg lass Transition
temperature และ ลลัพธ์ทรี่ ะบุวา่ ชัน้ วิ แข็งทีเ่ ริม่ หนาข้นเรือ่ ยๆ
ตามช่วงเวลาของเวลาฉีดยำา้ นัน้ เต็มความหนาของชิน้ งานทัง้ หมด
จนปดกั้นการไหลของพลาสติกเหลว ในตัวอย่างนี้เปน ลลัพธ์
Fro en La er Fraction ซ่งเปน ลลัพธ์หน่งในการจำาลอง

ร ท
ลลัพธ์ความดันที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่จุด 1, 2, 3, 4
และ 5 ของชิ้นงาน
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การไหลในโปรแกรม Autodesk Mold ow ดังแสดงในรูปที่
7 Fro en la er fraction มีค่า 1.00 วินาทีที่ 8.50 นับตั้งแต่
พลาสติกเหลวเริ่มไหลเข้าไปในแม่พิมพ์คือเวลาที่เกตแข็งตัว
(หากเวลาฉีดเติม 1.00 วินาที ดังนั้นเวลาที่เกตแข็งตัว 7.5
วินาที)
นอกจาก ลลัพธ์ Fro en La er Fraction สามารถ
ตรวจสอบการแข็งตัวของเกตได้ ลลัพธ์ a it weight หรือ
นำา้ หนักของชิน้ งานดังรูปที่ 8 สามารถให้คาำ ตอบเวลาเกตแข็งตัว
ได้เช่นเดียวกัน สำาหรับชิ้นงานที่ตรวจสอบคุณภาพด้วยนำ้าหนัก
ของชิน้ งาน วิศวกร อู้ อกแบบสามารถใช้ ลลัพธ์นใี้ นการกำาหนด
คอนดิ ชั่ น หรื อ เปนแนวทางในการกำ า หนดคอนดิ ชั่ น การฉี ด
พลาสติก นอกจากนี้เมื่อมองที่การจำาลอง ลลัพธ์ในตัวอย่างนี้
สามารถใช้เปนตัวชีว้ ดั ทางอ้อมได้ดว้ ยในแง่ของการปรับปรุงและ
ขจัดโอเวอร์แพ็คทีบ่ ริเวณเกต กล่าวคือหากนำา้ หนักชิน้ งานลดลง
ลลัพธ์ของนำา้ หนักชิน้ งานทีล่ ดลงช่วยบอกให้ทราบทางอ้อมได้
ด้วยว่าการปรับปรุงเพื่อขจัดการเกิดโอเวอร์แพ็คนั้นได้ ล
ร รุ การห ต อ ิ า
การปรับปรุงการหดตัวเชิงปริมาตรของชิ้นงานทำาได้ด้วย
การปรับแก้คา่ ความดันฉีดยำา้ และเวลาฉีดยำา้ จาก ลลัพธ์ซมิ เู ลชัน่
ครั้งแรกที่ใช้ค่าความดันฉีดยำ้าคงที่ ( onstant pressure) ห
พ ์ไม่สอ ค อ ก ก ์การยอมร กิ การห ต ส
ทตาแห ่ ไก าก กต แ มการ กิ อ อร์แพคท ริ
ก กต แสดงภาพรวมของปญหาการหดตัวไว้ในรูปที่ 8 การ

ร ท
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ปรับปรุงการหดตัวของชิ้นงานคือการใช้ความดันฉีดยำ้าแบบขั้น
ความดันที่แตกต่างกัน ( acking/ olding pro les) ควบคู่กับ
การลดความดันฉีดยำ้าลงภายในช่วงเวลาที่เกตแข็งตัว (Deca
time) การปรับปรุงการหดตัวเชิงปริมาตรของชิน้ งานโดยการใช้
acking/ olding pro le และ Deca time ดังรูปที่ 10 ใน
การสร้าง acking/ olding pro le และ Deca time จะมี
จุดเปลี่ยนความดันอยู่จุดหน่ง (b Deca start point) ที่อยู่
ระหว่างเวลาความดันฉีดยำ้าคงที่ (a to b) และเวลาในการลด
ความดันฉีดยำ้าลงเปนศูนย์ (c) จุดเปลี่ยนความดันนี้จะอยู่ที่
ตำาแหน่งใดในช่วงเวลาฉีดยำา้ นัน้ ข้นอยูก่ บั ช่วงเวลาทีค่ วามดันใน
คาวิตลี้ ดลงมาถงศูนย์ จุดเปลีย่ นนีส้ ามารถเปลีย่ นแปลงได้ในการ
ซิมูเลชั่นในการจำาลองครั้งต่อๆ ไป ว่ามีความจำาเปนเพื่อทำาซำ้า
ในการปรับปรุงการกระจายการหดตัวอีกหรือไม่

ร ท

เวลาเกตแข็งตัวในช่วงเวลาที่นำ้าหนักชิ้นงานคงที่

ร ท

Volumetric shrinkage และ ภาพรวม
ของปญหาการหดตัวของชิ้นงานก่อนปรับปรุง

SPECIAL FEATURE
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ร ท

รูปแบบของ acking/ olding pro le และ
Deca time

ร ท

อ ท าก

ร ท

ลลัพธ์ (บางส่วน) ของความดันและเวลาจาก
ซิมูเลชั่นครั้งแรกที่ใช้ค่าความดันฉีดยำ้าคงที่
( onstant pressure)

ร ท

การกำาหนด acking/ olding pro le,
Transition point และ Deca time

มิ
พอ า อ การ ร รุ ค่าห ต
การปรับปรุงการหดตัวของชิน้ งานครัง้ ที่ 1 ทำาด้วยการศกษา
ลลัพธ์จากการจำาลองการฉีดยำ้าครั้งแรกที่ใช้ค่าความดันฉีดยำา้
คงที่ ( onstant pressure) รูปที่ 11 เปนข้อมูลจากซิมูเลชั่น
แสดงเวลาสิน้ สุดการฉีดเติมด้วย V Velocit control ที่ 1.00
วินาที ซ่งในขณะนีค้ อื ทีต่ าำ แหน่ง V/ (t) หรือ V/ Switch-o er
ที่ในขณะนั้นเกิดความดันฉีดเติมข้นสูงสุดที่ 81.22 M a และ
เพียงช่วงเวลา 0.022 วินาที ปริมาตรของพลาสติกเหลวก็เติม
เต็มเข้าไปในแม่พิมพ์โดยสมบูรณ์ด้วยค่าความดันเท่ากับความ
ดันฉีดเติม (Filling phase) ที่เกิดข้นจริง
แนวทางในการกำ า หนดช่ ว งเวลาความดั น ฉี ด ยำ้ า คงที่
( onstant pressure) จุดเปลี่ยนความดันและเวลา (Deca
start point และ Deca time) อาศัยข้อมูล ลลัพธ์ความดัน
และเวลาจากซิมูเลชั่นครั้งแรก โดยการทำาความเข้าใจ ลลัพธ์
ต่างๆ ข้างต้นที่กล่าวถงมาก่อนหน้านี้ สิ่งที่ซิมูเลชั่นให้ข้อมูล
และเปนประโยชน์มหาศาลแก่วิศวกร ู้ออกแบบคือ เกณ ์การ
หดตัวเชิงปริมาตรที่ยอมรับได้ (สูงสุด 6.86-9.37 ) และ
ความดันภายในคาวิตี้ที่ตำาแหน่งต่างๆ ของแม่พิมพ์ (ชิ้นงาน)
ในขณะที่การฉีดพลาสติกจริงกับเครื่องจักรนั้นดูได้จาก ลของ
รอยยุบ (Sink mark) หรือการเสียรูป บิดเบีย้ ว (Deformation)
บนชิ้นงานจริงเท่านั้น ความดันภายในคาวิตี้ที่ตำาแหน่ง End of

Filling ที่ปลายหัวลูกศรทางด้านขวาล่างแสดงไว้ในรูปที่ 12
ค่อยๆ เพิ่มสูงข้นเริ่มตั้งแต่ภายหลังวินาทีที่ 1.000 (V/ (t)
ความดันภายในคาวิตี้สูงสุดที่ 44.67 M a เมื่อความดันฉีดยำ้า
ทำางาน ่านไป 1.000 วินาที และลดลงถง 0.000 M a ที่
4.056 วินาที เปนระยะเวลา 2.0056 วินาทีที่ได้รับอิทธิพลจาก
ความดันฉีดยำา้ ตามคอนดิชนั่ การฉีดยำา้ ครัง้ แรก และเมือ่ ตรวจสอบ
การหดตัวด้วย ลลัพธ์ Volumetric shrinkage และภาพ
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คอนดิชั่นของการจำาลองเพื่อปรับปรุงการหดตัว ครั้งที่ 1

ตารา ท
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ของชิ้นงาน ก่อนและหลังการปรับปรุงการหดตัว

SPECIAL FEATURE

รรา
รวมของปญหาการหดตัวของชิ้นงานแล้ว (รูปที่ 9) พบว่ามีค่า
การหดตัวสูงสุดส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับ เกณ ์การหดตัวที่
6.86-9.37 พื้นที่ที่หดตัวสูงกว่า 6.86 มีเพียงเล็กน้อยและ
หดตัวสูงสุดที่ 10.48 จากตรงนี้ าหมาย อ การ ร รุ
คอ ิ การ ยาคร ท คอ การ การ กิ อ อร์แพค
แ ทา หการห ต ิ ริมาตร กิ สมา สมอก ท ท
ิ า หไ มากทสุ
รูปที่ 13 คือคอนดิชั่นของการจำาลองเพื่อปรับปรุงการ
หดตัวครั้งที่ 1 วิศวกร ู้ออกแบบสามารถกำาหนด Deca start
point อยู่ระหว่างวินาทีที่ 2.000 4.0056 โดยครั้งที่ 1 นี้ให้
กำาหนดที่วินาทีที่ 3.00 และ Deca time สามารถใช้ได้จนถง
วินาทีที่ 8.500 ที่เกตแข็งตัว ( ate Free e)
ตร สอ
พ ์การ ร รุ ค่าห ต
การปรับปรุงการหดตัวครั้งที่ 1 ใช้คอนดิชั่นความดัน
ฉีดยำ้าแบบคงที่เท่ากับความดันฉีดในช่วง Filling phase นาน
2 วินาที จากนั้นลดค่าความดันยำ้าลงไปจนถง 8.50 วินาที
ลลัพธ์การเกิดโอเวอร์แพ็คที่บริเวณใกล้เกตนั้นลดลงเพียง
เล็กน้อยเท่านัน้ ข้อมูลจากการปรับปรุงการหดตัวครัง้ ที่ 1 นำามา
ซ่งคอนดิชั่นการตั้งค่าความดันฉีดยำ้าในการปรับปรุงครั้งที่ 2
ตารางที่ 3 แสดง ลลัพธ์ Volumetric shrinkage
ของ
ชิ้นงาน ก่อนการปรับปรุงการหดตัว ลลัพธ์การปรับปรุงครั้ง
ที่ 1 และ ลลัพธ์การปรับปรุงการหดตัว ครั้งที่ 2

ร ท

อ ท าก

การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกกับโปรแกรมซิมูเลชั่น
เพื่ อ ซิ มู เ ลชั่ น จำ า ลองการฉี ด พลาสติ ก ในขั้ น ตอนการฉี ด ยำ้ า
มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันคอนดิชั่นการฉีดพลาสติกที่เหมาะสม
ที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการประเมิน ลลัพธ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ รอยยุบตัว (Sink mark) โพรงอากาศ
(Void) นำ้าหนักไม่ตรงตามสเปค หรือ การบิดตัว โก่งงอ (Warp)
โปรแกรมซิมูเลชั่นในการจำาลองการฉีดพลาสติกในขั้นตอนการ
ฉีดยำา้ นีเ้ ปรียบเสมือนเปนเครือ่ งฉีดพลาสติกเครือ่ งหน่ง ทีจ่ ะรับ
ข้อมูลปอนเข้าจากวิศวกร ู้ออกแบบ เช่นเดียวกับการรับข้อมูล
เข้าสู่การปรับฉีดพลาสติกจริง นอกจากนี้คอนดิชั่นที่ได้จาก
โปรแกรมซิมูเลชั่นที่ยืนยันว่าเปนคอนดิชั่นที่เหมาะสมที่สุด
สามารถนำาไปใช้งานกับเครื่องฉีดพลาสติกได้โดยตรง
นอกจากนีเ้ นือ้ หานีก้ ย็ งั สามารถประยุกต์ใช้งานได้กบั ทุกๆ
โปรแกรมซิมูเลชั่นที่มีจำาหน่ายในปจจุบัน สำาหรับรูปภาพและ
รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงในเนื้อหา นำามาจากโปรแกรม
Autodesk Moldflow Insight Ultimate 2021 ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากบริษัท เอสวีโอเอ (SV A) จำากัด มหาชน
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย และสำาหรับ ู้อ่านที่มีความสนใจ
ภาพสี ทั้ ง หมดสามารถติ ด ต่ อ สอบถาม ่ า นมายั ง สมาคม
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย(TDIA)

วารสารแม่พิมพ์

MOULD & DIE JOURNAL
www.tdia.or.th

63

ADVERTISERS INDEX

ADVERTISERS

ปกหลัง
ในปกหน้า
ในปกหลัง
1
3
5
6
7
17
18

INDEX
19
20
66
67
68

สยามเอลมาเทค บจก.
แมชชีนเทค บจก.
เอ็น-เทค แมชชีนเนอรี่ บจก.
ควอลิตี้ เกจ แอนด์ ทูล บจก.
แมชชีนเทค บจก.
ซี.ซี.ออโตพาร์ท บจก.
มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) บจก.
สหออโตพาร์ท อินดัสตรี บจก.
เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส บจก.
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

สถาบันไทย-เยอรมัน
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
ทีจี สเปเชียล สตีล บจก.
วายจี-1 (ประเทศไทย) บจก.

Like us Like
on Facebook
:
us on Fanpage
Facebook

Fanpage :

TDIA สมาคมอุ
ตสาหกรรมแม
พ�มพ ไทย
TDIA สมาคมอุ
ตสาหกรรมแม
พ�มพ ไทย

LINE@TDIA

ใบสมัครสมาชิก

สมาคมอตสา กรรมแม่พิมพ์ ย
รย ายท ย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
ข้าพเจ้า
.................................................. ..อายุ
..วุฒิการศกษา
............
สถาบันการศกษา
...
...
อสมคร า สมา ิกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย สมา ิกสาม ิติ ุคค
าม อ ริ ท ห ก
.. ที่อยู่
.
....
.. ..
..
....
.. ..
..
โทรศัพท์
.. โทรสาร
...
. การ าร ค่าสมครโอนเงินเข้าบัญชี
E-mail:
....
www:
.....
...
ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยนำ้าไท
ออมทรพย์
ิ อ แม่พิมพ์ท ิต
ท
ในนาม
แม่พิมพ์โลหะ
แม่พิมพ์พลาสติก
อื่น ๆ
........................ ..
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
พร้อมส่งสำาเนาใบนำา ากและ
ก กิ การ
ชื่อที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน
รับจ้าง ลิต
ลิตเพื่อใช้เอง
ลิตเพื่อจำาหน่าย
ตัวแทนจำาหน่าย
ไปที่ ทรสาร
หมาย หตุ สมาคมฯ จะมีหนังสือแจ้งให้
ิต ์ห ก
ชำาระค่าบำารุงประจำาปีทุกเดือนมกราคม
.......................... ของทุกปี
จงเรียนมาเพื่อโปรดนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ั ราคา มัคร มา ก
ค่า
ท ย
500.-

อตราค่า ารุ
มค ค มย ค

กค ค

าท
ตค ค

3,000.-

1,500.-

750.-

** ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% **

64

วารสารแม่พิมพ์

MOULD & DIE JOURNAL
www.tdia.or.th

2,250.-

ลงชื่อ
(
วันที่

..................
...............................
.................

..
)
..

ADVERTISING RATES

10

ลด %
สำหรับสมาชิก
สมาคมฯ
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564

อัตราค่าโฆษณา :
ปกด้านใน
หน้า 1
ติดหน้าสารบัญ
ติดหน้าบรรณาธิการ
ปกหลัง
ปกหลังด้านใน
เต็มหน้า 4 สี ทั่วไป
เต็มหน้า 2 สี ทั่วไป
รูปแบบวารสาร :
วารสาร Mould & Die ราย 3 เดือน (1 ปี มี 4 ฉบับ)
ขนาด 8.25 x 11.5 นิ้ว จำานวน 68 หน้า
1. ปกกระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์ 4 สี เคลือบด้าน,
Spot UV ความหนา 210 แกรม
2. เนื้อใน (หน้าโฆษณา) กระดาษอาร์ตด้าน
พิมพ์ 4 สี ความหนา 120 แกรม
3. เนื้อใน (บทความ / คอลัมน์)
• พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ตด้าน ความหนา 120 แกรม
• พิมพ์ 2 สี สำาหรับบทความและคอลัมน์ทั่วไป
กระดาษปอนด์ 80 แกรม
• เข้าเล่ม ไสกาว
จำานวนพิมพ์ : 3,000 ฉบับ
การกระจายวารสาร :

• สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
• หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและ
• เอกชนทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

50,000 บาท
45,000 บาท
45,000 บาท
40,000 บาท
65,000 บาท
50,000 บาท
38,000 บาท
20,000 บาท

เจ้าของ :
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
86/6 อาคารสำานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2712-4518-9, 087-559-1878
โทรสาร : 0-2712-4520
E-mail : tdia@tdia.or.th
Website : www.tdia.or.th
Facebook Fanpage Search : www.facebook.com/
TDIA สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

ออกแบบและจัดพิมพ์ :
J.S.Design : จุรีรัตน์ ศรีตระกูลกิจการ
862 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 089-894-0448
E-mail : helishan22@gmail.com
Line ID : helishan
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T
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I
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: TDIA Channel
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TGSS

บร�ษัท ทีจี สเปเชียล สตีล จํากัด
TG SPECIAL STEEL CO., LTD.

บร�ษัท ทีจี สเปเชียล สตีล จํากัด เปนบร�ษัทในเคร�อของ TG (Tiangong International Company Limited) ผูผล�ตเหล็กกลาความเร็วสูง
(High Speed Steel) อันดับหนึ่ง และเหล็กกลาเคร�่องมือ (Tool Steel) อันดับสองของโลกในป 2019 ซึ่งมีสํานักงานขายอยูทั่วโลก
เอเชีย : ไทย, เกาหล�ใต, ไตหวัน, อินเดีย / อเมร�กาเหนือ, กลาง : สหรัฐฯ, แคนาดา, เม็กซิโก / ยุโรป : สาธารณรัฐเช็ก,อิตาล�,รัสเซีย,ตรุกี
TGSS - TG Special Steel Company Limited an aﬃliated company of TG (Tiangong International Company Limited)
a 2019 number one global producer in HSS and number two in Tool Steel Our global sales oﬃce
Asia : Thailand, South Korea, Taiwan, India / North and Central America : USA, Canada, Mexico /
Europe : Czech Republic, Italy, Russia, Turkey

สามารถผล�ต Hot / Cold Work Tool Steel และ High Speed Steel
ดวยเทคโนโลยี Spray Ingot Material and Powder Material
PRODUCER OF HOT / COLD WORK TOOL STEEL AND HIGH SPEED STEEL
WITH NEW TECHNOLOGY OF SPRAY INGOT MATERIAL AND POWDER MATERIAL
TG (Tiangong International Company Limited) has a full production equipment including electric arc furnace, ﬁnery,
intermediate frequency furnace, electroslag remelting furnace, HSS conticaster, quick foring, 300 350 400 550 650
rolling mill complex, continuous rolling, cold rolling, cold drawing, continuous annealing furnace, vacuum annealing
furnace, coal gas producer, electrical annealing furnace, stepping furnace, rolling blank induction heating equipment,
which is in the leading place in China or even in the world.

TITANIUM ALLOY
โลหะผสมไทเทเนียม

HOT WORK TOOL STEEL
เหล็กกลาเคร�่องมืองานรอน

PLASTIC DIE STEEL
เหล็กแมพ�มพพลาสติก

HIGH SPEED STEEL
เหล็กกลาความเร็วสูง

COLD WORK TOOL STEEL
เหล็กกลาเคร�่องมืองานเย็น

CUTTING TOOLS
เคร�่องมือตัด

02 116 9454

2070 หมู 1 ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ10270

www.tgspecialsteel.com

www.facebook.com/ทีจี จําหนายเหล็กกลาเกรดพ�เศษ

YG-1 (THAILAND) CO., LTD.

88 Nimitkul Building, 4th Floor, Soi Rama IX 57/1 (Wisetsook 2), Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand

Tel : +662-370-4945-8 / Fax : +662-370-4944 / E-mail : info@yg1.co.th / Website : www.yg1.kr / www.yg1.co.th

