






EDITOR TALK

 The global economy, including the Thai economy 
after the COVID-19 cr i s i s ,  a re l i ke ly to recover 
according to the data from the National Economic 
and Soc ia l Deve lopment Board (NESDB) wh ich 
indicated that GDP in the th i rd quarter of 2022 
rose 4 .5%, wh i le the repor t f rom the Off i ce 
of Indust r ia l Economics (OIE ) revea led that the 
Manufacturing Production Index (MPI) ) of the first 
10 months of 2022 were at 99.06, an increase of 
2.20% compared to the same period of last year and 
the average capacity utilization rate for the first 10 
months of 2022 was 63.06% which was as a result 
of the expansion of domestic economic activit ies 
and the better recovery of tourism being reflected  
by the increasing number of foreign tourists returning 
to Thailand. However, the global economy has stil l 
remained in a frag i le state due to the average 
increases in public debts of many countries such as 
Japan, England, the United States, France, including 
the Thai economy that have been faced with several 
risk factors which are: 1. The increase in the industrial 
costs, 2. Deceleration in global demands, 3. Geopolitical 
r i sks , techno logy bar r ie rs and re locat ions of 
product ion bases and 4. Structura l problems of 
domestic industries that are becoming more difficult 
to compete. However, the 2023 estimates expect that 
MPI can be stimulated to grow at 2.5% – 3.5% and 
industrial GDP to grow at 2.5% – 3.5% continuously 
in the following years.
 Product ions and demands for domest i c 
automotive parts will continue to grow in 2023-2024 
as a result of the demands in the OEM markets 
which are expected to increase in line with the vehicle 
productions, while the REM markets will grow in line 
with the increase in the cumulative vehicle volume, 

especial ly, for the vehicles with useful l ives of 
more than 5 years which are more than 26 millions 
of them that need to be repaired/replaced with 
part according to their service lives, particularly, 
the demands for important parts of high value 
such as the engine system, driving system, etc. 
Whereon the export of parts, it tends to grow at 
a slower pace rate in line with the global car sales. 
Anyhow, the trend of car sales is like to increase 
continuously which is as a result of the investment  
in the research and deve lopment of eng ine 
technology to reduce pollution. We would like to 
give our heartfe lt cheers to al l manufactur ing 
ndustrial ists to successful ly str ive to overcome 
al l hindrances and problems in the future and, 
finally, to wish you a Very Happy New Year.

Kornravee

	 เศรษฐกิิจโลกิรวมถึึงเศรษฐกิิจไทยภายหลังจากิวิกิฤติิโควิด-19	
มีแนวโน้มฟ้ื้� นตัิว	โดยข้้อมูลจากิสำำานักิงานพััฒนาเศรษฐกิิจและสัำงคม 
แห่งชาติิ	(สำศช.)	ระบุุว่า	GDP	ไติรมาสำท่ี	3	ปีี	2565	ปีรับุตัิวสูำงขึ้�น	 
4.5%	ข้ณะท่ีรายงานจากิสำำานักิงานเศรษฐกิิจอุติสำาหกิรรม	(สำศอ.)	 
เผยว่าดัชนีผลผลิติอุติสำาหกิรรม	(MPI)	10	เด้อนแรกิปีี	2565	 
อยู่ท่ี	99.06	ข้ยายตัิว	2.20%	เม่้อเทียบุกัิบุช่วงเดียวกัินข้องปีีก่ิอน 

และมีอัติรากิารใช�กิำาลังกิารผลิติ	10	เด้อนแรกิข้องปีี	2565	เฉล่ียอยู่ท่ี	 
63.06%	เป็ีนผลจากิกิารข้ยายติัวข้องกิิจกิรรมทางเศรษฐกิิจใน 
ปีระเทศและกิารท่องเท่ียวท่ีกิลับุมาดีขึ้�น	สำะท้อนจากิตัิวเลข้นักิท่องเท่ียว 

ต่ิางชาติิท่ีกิลับุเข้้ามาท่องเท่ียวในไทยเพ่ิัมขึ้�น	อย่างไรก็ิติาม	เศรษฐกิิจ 

โลกิยังคงอยู่ในสำภาวะเปีราะบุางจากิหนี�สำาธารณะข้องหลายปีระเทศท่ี 
เพ่ิัมสูำงขึ้�นโดยเฉล่ียเก้ิอบุ	100%	อาทิ	ญ่ีี่ปุ่ีน	อังกิฤษ	สำหรัฐ	ฝร่ังเศสำ	

 

รวมทั�งเศรษฐกิิจไทยท่ีมีปัีจจัยเส่ีำยงหลายปีระกิาร	ปีระกิอบุด้วย 

1.	ติ้นทุนภาคอุติสำาหกิรรมท่ีเพ่ิัมขึ้�น	2.	อุปีสำงค์ติลาดโลกิท่ีชะลอลง	 

3.	ความเส่ีำยงด้านภูมิรัฐศาสำติร์	กิารกีิดกัินและย้ายฐานกิารผลิติ 
ทางเทคโนโลยี	และ	4.	ปัีญี่หาด้านโครงสำร้างข้องอุติสำาหกิรรมใน 
ปีระเทศท่ีเร่ิมแข่้งขั้นได้ยากิขึ้�น	อย่างไรก็ิดี	โดยปีระมาณกิารปีี	2566	 

คาดว่าจะสำามารถึกิระตุ้ิน	MPI	ข้ยายตัิว	2.5	–	3.5%	และ	GDP	 
ภาคอุติสำาหกิรรมข้ยายติัว	2.5	–	3.5%	และเติิบุโติอย่างติ่อเน่้อง 
ในปีีถัึดไปี
	 สำำาหรับุกิารผลิติและความต้ิองกิารชิ� นส่ำวนยานยนต์ิในปีระเทศ 
จะเติิบุโติต่ิอเน่้องในปีี	2566-2567	จากิความต้ิองกิารในติลาด	OEM	 
ท่ีคาดว่าจะข้ยายตัิวติามปีริมาณกิารผลิติยานยนต์ิ	ข้ณะท่ีติลาด	
REM	จะเติิบุโติติามกิารเพ่ิัมขึ้�นข้องปีริมาณยานยนต์ิสำะสำม	โดยเฉพัาะ 
ยานยนต์ิท่ีมีอายุมากิกิว่า	5	ปีี	ท่ีมีอยู่มากิกิว่า	26	ล้านคัน	ซ่ึึ่งมี 

ความต้ิองกิารซ่ึ่อมแซึ่ม/ เปี ล่ียนชิ� น ส่ำวนฯ	ติามอายุกิารใช� งาน 
โดยเฉพัาะความติ้องกิารชิ� นส่ำวนสำำาคัญี่ท่ีมีมูลค่าสำูง	เช่น	ระบุบุ 
เค ร่้องยนติ์	ระบุบุข้ับุเคล่้อน	เป็ีนติ้น	สำ่วนกิารสำ่งออกิชิ� นส่ำวนฯ 

มีแนวโน้มเติิบุโติในอัติราชะลอลงติามปีริมาณจำาหน่ายรถึยนต์ิท่ัวโลกิ 
และรถึยนติ์มีทิศทางเพ่ิัมขึ้�นติ่อเน่้อง	จากิกิารลงทุนด้านกิารวิจัย 

และพััฒนาเทคโนโลยีเคร่้องยนติ์เพ่้ัอลดมลพัิษ	และข้อเปี็นกิำาลังใจ 

ให้นักิอุติสำาหกิรรมกิารผลิติทุกิท่านฟัื้นฝ่าอุปีสำรรคปัีญี่หาให้บุรรลุ 
ล่วงไปีได้ดีในอนาคติ	...	สำวัสำดีปีีใหม่	

กิรวี
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 A few years ago, chassis components 
made of aluminium were still reserved 
for the premium segment in the vehicle 
market. Steering knuckles, suspension 
arms and wheel carriers for medium- 
class and small cars were predominantly 
made of cast iron or forged steel. This 
has changed in the last few years. Since  
then , s ign i f i cant ly reduc ing the CO2  

emissions of a vehicle has become a top 
priority in vehicle construction. One way  
to do this is reducing the vehicle weight.  
A reduction in weight of 100 kilograms 
means 0.3 to 0.4 litres less fuel consumption. 
Even with electromobility as an alternative 
to the combustion engine, the weight 
of the vehicle is a key factor the lighter 
the car, the higher the battery range. 
Materials like forged wrought aluminium 
alloys or ductile cast aluminium alloys  
with a low silicon content can therefore 
increasingly be found in all vehicle classes. 
 With the changeover to other materials, 
the challenges in machining also change. 
Machin ing alumin ium al loys requires 
different machining strategies compared 
to existing materials in use, especially  
under the conditions of high cost pressure 
and strict machining quality and process 

Walter tool with indexable inserts (here P2840) 
in the boring and counterboring step, as well as 
brazed PCD cutting edges for machining the finished 
diameter (counterboring and precision boring).

Hybrid tools are often used with conical seat bores.

MACHINING ALUMINIUM COMPONENTS 
ECONOMICALLY WALTER HYBRID TOOLS 
REDUCE UNIT COSTS AND ACHIEVE 
PROCESS RELIABILITY

reliabil ity requirements. The machining 
tools used are an important factor here. 
Many automotive suppliers already count 
on the machining special ist Walter in 
Tüb ingen for th is .  Fabian Hübner, 
Component and Project Manager  
for Transportation: “Aluminium alloys are 
the optimal material for the automotive 
industry. The alloys are light, with sufficiently 
high strength, and can be machined 
at speeds that are very different from 
those of traditional cast iron or steel 
materials. However, this does not mean 
that they are easy to machine. Above all, 
the long chips are a risk factor when it 
comes to a stable process. In addition, 
build-up on the cutting edge can quickly 
form on the cutting edges of the tools. 
It then soon becomes difficult to comply 
with the specif ied tolerances when it 
comes to the fit sizes and the surface  
quality. In this respect, users are dependent 
on the quality of the machining tool and 
the right technology.”

Creating complex bores economically
 Above al l , the integration of sol id  
bores represents a technical and economic 

challenge in the production of chassis 
components made of aluminium alloys. 
Whi le pre-forged recesses are often 
bored with larger bores, such as the 
wheel hub bore on the wheel carrier,  
smaller bores such as on the suspension  
arm are, in contrast, created in the solid 
material. The often high complexity of  
the contours to be drilled and the very  
strict requirements of the accuracy of  
the bore and of the surface qual i ty  
also need to be considered. Mostly, the  
smaller bores act as adaptors for plain  
bear ings and dampers. This requires 
more than simply setting a bore. For 
example, defined end faces or chamfers 
must also be fitted, in order to allow 
you to fit bearing bushings or damping 
elements in the next production step. 
Consequently, up to five machining steps 
per bore quickly follow. 
 Several machining steps on one bore 
require a specia l machining concept, 
as tool changes are not only costly in 
terms of time. They also increase the 
risk of failing to meet the specifications 
regarding accuracy of fit and surface 
quality. With the concept of the hybrid 

Fabian Hübner, Component and Project Manager 
for Transportation at Walter. 
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tool, machining special ists l ike Walter 
offer their customers a solution that is  
optimised for this specific task, characterised 
by maximum process re l iab i l i ty and 
result quality meaning it really pays off.  
Hybrid means that a tool body allows  
different machining steps, essential ly 
funct ion ing as var ious tools in one. 
However, it is not only indexable inserts 
of a different shape that are used here. 
Hybrid tools link an area with indexable 
inserts and firmly brazed PCD cutting 
edges and consequently two different 
tool types. The area for fast-wearing 
applications such as roughing therefore 
works with indexable inserts that can 
eas i ly be changed by the customer 
without having to send the entire tool 
in for reconditioning. Finishing according 
to exact fit dimensions with minimum 
angle tolerances and strict surface quality 
requirements is, in contrast, carried out 
with firmly brazed PCD cutting edges.  
PCD cutting tool materials are characterised 
by their high wear resistance and the 
tool life that is consequently achievable.  
Hybrid tools are used above all for drilling 
“from solid” and with conical seat bores 
and ball seat bores.

High competence with cutting geometry 
and coating
 Forging and heat hardenable wrought 
aluminium alloys with magnesium and 
sil icon as the main alloying elements, 
wh ich are pr imar i ly used in chass is 
components, places high demands on 
the cutting edge due to their machining 
behaviour. In machining, build-up on the 
cutting edge forms, which leads to faster 
wear of the cutting edge. Due to the 
change in the cutting edge geometry,  
h ighe r p rocess fo rces ac t  upon the 
c ompon e n t ,  s o  t h a t  t h e  r e q u i r e d 
dimensions and angles or the surface 
qual ity are no longer compl ied with. 
Wrought aluminium alloys also create 
long chips or even flow chips, which can  
significantly jeopardise smooth machining 
processes . I f these r isks to process 
reliability are not managed, the gains in 
efficiency which can be achieved with 
a hybrid tool also decrease significantly. 
 The indexable inserts developed by 
Walter for aluminium machining (P2840 

and P4840 as well as P6004 for solid 
drilling operations and P4460 for boring) 
therefore have a special geometry and 
coating. A specif ic surface geometry 
guarantees optimal chip control . The 
chips that arise from machining break so 
quickly that flow chips or chip bundles 
cannot form. With firmly brazed PCD 
cutting edges, correspondingly good chip 
control is, if necessary, ensured through 
laser-generated chip formation or chip 
breaker geometries.
 W i t h i ndexab l e  i n se r t s ,  sha rp l y 
prepared cutting edges reduce the process 
forces, and highly polished rake faces 
and a special coating also reduce the 
formation of bui ld-up on the cutting 
edge. The very smooth surfaces on the 
indexable insert created this way offer 
the material little contact surface. The 
indexable inserts consequent ly have 
a s ign i f i cant ly h igher too l l i fe than 
non-optimised types. 

High cutting data and high process 
reliability
 At Walter, hybrid tools are designed 
and manufactured for use in a specific 
process. In principle, therefore, the tool 
body is a special product. Due to the 
high productivity that they bring to the 
manufacturing process, the tools pay off 
quickly. A well-known Walter customer  
was able to achieve cutting speeds (vc) of 
over 1300 m/min at a feed per revolution 
(fn) of 0.11 mm when creating bores in 
a suspension arm with a Walter hybrid 
tool, for example in the boring stage. 
In the fol lowing boring and precision 
boring stages, vc is 850 m/min with 
a feed per tooth (fz) of 0.12 mm. 

Innovative solution tangential/lateral  
boring tool
 Walter offers a new spec ia l too l 
specifically for hub boring wheel hubs,  
where five process steps can be undertaken 
without compromising on compliance  
with extremely strict dimensional tolerances. 
Using the same tool , not only is the 
actual bore created, but the associated 
end face is also milled and the entire 
bore deburred forwards and backwards. 
Th is is made poss ib le thanks to an 
innovative new indexable insert, which is 

used laterally and tangentially. In addition 
to the reduction of tool changes, the 
new boring tool offers further economic 
advantages: Exclusively indexable inserts 
are used. Compared to hybrid tools with  
a brazed PCD cutting edge, reconditioning 
is therefore no longer necessary. In the 
event of wear, the insert is indexed or 
changed. All cutting edges are the same, 
so they cannot be confused. Therefore, 
four plus four cutt ing edges can be 
used, if the indexable insert that was 
previously tangential ly fitted is fitted 
into a lateral seat or vice-versa. Due 
to the new tool geometry, coolants or 
lubricants are conveyed directly to the 
indexable insert. Compared to a cartridge 
solut ion , the bor ing tool puts more 
teeth into the cut, so high cutting data 
is possible. With circular interpolation, 
a cutting speed (vc) of 1100 m/min with 
a feed per tooth (fz) of 0.5 mm could be  
achieved; with boring at 90°, a cutting 
speed of 700 m/min with a feed per 
tooth of 0.24 mm can be reached.

Mechan i sm of the Wa l te r ch ip breake r – the 
laser-generated chip breaker geometry is the key 
to reliable machining.

The tangential/lateral P4460 counterboring insert – if 
indexable inserts that were previously tangentially 
fitted are fitted into a lateral seat, up to 4+4 cutting 
edges can be used.
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 Universal Robots, the leader in 
col laborative robots (cobots) with 
a global presence, wil l be hosting 
Collaborate APAC 2022, the largest 
cobot conference in the Asia Pacific 
region. The Collaborate APAC 2022 at  
in Bangkok, Thailand.
 This year, the theme of Collaborate 
APAC 2022 is “Redefining Automation 
to Stay Ahead of the Curve”. 
 “The trends in adopting automation 
is rising and we believe there is no 
reason to slow down. Technological 
advancement and rapid changes in 
the automat ion sector offer new 
opportunities to businesses across 
multiple industries. Our message is 
clear, we want to create a world where 
people work with robots, not l ike 
robots . Co l laborat ive robots can 
support, empower and co-exist with 
human workers rather than replace 

them,” says Mathias Wiklund, Chief 
Commercial Officer, Universal Robots
 Visitors will discover new concepts 
and approaches to automation involving 
the perfect human-robot collaboration 
and take a deep dive into successful  
cobot deployments in assembly, dispensing, 
finishing, machine tending, material 
handling, material removal, quality 
inspection, palletising, welding and 
more. The key benefits of cobots will 
be presented in live demonstrations 
to explain how businesses can adopt 
automation with ease. Besides, the 
new UR20 cobot will be making its 
debut in Asia Pacific at Collaborate 
APAC 2022. Attendees at the event 
will experience first-hand how UR20 
cobot loads and un loads heavy 
workpieces into a machine fixture 
requiring long reach. 

UNIVERSAL ROBOTS TO HOST THE LARGEST 
COLLABORATIVE ROBOTS CONFERENCE
IN ASIA PACIFIC
“ยููนิิเวอร์์ซััล โร์บอท” ปร์ะกาศจััดงานิการ์ปร์ะชุุมหุุ่�นิยูนิต์์ร์�วมปฏิิบัติ์งานิ 
(โคบอท) ท่�ใหุ่ญ่�ท่�สุุดในิภููมิภูาคเอเชุ่ยู แปซิัฟิกิ ท่�ปร์ะเทศไทยู 

	 ยูู นิิ เ ว อ ร์์ ซัั ล 	 โ ร์ บอท 	 ผู้้� นำำ � ร ะ ดัั บ โ ล ก 
ดั��นำหุ่่�นำยนำต์์ร�วมปฏิิบัติ์ง�นำหุ่รือ โคบอท จััดัง�นำ 
ก�รประชุ่มหุ่่�นำยนำต์์โคบอทท่� ใหุ่ญ่�ท่� สุ่ดัในำภู้มิภู�ค 

เ อ เ ชุ่ยแป ซิิ ฟิิก ท่� ปร ะ เทศไทย ภู�ยใต์� ชืุ� อง�นำ 

Collaborate APAC 2022 ในำกร่งเทพฯ ประเทศไทย
 แนำวคิดัของง�นำ Collaborate APAC 2022 
ในำป่น่ำ� คือ “Redefining Automation to Stay 
Ahead of the Curve” หุ่รือ “ก�รพลิกโฉม 
ระบบอัต์โนำมัติ์เพื�อคว�มก��วหุ่นำ��กว��ใคร” 
 “แนำวโนำ�มของก�รนำำ�ระบบอัต์โนำมัติ์ เข��ม� 
ปรับใชุ�ในำองค์กรกำ�ลังเพิ�มม�กข้�นำเรื�อยๆ และเร� 
เ ชืุ� อว��ไม�นำ��จัะม่เหุ่ต่์ผู้ลใดัท่� จัะชุะลอก�รเติ์บโต์ 

ดัังกล��วไดั� คว�มก��วหุ่นำ��ท�งเทคโนำโลย่และ 
ก�รเปล่� ยนำแปลงอย��งรวดัเร็วในำภู�คสุ�วนำของ 
ระบบอัต์โนำมัติ์ไดั�สุร��งโอก�สุใหุ่ม�ใหุ่�กับองค์กร 
ธุ่รกิจัในำหุ่ล�กหุ่ล�ยอ่ต์สุ�หุ่กรรม ซ้ิ� งเร�ม่คว�ม 
ชัุดัเจันำในำเรื�องน่ำ�ม�โดัยต์ลอดั กล��วคือเร�ต์�อง 
ก�รสุร��งโลกท่�คนำทำ�ง�นำร�วมกับหุ่่�นำยนำต์์ไดั� ไม�ใชุ� 
จัำ�กัดัเฉพ�ะแค�หุ่่�นำยนำต์์เพ่ยงอย��งเด่ัยว หุ่่�นำยนำต์์ 
ร�วมปฏิิบัติ์ง�นำสุ�ม�รถใหุ่�ก�รสุนัำบสุน่ำนำ เสุริมสุร��ง 
กำ� ลังก�รผู้ลิต์ และอย้� ร�วมกับแรงง�นำท่� เ ป็นำ 
มน่ำษย์ไดั�อย��งเหุ่ม�ะสุมโดัยท่� ไม�ไดั� เข��ม�แทนำท่� 

มน่ำษย์แต์�อย��งใดั” มาเธีียูส	วิกลันิด์์	ปร์ะธีานิ 
เจ้้าหนิ้าที�ฝ่� ายูการ์พาณิิชยู์	(ซีัซีัโอ)	บร์ิษััท	
ยููนิิเวอร์์ซััล	โร์บอท กล��ว
 บรรดั�ผู้้� เข��ร�วมง�นำจัะม่โอก�สุไดั� สัุมผู้ัสุ 
แนำวคิดัและแนำวท�งใหุ่ม� เก่� ยวกับระบบอัต์โนำมัติ์ 
ท่� เก่�ยวข�องกับก�รทำ�ง�นำร�วมกันำระหุ่ว��งมน่ำษย์ 

และหุ่่�นำยนำต์์อันำสุมบ้รณ์์แบบ ทั�งยังรับทร�บถ้ง 
ร�ยละเอ่ยดัเชิุงล้กของคว�มสุำ�เร็จัในำก�รใชุ�ง�นำ
โคบอทสุำ�หุ่รับสุ�ยง�นำดั��นำก�รประกอบชิุ� นำสุ�วนำ  
ก�รจั��ยหุ่รือหุ่ยอดัของเหุ่ลว ก�รขัดัเง�พื�นำผู้ิว  
ก�รทำ�ง�นำร�วมกับเครื�องจัักร ก�รจััดัก�รวัสุด่ั  
ก�รกำ�จััดัวัสุด่ั ก�รต์รวจัสุอบค่ณ์ภู�พ ก�รว�ง 
พ�เลท ก�รเชืุ� อม และอื�นำๆ อ่กม�กม�ย ภู�ยในำ 

ง�นำยังจััดัแสุดังใหุ่� เ ห็ุ่นำประโยชุนำ์ ท่� สุำ � คัญ่ของ 
โคบอทผู้��นำก�รสุ�ธิุต์แบบสุดัๆ เพื�ออธิุบ�ยใหุ่� 
เห็ุ่นำภู�พอย��งชัุดัเจันำว�� ธุ่รกิจัต์��งๆ สุ�ม�รถ 
นำำ �ระบบอัต์โนำมั ติ์ ไปใชุ� ง�นำอย� �งง� �ยดั�ยไดั� 
อย��งไร นำอกจั�กน่ำ� ยังจัะม่ก�รเปิดัตั์วโคบอท  
UR20 ร่�นำใหุ่ม�ในำภู้ มิภู�คเอเชุ่ย แปซิิฟิิกท่� ง�นำ  
Collaborate APAC 2022 ดั�วย ซ้ิ� งผู้้�เข��ร�วมง�นำ 
จัะไดั� สัุมผู้ัสุ กับประสุบก�รณ์์ต์รงของโคบอท 
UR20 ในำก�รขนำถ��ยชิุ� นำง�นำท่� ม่นำำ� �หุ่นัำกม�กเข�� 

และออกจั�กระบบจัับย้ดัของเครื�องจัักร 
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 At the Apex Tool Group GmbH 
(ATG)  i n  Wes thausen  the  S3 1 
cylindrical grinding machine from 
Studer is proving to be truly universal. 
From individual components to 
medium series, it grinds gear and 
contro l shafts for e lectr ic and 
pneumatic Cleco assembly tools 
cost-effectively and flexibly. Cleco 
is one of the six global ATG Power 
& Hand Tools brands.
Author: Konrad Mücke 

 The showroom of the Apex Tool 
Group formerly Cooper Power Tools  in 
Westhausen boasts an impress ive 
range of different assembly tools from 
the Cleco brand. These include pneumatic 
and electric screwdrivers, either corded 
or wi th rechargeab le bat ter ies , in 
a straight, angled and pistol design. In 
add i t ion , there are a lso complete 
assembly stations with an integrated 
control system that displays screwing 
assembly instruct ions on a screen, 

providing the necessary parameters for 
screwing , and the monitor ing and  
documentation of them. The screwdrivers 
are used, for example, in the assembly 
of combustion and electric engines, car 
bodies, transmissions and hydraulic 
units in vehicle manufacturing and in 
aviation, as well as for the automated 
mounting of wheels on vehicles. In 
order to meet current requirements for  
high process reliability and documented 
processes, the manufacturer equips the 
assembly tools with sensors for torque 
measurement as well as digital data 
t ransmiss ion v ia cab le or wi re less  
(WLAN). As Niko Schindelarz, Supervisor 
Machining, explains, many manufacturers 
in the global industry consider Cleco 
assembly tools to be very high quality, 
robust, durable and reliable. A major  
contribution to this, says Niko Schindelarz, 
i s ce r ta in ly the ex tens ive ver t i ca l 
integrat ion at Apex . The company 
produces a lmost a l l  the essent ia l 
screwdriver components in-house in 

Westhausen. This applies in particular 
to motor and gear shafts, levers, valves, 
cams and housings.

Flexible for Variants and Individual 
Features 
 “Due to the large number of variants 
and the increasing demand for individual 
f e a t u r e s  w e  n e e d  t o  p r o d u c e 
components in small series and even 
as ind iv idua l p ieces at very short 
not ice” , expla ins Johannes Mäule, 
Production Engineer in Westhausen. 
As he goes on to say, this applies to 
al l production steps and processes, 
f rom tu rn ing ,  d r i l l i ng and mi l l i ng 
through to grinding. “We need to grind  
our motor and gear shafts in particular 
to an accuracy of just a few µm. This 
is essential to ensure the extremely 
quiet running and long service life of  
our screwdrivers”, adds Niko Schindelarz. 
But this was stil l very complex until 
just a few months ago. Only one 
proven grinding machine, purchased 
back in the early 1980s, was available 
for cyl indr ical gr inding. In order to 
grind the large number of 30 to 650 
mm (1.18” to 25.6”) long shafts with 
d iameters between 3 and 65 mm 
(0.118” and 2.56”), it was necessary to  
laboriously reset the machine manually, 
over and over again. This was contrary 
t o  a  n e e d s - b a s e d  a n d  f l e x i b l e 
production process. “Most of all, it was 
increasingly uneconomical. Set-up times 
generally took twice or three times as 
long as the machining times”, explains 
Johannes Mäule. It was also difficult 
to achieve the required accuracies in 
diameters and cylindricity, especially  
with long, thin shafts, as Niko Schindelarz 
remarks. As he goes on to say, this 
was only poss ib le for exper ienced 
experts who had been grinding for  
many yea r s .  “ T h e s e  e xpe r t s  a re 

APPEALING
STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY 
แรงดึึงดูึดึเทคโนโลยีีที�ลำ��สมััยี
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currently retiring or will do so in the 
c om i ng  y e a r s .  T h i s  mean s  t h e i r 
know-how will no longer be available 
to us. However, the training of young 
talent is now focused on different 
aspects than it was just a few years 
ago. Manual interventions on machines 
a r e  mo re  u n d e s i r a b l e ,  a n d  t h e 
emphas is is on programming and 
optimal parameterization of processes”, 
explains Niko Schindelarz. 

Generation Transition
 In th i s s i tuat ion the managers 
responsible at Apex decided to invest 
in new technology for grinding as with 
other machining processes. This was 
b e c a u s e  t h e  c h a ng i n g  t e c h n i c a l 
environment results in many additional 
demands on machines and production 
systems. In addition to high flexibility, 
these include for example, options for 
automated process monitoring and for 
transferring process and production 
data into a digital network a smart 
factory. “Besides, we need the latest 
future-oriented technology in order to 
be an attractive employer and inspire 
much needed new talent to come and 
work in our company” , adds Niko 
Sch inde la rz .  A f te r  comprehens i ve 
compar isons of d i f ferent mach ine 
concepts, he and Johannes Mäule decided 
to invest in a Studer S31 universal 
cylindrical grinding machine. 

Highly Flexible Thanks to Short
Set-Up Times 
 As Niko Schindelarz explains, first 
of al l it was necessary to careful ly 
prepare the requ i rement ana lys i s , 
in order to obtain approval for the 
necessary budget from the commercial 
manager in the US group. However, 
we were able to clearly demonstrate  
on the basis of the operational benefits 
that the higher init ial investment in 
comparison to competitor products 
wil l quickly prove profitable”, agree 
Johannes Mäule and Niko Schindelarz 
together. The production engineers in 
Westhausen are now able to grind the 
ent i re range of shafts on just one 
machine. The S31 cylindrical grinding  
mach i n e  i s  e a s i l y  a c c e s s i b l e  f o r 
workpiece and grinding wheel set-up,  
despite the complete enclosure. Agreeing 
wi th the mach ine operators , N iko  
Schindelarz praises the excellent working 
ergonomics in particular. The production 
engineers in Westhausen benefit from  
much shorter set-up times in comparison 
to previous grinding machines. The 
special Quick-Set function only available 
on Studer grinding machines makes an 
essential contribution here. Cornelius 
Wecht, responsible for Studer sales in 
South Germany, reports: “Thanks to  
Quick-Set, the control stores the precise 
dimensions of all grinding wheels used 
on the grinding machine. This means  

you can also quickly set up frequently 
used and repeatedly dressed grinding  
wheels and use them again immediately. 
The control knows the precise dimensions 
after mounting of the grinding wheel 
and the re  i s  no requ i remen t  fo r 
re-measuring or even dressing on the 
machine.” The grinders in Westhausen 
consider the abil ity to dress profi le  
grinding wheels directly on the cylindrical 
grinding machine as another advantage. 
The StuderDress software provides the 
corresponding cycles. With these cycles, 
only the required geometries are rotary 
dressed on the grinding wheel profile. 
As Niko Schindelarz conf i rms, th is 
reduces set-up and non-productive 
times, on the one hand. On the other 
hand, it also ensures higher accuracies 
and better surfaces on the ground 
components. 

Ideal for Programming in the
Workshop
  For Niko Schindelarz the control 
concept of the S31 cylindrical grinding 
mach i n e  a l s o  o f f e r s  e x c ep t i o na l 
advantages. As he underlines, the user 
interface is very easy to understand. 
Graphics and dia logs c lear ly guide 
operators and programmers through 
the input fields. The control also has 
a database with a l l the necessary 
gr ind ing parameters . “We ca l l th is 
Studer Technology Integrated”, explains 
Cornelius Wecht. The machine operator 
se lec ts the parameters wh ich the 
software suggests, based on the workpiece 
geometr ies as wel l as the required 
accuracies and surface quality. These 
ensure that the cyl indrical grinding 
mach ine a lways re l i ab l y ach i eves 
a good grinding result. The experienced 
gr inder can adapt the suggested 
parameters at any time in order to 
further optimize the grinding process. 
“The S31 is therefore ideal for use in  
the workshop. Any of our skilled workers 
trained in machining can also work 
f lex ib ly on the cy l indr ica l gr inding 
machine . They do not requi re any 
specialized grinding knowledge. This 
gives us maximum flexibi l i ty” , says 
Niko Schindelarz. 



Universal Thanks to B-Axis 
 The S31 cylindrical grinding machine  
at the Apex Tool Group in Westhausen 
has a wheelhead with a B-axis. The 
wheelhead can swivel in steps of 1°. 
It comes with two spindle drives, one 
equipped with a grinding wheel for 
straight plunging and the other for 
angular plunging. This also contributes 
to short set-up times and maximum 
f l e x i b i l i t y.  “We can p l unge -g r i nd 
a workpiece straight and at an angle 
in one cycle without any set-up work. 
This means we can completely machine 
a lmost a l l components in a s ingle 
clamping”, Niko Schindelarz explains 
the advantages of the B-ax is and 
stresses: “With the equipment we have 
chosen, the S31 cyl indrical grinding 
machine fully deserves the attribute 
‘universal’ . If there is one cylindrical 
grinding machine that deserves the 
name, then it’s the Studer S31.” After 
nearly five months, the S31 cylindrical 
grinding machine in Westhausen has  
proved that it completely fulfills the tool 
manufacturers’ extensive requirements. 

Exemplary Consultation and Service
 Johannes Mäu l e c i t e s anothe r 
impo r t a n t  a s p e c t  wh e n  ma k i n g 
investments in production systems: 
“For a special technology like grinding, 
production engineers usually only have 
g e n e r a l  e x p e r t i s e .  T h i s  a p p l i e s 
particularly to innovative equipment 
f e a t u re s  on  mach i n e s  a nd  t h e i r 
spec i f i c advantages in re la t ion to 
ind iv idua l requ i rements . ”  As Niko 
Schindelarz adds, researching current 
grinding technology was not so easy 
init ia l ly. “But the Studer special ists 
advised us in great depth and, above 
all, openly and honestly. We were able 
to deve lop our opt imal cy l indr ica l 
grinding machine configuration together 
in just a few steps”, he continues. This  
built the necessary trust to confidently 
invest in the expensive S31 cylindrical  
grinding machine. “It was also important 
fo r us tha t se rv i ce and techn i ca l 
advisers are regionally present and can 
adv ise and support us d i rec t ly in 
production within a short period of 
time. This is essential to guarantee 
that our current and forward-looking 

i nves tmen t  i n  the S3 1  w i l l  p rove 
profitable in the long run”, emphasizes 
Niko Schindelarz . As he concludes, 
Studer has complete ly fu l f i l led a l l 
relevant criteria with its specialists and 
the S31 universal cylindrical grinding 
machine. 

 ท่ี่� Apex Tool Group GmbH (ATG) ใน 
Westhausen เคร่ื่�องเจ่ียรื่ที่รื่งกรื่ะบอก S31 
จีาก Studer ได้้รัื่บการื่พิิสููจีน์แล้้วว�าเป็็น 
รื่ะดั้บสูากล้อย�างแท้ี่จีริื่ง ตัั้�งแตั้�สู�วนป็รื่ะกอบ 
แตั้�ล้ะชิิ้� นไป็จีนถึึงซ่ี ร่ื่ ส์ู ทุี่กขนาด้ เคร่ื่� องจีะ 
เจ่ียรื่เก่ยร์ื่แล้ะเพิล้าท่ี่�ควบคุมด้้วยรื่ะบบไฟฟ� า 
แล้ ะนิ ว แมตั้ิ ก ของ  C l e co  อย� า ง คุ้ มค� า 
แล้ะย่ด้หยุ�น Cleco เป็็นหนึ� งใน 6 แบรื่นด์้ 
รื่ะดั้บโล้กของ ATG Power & Hand Tools
Author: Konrad Mäcke 

	 โชว์์รููมของ	Apex	Tool	Group	ซ่ึ่� งเดิิมคืือ	
Coope r	Power	Too l s 	 ใน	Wes thausen 
มี เคืรืู� องมือปรูะกอบที่ี� หลากหลายจากแบรูนดิ์	 

C leco	 ซ่ึ่� งรูว์มถ่ึงไขคืว์งลมและไขคืว์งไฟฟ้า 
ท้ี่้งแบบใช้สายหรูือแบบมีแบตเตอรีู�แบบชารู์จไฟไดิ้	 
เป็นแบบตรูง	มุม	และแบบปืนพก	นอกจากน้ีย้งมี
สถึานีปรูะกอบทีี่�สมบูรูณ์์พรู้อมรูะบบคืว์บคุืมแบบ
บูรูณ์าการูทีี่�แสดิงคืำาแนะนำาการูปรูะกอบสกรููบน 
หน้าจอ	ให้พารูามิเตอร์ูทีี่�จำาเป็นสำาหรู้บการูข้นสกรูู 
และการูตรูว์จสอบและจ้ดิที่ำา เอกสารูปรูะกอบ	
ต้ว์อย�างเช� น	ไขคืว์งถูึกนำามาใช้ในการูปรูะกอบ 
เคืรืู�องยนต์ส้นดิาปและเคืรืู�องยนต์ไฟฟ้า	ต้ว์ถ้ึงรูถึ	
รูะบบส�งกำาล้งและหน�ว์ยไฮดิรูอลิกในการูผลิตยานยนต์ 
และการูบิน	เช� นเดีิยว์ก้บการูติดิต้้งล้ออ้ตโนม้ติบน
ยานพาหนะ	เพื�อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดิป้จจุบ้น 
สำ า ห รู้ บกรู ะ บว์นการู ทีี่� มี คื ว์ ามน� า เ ชื� อ ถืึ อ สู ง 

และกรูะบว์นการูทีี่� เป็นเอกสารู	ผู้ผลิตจ่งติดิต้้ง 
เคืรืู�องมือปรูะกอบพรู้อมเซึ่็นเซึ่อรู์สำาหรู้บการูว้์ดิ 
แรูงบิดิ	ตลอดิจนการูส�งข้อมูลดิิจิท้ี่ลผ�านสาย 
เคืเบิลหรืูอไรู้สาย	(WLAN)	ด้ิงทีี่�	Niko	Schindelarz 
ห้ว์หน้าแผนก	Machining	อธิิบายไว้์ว์�า	ผู้ผลิต 
หลายรูายในอุตสาหกรูรูมท้ี่� ว์โลกพิจารูณ์าว์�า 
เคื รืู� องมือปรูะกอบ	Cleco	มี คุืณ์ภาพสูงมาก	
แข็งแกรู�ง	ที่นที่าน	และเชื� อถืึอได้ิ	Niko	Schindelarz 
กล�าว์ว์�า	การูสน้บสนุนหล้กในเรืู�องน้ีคืือการูผสาน 
รูว์มแนว์ดิิ�งอย�างกว้์างขว์างทีี่�	Apex	บรูิษั้ที่ผลิต 

ส�ว์นปรูะกอบไขคืว์งทีี่�จำาเป็นเกือบท้ี่้งหมดิภายใน 
บริูษ้ัที่ทีี่� 	Westhausen	โดิยเฉพาะอย�างยิ� งก้บ 

มอเตอรู์และเพลาเกียร์ู	ค้ืนโยก	ว์าล์ว์	ลูกเบ้ียว์	
และต้ว์เส้ือสูบ

ย่ด้หยุ�นด้้วยตั้ัวแป็รื่แล้ะคุณสูมบัติั้เฉพิาะ
 Johannes Mäule วิศวกรื่ฝ่� ายผลิ้ตั้ของ 
Westhausen	อธิิบายว์�า	“เนื�องจากมีรุู�นต�างๆ	 
จำานว์นมากและคืว์ามต้องการูที่ี� เพิ� ม ข้่นสำาหรู้บ 

คุืณ์ล้กษัณ์ะแต�ละอย�าง	เรูาจำาเป็นต้องผลิตส�ว์น 
ปรูะกอบในซีึ่รีูส์ขนาดิเล็กและแม้แต� เ ป็นช้ินเดีิ� ยว์ 
ใน เว์ลา อ้น ส้้น ”	 ด้ิง ทีี่� เ ขากล� าว์ต�อไปว์� า	 สิ� ง น้ี 

ใ ช้ไ ด้ิ ก้บข้้นตอนและกรูะบว์นการูผลิตที่้้งหมดิ	 
ต้้งแต�การูกล่ง	การูเจาะ	และการูก้ดิ	ไปจนถ่ึง 
การู เ จียรู	 “ เรูาจำ า เ ป็น ต้อง เ จียรูมอ เตอ ร์ูและ 
เพลาเฟืองโดิยเฉพาะให้มีคืว์ามแม�นยำาเพียงไม�กี�	
µm	นี� เป็นสิ�งสำาค้ืญเพื�อให้แน�ใจว์�าไขคืว์งของเรูา 

จะที่ำางานได้ิอย�างเงียบสนิที่และมีอายุการูใช้งานทีี่�
ยาว์นาน”	Niko	Schindelarz	กล�าว์เสรูิม	แต�สิ�งน้ี 
ย้งคืงซ้ึ่บซ้ึ่อนมากจนกรูะท้ี่�งเมื�อไม�กี� เดืิอนทีี่�ผ�านมา	 

มีเคืรืู�องเจียรูทีี่�ผ�านการูพิสูจน์แล้ว์เพียงเคืรืู�องเดีิยว์ 

ทีี่� ซ้ืึ่อในช� ว์งต้นที่ศว์รูรูษั	2523	สำาหรู้บการูเจียรู 
ที่รูงกรูะบอก	ในการูเจียรูเพลายาว์จำานว์นมาก 
ต้้งแต�	30	ถ่ึง	650	มม.	(1.18	น้ิว์	ถ่ึง	25.6	น้ิว์)	
ทีี่� มี เ ส้นผ�านศูนย์กลางรูะหว์�าง	3	ถึ่ง	65	มม.	
(0.118	น้ิว์	และ	2.56	น้ิว์)	จำาเป็นต้องรีูเซึ่ต็เคืรืู�อง 
ด้ิว์ยต้ว์เองซึ่ำ้ าแล้ว์ซึ่ำ้ าอีก
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	 ส่ิ่�งน้ี้�ตรงกัันี้ข้้ามกัับกัระบวนี้กัารผล่ิตท้ี่�ยึึดตาม 

ความต้องกัารแลิะม้ความยืึดหย่ึ�นี้	“ท้ี่�สิ่ำาคัญท้ี่� ส่ิ่ด	 

มันี้ประหยัึดเวลิามากัขึ้�นี้เรื�อยึๆ	เวลิาในี้กัารเซ็ต็อัพ 
โดยึทัี่�วไปจะใช้� เวลิาสิ่องหรือสิ่ามเที่�าข้องเวลิาในี้ 
กัาร ตัด เ ฉืือนี้ ” 	 Johannes	Mäu l e 	อ ธ่ิบายึ 
นี้อกัจากัน้ี้�ยัึงเป็นี้เรื�องยึากัท้ี่�จะได้ความแม�นี้ยึำาท้ี่� 

ต้องกัารในี้ด้านี้เส้ิ่นี้ผ�านี้ศููนี้ย์ึกัลิางแลิะความเป็นี้ 
ที่รงกัระบอกั	โดยึเฉืพาะอยึ�างย่ึ� งกัับเพลิาที่้�ยึาว 

แลิ ะบ าง 	 ดั ง ท้ี่� 	 N i k o 	S ch i nde l a rz 	กัลิ� า ว	
ในี้ข้ณะท้ี่� เข้ากัลิ�าวต�อไปว�า	ส่ิ่�งน้ี้� เป็นี้ไปได้สิ่ำาหรับ 

ผู้เช้้� ยึวช้าญท้ี่�ม้ประสิ่บกัารณ์ซึ็� งครำ� าหวอดมานี้านี้
 

หลิายึป้เที่�านัี้�นี้	“ผู้เช้้� ยึวช้าญเหลิ�าน้ี้�กัำาลัิงจะเกัษี้ยึณ 
หรือจะเล่ิกัที่ำาในี้อ้กัไม�ก้ั�ป้ข้้างหน้ี้า	ซึ็� งหมายึความว�า 

ความรู้ข้องพวกัเข้าจะไม�สิ่ามารถใช้� ได้อ้กัต�อไป	
อยึ�างไรกั็ตาม	กัารฝึึกัความสิ่ามารถข้องเยึาวช้นี้
ตอนี้น้ี้�ม่�งเน้ี้นี้ไปท้ี่� ด้านี้ต�างๆ	มากักัว�า	เมื�อไม�ก้ั� ป้ 

ท้ี่�ผ�านี้มา	กัารแที่รกัแซ็งด้วยึตนี้เองกัับเครื�องจักัร 

เป็นี้ส่ิ่�งท้ี่� ไม�พึงปรารถนี้า	แลิะกัารเน้ี้นี้ยึำ�าอยูึ�ท้ี่�กัาร
 

เ ข้้ยึนี้โปรแกัรมแลิะกัารกัำาหนี้ดพาราม่ เตอร์ ท้ี่� 
เหมาะสิ่มท้ี่�ส่ิ่ดข้องกัระบวนี้กัาร”	Niko	Schindelarz	
อธ่ิบายึ

รุ่่�นท่ี่�ได้้รัุ่บการุ่เปล่ี่�ยนแปลี่ง
	 ในี้สิ่ถานี้กัารณ์น้ี้�	ผู้ จัดกัารท้ี่� รับผ่ดช้อบท้ี่�	 

Apex	ตัดส่ิ่นี้ใจลิงท่ี่นี้ในี้เที่คโนี้โลิย้ึใหม�สิ่ำาหรับกัาร 
เ จ้ยึร	 เช้� นี้ เ ด้ยึวกัับกัระบวนี้กัารตัด เ ฉืือนี้อื� นี้ๆ 
เนืี้�องจากัสิ่ภาพแวดล้ิอมที่างเที่คน่ี้คท้ี่� เปล้ิ�ยึนี้แปลิง 

ได้สิ่�งผลิให้ม้ความต้องกัารเครื�องจักัรแลิะระบบ 
กัารผล่ิตเพ่�มขึ้�นี้มากัมายึ	นี้อกัจากัความยืึดหย่ึ�นี้ 
สูิ่งแล้ิว	ตัวเลืิอกัเหลิ�าน้ี้�ยัึงรวมถึงตัวเลืิอกัสิ่ำาหรับ 
กัารตรวจสิ่อบกัระบวนี้กัารโดยึอัตโนี้มั ต่แลิะ 
สิ่ำาหรับกัารถ�ายึโอนี้ข้้อมูลิกัระบวนี้กัารผลิ่ตไปยัึง 
เ ค รื อ ข้� า ยึ ด่ จ่ ทัี่ ลิ 	 ซึ็� ง เ ป็ นี้ โ ร ง ง า นี้ อั จ ฉื ร่ ยึ ะ	
“นี้อกัจากัน้ี้�	เราต้องกัารเที่คโนี้โลิย้ึลิ�าส่ิ่ดท้ี่� ม่�งสูิ่� 
อนี้าคตเพื� อท้ี่� จะ เ ป็นี้นี้ายึจ้างที่้� นี้�า ดึงดูดใจแลิะ 

สิ่ร้างแรงบันี้ดาลิใจให้กัับผู้ม้ความสิ่ามารถใหม�ๆ	
ท้ี่� ต้องกัารอยึ�างมากัให้มาที่ำางานี้ในี้บร่ษัีที่ข้องเรา”	
Niko	Schindelarz	กัลิ�าวเสิ่ร่ม	หลัิงจากัเปร้ยึบเท้ี่ยึบ 
แนี้วค่ดเครื�องจักัรต�างๆ	อยึ�างครอบคล่ิม	เข้าแลิะ	
Johannes	Mäule	ตัดส่ิ่นี้ใจลิงท่ี่นี้ในี้เครื�องเจ้ยึร
นัี้ยึที่รงกัระบอกัอเนี้กัประสิ่งค์	Studer	S31

ม่ีความียืด้หย่�นสููงเนื�องจากใช้้เวลี่าตัั้ง้ค�าสัูน้
	 ตามท้ี่�	Niko	Schindelarz	อธิ่บายึ	กั�อนี้อื�นี้
จำาเป็นี้ต้องเตร้ยึมกัารว่เคราะห์ความต้องกัารอยึ�าง 
รอบคอบ	เพื�อให้ได้รับกัารอน่ี้มัต่งบประมาณท้ี่� 

จำา เ ป็นี้จากัผู้จัดกัารฝึ� ายึกัารค้าในี้กัลิ่�มสิ่หรัฐ 
อเมร่กัา	อยึ�างไรก็ัตาม	เราสิ่ามารถแสิ่ดงให้เห็นี้ 
ได้อยึ�างชั้ดเจนี้บนี้พื�นี้ฐานี้ข้องผลิประโยึช้นี้์ในี้กัาร 
ดำาเน่ี้นี้งานี้ว�ากัารลิงท่ี่นี้เร่�มต้นี้ท้ี่� สูิ่งกัว�า	เมื�อเท้ี่ยึบ 

กัับผล่ิต ภัณฑ์์ข้องคู� แข้� งจ ะ พ่ สูิ่จ น์ี้ผลิกัำ าไรไ ด้ 
อยึ�างรวดเร็ว”	Johannes	Mäule	แลิะ	Niko	
Schindelarz	เห็นี้ด้วยึ	ข้ณะน้ี้�ว่ศูวกัรฝึ� ายึผล่ิตในี้	
Westhausen	สิ่ามารถเจ้ยึรเพลิาทัี่�งช้� วงได้ด้วยึ 
เ ค รื� อ งจั กั ร เ พ้ ยึ ง เ ค รื� อ ง เ ด้ ยึ ว 	 เ ค รื� อ ง เ จ้ ยึ ร 

ที่รงกัระบอกั	S31	สิ่ามารถเข้้าถึงได้ง�ายึสิ่ำาหรับ 

กัารตั�งค�าช่้� นี้งานี้แลิะล้ิอเจ้ยึร	แม้จะม้ตัวเครื�องท้ี่� 

สิ่มบูรณ์กั็ตาม	โดยึเห็นี้ด้วยึกัับผู้ควบค่มเครื�องจักัร 
Niko	Schindelarz	กัลิ�าวชื้� นี้ช้มกัารยึศูาสิ่ตร์กัาร 
ที่ำางานี้ท้ี่�ยึอดเย้ึ�ยึมโดยึเฉืพาะ	ว่ศูวกัรฝึ� ายึผล่ิตในี้	 

Westhausen	ได้รับประโยึช้น์ี้จากัเวลิากัารตั�งค�า 
ท้ี่� สัิ่�นี้ลิงมากัเมื� อ เปร้ยึบเท้ี่ยึบกัับเครื� องเจ้ยึรร่�นี้ 

กั�อนี้หน้ี้า	ฟัังก์ัชั้นี้	Quick-Set	พ่เศูษีท้ี่� ม้เฉืพาะ 
ในี้ เค รื� อง เ จ้ ยึร	S tude r 	 เ ป็นี้สิ่� วนี้สิ่ำ า คัญท้ี่� น้ี้� 

Cornelius	Wecht	ซึ็� งรับผ่ดช้อบฝึ� ายึข้ายึ	Studer 
ในี้เยึอรมน้ี้ตอนี้ใต้	รายึงานี้ว�า	“ด้วยึ	Quick-Set	 
ตัวควบค่มจะเก็ับข้นี้าดท้ี่�แม�นี้ยึำาข้องล้ิอเจ้ยึรทัี่�งหมด 
ท้ี่� ใช้� กัับ เครื� อง เ จ้ยึร	ซึ็� งหมายึความว�า ค่ณยัึง 

สิ่ามารถต่ดตั�งล้ิอเจ้ยึรท้ี่� ใช้�บ�อยึแลิะปรับแต�งซ็ำ� าๆ	 
ได้อยึ�างรวดเร็ว	แลิะใช้�อ้กัครั�งได้ทัี่นี้ท้ี่	ตัวควบค่ม 
ที่ราบข้นี้าดที่้� แม� นี้ยึำ าห ลัิงจากัต่ดตั� ง ล้ิอ เ จ้ยึร 
แลิะไม�ม้ข้้อกัำาหนี้ดสิ่ำาหรับกัารวัดซ็ำ� าหรือแม้แต�กัาร 
ปรับแต�งบนี้เครื�อง”	เครื�องเจ้ยึรในี้	Westhausen	 

ถือว�าม้ความสิ่ามารถในี้กัารแต�งล้ิอเจ้ยึรโปรไฟัล์ิ 
โดยึตรงบนี้เครื� องเจ้ยึรที่รงกัระบอกัเป็นี้ข้้อได้ 
เปร้ยึบอ้กัประกัารหนึี้�ง	ซ็อฟัต์แวร์	StuderDress	 
จัดเตร้ยึมรอบที่้�สิ่อดคลิ้องกัันี้	ด้วยึวงจรเหลิ�าน้ี้�	 
เฉืพาะรูปที่รงที่้�จำาเป็นี้เที่�านัี้�นี้ท้ี่�แต�งแบบโรตาร้บนี้ 

โปรไฟัล์ิห่นี้เจ้ยึร	ดังท้ี่�	Niko	Schindelarz	ยึืนี้ยัึนี้	 
ในี้แง�หนึี้�งส่ิ่�งน้ี้�ช้� วยึลิดเวลิากัารตั�งค�าแลิะเวลิาที่้� ไม� 

เก่ัดผลิ	ในี้ที่างกัลัิบกัันี้ยัึงช้� วยึให้มั�นี้ใจได้ถึงความ 
แม�นี้ยึำาท้ี่� สูิ่งขึ้�นี้แลิะพื�นี้ผ่วท้ี่� ด้ขึ้�นี้บนี้พื�นี้สิ่�วนี้ประกัอบ

เหมีาะอย�างย่�งสูำาหรุ่ับการุ่เขี่ยนโปรุ่แกรุ่มีใน 
เว่ร์ุ่กช็้อป
	 สิ่ำาหรับ	Niko	Schindelarz	ให้แนี้วค่ดกัาร 
ควบค่มข้องเครื�องเจ้ยึรที่รงกัระบอกั	S31	ว�า	ยัึงม้ 
ข้้อด้พ่เศูษีอ้กัด้วยึ	คือ	อ่นี้เที่อร์เฟัซ็ผู้ใช้� นัี้�นี้เข้้าใจ 
ได้ง�ายึมากั	กัราฟ่ักัแลิะไดอะล็ิอกัแนี้ะนี้ำาผู้ปฏ่ิบัต่ 
งานี้แลิะโปรแกัรมเมอร์ผ�านี้ช้� องป� อนี้ข้้อมูลิอยึ�าง 
ชั้ดเจนี้	ตัวควบค่มยัึงม้ฐานี้ข้้อมูลิพร้อมพาราม่เตอร์ 
กัารเจ้ยึรท้ี่�จำาเป็นี้ทัี่�งหมด	“เราเร้ยึกัส่ิ่�งน้ี้�ว�า	Studer 

Technology	Integrated”	Cornelius	Wecht 
อธ่ิบายึถึงผู้ควบค่มเครื�องจักัรเลืิอกัพาราม่เตอร์
ท้ี่� ซ็อฟัต์แวร์แนี้ะนี้ำา	โดยึพ่จารณาจากัรูปที่รง 
ข้องช่้� นี้งานี้	ตลิอดจนี้ความแม�นี้ยึำาแลิะค่ณภาพ 
พื� นี้ผ่ว ท้ี่� ต้องกัาร	 ส่ิ่� ง เหลิ� า น้ี้� ที่ำ าใ ห้ มั� นี้ใจไ ด้ว� า 

เครื�องเจ้ยึรที่รงกัระบอกัจะได้ผลิลัิพธ์ิกัารเจ้ยึรที่้�
ด้อยึ�างไว้วางใจได้เสิ่มอ	เครื�องเจ้ยึรที่้� ม้สิ่ามารถ 

ปรับพาราม่เตอร์ท้ี่� แนี้ะนี้ำาได้ตลิอดเวลิาซึ็� งที่ำาให้ 

ปรับกัระบวนี้กัารเจ้ยึรให้ เหมาะสิ่มยึ่� ง ขึ้�นี้	“S31 
จึงเหมาะอยึ�างย่ึ�งสิ่ำาหรับใช้�ในี้เว่ร์กัช้็อป	พนัี้กังานี้ 
ท้ี่� ม้ ทัี่กัษีะข้องเราที่้� ผ�านี้กัารฝึึกัอบรมด้านี้กัาร 

ตัดเฉืือนี้สิ่ามารถที่ำางานี้บนี้เครื�องเจ้ยึรที่รงกัระบอกั 
ไ ด้อยึ� าง ยืึดหย่ึ�นี้	พวกัเข้าไม� ต้องกัารความ รู้ 
พ่เศูษีในี้กัารเจ้ยึระไนี้	ส่ิ่�งน้ี้�ที่ำาให้เราม้ความยืึดหย่ึ�นี้ 
สูิ่งส่ิ่ด”	Niko	Schindelarz	กัลิ�าว

อเนกปรุ่ะสูงค์ด้้วยแกน B
	 เครื�องเจ้ยึรที่รงกัระบอกั	S31	ที่้�	Apex	Tool	
Group	ในี้	Westhausen	ม้หัวล้ิอที่้� ม้แกันี้	B	
หัวล้ิอหม่นี้ได้ขั้�นี้ลิะ	1°	มาพร้อมกัับช่้ดขั้บเคลืิ�อนี้ 

แกันี้หม่นี้	2	ช่้ด	ช่้ดหนึี้�งม้ล้ิอเจ้ยึรสิ่ำาหรับกัารพ่�งตรง 
แลิะอ้กัช่้ดหนึี้�งสิ่ำาหรับกัารพ่�งด่�งเช่้งม่ม	นี้อกัจากัน้ี้� 

ยัึงช้� วยึใ ห้ ม้ เวลิาตั� งค� า สัิ่�นี้แลิะ ม้ความยืึดหย่ึ�นี้ 
สูิ่งส่ิ่ด	“เราสิ่ามารถเจ้ยึรช่้� นี้งานี้ในี้แนี้วตรงแลิะ 
ที่ำาม่มได้ ในี้หนึี้� งรอบโดยึไม� ต้องตั�งค�าใดๆ	ซึ็� ง 

หมายึความว�าเราสิ่ามารถตัดเฉืือนี้สิ่�วนี้ประกัอบ 
เกืัอบทัี่�งหมดได้อยึ�างสิ่มบูรณ์ในี้กัารจับยึึดเพ้ยึง 
ครั�ง เ ด้ยึว”	Niko	Sch inde larz	อธ่ิบายึข้้อด้ 
ข้องแกันี้	B	แลิะแรงผลัิกัดันี้:	“ด้วยึอ่ปกัรณ์ท้ี่� 
เราเลืิอกั	เครื�องเจ้ยึรที่รงกัระบอกั	S31	สิ่มควร 
ได้ รับค่ณลัิกัษีณะในี้ระดับสิ่ากัลิอยึ�างสิ่มบูรณ์ 
หากัม้เครื�องเจ้ยึรที่รงกัระบอกัสิ่ักัเครื�องท้ี่� คู�ควร 

กัับชื้� อ	นัี้�นี้ก็ัคือ	Studer	S31”	หลิังจากัผ�านี้ไป 

เกืัอบ	5	เดือนี้	เครื�องเจ้ยึรที่รงกัระบอกั	S31	ในี้	
Westhausen	ได้พ่สูิ่จน์ี้แล้ิวว�าตอบสิ่นี้องความ 
ต้องกัารท้ี่� กั ว้างข้วางข้องผู้ผล่ิตเครื� องมือได้ 

อยึ�างสิ่มบูรณ์

การุ่ให้คำาปรึุ่กษาแลี่ะบรุ่่การุ่ท่ี่� เป็นแบบอย�าง
	 Johannes	Mäule	กัลิ�าวถึงประเด็นี้สิ่ำาคัญ 
อ้กัประกัารหนึี้�งเมื�อที่ำากัารลิงท่ี่นี้ในี้ระบบกัารผลิ่ต:	
“สิ่ำาหรับเที่คโนี้โลิย้ึพ่เศูษี	เช้� นี้	กัารเจ้ยึรนัี้ยึ	ว่ศูวกัร 
ฝึ� ายึผลิ่ตมักัจะม้ความเช้้� ยึวช้าญโดยึเฉืพาะแลิะ 
ส่ิ่�งน้ี้�นี้ำาไปใช้�งานี้โดยึเฉืพาะอยึ�างยึ่�งกัับค่ณสิ่มบัต่ 
อ่ปกัรณ์ท้ี่� เ ป็นี้นี้วัตกัรรมใหม�บนี้เครื� องจักัรแลิะ 

ข้้อด้เฉืพาะท้ี่� เก้ั�ยึวข้้องกัับข้้อกัำาหนี้ดแต�ลิะรายึกัาร”	 

ดังที่้�	Niko	Schindelarz	กัลิ�าวเสิ่ร่ม	กัารค้นี้คว้า 
เที่คโนี้โลิย้ึกัารเจ้ยึรนี้ัยึในี้ปัจจ่บันี้นัี้�นี้ไม�ง�ายึนัี้กัในี้ 
ต อ นี้ แ ร กั 	 “ แ ต� ผู้ เ ช้้� ยึ ว ช้ าญ ข้ อ ง 	 S t u d e r	
ให้คำาแนี้ะนี้ำาเราอยึ�างลึิกัซึ็� ง	แลิะเหนืี้อส่ิ่� งอื� นี้ใด	
เป่ดเผยึแลิะตรงไปตรงมา	เราสิ่ามารถพัฒนี้ากัาร 
กัำาหนี้ดค�าเครื� องเจ้ยึรที่รงกัระบอกัที่้� เหมาะสิ่ม 

ท้ี่� ส่ิ่ดร�วมกัันี้ได้ในี้ไม�ก้ั� ขั้�นี้ตอนี้”	เข้ากัลิ�าวต�อ	ส่ิ่�งน้ี้� 

สิ่ร้างความไว้วางใจท้ี่�จำาเป็นี้ในี้กัารลิงท่ี่นี้ในี้เครื�อง 

เจ้ยึรที่รงกัระบอกั	S31	แม้ม้ราคาแพงแต�เรามั�นี้ใจ	
“ส่ิ่�งสิ่ำาคัญสิ่ำาหรับเราเช้� นี้กัันี้คือผู้ให้บร่กัารแลิะท้ี่� 

ปรึกัษีาด้านี้เที่คน่ี้คจะอยูึ�ประจำาภูม่ภาคแลิะสิ่ามารถ 
ให้คำาแนี้ะนี้ำาแลิะสิ่นี้ับสิ่น่ี้นี้เราโดยึตรงในี้กัารผลิ่ต 
ภายึในี้ระยึะ เวลิาอันี้สัิ่�นี้ น้ี้� เ ป็นี้ ส่ิ่� งสิ่ำ า คัญในี้กัาร 

รับประกัันี้ว�ากัารลิงท่ี่นี้ในี้ปัจจ่บันี้แลิะกัารคาดกัารณ์ 
ลิ�วงหน้ี้าข้อง เราในี้	S31	จะสิ่ ร้างผลิกัำ าไรในี้ 
ระยึะยึาว”	Niko	Schindelarz	เน้ี้นี้ยึำ�า	สิ่ร่ปได้ว�า	 
Studer	ได้ปฏ่ิบัต่ตามเกัณฑ์์ท้ี่� เก้ั� ยึวข้้องทัี่�งหมด 

ด้วยึผู้ เ ช้้� ยึวช้าญแลิะเครื� องเ จ้ยึรที่รงกัระบอกั 

อเนี้กัประสิ่งค์	S31
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 Mr. Annop Jirojjaturonn, Executive 
Director of J. Sri Rung Rueng Group 
Co., Ltd., on behalf of JSR Group said 
that, JSR Group is a leading importer 
and se l l e r  of in tegra ted indus t r i a l 
equ ipment whether they are meta l 
trimming machines, precision measuring 
d ev i c e s ,  ma i n t e n a n c e  equ i pmen t 
inc luding automation system, which 
is ready to cooperate with top brand 
alliances around the world to respond 
to the needs of customers.
 Mr. Jirojjaturonn mentioned account 
on the company and what services 
that have been provided to support 
the industrial sector to the extent of 
making your company being reputable 
mainly, we, in JSR Group, have a very 
clear vis ion on the matter of being 
the leader in the field of the industrial 
equipment, both on the distributions 
and transfers of necessary know-how 
through our working team to users 
to maximize benefits of industries of 
Thailand. This is therefore our clear-cut 
goa l  tha t the way wh i ch we have 
deve loped , both on the aspec t of 
the equipment and methodology of 
incorporating the strengths that we have 
been supported by our partners, would 
effectively enhance the industrial sector. 
These are services that we provided to 
the Thai industrial sector.
 What will be the Industrial Trend 
in Terms of the Use of Advanced 
Metrology Instruments in 2023 markets 
with a current trend of the industrial 
sector adjustments which are somewhat 
rather rapid, it can be observed that 
many factories have begun to move of 
looking for innovation to increase the 
production efficiency and reduce costs  
both on the aspect of time and expenses 
hidden under the process. Deriving from 
the aforementioned problems, it can be 
seen that if our customers are unable 

to see the hidden problems, an accurate 
and appropriate optimization will not 
happen. Therefore, the role that the JSR 
Group is trying to play to help them 
out at this point is to point it out to 
their customers where the wounds are 
bleeding within the process and then 
enlarged the image to be clearer and  
serve the best solutions to our customers. 
From our experiences of nearly 10 years 
of starting to work at this point, there 
are many cases where most factories 
cannot see these images. These make 
the Advance Metrology that we are 
exerting our efforts to combine into 
the solutions to play a substantial part 
in fixing and improving at this point. 
 Unlock industrial capabilities and 
support projects for industrial sector 
with Advanced Metrology technology 
from JSR. JSR Group has been prepared 
for a l l  these th ings by integrat ing 
advanced metrology equipment with 
the automat ion system and l ink ing 
measurement and inspection data to  

JSR GROUP FIRMLY COMMITTED TO FINDING 
SOLUTIONS INCLUDING SERVICES TO RESPOND 
TO THE BEST NEEDS IN EVERY INDUSTRIAL 
CHANGE
JSR Group มุ่่�งมุ่่�นสรรหาโซลููช่ั่�น รวมถึึงการบริการ เพ่ื่�อตอบโจทย์์ 
ความต้องการท่�ด่ีท่�สุุดีในทุกการเปล่ี่�ย์นแปลี่งทางอุตสุาหกรรม

provide immediate visibility of output 
by re l y i ng on ou r expe r i ence and 
expertise in such particular field and 
the measurement technology from the 
Mitutoyo brand as well as combining 
our strengths in th is area with the 
technology of 3D Scanner + Vis ion 
Sys tem and adopt i ng au tomat i on 
system to he lp manage the ent i re 
system unt i l  complete ly integrated 
solutions are obtained in the inspection. 
This is an example of the development 
by me rg i ng t he  s t reng th s  o f  t he 
innovations into a system. Nevertheless,  
it is not enough though, if any factory  
shou l d  w i s h  t o  ana l y z e  t h e  da t a 
generated from the inspection to find 
ways to improve the eff ic iency, we 
could also prepare a data management 
system for plug-in immediately, thus, 
making the originating process required 
to be checked to be under our visual 
contro l through var ious monitor ing 
systems depending on wherever each 
factory will focus in production control.

Mr. Annop Jirojjaturonn, Executive Director of JSR Group
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 Important step of JSR for the 
industry in taking part in INTERMACH 
2023 - JSR Group our company also 
takes into account the needs of the 
products of the market, we also pay 
attention on the nature of use, purpose 
and problems that customers want to 
solve because it is indeed certain that  
some equipment may have multi-working 
funct ions that not a l l  of them are 
appropriate. we need to find the right 
solution data management for methodology 
f o r  app l i c a t i o n s  t o  max im i z e  t he 
benef it of our customers under the 
basic principle; that is, the customers 
must achieve the highest productivity 
in their works and can also fully meet 
their needs. 
 We a l so see INTERMACH as an 
important platform that allows us to 
communicate with customers in the new 
technologies that we want to introduce 
to them. This event is considered the 
f irst event of the year whereby the 
awareness can definitely be created first. 
When we have an overall system which 
is ready to be used in our customers 

within the INTERMACH 2023. JSR Group  
therefore uses this platform in communicating 
through the concept “We Serve Solution”

	 คุุณอรรณพ	จิิโรจิจิาตุุรนตุ์	ผู้้�บริหาร	
กลุุ่�มบริษััท	จิ.ศรีรุ�งเรือง	จิำากัด ในนาม JSR  
Group ผู้้�นำาเข้�า และจััดจัำาหน่ายเคร่่ื่องม่ออุตสาหกรื่รื่ม 
แบบครื่บวงจัรื่ อาทิิ เคร่่ื่องตัดแต่งโลหะ เคร่่ื่องม่อ 

วัดความละเอียดส้ง เคร่่ื่องม่อซ่่อมบำารุื่ง รื่วมถึึง 
รื่ะบบอัตโนมัติ พรื่�อมร่ื่วมม่อกับทัิพพันธมิตรื่ 
ท็ิอปแบรื่นด์รื่ะดับโลก เพ่่อตอบโจัทิย์ทุิกความ 
ต�องการื่ข้องล้กค�า 
	 โดยคุุณอรรณพ	ได�กลุ่�าวถึึงองคุ์กรพร�อมกับ	 
service	ที�สามารถึสนับสนุนภาคุอุตุสาหกรรม 
จินมีชืื่� อเสียงว�า  “โดยหลัก JSR Group มี Vision  
ท่ีิชััดเจันมากในเร่่ื่องการื่เป็นผู้้�นำาในด�านเคร่่ื่องม่อ 

อุตสาหกรื่รื่มทัิ�งการื่จััดจัำาหน่าย และการื่ถึ่ายทิอด  
Know-how ท่ีิจัำาเป็นผู้่านทีิมงานส่้ผู้้�ใชั�งาน เพ่่อให� 
เกิดปรื่ะโยชัน์ส้งสุดสำาหรัื่บอุตสาหกรื่รื่มไทิย นั�นจึัง 
เป็นเป� าหมายท่ีิชััดเจันว่าส่ิงท่ีิเรื่าพัฒนาแนวทิางทัิ�ง 

ด�านเคร่่ื่องม่อ และวิธีการื่การื่ผู้สมผู้สานจุัดเด่น 
ต่างๆ ท่ีิเรื่าได�สนับสนุนจัาก Partner ข้องเรื่า 
จัะต�องยกรื่ะดับภาคอุตสาหกรื่รื่มข้องเรื่าได�อย่างมี 
ปรื่ะสิทิธิภาพน่ันค่อ Service ท่ีิเรื่ามีให�แก่ภาค 

อุตสาหกรื่รื่มไทิย

 สำ า ห รั บแนว โน� ม อุตุสาหกรรมกั บการใ ช้ื่ 
เคุรื�องมือ	Advanced	Metrology	ในปีี	2023 นั�น 
มีการื่ปรัื่บตัวข้องภาคอุตสาหกรื่รื่มท่ีิค่อนข้�าง 
รื่วดเร็ื่ว สังเกตว่าในหลายโรื่งงานได�ข้ยับตัวและ 
มองหานวัตกรื่รื่มเข้�ามาเ พ่ิมปรื่ะสิทิธิภาพการื่ 
ผู้ลิต ทัิ�งยังลดต�นทุินทัิ�งด�านเวลา และค่าใชั� จ่ัาย 
ในกรื่ะบวนการื่ผู้ลิต จัากปัญหาดังกล่าวจัะเห็น 
ได�ว่าหากล้กค�าข้องเรื่าไม่สามารื่ถึมองเห็นปัญหา 
ท่ีิแฝงอย่้  การื่ปรัื่บปรุื่งปรื่ะสิทิธิภาพก็จัะถ้ึก 
มองข้�ามไป เพรื่าะฉะนั�นบทิบาทิท่ีิ JSR Group 
พยายามเข้�าไปช่ัวยในจุัดนี�ค่อ การื่นำาปรื่ะสบการื่ณ์์ 
กว่า 10 ปี ท่ีิ ใชั� ข้�อ ม้ลกรื่ณี์ศึึกษาจัากโรื่งงาน 
ส่วนใหญ่มองไม่เห็นปัญหา มาชีั� ให�ล้กค�าเห็นถึึง 
ปัญหาท่ีิซ่่อนอย่้ พรื่�อมกับข้ยายภาพให� ล้กค�า 
เห็นภาพชััดเจันขึ้�น แล�วจึังเล่อก Serve Solution 
ท่ีิเหมาะสมให�กับล้กค�า นั�นทิำาให�เทิคโนโลยี Advanced  
Metrology ท่ีิเรื่าพยายามผู้สมผู้สานออกมาเป็น  
Solution มีส่วนสำาคัญอย่างมากท่ีิจัะเข้�ามาแก�ไข้ 
ปรัื่บปรุื่งในจุัดนี�
	 Unlock	คุวามสามารถึภาคุอุตุสาหกรรมแลุ่ะ 
โคุรงการสนับสนุนภาคุอุตุสาหกรรมด�วยเทคุโนโลุ่ยี	 
Advanced	Metrology	จิาก	JSR โดยทิาง JSR  
Group เรื่าเตรื่ียมความพรื่�อมสำาหรื่ับเคร่่ื่องม่อ 
ด�าน Advanced Metrology รื่วมเข้�ากับรื่ะบบ 
อัตโนมัติโดยใชั�การื่ปรื่ะมวลผู้ล และตรื่วจัสอบให� 
สามารื่ถึมองเ ห็น Output ได�ทิัน ทีิ โดยอาศึัย 
ปรื่ะสบการื่ณ์์ท่ีิเรื่ามีความชัำ านาญในด�านนี� ด�วย 
เทิคโนโลยีเค่่องม่อวัดความละเอียดส้งจัาก Mitutoyo  
แบรื่นด์ เค ร่่ื่องม่อวัดชิั� นงานนำ า เข้� าจัากปรื่ะ เทิศึ 
ญ่ีปุ่น ท่ีิโรื่งงานอุตสาหกรื่รื่มส่วนใหญ่เล่อกใชั�มาก 
ท่ีิสุด ทิำาให�เรื่ามีเทิคโนโลยีด�าน 3D Scanner + Vision 
System แล�วนำารื่ะบบอัตโนมัติมาช่ัวยจััดการื่อุปกรื่ณ์์ 
ทัิ�งรื่ะบบจันได�เป็น Solution แบบครื่บวงจัรื่ในการื่ 
Inspection น่ีค่อตัวอย่างการื่พัฒนาด�วยการื่นำา 
จุัด เ ด่นข้องน วัตกรื่รื่มมาควบรื่วมออกมา เป็ น 
System จัากนั�นยังไม่พอหากโรื่งงานต�องการื่นำา 
Data ท่ีิเกิดจัาก Inspection ไปวิเครื่าะห์ เพ่่ อหา 

แนวทิางการื่ปรื่ับปรุื่งปรื่ะสิทิธิภาพ เรื่ายังสามารื่ถึ 
เตรีื่ยมรื่ะบบ Data Management มา Plug–in  
ได�ทิันทิี ทิำาให�กรื่ะบวนการื่ท่ีิต�องตรื่วจัสอบ อย่้ภายใต� 
การื่ควบคุมผู้่านรื่ะบบ Monitoring ต่าง ๆ โดยทิาง 
โรื่งงานสามารื่ถึ Focus ในแต่ละจุัดได� ในการื่ 
ควบคุมการื่ผู้ลิต
	 สำาหรับอีกหนึ�งก�าวสำาคัุญของ	JSR	เพื�อภาคุ 

อุตุสาหกรรมที� 	 INTERMACH	2023 - JSR 
Group องค์กรื่ข้องเรื่ายังคำานึงถึึงความต�องการื่ 
ข้องผู้ลิตภัณ์ฑ์์ในตลาด และยังใส่ใจัเร่่ื่องการื่ใชั�งาน  
ไปจันถึึงวัตถุึปรื่ะสงค์ และสามารื่ถึตอบทิุกโจัทิย์ 
ท่ีิ ล้กค�าต�องการื่ แน่นอนว่าเคร่่ื่องม่อบางเคร่่ื่อง 

อาจัมี ฟััง ก์ ชัันการื่ทิำางานหลายอย่าง แต่ ไม่ ใ ช่ั 
จัะเหมาะสมกับทุิกอย่าง เรื่าจัำาเป็นต�องค�นหาโซ่ล้ช่ััน 
ท่ีิเหมาะสม เพ่่อนำาไปปรื่ะยุกต์ให�เกิดปรื่ะโยชัน์ส้งสุด 

กับล้กค�าข้องเรื่า และสามารื่ถึตอบสนองความ 
ต�องการื่ข้องล้กค�าได�อย่างครื่บถึ�วน
 เรื่ามองว่างาน INTERMACH เป็นเวทีิท่ีิสำาคัญ
ท่ีิสามารื่ถึส่่อสารื่กับล้กค�า ในเทิคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีิเรื่า 

ต�องการื่นำาเสนอ จััดว่าเป็นงานแรื่กข้องปี ท่ีิสามารื่ถึ 
สรื่�าง Awareness ได�ก่อน เม่่อเรื่ามี Overall system 
ท่ีิ พ รื่� อ มนำ า ม าใ ชั� กั บ รื่ ะ บ บใ นก ลุ่ ม ล้ กค� าใ น ง า น 
INTERMACH 2023 ทิาง JSR จึังใชั�แพลตฟัอร์ื่มนี� 
ในการื่ส่่อสารื่ผู้่านแนวคิด “We Serve Solution”



20 | POST SHOW

 JIMTOF 2022 (The 31st Japan International Machine 
Tool Fair), one of the largest machine tool exhibitions in 
the world, organized by the Japan Machine Tool Builders’ 
Association and Tokyo Big Sight Inc., will be held at Tokyo 
Big Sight for six days from November 8 to November 
13 , 2022.

JIMTOF 2022
(THE 31st JAPAN INTERNATIONAL MACHINE TOOL FAIR)
ANNOUNCES PARTICIPATION OF A RECORD NUMBER OF 1,086 EXHIBITORS
(5,619 BOOTHS) COMPANIES AND ORGANIZATIONS FROM 22 COUNTRIES AND
REGIONS ACROSS THE WORLD WILL JOIN JIMTOF 2022, THE LARGEST EVER 
EXHIBITION IN THE HISTORY OF JIMTOF

JIMTOF 2022 
(มหกรรมงานเคร่�องม่อเคร่�องจัักรนานาชาติิแห่งประเทศญ่ี่�ป่�นครั�งท่� 31)
ประกาศโชว์์จำำานว์นผู้้�เข้�าร่ว์มงานสู้งสุูดเป็นประว์ัติิการณ์์ท่ี่�บริษััที่ชั�นนำา 1,086 ราย (บ้ธ 5,619) 
โดยม่บริษััที่และองค์์กรจำาก 22 ประเที่ศ จำากภู้มิภูาค์ทัี่�ว์โลกเข้�าร่ว์มงาน JIMTOF 2022 
ซ่ึ่�งเป็นงานแสูดงสิูนค์�าท่ี่�ใหญ่่ท่ี่�สุูดในประวั์ติิศาสูติร์ข้อง JIMTOF

 The number of exhibitors at JIMTOF 2022 stands at 1,086 
companies (including *1 Direct exhibitors, *2 Co-exhibitors, 
and *3 Represented companies) from 22 countries and 
regions around the world with 5,619 booths (including 59 
exhibitors with 173 booths in the AM area). There are 95 
booths more than at JIMTOF 2018, making JIMTOF 2022 
the largest ever exhibition in the history of JIMTOF.
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 *1 Direct exhibitors: Exhibits products and services 
at their own booth
 *2 Co-exhibitors: Exhibits products and services with 
the attendance of exhibitor staff
 *3 Represented companies: Exhibits products and 
services only (without exhibitor staff)

A Rich Program of Parallel Events will be held
Special Exhibit
 The theme of the exhibits is “The Present and Future 
of Cutting-Edge Manufacturing: Machine Tools and Smart  
Factories”. Two sections, “Produce Machine Tool: State-of 
-the-art Machine Tools Factory” and “Work by Machine 
Tool: a Global Niche Top Company (GNT) Supported by 
the Most Advanced Machine Tools”, will be set up in the 
booth. In the “Produce Machine Tools” section, four major 
machine tool manufacturers will share with visitors the 
“challenges of the manufacturing industry” that lie behind 
their cutting-edge smart factory initiatives. The section will 
encourage visitors to explore the ‘Monozukuri’ factory of 
the future. A crosstalk show will be held in the Special 
Exhibits booth, and a recorded video of the show will 
be broadcasted from the following day onwards. In the 
“Work by Machine Tool” section, visitors will be able to 
experience the “technology that moves the world” through  

a cross-sectional exhibition of the top share products  
from Japan produced by state-of-the-art machine tools.

Special Display
 There will be a Special Display entitled the “History 
and Tradition, Technology and Wisdom, Power to Make 
the Impossible Possible History of Japanese jet engine 
development”. By introducing IHI’s jet engine technology, 
a technology playing a major in the global aviat ion 
industry, this exhibit al lows vis itors to feel the high 
technical capabilities of jet engine technology backed by 
history and tradition.
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Special Display in the Additive Manufacturing (AM) 
Area (South Exhibition Hall 2)
 Another Special Display entitled “A novel manufacturing 
technology for bringing life to your designs and inspiration! 
Development of next-generation industrial 3D printer 
technology”, will be exhibited in the Additive Manufacturing 
(AM) Area with cooperation from TRAFAM (Technology 
Research Association for Future Additive Manufacturing). 
This exhibit will include panels and other displays of the 
development results of TRAFAM’s past efforts, such as 
“the technological development of 3D laminated molding 
technology and powder materials such as metals,” “the 
practical application of metal 3D printers with the world’s  
highest molding speed and accuracy,” and “the development 
of a defect prediction system and advanced monitoring, 
food bag and control technology using a powder bed 
method for metals”.

Keynote Speech and Special Lectures
 Mr. Masamichi Okada, President of Primearth 
EV Energy Co., Ltd., which holds the top share of 
the global hybrid vehicle battery market, will deliver the 
keynote speech. Under the theme of “Monozukuri The 
Frontier of a Carbon Neutral Era”, Mr. Okada will present 
the possibilities for a bright future through hydrogen and 
mobility from the frontlines of this challenge as carbon 
neutrality becomes a global trend and both people’s lives 
and businesses are undergoing major transformations. 
In addi t ion to these lectures , other t ime ly themes 
such as “6G” and the supercomputer, “Fugaku” are 
planned, and many lectures have been scheduled in the 
AM area.
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Digital Contents Further Enhanced
 In JIMTOF 2022, both the “Digital Contents” and the 
“Matching System” have been enhanced. In terms of 
the “Digital Contents”, visitors will be able to view more 
detailed information through the “Online Catalog” available 
on the official website, which now includes videos and 
images. In addition, the “Online Channel”, a new tool,  
allows visitors to view workshops and product introduction 
videos distributed by exhibitors. These digital tools are 
available to visitors even before registering to visit JIMTOF 
2022, so can be used to gather information prior to 
the Fair. A matching system will be provided to create 

more opportunities for business meetings. Not only can 
appointments be arranged between visitors and exhibitors, 
but also between exhibitors, too.
Events and Seminars for Students
 At every JIMTOF exhibition, events and seminars for 
science students are undertaken in order to expand their 
awareness of and interest in the manufacturing industry 
as well as to increase the number of workers in the field. 
JIMTOF 2022 will hold the “Top Seminar by Machine Tool 
Manufacturers for Students,” in which the management  
and young eng inee r s  f rom va r i ous mach i ne too l 
manufacturers will introduce the importance and appeal of 
machine tools, which are at the cutting edge of manufacturing; 
the excellence of working in the machine tool industry 
as well as “Introductory Seminar for Students on the 
Manufacturing Industry”. Under the theme of “Passing the  
Torch My journey as space robot engineer” Ms. Satoko 
OTSUKA, Senior Engineer, Human Spaceflight Technology 
Center, Human Spaceflight Technology Directorate, Japan 
Aerospace Exploration Agency will give a special lecture.

	 สำำ�หรัับ	JIMTOF 2022	(ง�น	Japan	International	Machine	Tool	
Fair	ครัั�งท่ี่�	31)	เป็็นหน่�งในง�นแสำดงเคร่ั�องม่ือกลท่ี่�ใหญ่�ท่ี่� สุำดในโลก	จััดโดย	
Japan	Machine	Tool	Builders’	Association	และ	Tokyo	Big	Sight	Inc.	
ท่ี่� จััดข่ึ้�นท่ี่�	Tokyo	Big	Sight	เป็็นเวล�	6	วัน	นับจั�กวันท่ี่�	8	พฤศจิัก�ยน	
ถ่ึงวันท่ี่�	13	พฤศจัิก�ยน	2565
	 โดยม่ืจัำ�นวนผู้้�แสำดงสิำนค��ท่ี่� ง�น	JIMTOF	2022	อย้�ท่ี่� 	1,086	บริัษััที่	
(รัวมืถึ่งผู้้�แสำดงสำินค��โดยตรัง	*1	ผู้้�แสำดงสำินค��รั�วมื	*2	และบรัิษััที่ท่ี่�เป็็นตัวแที่น	
*3)	จั�ก	22	ป็รัะเที่ศทีุ่กภู้มิืภู�คทัี่�วโลก	ซ่ึ่� งท่ี่� ม่ืบ้ธ	5,619	ค้ห�	(รัวมืถึ่ง 

ผู้้�แสำดงสิำนค��	59	รั�ยท่ี่� ม่ืบ้ธ	173	บ้ธในพ่�นท่ี่� )	โดยม่ืบ้ธมื�กกว��	95	บ้ธ	
เม่ื�อเท่ี่ยบกับง�น	JIMTOF	2018	จ่ังที่ำ�ให�	JIMTOF	2022	เป็็นง�นแสำดงสำินค�� 

ท่ี่� ใหญ่�ท่ี่� สุำดในป็รัะวัติศ�สำตรั์ขึ้อง	JIMTOF
	 *1	ผู้้�แสดงสินค้�าโดยตรง:	จััดแสำดงสำินค��และบรัิก�รัท่ี่� บ้ธขึ้องตนเอง
	 *2	ผู้้�แสดงสินค้�าร่วม	2	ค้น:	จััดแสำดงผู้ลิตภูัณฑ์์และบรัิก�รัโดยม่ืเจั��หน��ท่ี่� 

ผู้้�แสำดงสำินค��เขึ้��รั�วมื
	 *3	บริษััทท่่เป็็นตัวแทน:	จััดแสำดงผู้ลิตภัูณฑ์์และบริัก�รัเที่��นั�น	(ไมื�ม่ื 
เจั��หน��ท่ี่� ผู้้�แสำดงสำินค��)
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สำำ�หรัับก�รัจััดแสำดงโปรัแกรัมพิิเศษของกิจักรัรัมคู่่�ขน�นม�กม�ย
	 หััวข้้อข้องการจััดแสดงงาน	คืือ	“ปััจัจุับัันและอนาคืตข้องการผลิต 
ท่ี่� ทัี่นสมััย:	 เคืรื� องมืัอกลและโรงงานอัจัฉริยะ”	ซ่ึ่� ง ม่ั บูัธสองส�วน	ได้แก� 

“การผลิตเคืรื�องมืัอกล:	โรงงานเคืรื�องมืัอกลท่ี่�ลำ� าสมััย”	และ	“การที่ำางาน
 

ด้วยเคืรื�องมืัอกล:	โดยบัริษััที่ชัั้�นนำาระดับัโลกโดยเฉพาะกลุ�มั	(GNT)	สนับัสนุน 
เคื รื� องมืัอเคืรื� องจัักรขั้�น สูงท่ี่� สุด”	ท่ี่� จัะ จััดข่้�นในบูัธ	ในส�วน	“การผลิต

 

เคืรื� องมัือกล”	ผู้ผลิตเคืรื� องมัือกลรายใหัญ่�ส่� รายจัะแบั�งปัันกับัผู้ เ ข้้าชั้มั 

เก่�ยวกับั	“คืวามัที่้าที่ายข้องอุตสาหักรรมัการผลิต”	ซ่ึ่� งอยู�เบืั�องหัลังคืวามัคืิด 

ริเริ�มัโรงงานอัจัฉริยะท่ี่�ลำ�าสมััยข้องพวกเข้า	ส�วนน่�จัะกระตุ้นให้ัผู้เข้้าชั้มัสำารวจั 

โรงงาน	“Monozukuri”	ในอนาคืต	สำาหัรับังานแสดงสินคื้าคืรอสที่อล์คืจัะ 
จััดข่้�นในบูัธงานแสดงสินค้ืาพิเศษั	และวิด่โอท่ี่� บัันท่ี่กไว้ข้องการแสดงสินค้ืา 

จัะออกอากาศตั�งแต�วันรุ�งข่้�นเป็ันต้นไปั	ในส�วน	“Work	by	Machine	Tool” 
ผู้เข้้าชั้มัจัะได้สัมัผัสกับั	“เที่คืโนโลย่ท่ี่� ขั้บัเคืลื�อนโลก”	ผ�านงานแสดงสินค้ืา 

ในภาคืข้องผลิตภัณฑ์์	โดยม่ัส�วนแบั�งผู้ผลิตอันดับัต้นๆ	จัากญ่่� ปุั� นท่ี่�ผลิต 

โดยเคืรื�องมืัอเคืรื�องจัักรท่ี่�ลำ�าสมััย

จัอแสำดงผลพิิเศษ
	 จัะม่ัการจััดแสดงพิเศษัเรื�อง	“ปัระวัติศาสตร์และปัระเพณ่	เที่คืโนโลย่ 

และภูมิัปััญ่ญ่า	พลังในการที่ำาให้ัสิ� งท่ี่� เ ป็ันไปัไมั�ได้ใหั้ เป็ันไปัได้	ปัระวัติการ 

พัฒนาเคืรื�องยนต์ไอพ�นข้องญ่่� ปุั� น”	ด้วยการแนะนำาเที่คืโนโลย่เคืรื�องยนต์ 

ไอพ�นข้อง	IHI	ซ่ึ่� งเป็ันเที่คืโนโลย่ท่ี่� ม่ับัที่บัาที่สำาคัืญ่ในอุตสาหักรรมัการบิัน 

ทัี่�วโลก	การจััดแสดงน่�ชั้� วยให้ัผู้เข้้าชั้มัรู้ส่กถ่ึงคืวามัสามัารถึด้านเที่คืนิคืระดับั 
สูงข้องเที่คืโนโลย่เคืรื�องยนต์ไอพ�นท่ี่� ได้รับัการสนับัสนุนจัากปัระวัติศาสตร์ 

และปัระเพณ่ท่ี่� ม่ัมัาอย�างชั้�านาน
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About JIMTOF
 A machine tool special ized exhibition, JIMTOF 
is regarded as one of the largest internat ional 
technology exhibitions in the world, which introduces 
machine tools and their surrounding machines as a 
whole range exhibition for manufacturing companies 
and institutions. It also introduces the latest and 
most cutting-edge technologies and products in 
the area of machine tools. JIMTOF has been held 
biennially for over 50 years since 1962, and marks 
its 60th anniversary in 2022. In JIMTOF 2022, products 
of a variety of industries including Metal Cutting  
Mach ine Too ls ,  Meta l Forming Mach ine Too ls , 
Machine Tool Accessories, Tools for Machines (cutting 
tools & wear-resistant tools), Diamond and CBN 
Tools, Grinding Wheels and Abrasives, Gears and 
Gear Devices, Oil Hydraulic, Pneumatic and Water 
Hydraulic Machinery, Precision Measuring Machines 
and Instruments, Optical Measuring Instruments, 
Testing Machinery and CAD/CAM, among others, will 
be exhibited, and the latest information of products 
and technologies will be shown to visitors. JIMTOF 
has an established reputation as an exhibition where 
visitors can obtain the latest information on a variety 
of products used in the manufacturing industry.

ประวััติิงาน JIMJOF
	 JIMTOF	เป็็นงานแสดงสินค้้าเฉพาะงานด้านเค้ร่ื่�องม่ือกล 
ถ่ือเป็็นหน่� งในงานแสดงเทค้โนโลยีีรื่ะดับนานาชาติิที� ใหญ่�ที� สุด 

ในโลก	ซ่ึ่� งนำา เสนอเค้ร่ื่� องมื่อกลและเค้ร่ื่� องจัักรื่ที� อย่ี� โดยีรื่อบ
 

เ ป็็นงานแสดงสินค้้าทั�งหมืดสำาหรื่ับบรื่ิษััทและสถืาบันการื่ผลิติ 
นอกจัากนี�ยัีงแนะนำาเทค้โนโลยีีและผลิติภััณฑ์์ล�าสุดและลำ�าสมืัยีที�สุด 

ในด้านเค้ร่ื่�องม่ือกล	JIMTOF	จััดข่ึ้�นทุกๆ	2	ปี็	เป็็นเวลากว�า	50	ปี็ 
ตัิ�งแติ�ปี็	2505	และค้รื่บรื่อบ	60	ปี็ในปี็	2565	ใน	JIMTOF	ปี็	2022 
ผลิติภััณฑ์์จัากหลากหลายีอุติสาหกรื่รื่มืรื่วมืถ่ืงเค้ร่ื่�องม่ือเค้ร่ื่�อง 

ตัิดโลหะ	เค้ร่ื่�องมื่อเค้ร่ื่�องข่ึ้�นร่ื่ป็โลหะ	อุป็กรื่ณ์เสริื่มืเค้ร่ื่�องมื่อเ
ค้ร่ื่�องจัักรื่	เค้ร่ื่�องมื่อสำาหรื่ับเค้ร่ื่�องจัักรื่	(การื่ติัด	เค้ร่ื่�องมื่อ	&

 

เค้ร่ื่�องมื่อที�ทนติ�อการื่ส่กหรื่อ)	เค้ร่ื่�องมื่อตัิดเฉ่อนหัวเพชรื่และ	
CBN	หินเจีัยีรื่และวัสดุขัึ้ด	เกียีร์ื่และอุป็กรื่ณ์เกียีร์ื่นำ�ามัืนไฮดรื่อลิก 
เค้ร่ื่�องจัักรื่ไฮดรื่อลิกนิวเมืติิกและนำ�า	เค้ร่ื่�องจัักรื่และเค้ร่ื่�องม่ือวัด
ค้วามืแมื�นยีำา	เค้ร่ื่�องมื่อวัดด้วยีแสง	เค้ร่ื่�องจัักรื่ทดสอบและ	CAD	
/	CAM	อ่�นๆ	จัะถ่ืกจััดแสดงและแสดงขึ้้อม่ืลล�าสุดขึ้องผลิติภััณฑ์์
และเทค้โนโลยีีจัะแสดงให้ผ้่เข้ึ้าชมื	โดยี	JIMTOF	มีืช่� อเสียีงในฐานะ 
ผ้่จััดงานแสดงสินค้้าที�มีืผ้่เข้ึ้าชมืจัำานวนมืากเขึ้้าชมืและจัะได้รัื่บขึ้้อม่ืล 
ล�าสุดเกี�ยีวกับผลิติภััณฑ์์ติ�างๆ	ที�ใช�ในอุติสาหกรื่รื่มืการื่ผลิติ

การจััดแสดงพิิเศษในพ้ิ�นท่ี่� Additive Manufacturing (AM) (South 
Exhibition Hall 2)
	 อีกหน่� งการื่จััดแสดงพิเศษัที� มีื ช่� อว�า	“ เทค้โนโลยีีการื่ผลิติแบบใหมื� 

เพ่�อเติิมืชีวิติชีวาให้กับงานออกแบบและแรื่งบันดาลใจัขึ้องคุ้ณ!	การื่พัฒนา 

เทค้โนโลยีีเค้ร่ื่�องพิมืพ์	3	มิืติิ	สำาหรัื่บอุติสาหกรื่รื่มืยุีค้ใหมื�	จัะจััดแสดงในพ่�นที�	
Additive	Manufacturing	(AM)	โดยีได้รัื่บค้วามืรื่�วมืม่ือจัาก	TRAFAM	
(Technology	Research	Association	for	Future	Additive	Manufacturing)
งานแสดงสินค้้านี�จัะป็รื่ะกอบด้วยีแผงและการื่แสดงผลงานอ่�นๆ	ขึ้องผลงานการื่ 

พัฒนาจัากค้วามืพยีายีามืที�ผ�านมืาขึ้อง	TRAFAM	เช� น	“การื่พัฒนาเทค้โนโลยีี 

ขึ้องเทค้โนโลยีีการื่ข่ึ้�น ร่ื่ป็แบบลามิื เนติ	3	มิืติิ	และวัสดุผง	เช� น	โลหะ”	
“การื่ใช�งานจัริื่งขึ้องเค้ร่ื่�องพิมืพ์	3	มิืติิโลหะที� มีืค้วามืเร็ื่วในการื่ข่ึ้�นร่ื่ป็ส่งที� สุด 

ในโลก	และค้วามืแมื�นยีำา”	และ	“การื่พัฒนารื่ะบบค้าดการื่ณ์เชิงขึ้้อบกพรื่�อง 
และการื่ติรื่วจัสอบขัึ้�นส่ง	เทค้โนโลยีีถุืงอาหารื่และการื่ค้วบคุ้มืโดยีใช�วิธีีผงแป็� ง 
สำาหรัื่บโลหะ”

การบรรยายพิิเศษและปาฐกถาพิิเศษ
 มร. มาซามิจัิ โอคาดะ ประธานบริษัที่ Primearth EV Energy Co., Ltd. 
ซ่ึ่� ง ค้รื่องส� วนแบ� งติลาดแบติ เติอ รีื่� รื่ถืยีน ต์ิ ไฮบ ริื่ด ทั� ว โ ลกจั ะ เ ป็็ น ผ่้ กล� า ว 

สุ น ท รื่พจั น์ 	ภั ายีใ ต้ิ หั ว ข้ึ้ อ 	 “Mono zu k u r i 	พรื่มื แดนขึ้อง ยุีค้ค้า ร์ื่ บอน 
ที� เ ป็็นกลาง”	คุ้ณโอค้าดะ	จัะนำา เสนอค้วามืเป็็นไป็ได้สำาหรื่ับอนาค้ติที� สดใส 

ผ�านไฮโดรื่เจัน	และการื่เค้ล่�อนที� ขึ้องค้วามืท้าทายีนี�	เกิดจัากค้วามืเป็็นกลาง 

ทางค้า ร์ื่บอนกลายี เ ป็็น เทรื่นด์รื่ะ ดับ โลก	และ ทั� ง ชี วิติขึ้องผ่้ค้นและ ธุีรื่ กิจั 
ซ่ึ่� งกำาลังอย่ี�รื่ะหว�างการื่เป็ลี�ยีนแป็ลงค้รัื่�งใหญ่�	นอกจัากการื่บรื่รื่ยีายีเหล�านี�แล้ว	
ยัีงมีืการื่วางหัวข้ึ้ออ่�นๆ	ที� ทันสมัืยี	เช� น	“6G”	และซ่ึ่เป็อร์ื่ค้อมืพิวเติอร์ื่	“Fugaku” 

รื่วมืถ่ืงมีืการื่กำาหนดการื่บรื่รื่ยีายีจัำานวนมืากในพ่�นที�	AM

ประเด็นด้านดิจิัทัี่ลได้รับการปรับปรุงเพิิ�มเติิม
	 ใน	JIMTOF	2022	นี�	ทั�ง	“เน่�อหาดิจิัทัล”	และ	“รื่ะบบจัับค้่�”	ได้รัื่บการื่ 
ป็รัื่บป็รุื่ง	ในแง�ขึ้อง	“เน่�อหาดิจิัทัล”	ผ่้เข้ึ้าชมืจัะสามืารื่ถืด่ข้ึ้อม่ืลรื่ายีละเอียีด 
เพิ� มืเติิมืผ�าน	“แค้ติติาล็อกออนไลน์”	ที� มีือย่ี�ในเว็บไซึ่ติ์อยี�างเป็็นทางการื่	 

ซ่ึ่� งในนั�นจัะมีืวิดีโอและร่ื่ป็ภัาพ	นอกจัากนี�	“ช� องทางออนไลน์”	ซ่ึ่� งเป็็นเค้ร่ื่�องม่ือ 

ใหมื� ช� วยีใ ห้ ผ่้ เ ข้ึ้ าชมืสามืารื่ถืด่ เ วิ ร์ื่กช็อป็และ วิ ดี โอแนะนำ าผ ลิติ ภััณฑ์์ ที� 

จัั ดจัำ า หน� า ยี โ ดยี ผ่้ แ สดงสิ น ค้้ า 	 เ ค้ ร่ื่� อ งมื่ อ ดิ จิั ทั ล เ หล� า นี� มีื ใ ห้ สำ า ห รื่ั บ 

ผ้่เข้ึ้าชมืก�อนที�จัะลงทะเบียีนเพ่�อเข้ึ้าชมื	JIMTOF	2022	ดังนั�นจ่ังสามืารื่ถืใช� 
แหล�งรื่วบรื่วมืข้ึ้อม่ืลก�อนงานแสดงสินค้้า	มีืรื่ะบบจัับค่้�เพ่�อสร้ื่างโอกาสมืากข่ึ้�น 

สำ าห รัื่บการื่ป็รื่ะ ชุมืทาง ธุีรื่ กิจั	ไมื� เ พียีงแติ� สามืารื่ถืนัดหมืายีรื่ะหว� าง 
ผ้่เยีี�ยีมืชมืและผ่้แสดงสินค้้าเท�านั�น	แติ�ยีังสามืารื่ถืจััดจัับค้่�รื่ะหว�างผ้่แสดง. 
สินค้้าได้อีกด้วยี

กิจักรรมและสัมมนาสำาหรับนักศึกษา
	 ในงานแสดงสินค้้า	JIMTOF	ทุกค้รัื่�ง	จัะมืีการื่จััดกิจักรื่รื่มืและการื่สัมืมืนา 
สำาหรื่ับนักศ่กษัาวิทยีาศาสติรื่์ เพ่� อขึ้ยีายีค้วามืติรื่ะหนักและค้วามืสนใจั 

ในอุติสาหกรื่รื่มืการื่ผลิติ	ติลอดจันเพิ�มืจัำานวนพนักงานในสาขึ้านี�	JIMTOF	
2022	จัะ จััดงาน	 “ สัมืมืนายีอดนิยีมื โดยีผ่้ผ ลิติ เค้ ร่ื่� อง ม่ือกลสำ าห รัื่บ 

นักเ รีื่ยีน”	ซ่ึ่� งผ่้บ ริื่หารื่และวิศวกรื่รุื่�นใหมื�จัากผ่้ผลิติเค้ร่ื่� องม่ือกลติ�างๆ 

จัะแนะนำาค้วามืสำาคั้ญ่และค้วามืน�าสนใจัขึ้องเค้ร่ื่�องม่ือกล	ซ่ึ่� งเป็็นส�วนนำาหน้า 

ขึ้องการื่ผลิติ	ค้วามืเป็็นเลิศขึ้องการื่ทำางานในอุติสาหกรื่รื่มืเค้ร่ื่�องมื่อกล 

ติลอดจัน	“ สัมืมืนา เ บ่� อง ต้ินสำ าห รัื่บ นัก ศ่กษัา ที� เ กี� ยีว กับ อุติสาหกรื่รื่มื 

การื่ผลิติ”	ภัายีใต้ิหัวข้ึ้อ	“ผ�านค้วามืร้ื่อนกับการื่เดินทางขึ้องฉันในฐานะ 
วิศวกรื่หุ�นยีนต์ิอวกาศ”	Ms. Satoko OTSUKA, Senior Engineer, 
Human Spaceflight Technology Center, Human Spaceflight 
Technology Directorate, Japan Aerospace Exploration Agency 
จัะบรื่รื่ยีายีพิเศษั
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  The hyperMILL® CAD/CAM suite from OPEN MIND is 
a highly regarded end-to-end complete solution in the 
mold and die industry, as it also covers aspects such 
as electrode manufacturing and wire EDM. It is now the 
introduction of the function 5-axis radial machining to 
take center stage. This function is especially suitable for 
the process-optimized production of round molds with 
surfaces that require zero post-processing, such as in blow 
molds. In bumper production, high surface qualities are 
achieved by using high-precision machining technology.
 The rise in complexity of bottle designs is also increasing 
the quality expectations put on blow molds. There is 
a wide variety of containers that often have additional 
features that double up as functional elements. This can 
include handles, decorations, and individual brand logos. 
The 3-axis machining of these types of molds sometimes 
requires very long tools and part reclamping to mil l 
undercut areas. A 3-axis approach also means that the point 
where the milling tool makes contact with the semicircular 

OPEN MIND PRESENTS THE NEW
FUNCTION IN ITS CAD/CAM SUITE
hyperMILL®: Precision for Tool
and Mold Making

OPEN MIND นำำ�เสนำอฟังัก์์ชัันำใหม่่ในำชุัด CAD/CAM hyperMILL®:
ความแม่นยำำาสำำาหรัับการัทำำาเคร่ั�องม่อและงานแม่พิิมพ์ิ

profile varies, which can result in uneven surfaces. This is 
where optimized 5-axis strategies can help. 

Even Surfaces and Sharp Edges
 The improvements to the current version of hyperMILL®  
combined with 5-axis radial machining are setting standards 
in blow mold machining. Thanks to a new, radial projection 
method, the toolpaths are calculated extremely quickly, 
and the user can apply various machining strategies to 
respond flexibly to the component conditions. The new 
‘Flow Equidistant’ infeed strategy is the first of its kind 
that supports the generation of toolpaths with a constant 
infeed for vertical and challenging surfaces. This means  
these surfaces can be integrated into the overall machining 
sequence and processed in a single step. Seamless machining 
with a very high surface quality is guaranteed. Every machining 
sequence needs to produce sharp corners at the junction 
of the upper and lower halves of the mold to avoid  
problems during the molding process. An automatic tangent 
extension feature eliminates the manual CAD steps needed 
to extend the numerous surface elements found in 
complex designs. 

Bumper Segments with A High Level of Surface Quality
 hyperMILL® high-precision machining technologies are 
also used in the tool and mold making to manufacture 
bumper segments, for example. The highly super ior 
quality of the components’ surface is achieved using ball 
and barrel cutters. Two CAM technologies ensure that 
the various tools and positions during machining are no 
longer recognizable after the process has been completed. 
The first of these is the ‘Surface precision mode,’ which 
calculates the toolpath directly on the surfaces of the 
CAD model. The machining tolerance can be controlled  
down to the µm range. The distribution of the NC point 
is optimally adapted to the machining tolerance, resulting 
in a homogeneous milling pattern. The second of these 
is the ‘Smooth overlap’ function, which improves the 
surface quality of transitional areas, making transitions 
so smooth that they are hard to measure and almost 
invisible to the naked eye.

hyperMILL® high-precision machining technologies make extremely 
high surface qualities achievable
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A Complete Solution for Tool and Mold Making
 The new 5-axis radial machining makes hyperMILL® even  
more important for industries that require high-quality  
molds, such as the food and beverage, pharmaceutical,  
cosmetics, household goods and automotive industries. 
The CAD/CAM suite covers every process from the data  
import to the NC code simulat ion and that includes  
electrode manufacturing and wire EDM. hyperMILL® offers  
extensive options to automate the CAM programming  
process and can be integrated into higher-level systems  
such as MES or PLM systems.     

	 ชุุดโปรแกรม	HyperMILL®	CAD/CAM	จาก	OPEN	MIND	เป็นโซลููชุ่�นส์์ 
แบบครบวงจรท่ี่� ได้ร่บการยอมร่บอย�างสู์งในอุตส์าหกรรมแม�พิิมพ์ิแลูะย่ง 
ครอบคลูุมการที่ำางานด้านต�างๆ	เชุ� น	การผลิูตอิเล็ูกโที่รด	แลูะ	wire	EDM	 
แลูะเป็นการเปิดต่วฟ่ังก์ชุ่น	การต่ดแต�งข้ึ้�นรูปด้วยเคร่�องจ่กรในแนวร่ศม่ 
5	แกน	เพ่ิ�อใชุ�เป็นจุดศูนย์กลูาง	ฟ่ังก์ชุ่นน่�เหมาะอย�างยิ�งส์ำาหร่บการผลิูตแม�พิิมพ์ิ 
ที่รงกลูมท่ี่�ปร่บกระบวนการให้เหมาะส์มท่ี่�สุ์ด	โดยม่พ่ิ�นผิวท่ี่�ไม�ต้องประมวลูผลู 

ภายหลู่ง	เชุ� น	ในแม�พิิมพ์ิเป� า	ในการผลิูตก่นชุน	คุณภาพิพ่ิ�นผิวสู์ง	ที่ำาได้ 
โดยใชุ� เที่คโนโลูย่การต่ดเฉ่ือนท่ี่� ม่ความแม�นยำาสู์ง
	 ความซ่บซ�อนท่ี่� เพิิ�มข้ึ้�นขึ้องการออกแบบขึ้วดย่งเพิิ�มความคาดหว่งด้าน 

คุณภาพิให้ก่บแม�พิิมพ์ิเป� าอ่กด้วย	ม่ภาชุนะหลูากหลูายประเภที่ท่ี่� ม่กจะม่ 
คุณส์มบ่ติเพิิ�มเติมท่ี่� เป็นองค์ประกอบการที่ำางานเพิิ�มข้ึ้�นเป็นส์องเที่�า	ซ้� งอาจ

 

รวมถึ้งท่ี่� จ่บ	ขึ้องตกแต�ง	แลูะโลูโก้แบรนด์แต�ลูะรายการ	การต่ดเฉ่ือนแบบ	 
3	แกน	ขึ้องแม�พิิมพ์ิประเภที่น่�ในบางคร่�งจำาเป็นต้องใชุ� เคร่�องม่อท่ี่�ยาวมาก 
แลูะการย้ดชิุ� นส์�วนใหม�เพ่ิ�อก่ดพ่ิ�นท่ี่�ใต้การต่ด	วิธ่ีการแบบ	3	แกน	ย่งหมาย 

ถ้ึ ง จุด ท่ี่� เ ค ร่� อง ม่อ ก่ด ส่์มผ่ส์ ก่บ โปรไฟัล์ูค ร้� งวงกลูมจะแตกต� าง ก่นไป	
ซ้� งอาจส์�งผลูให้พ่ิ�นผิวไม�เร่ยบ	น่� ค่อที่างกลูยุที่ธ์ี	5	แกน	ท่ี่� ได้ร่บการปร่บให้ 

เหมาะส์มส์ามารถึชุ� วยได้

พ้ื้�นผิิวเรีียบและขอบคม
	 การปร่บปรุงรุ�นป่จจุบ่นขึ้อง	hyperMILL®	ร�วมก่บการต่ดเฉ่ือนแนวร่ศม่	
5	แกน	เป็นการกำาหนดมาตรฐานในการข้ึ้�นรูปแม�พิิมพิ์เป� า	ด้วยวิธ่ีการฉืาย
ภาพิแนวร่ศม่แบบใหม�	เส์้นที่างเคร่�องม่อจะถึูกคำานวณอย�างรวดเร็ว	แลูะ 
ผู้ใชุ�ส์ามารถึใชุ�กลูยุที่ธ์ีการต่ดเฉ่ือนท่ี่�หลูากหลูาย	เพิ่�อตอบส์นองเง่�อนไขึ้ขึ้อง 
ส์�วนประกอบได้อย�างย่ดหยุ�น	กลูยุที่ธ์ีการป� อนเขึ้้า	“Flow	Equidistant”	ใหม�	
เป็นกลูยุที่ธ์ีแรกท่ี่� รองร่บการส์ร้างเส้์นที่างเคร่�องม่อท่ี่� ม่การป� อนเข้ึ้าอย�าง 

ต�อเน่�องส์ำาหร่บพ่ิ�นผิวแนวต่�งแลูะเป็นความที่้าที่าย	ซ้� งหมายความว�าส์ามารถึรวม 

พ่ิ�นผิวเหลู�าน่�เข้ึ้าก่บลูำาด่บการต่ดเฉ่ือนโดยรวมแลูะประมวลูผลูได้ในข่ึ้�นตอนเด่ยว 
ประก่นการต่ดเฉ่ือนแบบไร้รอยต�อพิร้อมคุณภาพิพ่ิ�นผิวท่ี่� สู์งมาก	ทุี่กลูำาด่บ 
การต่ดเฉ่ือนจำาเป็นต้องส์ร้างมุมท่ี่� แหลูมคมท่ี่� จุดเชุ่� อมต�อขึ้องคร้� งบนแลูะ

 

คร้� งลู�างขึ้องแม�พิิมพ์ิเพ่ิ� อหลู่กเลู่� ยงป่ญหาในระหว�างกระบวนการข้ึ้�นรูป 

คุณลู่กษณะการขึ้ยายเส์้นส่์มผ่ส์อ่ตโนม่ติชุ� วยลูดข่ึ้�นตอน	CAD	แบบแมนนวลู 
ท่ี่�จำาเป็นในการขึ้ยายองค์ประกอบพ่ิ�นผิวจำานวนมากท่ี่�พิบในการออกแบบ 

ท่ี่� ซ่บซ�อน

ส่่วนกัันชนที่ี่ มีคุณภาพื้พ้ื้�นผิิวรีะดัับสู่ง
	 เที่คโนโลูย่การต่ดเฉ่ือนท่ี่� ม่ความแม�นยำาส์ูงขึ้อง	hyperMILL®	ย่งใชุ� ใน 
การผลิูตเคร่�องม่อแลูะแม�พิิมพิ์เพิ่�อผลิูตชิุ� นส์�วนก่นชุน	เป็นต้น	พ่ิ�นผิวขึ้อง 

ส์�วนประกอบม่คุณภาพิท่ี่� เหน่อกว�าอย�างมากโดยใชุ� ห่วก่ดแบบลููกกลูมแลูะ 
แบบลูำากลู้อง	เที่คโนโลูย่	CAM	ส์องต่วชุ� วยให้ม่�นใจได้ว�าเคร่�องม่อแลูะตำาแหน�ง 

ต�างๆ	ระหว�างการต่ดเฉ่ือนจะไม�เป็นป่ญหาอ่กต�อไปหลู่งจากกระบวนการ 
เส์ร็จสิ์�น	อย�างแรกค่อ	“โหมดความแม�นยำาขึ้องพ่ิ�นผิว”	ซ้� งจะคำานวณเส้์นที่าง 
เคร่�องม่อโดยตรงบนพ่ิ�นผิวขึ้องแบบจำาลูอง	CAD	ความคลูาดเคลู่�อนขึ้อง 

การต่ดเฉื่อนส์ามารถึควบคุมได้จนถึ้งชุ� วง	µm	การกระจายขึ้องจุด	NC	ได้ 
ร่บการปร่บให้เหมาะส์มท่ี่� สุ์ดก่บค�าเผ่�อการต่ดเฉ่ือน	ส์�งผลูให้รูปแบบการก่ด 

เป็นเน่�อเด่ยวก่น	ประการท่ี่�ส์องค่อฟ่ังก์ชุ่น	“คมเหลู่�ยมท่ี่�ราบเร่ยบ”	ซ้� งชุ� วย
 

ปร่บปรุงคุณภาพิพ่ิ�นผิวขึ้องพ่ิ�นท่ี่� เปลู่�ยนแปลูง	แลูะที่ำาให้พ่ิ�นผิวเปลู่�ยนอย�าง 

ราบเร่ยบจนว่ดได้ยากแลูะแที่บมองไม�เห็นด้วยตาเปลู�า

โซลูช่ันส์่ท่ีี่ส่มบูรีณ์ส่ำาหรัีบกัารีที่ำาเคร่้ีองม้อและแม่พิื้มพ์ื้
	 การต่ดเฉ่ือนในแนวร่ศม่	5	แกน	ใหม�	ที่ำาให้	hyperMILL®	ม่ความส์ำาค่ญ 
มากยิ�งข้ึ้�นส์ำาหร่บอุตส์าหกรรมท่ี่� ต้องการแม�พิิมพ์ิคุณภาพิสู์ง	เชุ� น	อาหาร 

แลูะเคร่�องด่�ม	ยา	เคร่�องส์ำาอาง	ขึ้องใชุ�ในคร่วเร่อน	แลูะอุตส์าหกรรมยานยนต์	 

ชุุดโปรแกรม	CAD/CAM	ครอบคลุูมทุี่กข่ึ้�นตอนต่�งแต�การนำาเข้ึ้าข้ึ้อมูลูไป 
จนถ้ึงการจำาลูองโค้ด	NC	ซ้� งรวมถ้ึงการผลิูตอิเล็ูกโที่รด	แลูะ	wire	EDM	 
โดย	hyperMILL®	นำาเส์นอต่วเลู่อกมากมายเพิ่�อที่ำาให้กระบวนการต่�งโปรแกรม 
CAM	เป็นไปโดยอ่ตโนม่ติ	แลูะส์ามารถึรวมเขึ้้าก่บระบบระด่บสู์ง	เชุ� น	ระบบ	
MES	หร่อ	PLM

hyperMILL® rest material machining : perfect transitions
for a bumper mold

A highly efficient strategy for blow-mold manufacturing : 
5-axis radial machining
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  The MICE industry is one of the  
industries that could produce substantial 
revenue for a country, and exhibitions 
are catalysts for the industry to achieve 
the fastest growth. This is because 
exhibitions not only attract entrepreneurs 
from all over the world and facilitate 
trade negotiations but also help bring 
income to other related businesses,  
such as hotels, restaurants, transportation, 
and tourism. As for Thailand, when 
speaking about exhibition business, 
we often think of RX Tradex, ASEAN’s 
leading exhibition organizer, which is 
a member of RX, the world’s leading 
events organizer.  
 Mr. Hugh M. Jones, Chief Executive 
Officer (CEO) of RX, the parent 
company of RX Tradex, said during  
c i t ing a report by Research Dive , 
that the g loba l MICE indust ry i s 
anticipated to garner $1.6 tril l ion in 
the 2021-2028 timeframe, growing 
from $1 trillion in 2020 at a CAGR of 
5.9%. Partnerships and technological 
advancements among market players 
are expected to drive the growth of 
the MICE industry.  
 The Asia-Pacific MICE industry is 
antic ipated to grow at a CAGR of 
7% by generating a revenue of $500 
bi l l ion dur ing the forecast per iod. 
This growth is attributed to various 
f a c to r s ,  i n c l ud i ng i n f ra s t r u c tu re 
development, relaxation of COVID-19 
measures, and ease of visa procedures 
that makes international travel more 
convenient. Although China, which was 
once a major market, has not yet 
relaxed its COVID-19 measures, it is 
expected to reopen to travelers soon.    
Regarding the direction and future of 
the MICE industry in the global and 
Thai markets, Jones said that Thailand 

has been affected by the COVID-19  
pandemic like other countries. During 
the pandemic, RX made great efforts 
to protec t emp loyee hea l th and 
wel lbe ing whi le embrac ing dig i ta l 
transformation. RX has developed and 
adopted many digital technologies 
for its events such as a lead capture 
technology to collect information of 
event visitors and business matching 
technology to recommend exhibitors 
that match visitors’ interests.     
 “Thailand is a safe country. There 
are many factors that make Bangkok 
a suitable place to host exhibitions, 
which wi l l help the MICE industry 
grow, like many other major exhibiting 
cities such as Cannes and Las Vegas. 
And exhibition is the sector that will 
achieve the fastest growth in the 
MICE industry,” Jones commented.    
Thai land has high potent ia l , good  
market prospects, and capable human 
re sou rc e s .  The re  a re  s t i l l  many 

INSIGHTS FROM CEO OF RX
THE WORLD’S LEADING EVENTS ORGANIZER

เปิิดแนวคิิดหััวเรืือใหัญ่่ อาร์ืเอ็กซ์์ 
ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจจัดง�นำแสดงสินำค้��ร�ยใหญ่่ของโลกิ

industries for which RX Tradex has 
ye t  to o rgan i ze exh ib i t i ons fo r, 
such as art i f i c ia l inte l l igence and 
cybersecurity. It is believed that with 
i t s  g l o b a l  n e t w o r k  a n d  l o n g 
experience, RX will be able to bring 
new events to Thai land. However, 
the challenge is that it takes time to 
promote new events to gain public 
attention, which will require support 
from many partners. 
 As for exhibition innovation and 
technology, Jones commented that 
in the future, an exhibition’s success 
will be measured by the quality of 
businesses generated in the event  
rather than the number of participants. 
Future exhibitions will embrace more 
technologies that enable people to 
visit events online without the need 
to trave l , such as a v i r tua l event 
system currently being tested by RX 
overseas and the use of robots to 
visit events and collect data.     

 Mr. Hugh M. Jones, Chief Executive Officer (CEO) of RX
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 Env i ronmenta l preservat ion or 
carbon reduction is also important 
to RX, which has been campaigning 
a round the wo r l d  and p l an s  to 
achieve net zero by 2040. Exhibitions  
can also contribute to carbon emissions 
reduct ion . “ Imagine i f there were 
1,000 business matchings in just four 
days at a trade show. This could 
reduce travel for business meetings 
and also carbon footprint from the 
trips.”      
 “Join ing RX as the CEO at the 
start of 2020 prior to the COVID-19 
pandemic gave me the opportunity 
to learn many things and apply them 
to future management, allowing me 
to better respond to other challenges 
that may arise in the future. Business 
agil ity and technological innovation 
wi l l enable our company to move 
forward strongly and with confidence,” 
Jones concluded.      

 	 อุุตสาหกรรมไมซ์์	เป็็นอุุตสาหกรรมหน่� งท่ี่� 

สามารถสร้างรายได้้ให้กับป็ระเที่ศนั�นๆ	ได้้อุย�าง 
เป็็นกอุบเป็็นกำา	โด้ยธุุรกิจด้้านการจัด้งานแสด้ง 
โชว์์ต�างๆ	เป็็นตัว์เร�งให้อุุตสาหกรรมไมซ์์บรรลุุ 
เ ป็� า หมายไ ด้้ เ ร็ ว์ ท่ี่� สุ ด้ 	 เพรา ะนอุกจากจ ะนำ า 
ผู้้้ ป็ร ะกอุบการจากทัี่� ว์ โลุก เ ดิ้นที่างมา เจรจา 
ที่างการค้้าก�อุให้ เ กิด้ม้ลุค้�าการซ้์� อุขายกันแลุ้ว์ 
ยั ง เ กิด้การกระจายรายไ ด้้ ไป็ ยังกิจการ อุ้� น ท่ี่� 

เ ก่� ยว์ข้อุง	ทัี่�งท่ี่� พัก	อุาหาร	การเด้ินที่าง	แลุะ 

การที่�อุงเท่ี่� ยว์	สำาหรับป็ระเที่ศไที่ย	เม้� อุพ้ด้ถ่ง 

บ ริ ษัั ที่ จั ด้ ง า น แ ส ด้ ง โ ช ว์์ แ ลุ้ ว์ 	 ก็ ต้ อุ ง น่ ก ถ่ ง	
“อุาร์ เ อุ็ ก ซ์์ 	 เ ที่รด้ เด้็ ก ซ์์ ” 	หน่� งใน ผู้้้ นำ า ธุุ รกิ จ 
จัด้แสด้งโชว์์ขอุงป็ระเที่ศไที่ย

	 นายฮิิวจ์์	เอ็็ม	โจ์นส์์	ประธานเจ้์าหน้าท่ี่� 
บริหาร	(ซ่ีอ่็โอ็)	อ็าร์ เ อ็็กซ์ี	 ซ่์� ง เ ป็็นบริ ษััที่ 
แม�ขอุงอุาร์ เ อ็ุกซ์์	เที่รด้เด้็กซ์์	กลุ�าว์ว์�า	การ 
ศ่กษัางานว์ิ จัยขอุงบริ ษััที่วิ์จัยช้� อุ	Research	 
Dive	เก่�ยว์กับอุุตสาหกรรมไมซ์์ทัี่�ว์โลุก	พบว์�า	 

ตัว์ เลุขภาพรว์มอุุตสาหกรรมไมซ์์ ทัี่� ว์ โลุกใน 
ป่็ 	 2 563	อุ ย้� ท่ี่� 	 1 	 ลุ้ าน ลุ้ านด้อุลุลุา ร์สห รัฐ	 
ม่ อัุตราการเติบ โต เฉลุ่� ย ท่ี่� 	5 .9%	ต�อุป่็	แลุะ 

ค้าด้ว์�าในช� ว์ง ป่็	2564	–	2571	 อัุตราการ 
เ ติบโตขอุงอุุตสาหกรรมไมซ์์	จะที่ะยานส้�	1 .6	 
ลุ้านลุ้านด้อุลุลุาร์สหรัฐ	จากปั็จจัยขับเค้ลุ้�อุน 
ด้้านการที่ำางานร�ว์มกันระหว์�างพันธุมิตรที่าง 
ธุุ ร กิ จ แลุ ะ เ ที่ค้ โน โ ลุ ย่ 	 ท่ี่� ช� ว์ ยใ ห้ ก าร ติด้ต� อุ 
ป็ระสานงานเป็็นไป็ได้้อุย�างง�ายด้าย	
	 ด้้านภ้มิภาค้เอุเ ช่ยแป็ซิ์ฟิิก	ในช� ว์งเว์ลุา 
เ ด่้ยว์กัน	จะม่อัุตราการเติบโตต�อุป่็ป็ระมาณ	 
7%	หร้อุค้ิด้เป็็นสัด้ส�ว์นรายได้้ป็ระมาณ	5	แสน 
ลุ้านด้อุลุลุาร์	จากปั็จจัยเก้�อุหนุนหลุายป็ระการ	 
ทัี่�งการเติบโตขอุงระบบสาธุารณ้ป็โภค้	แลุะการ 
ผู้�อุนค้ลุายมาตรการต�างๆ	รว์มถ่งการย้�นขอุว่์ซ์� า 
ท่ี่� ส ะ ด้ว์ก 	 แลุ ะ ง� า ย ข่� น 	ที่ำ าใ ห้ ก า ร เ ด้ิ นที่ า ง 
สะด้ว์กมากข่�น	ขณะท่ี่� ป็ระ เที่ศจ่นท่ี่� เค้ย เ ป็็น 

ตลุาด้ใหญ่�	แม้ปั็จจุบันยังไม�ผู้�อุนค้ลุายมาตรการ 
โค้ว์ิด้	แต�ค้าด้ว์�าจะสามารถเปิ็ด้ป็ระเที่ศได้้ใน 
อุ่กไม�นานน่�	 เพ้� อุให้การเติบโตที่างเศรษัฐกิจ 
ขอุงป็ระเที่ศไม�หยุด้ชะงัก	
	 สำาหรับที่ิศที่าง	แลุะอุนาค้ตขอุงอุุตสาหกรรม 
ไมซ์์ในตลุาด้โลุก	แลุะในไที่ยนั�น	นายฮิิว์จ์	กลุ�าว์ว์�า	
ป็ระเที่ศไที่ยได้้รับผู้ลุกระที่บจากการแพร�ระบาด้ 
ขอุงโค้ว์ิด้-19	ไม�ต�างจากทีุ่กป็ระเที่ศทัี่� ว์โลุก	 
ซ่์� งอุาร์เอ็ุกซ์์ไม�เพ่ยงด้้แลุพนักงานทัี่�งด้้านสุขภาพ 
แลุะผู้ลุักดั้นทิี่ศที่างการที่ำางานท่ี่� มุ�งส้�โลุกด้ิจิทัี่ลุ 
แต�จากป็ระสบการณ์ท่ี่�บริษััที่แม�ขอุงอุาร์เอ็ุกซ์์ 
ซ่์� งค้้อุบริษััที่	เรเล็ุกซ์์	(RELX)	ที่ำางานด้้านข้อุม้ลุ 
แลุะ เที่ค้โน โลุ ย่มายาว์นาน	พบว์� าสามารถ 
นำาเที่ค้โนโลุย่ต�างๆ	มาป็ระยุกต์ใช�กับอุาร์เอุ็กซ์์ได้้ 
แลุะม่หลุายเที่ค้โนโลุย่ท่ี่� ถ้กนำามาใช�งานจริงแลุ้ว์	 
อุาทิี่	เที่ค้โนโลุย่การเก็บข้อุม้ลุ	ทัี่�งการสแกนเก็บ 

ข้อุม้ลุค้นท่ี่�มาชมงาน	แลุะเที่ค้โนโลุย่การจับค้้�ที่าง 
ธุุรกิจเพ้�อุใช�ป็ระโยชน์ในการแนะนำาผู้้้แสด้งสินค้้า 
ท่ี่�ตรงกับค้ว์ามสนใจขอุงเขาได้้	เป็็นต้น
	 “ป็ระเที่ศไที่ยเป็็นป็ระเที่ศท่ี่� ม่ค้ว์ามป็ลุอุด้ภัย 
แลุ ะ ม่ อุ่ กหลุาย ปั็จ จัย ท่ี่� ส� ง เ ส ริ มใ ห้ก รุ ง เ ที่พฯ 
เหมาะท่ี่� จะ เ ป็็นสถานท่ี่� สำาหรับจัด้งานแสด้งโชว์์
ต�าง	ๆ	ซ่์� งเอุ้�อุให้อุุตสาหกรรมไมซ์์เติบโตข่�นได้้ 
เ ห ม้ อุนกั บ อุ่ กหลุายๆ	 เ ม้ อุ งใหญ่� ท่ี่� ส าม ารถ 
ที่ำาตลุาด้งานโชว์์ได้้ด่้	เช� น	เม้อุงค้านส์	ป็ระเที่ศ 
ฝรั� ง เศส	หร้อุลุาส เว์กัส	 เ ป็็นต้น	กลุ� าว์ไ ด้้ว์� า	 
งานแสด้งสินค้้า	เป็็นปั็จจัยท่ี่�ที่ำาให้อุุตสาหกรรมไมซ์์ 
เติบโตได้้เร็ว์ท่ี่� สุด้”	นายฮิิว์จ์	กลุ�าว์เสริม
	 ป็ระเที่ศไที่ยเป็็นป็ระเที่ศท่ี่� ม่ศักยภาพส้ง	แลุะ 
เ ป็็นตลุาด้ท่ี่� ม่ ทิี่ศที่างการ เ ติบโตท่ี่� ด่้ 	 บุค้ลุากร 

ในไที่ยก็ม่ค้ว์ามสามารถ	ซ่์� งยังม่หลุายอุุตสาหกรรม 
ท่ี่� อุาร์ เอุ็กซ์์	 เที่รด้เด้็กซ์์	ยังไม� ไ ด้้ เ ข้าไป็จัด้งาน	 
เช� น	งานด้้านปั็ญ่ญ่าป็ระดิ้ษัฐ์	ค้ว์ามป็ลุอุด้ภัย 
ในโลุกไซ์เบอุร์	ฯลุฯ	โด้ยเช้� อุมั�นว์�าค้ว์ามแข็งแกร�ง 

ขอุงอุาร์เอ็ุกซ์์ท่ี่� ม่เค้ร้อุข�ายงานแสด้งสินค้้าทัี่�ว์โลุก	 

แลุะป็ระสบการณ์ยาว์นานจะช� ว์ยให้นำางานใหม�ๆ	 
มาจัด้แสด้งในไที่ยได้้อุย�างไม�ยาก	แต�สิ�งท่ี่�ท้ี่าที่ายค้้อุ	 

การโป็รโมที่งานท่ี่� ถ้กจัด้ข่�นใหม�ท่ี่� ต้อุงใช�ระยะเว์ลุา 
กว์�าจะได้้รับการยอุมรับ	ก็อุาจจะต้อุงได้้รับการ 
สนับสนุนจากหลุายๆ	ฝ� ายฟ้ิมฟัิกงานใหม� ใ ห้ 
เติบโตได้้
	 สำาหรับมุมมอุงเก่�ยว์กับนว์ัตกรรม	แลุะเที่ค้โนโลุย่ 
กับธุุรกิจการจัด้งานแสด้งสินค้้านายฮิิว์จ์ให้ค้ว์าม 
เห็นว์�า	อุนาค้ตการจัด้งานแสด้งโชว์์จะไม�ได้้วั์ด้ผู้ลุ 
ท่ี่�จำานว์นค้นเข้าร�ว์มงาน	แต�วั์ด้ท่ี่�คุ้ณภาพขอุงธุุรกิจท่ี่� 

เ กิด้ข่�นในงานมากกว์�า	 เ น้� อุงจากม่ เที่ค้โนโลุย่ 
ทัี่นสมัยท่ี่�ช� ว์ยให้สามารถชมงานที่างอุอุนไลุน์ได้้ 
โด้ยไม�จำา เ ป็็นต้อุงเด้ินที่างมาท่ี่� งานด้้ว์ยตนเอุง 
เป็็นการช� ว์ยลุด้ระยะเว์ลุาในการเด้ินที่าง	แลุะป็ระหยัด้ 
ค้�า เ ดิ้นที่าง	เช� น	ระบบการชมงานเสม้อุนจริง 
ซ่์� งอุาร์เอุ็กซ์์กำาลัุงที่ด้ลุอุงใช� ในต�างป็ระเที่ศ	เช� น	
การส�ง หุ�นยนต์มาชมงาน	แลุะ เ ก็บ ข้อุม้ลุแที่น 
ค้นจริงๆ	เป็็นต้น	
	 การอุนุรักษ์ัสิ�งแว์ด้ลุ้อุมหร้อุการลุด้ค้าร์บอุน
ก็เป็็นสิ�งสำาคั้ญ่สำาหรับอุาร์เอุ็กซ์์เช� นกัน	ซ่์� งบริษััที่ฯ	
ก็ได้้ม่การรณรงค้์เร้�อุงน่�ทัี่�ว์โลุก	แต�ต้อุงการให้เป็็น	 

Net	Zero	ภายในป่็	2583	ซ่์� งงานแสด้งสินค้้าก็ 
สามารถร�ว์มลุด้ค้าร์บอุนได้้เช� นกัน	“ลุอุงคิ้ด้ด้้ว์�า	 
หากในงานแสด้งสินค้้าม่การเจรจาธุุรกิจกัน	1,000	ค้้� 
ภายในงานเพ่ยง	4	วั์น	นั�นค้้อุการลุด้การเดิ้นที่าง 
เพ้� อุไป็เจรจาธุุรกิจตามสถานท่ี่� ต�างๆ	เป็็นการ 

ช� ว์ยลุด้ค้าร์บอุนจากการเด้ินที่างเหลุ�านั�นได้้แลุ้ว์”
	 “การเข้ามารับตำาแหน�งท่ี่�อุาร์เอ็ุกซ์์ในช� ว์งต้น
ป่็	2563	ก�อุนท่ี่�จะม่การแพร�ระบาด้ขอุงโรค้โค้ว์ิด้	 
เ ปิ็ด้ โอุกาสให้ผู้มได้้ เ ร่ยน ร้้ สิ� งต� างๆ	มากมาย 
แลุะสามารถนำามาป็รับใช� กับการบริหารงานใน 
อุนาค้ตได้้	ที่ำาให้ร้้ว์�าจะต้อุงที่ำาอุะไรบ้างหากเกิด้ 
เหตุการณ์ท้ี่าที่ายอุ้�นข่�นอุ่กในอุนาค้ต	ซ่์� งค้ว์าม 

ค้ลุ�อุงตัว์ในการด้ำาเนินธุุรกิจ	ป็ระกอุบกับการนำา 
เที่ค้โนโลุย่สมัยใหม�มาใช� 	จะที่ำาใ ห้งานขอุงเรา 
เ ดิ้นหน้าต�อุไป็ไ ด้้อุย� าง ม่ป็ระสิที่ ธิุภาพส้ง สุด้”	 
นายฮิิว์จ์	กลุ�าว์สรุป็



Mr. Natdanai Sirirum, Sales Engineer
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  Siam Anankit Partnership Limited has carried out 
the business as a distributor of high pressure waterjet 
cutt ing machine, high pressure water pump, including 
equipment and various parts related to high-pressure water 
technology also known as the waterjet, imported from the 
United States of America, produced by Flow International 
Corporat ion , a wor ld-c lass leader in the product ion 
technology and the development of waterjet system with 
high efficiency and safe for environmental impacts as well 
as being a distributor of metalworking machines such as 
laser cutting machines, plasma cutting machines and CNC 
metal punching machines of high quality, produced by 
United Pro Arc Corporation from Taiwan.

WATERJET TECHNOLOGY THAT CAN 
CUT ALL KINDS OF WORKPIECES
AND CAN BE ADOPTED FOR USE 
WIDELY IN A VARIETY OF INDUSTRIES

เทคโนโลยีี Waterjet ที�สามารถตััดช้ิ้�นงานได้ทุกประเภท 
และถูกนำาไปใช้ิ้อย่ีางแพร่หลายี ในหลากหลายีอุตัสาหกรรม

    Mr. Natdanai Sirirum, Sales Engineer, speaks  
about Mach 300 high-pressure waterjet cutting machine 
or waterjet that its specialty is to be able to cut al l 
materials, whether irons, stainless steels, aluminums, 
brasses, coppers, titanium, marbles, granites, ceramic tiles, 
glasses, composite materials, carbon fibers, etc. It can 
be seen that almost all kinds of materials can be cut. 
The machine can cut workpieces 3 times faster than other 
cutting machines from very thin to 100 millimeters without 
any heat effect or making the workpieces deformed, but  
helping in reducing the operational steps, finishing workpiece 
cutting successfully and can be used in one step without 
any need for another surface treatment process. For the 
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work in the production line, the waterjet machine can 
be adopted for use in mass productions such as in the 
productions of car interior mats, wooden siding or fiber 
cement boards. It can be seen that the machine can 
respond to the needs of every industry depending on 
whichever the field the customers will use it for to extend 
the production process in any industry.
    In terms of the after-sales-services, with more than 
10 years of experience in high-pressure technology and 
a flow-trained technical service team, we are ready to 
provide services on the installations, maintenances and 
trainings. There is also a Waterjet Technology Center for 
displaying machine on the usage or allowing visitors to try 
workpiece cutting. The Center also serves as the Service 
Center of Spare Parts for Southeast Asia Region, as well.

   ห้้างห้้้นส่่วนจำำากััด ส่ยามอนันต์์กิัจำ ดำำ�เนิินิธุุรกิิจเป็็นิตััวแทนิจำ�หน่ิ�ย 
เคร่่องตััดำด้ำวยพลัังนิำ� �แรงดัำนิสููง เคร่่องสููบนิำ� �แรงดัำนิสููง รวมทั�งอุป็กิรณ์์  

แลัะชิิ้� นิสู่วนิต่ั�งๆ ท่่เก่่ิยวกัิบเทคโนิโลัย่ระบบพลัังนิำ��แรงดัำนิสููง หร่อท่่เร่ยกิว่� 
 

Water jet ซ่่ึ่งนิำ� เ ข้้�จ�กิป็ระ เทศสูหรัฐอเมริกิ� ผลิัตัโดำยบริษััท F low  
In ternat iona l Corporat ion ผู้นิำ �ท�งด้ำ�นิเทคโนิโลัย่กิ�รผลิัตั แลัะ 
พัฒนิ�ระบบ Water jet ระดัำบโลักิ ม่ป็ระสิูทธิุภ�พสููง แลัะป็ลัอดำภัยต่ัอ 
ผลักิระทบด้ำ�นิส่ิูงแวดำล้ัอม อ่กิทั�งยังเป็็นิตััวแทนิจำ�หน่ิ�ยเคร่่องจักิรง�นิ 

โลัหะ เ ช่ิ้นิ เค ร่่องตััดำด้ำวยระบบเลั เซึ่อร์ เค ร่่องตััดำด้ำวยระบบพลั�สูม่� 
แลัะเคร่่องเจ�ะโลัหะระบบซ่ึ่เอ็นิซ่ึ่ ท่่ม่คุณ์ภ�พสููง ผลิัตัโดำยบริษััท ยูไนิเตั็ดำ 

โป็รอ�ร์ค คอร์ป็อเรช่ัิ้นิ จ�กิป็ระเทศไตั้หวันิ
   คุ้ณณัฐดนัย ศิิริิรัิมย์  วิศิวกัริฝ่่ายขาย ได้ำกิล่ั�วถ่ึง เคร่่องตััดำ 
ด้ำวยพลัังนิำ� �แรงดำันิสููง หร่อ Waterjet รุ่นิ Mach 300 ซ่่ึ่งคว�มพิเศษั 

ข้องตััวเคร่่องสู�ม�รถึตััดำได้ำทุกิวัสูดุำ ไม่ว่�จะเป็็นิเหล็ักิ สูแตันิเลัสู อะลูัมิเน่ิยม  
ทองเหล่ัอง ทองแดำง ไทเทเน่่ิยม ตััดำหินิอ่อนิ หินิแกิรนิิตั ตััดำกิระเบ่�องเซึ่ร�มิกิ 
ตััดำกิระจกิ ตััดำวัสูดุำคอมโพสิูท ค�ร์บอนิไฟเบอร์ เป็็นิต้ันิ ซ่่ึ่งจะเห็นิได้ำว่� 

สู�ม�รถึตััดำวัสูดุำได้ำแทบจะทุกิป็ระเภท แลัะตััดำชิิ้�นิง�นิได้ำเร็วกิว่�เคร่่องตััดำอ่่นิ ๆ 

ถ่ึง 3 เ ท่� ตััดำชิิ้� นิง�นิได้ำตัั�งแต่ัข้นิ�ดำท่่ บ�งม�กิ จนิถ่ึง 100 มิลัลัิ เมตัร 
โดำยไม่ม่ผลักิระทบด้ำ�นิคว�มร้อนิ ไม่ทำ�ให้ชิิ้� นิง�นิเสู่ยรูป็ ช่ิ้วยลัดำขั้�นิตัอนิในิ 
กิ�รป็ฏิิบัติัง�นิ ตััดำชิิ้� นิง�นิได้ำเสูร็จ แลัะใชิ้� ได้ำในิขั้�นิตัอนิเด่ำยวโดำยไม่ต้ัองม่ 
กิระบวนิกิ�รเกิ็บผิวง�นิอ่กิ สูำ�หรับง�นิในิสู�ยผลิัตัม่กิ�รนิำ�เคร่่อง Waterjet 
ไป็ใชิ้� ในิกิระบวนิกิ�รผลัิตัสูินิค้ �แบบจำ �นิวนิม�กิ เ ช่ิ้นิ กิ�รผลิัตัพรม 
ภ�ยในิรถึยนิตั์ กิ�รผลิัตัแผ่นิไม้ฝ� หร่อไฟเบอร์ซ่ึ่เมนิตั์บอร์ดำ จะเห็นิได้ำว่� 
สู�ม�รถึตัอบโจทย์ได้ำในิทุกิอุตัสู�หกิรรม ข่้�นิอยู่กัิบว่�ลูักิค้�นัิ�นิจะนิำ�ไป็ 
ต่ัอยอดำในิกิระบวนิกิ�รผลิัตัในิอุตัสู�หกิรรมดำ้�นิใดำ
   ในิสู่วนิบริกิ�รหลัังกิ�รข้�ยด้ำวยป็ระสูบกิ�รณ์์ท�งด้ำ�นิเทคโนิโลัย่ระบบ 
พลัังนิำ� �แรงดัำนิสููงม�กิกิว่� 10 ป่็ แลัะท่มง�นิบริกิ�รท�งด้ำ�นิเทคนิิคท่่ได้ำ 

รับกิ�รฝ่กิอบรมจ�กิ Flow เร�พร้อมให้บริกิ�รทั�งด้ำ�นิง�นิติัดำตัั�ง ง�นิซ่ึ่อม 
บำ�รุง แลัะฝ่กิอบรมกิ�รใชิ้�ง�นิ รวมทั�งยังม่ศูนิย์ Waterjet Technology 
Center สูำ�หรับแสูดำงกิ�รใชิ้�ง�นิเคร่่องจักิร หร่อทดำลัองตััดำชิิ้� นิง�นิ แลัะเป็็นิ 
ศูนิย์บริกิ�รอะไหลั่สูำ�หรับภ�คพ่�นิเอเช่ิ้ยตัะวันิออกิเฉี่ยงใตั้อ่กิด้ำวย  
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 Cairnhill Metrology (Thai) Ltd., an importer and 
a distr ibutor of measuring and testing tools as wel l 
as the provider of metrology solutions in all industries, 
has been in the business since 1983. With our view for 
long-term working, we have partnered with world-class 
leading manufacturers with strengths in technology 
and modern innovations. We fulfi l l our standards with 
a high-level service model by providing services through 
office networks in Singapore, Malaysia, Indonesia, the 
Philippines and Thailand. We are the service provider in 
industrial metrology solution being trustful by customers 
in the region and providing supports the customers in 
the production efficiency and quality through appropriate 
and reliable metrology solutions which the customers will 
receive throughout their lifetimes.

CAIRNHILL METROLOGY PRESENTS
THE ABSOLUTE ARM 85 PORTABLE CMM 
THAT CAN RESPOND TO THE NEEDS OF EVERY
INDUSTRY

เคนฮิิลล์ เมโทรโลยีี นำ�เสนอ เคร่�อง CMM แบบพกพ� Absolute Arm 85              
ท่ี่�สามารถตอบโจที่ย์์ได้้ในทุี่กอุตสาหกรรม

    Mr. Peerachart Arpapongsak, Sales Manager, 
speaks about the Hexagon Absolute Arm 85, a lightweight 
portable 3D scanning CMM that works quickly, that can be 
used in all industries, that its plug and play hardware are 
easy to use and that can run up to 8 hours continuously, 
that the size can be adjusted from 1.2-4.5 meters, diameter 
from 4-130 millimeters, that the probe can be replaced 
within the same software session without any need for 
re-calibration, just change from the tube probe to the 
instant contact probe. It can also generate measurement 
report automatically and can present in the form we want, 
thus, allowing us to be able to review its performances 
retrospectively and identify problems in the factory area 
before hands.

Mr. Peerachart Arpapongsak, Sales Manager
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     “Amidst the chal lenges of innovations that are 
emerging rapidly coupled with the miniaturization of 
business and global competit ions, the only constant 
is the change. So, the efficient and reliable metrology 
is the indispensable pil lar that goes along with good 
manufacturing practices,” added Mr. Arpapongsak.
     Whereon the matter of the after-sales services, we 
can handle them all regardless of whether they are the 
installations of the machines, programming, maintenances 
and calibrations by our experienced and skillful Engineers. 
In addition, we have a showroom for customers to visit 
our products where the standard of the laboratory of 
which in Thailand with ISO/IEC 17025:2017 is recognized by 
Singapore Accreditation Council. Moreover, we have stock 
for spare parts readily available to support the needs 
of customers in a timely manner including making the 
measuring instruments work in the most modern way 
to respond to the needs of customers to work at full 
efficiency. We also provide a 1-2 year after-sales warranty, 
thus, the customers are extremely trustful and confident 
in our company.

	 				บริิษััท	เคนฮิิลล์	เมโทริโลยีี		จํํากััด เป็็นผู้้�นำ�เข้�� และจััดจัำ�หน่�ย 
เคร่่ื่องม่ือวััด เคร่่ื่องม่ือทดสอบ ให�บริื่ก�รื่โซล้ช่ัั่นส์ด��นมื�ตรื่วัิทย�ในทุกอุตส�หกรื่รื่มื 

ซ่่งดำ�เนินธุุรื่กิจัมื�ตั�งแต่ปี็ พ.ศ. 2526 ด�วัยมุืมืมืองก�รื่ทำ�ง�นรื่ะยะย�วั 
เรื่�ได�ร่ื่วัมืม่ือกับผู้้�ผู้ลิตท่ีเป็็นผู้้�นำ�รื่ะดับโลก ซ่่งมีืจุัดแข็้งในด��นเทคโนโลยี  

และนวััตกรื่รื่มืท่ีทันสมัืย เรื่�เติมืเต็มืมื�ตรื่ฐ�นด�วัยร้ื่ป็แบบก�รื่บริื่ก�รื่รื่ะดับส้ง 
โดยให�บริื่ก�รื่ผู่้�นเคร่ื่อข่้�ยสำ�นักง�นในสิงคโป็ร์ื่ มื�เลเซีย อินโดนีเ ซีย  
ฟิิลิป็ปิ็นส์ และป็รื่ะเทศไทย เรื่�เป็็นผู้้�ให�บริื่ก�รื่โซล้ช่ัั่นส์มื�ตรื่วิัทย�ท�งอุตส�หกรื่รื่มื 
ท่ีล้กค��ไวั�วั�งใจัในภู้มิืภู�ค และสนับสนุนล้กค��ในด��นป็รื่ะสิทธิุภู�พก�รื่ผู้ลิต 
และคุณภู�พ ผู้่�นโซล้ช่ัั่นส์มื�ตรื่วัิทย�ท่ีเหมื�ะสมื และเช่่ั่อถ่ือได�ซ่่งล้กค��จัะ 

ได�รัื่บก�รื่สนับสนุนตลอดอ�ยุก�รื่ใชั่�ง�น
  	คุณพีีริชาติิ	อาภาพีงศ์์ศั์กั ด์ิ	ผู้้� จัํดกัาริฝ่่ายีขายี	ได�ก ล่�วัถ่ืง 
Hexagon Absolute Arm 85 เคร่่ื่อง CMM แบบพกพ� ท่ีมีืนำ� �หนักเบ� 
สแกนแบบ 3 มิืติ ทำ�ง�นได�อย่�งรื่วัดเร็ื่วั ใชั่� ง�นได�ในทุกอุตส�หกรื่รื่มื 
ฮ�ร์ื่ดแวัร์ื่แบบ Plug and play ใชั่�ง�นง่�ย และใชั่�ง�นได�ต่อเน่่องถ่ืง 8 ช่ัั่วัโมืง 
ส�มื�รื่ถืป็รื่ับข้น�ดได� ตั� งแต่  1 . 2-4 .5 เมืตรื่ เส�นผู้่�นศ้นย์กล�งตั�งแต่  
4-130 มืิลลิเมืตรื่ หัวัวััดส�มื�รื่ถืเป็ล่ียนได�ภู�ยในเซสชัั่นซอฟิต์แวัรื่์เดียวักัน 
โดยไม่ืจัำ�เป็็นต�องป็รัื่บเทียบใหม่ื เพียงเป็ล่ียนจั�กหัวัวััดแบบท่อ เป็็นหัวัวััด 
แบบสัมืผู้ัสได� ทันที อีกทั�งส�มื�รื่ถืสรื่��งรื่�ยง�นก�รื่วััดได� โดยอัตโนมืั ติ 
และนำ�เสนอในร้ื่ป็แบบท่ีเรื่�ต�องก�รื่ได� ช่ั่วัยให�ตรื่วัจัสอบป็รื่ะสิทธิุภู�พย�อนหลัง 
และรื่ะบุปั็ญห�ในพ่�นท่ีโรื่งง�นก่อนได� 
    ท่�มืกล�งควั�มืท��ท�ยข้องนวััตกรื่รื่มืท่ี เ กิดข่้�นใหมื่อย่�งรื่วัดเรื่็วั 
ป็รื่ะกอบกับก�รื่ย่อข้น�ดข้องธุุรื่กิจั และก�รื่แข่้งขั้นรื่ะดับโลก ส่ิงเดียวัท่ีคงท่ี 

ค่อก�รื่เป็ล่ียนแป็ลง มื�ตรื่วัิทย�ท่ีมีืป็รื่ะสิทธิุภู�พ และน่�เช่่ั่อถ่ือเป็็นเส�หลัก 

ท่ีข้�ดไมื่ได�ควับค่้ไป็กับแนวัท�งป็ฏิิบัติด��นก�รื่ผู้ลิตท่ีดี คุณพีรื่ชั่�ติ กล่�วัเสรื่ิมื
    ก�รื่บริื่ก�รื่หลังก�รื่ข้�ยเรื่�ส�มื�รื่ถืจััดก�รื่ได� ทั�งหมืด ตั�งแต่ก�รื่ 
ติดตั�งเคร่่ื่อง และโป็รื่แกรื่มื ก�รื่ซ่อมืบำ�รุื่งก�รื่สอบเทียบโดยวิัศวักรื่ท่ีมีืป็รื่ะสบก�รื่ณ์ 

และมีืควั�มืเช่ีั่ยวัชั่�ญ อีกทั�งเรื่�ยังมืีโชั่วั์ร้ื่มืไวั�สำ�หรัื่บให�ล้กค��เข้��มื�เย่ียมืชั่มื
สินค��ข้องเรื่�ได� โดยเรื่�ได�รัื่บก�รื่รัื่บรื่องมื�ตรื่ฐ�นห�องป็ฏิิบัติก�รื่ในป็รื่ะเทศ 
ไทยด�วัย ISO/IEC 17025:2017 โดย Singapore Accreditation Council  
และมีืสต๊อกสำ�หรัื่บอะไหล่ พรื่�อมืรื่องรัื่บควั�มืต�องก�รื่จั�กล้กค��ได�อย่�ง 
ทันท่วังที รื่วัมืไป็ถ่ืงก�รื่ทำ�ให�เคร่่ื่องม่ือวััดใชั่�ง�นได�ในแบบอัตโนมัืติแบบทันสมัืย 
ท่ีสุด เพ่่อสนองตอบควั�มืต�องก�รื่ข้องล้กค��ให�ทำ�ง�นได�อย่�งเต็มืป็รื่ะสิทธิุภู�พ 

มีืก�รื่รัื่บป็รื่ะกันหลังก�รื่ข้�ย 1-2 ปี็ ฉะนั�นล้กค��จ่ังเกิดควั�มืไวั�วั�งใจั และม่ัืนใจั 
ในบรื่ิษััทข้องเรื่�
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 Tool holders are devices for holding various equipment 
to spindles of the machines, which play a key role in the 
manufacturing precision. HAIMER is the world’s leading 
tool holder manufacturer, recognized by manufacturing 
industrialists.
 Mr. Manapan Jirapirom, General Manager, Thailand 
& Indonesia Haimer Asia Pacific Ltd., said, HAIMER is 
a manufacturer and distributor of high precision tools for 
metal cutting from Germany and regularly participates 
in Metalex every year to showcase its new technology 
and innovation which have been developed. HAIMER’s 
products consist mainly of the system providers that 
can be easily connected to Industry 4.0 in the future.
 HAIMER’s tools presented at this Expo consist of 4-5 
machines approximately, with the first one being the 
Tool Dynamic Preset that combines working function 
with Balancing Technology and Presetting Technology to  

integrate them into a single machine to help the working 
process be more efficient and substantially reduce the 
space for placing and reducing various spare parts, 
and can also be used to balance the grinding wheel 
easily. Markets in Thailand have manufacturing industry 
of these tools somewhat rather abundant as they are 
necessary for use. Over in the past which was before 
the COVID-19 pandemic crisis, HAIMER had imported the 
tools for market launching and this year, we have come  
back to offer the presentation once again.
 Another one is the VIO linear, a fully automatic Tool  
Presetter model that can be operated conveniently and  
easily. It is equipped with easy-to-operate function for  
a release by touch and measure by touch and enables  
customers to efficiently set up tooling to reduce machine  
downtime when setting up the tools.
 And the third one is the Power Clamp Premium i4.0,  
a Shrink Fit having already been logged into the i4.0  
system. Its coil is an automatic system with a built-in  
preset system and that the cooling system has an LED  
to control the working time. Therefore, when the Shrink  
Fit has already entered into the 4.0 system which is  
observable that there is a scanner to scan QR code to  
connect to the Tool Holder, it will make us known about  
the parameters as to where they stand in whichever  
the value and will eventually result in the errors to be  
reduced to the operators. In addition, all information  
will be stored in the data and can be retrieved for use  
in the future, as well.

“HAIMER, WORLD’S TOOL HOLDER LEADER...
THAT BRINGS ABOUT NEW TECHNOLOGICAL 
ADVANCEMENT TO 4.0 ERA”
“HAIMER ผู้้�นำำ� Tool Holder ช้ั้�นำนำำ�ของโลก...
ท่ี่�นำำ�คว�มก้้�วหน้ำ�ที่�งเที่คโนำโลยี่ใหม่สู่่่ยุีค 4.0”

Mr. Manapan Jirapirom,
General Manager, Thailand & Indonesia Haimer Asia Pacific Ltd.
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the working condit ion of the tools and making the 
annual PM system for al l customers by a team of 
HAIMER experts as well as the existing HAIMER dealers.
 “Another workpiece that we would like to offer to  
our customers to see is the Panther, which is a workpiece 
of HAIMER in the parent company in Germany in milling 
solid piece of aluminum with 5-axis machine until it 
comes out to be a Panther shape in 12 hours and 45 
minutes which is considered very fast. All Tool Holder 
and Cutting Tools and machines of HAIMER are used in 
this process,” concluded Mr. Jirapirom.

 อุุปกรณ์์จัับยึึด หรือุ Tool Holder คืือุ อุุปกรณ์์สำำ�หรับก�รจัับยึึด 
เคืรื�อุงมืือุต่��งๆ เข้้�กับสำปินเดิล (Spindle) ข้อุงเคืรื�อุงจัักร ซึึ่� งมีืบทบ�ท 

สำำ � คัืญร�ยึหนึ� งต่�อุคืว�มืแมื�นยึำ �ในก�รผลิต่ HA IMER เ ป็น ผ้้ผ ลิต่ 

Tool Holder ชัั้�นนำ�ร�ยึหนึ�งข้อุงโลก ที�นักอุุต่สำ�หกรรมืก�รผลิต่ให้ก�รยึอุมืรับ
 คุุณมนาพัันธ์์ จิิราภิิรมย์์ General Manager Thailand & 
Indonesia, Haimer Asia Pacific Ltd. กล��วว�� HAIMER เป็น 
ผ้้ผลิต่และจััดจัำ�หน��ยึอุุปกรณ์์เคืรื� อุงมืือุที� มีืคืว�มืเที� ยึงต่รงส้ำงสำำ�หรับ 

ก�รตั่ดโลหะจั�กประ เทศเยึอุรมัืน ในง�น Meta lex ท�ง HAIMER 
ได้เข้้�ร�วมืง�นเป็นประจัำ�ทุกปี เพืื่�อุโชั้ว์เทคืโนโลยึีและนวัต่กรรมืใหมื�ๆ ข้อุง 
HAIMER ที�ได้พัื่ฒน�ขึ้�น สำำ�หรับผลิต่ภััณ์ฑ์์ข้อุง HAIMER โดยึหลักๆ แล้ว 
จัะเป็นระบบ System Provider ซึึ่� งสำ�มื�รถ Connect เข้้�ไปส้ำ�อุุต่สำ�หกรรมื 
4.0 ได้อุยึ��งง��ยึในอุน�คืต่
 สำำ�หรับเคืรื�อุงมืือุที�ข้อุง HAIMER ที�นำ�มื�เสำนอุภั�ยึในง�นคืรั�งนี� จัะมีื 

อุย้ึ�ประมื�ณ์ 4-5 เคืรื�อุง โดยึเคืรื�อุงแรกจัะเป็น Tool Dynamic Preset    

ผสำ�นก�รทำ�ง�นร�วมืกับเคืรื�อุง Balancing Technology and Presetting  

Technology ซึึ่� งรวมืเป็นเคืรื�อุงเดียึว เพืื่�อุชั้� วยึให้กระบวนก�รทำ�ง�นมีื 

 And the last product that we would like to offer is 
PC NANO i4.0, a horizontal Shrinkfit which is suitable for 
small tooling jobs such as the BT 30, 40, the small sized 
tooling with diameters ranging from 6 to 32 mm., and 
the tooling horizontally inserted and the preset system 
is used to set the tooling overhang with the scanner 
system to control all functions. In addition, HAIMER has 
many other systems available to provide supports to 
customers such as Tool Holder system which is the 
Shrink Fit Extension, the device for connecting tooling 
in the case of wanting a long overhang holder system, 
which is categorized in mold work type, etc.
 HAIMER offers the after-sales services for customers 
which, in this respect, the working system of the tools 
will regularly be inspected every year such as checking 
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ประสิิทธิิภาพมากข้ึ้�น รวมถึ้งลดพ้�นท่�ในการวางและลดอุุปกรณ์์อุะไหล�ต่�างๆ 

ได้มาก และยัังสิามารถึใช้� Balance ตั่ว Grinding Wheel ต่�างๆ ได้ง�ายั  
โดยัต่ลาดในประเทศไทยัม่อุุต่สิาหกรรมผู้้้ผู้ลิต่คััต่ติ่�งท้ลเหล�าน่�ใช้�คั�อุนขึ้้าง 
เยัอุะ ซ้ึ่� งม่คัวามจำำาเป็นต่้อุงใช้� เคัร้�อุงม้อุดังกล�าวน่� โดยัช้� วงท่�ผู้�านมาทาง 
HAIMER ได้นำาเข้ึ้ามาเปิดต่ลาดแล้วในช้� วงก�อุนโคัวิด-19 และป่น่� เราได้ 
กลับมานำาเสินอุอุ่กคัรั�ง
 อุ่กเคัร้� อุงจำะเป็น VIO l inear ซ้ึ่� งจำะเป็น Tool Presetter–Ful ly 

Automatic ซ้ึ่� งเป็นรุ�นท่�สิามารถึทำางานได้สิะดวกและง�ายั โดยัม่ฟัังก์ชั้น
ท่�ง�ายัสิำาหรับการใช้�งาน Release by touch and Measure by touch 
และทำาให้ล้กค้ัาได้ประสิิทธิิภาพในการ Set Up ตั่วท้ลลิ�ง เพ้�อุจำะช้� วยัลด 

เวลาในการหยุัดเคัร้�อุงจัำกรในเวลา Set Up ท้ล 
 และเคัร้�อุงตั่วท่�สิามจำะเป็น Power Clamp Premium i4.0 ซ้ึ่� งเป็น 
Shrink Fit ท่� เข้ึ้าส้ิ�ระบบ i4.0 เร่ยับร้อุยัแล้ว ตั่วคัอุยัล์เป็นระบบ Automatic 

ม่ระบบ Preset อุย้ั�  และตั่วระบบค้ัลิ� ง ม่แอุลอุ่ด่ ท่� คัอุยัคัวบคุัมเวลา 

การทำางาน เพราะฉะนั�นเม้�อุตั่ว Shrink Fit เข้ึ้าส้ิ�ระบบ 4.0 แล้ว ซ้ึ่� งสัิงเกตุ่ 

ได้ว�าจำะม่ต่ัวสิแกนเนอุร์ท่�คัอุยัสิแกนคัิวอุาร์โคั้ดเพ้�อุ Connect เช้้� อุมกับ 

ตั่ว Tool Holder โดยัจำะทำาใ ห้ทราบในเ ร้� อุงขึ้อุงพารามิ เต่อุร์ต่�างๆ  

ว�าอุย้ั�ในคั�าท่� เท�าใด และยัังสิ�งผู้ลให้ลดขึ้้อุผิู้ดพลาดต่�อุผู้้้ปฏิิบัติ่งานได้ 

อุ่กทั�งข้ึ้อุม้ลทั�งหมดจำะถ้ึกเก็บไว้ในดาต่้าและสิามารถึนำาข้ึ้อุม้ลเหล�านั�น 
อุอุกมาใช้�ในอุนาคัต่ได้อุ่กด้วยั
 และผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์สุิดท้ายัท่� อุยัากนำาเสินอุซ้ึ่� งเป็นรุ�น PC NANO i4.0 

เป็น Shrinkfit แนวนอุนซ้ึ่� งจำะเหมาะกับงานท้ลลิ�งขึ้นาดเล็กๆ เช้� นตั่วท้ลลิ�ง 

ขึ้นาด BT 30, 40 เป็นท้ลลิ� งขึ้นาดเล็กท่� ม่ไดมิเต่อุร์ตั่�งแต่� 6-32 มม. 
และใสิ� ตั่วท้ลลิ� งในแนวนอุน ซ้ึ่� งใช้� ระบบ Preset เพ้� อุตั่�งระยัะตั่วท้ลลิ� ง
ท่� ย้ั� นอุอุกมา โดยัม่ระบบสิแกนเนอุร์ท่� คัอุยัคัวบคุัมการทำางานทั�งหมด 
นอุกจำากน่� HAIMER ยัังม่ระบบอุ้� นๆ อุ่กมากท่� คัอุยัให้การสินับสินุน 

แก�ล้กค้ัา เช้� น ระบบจัำบย้ัด Tool Holder ท่� เป็น Shrink Fit Extension 

ซ้ึ่� งเป็นอุุปกรณ์์ท่�ใช้�ต่�อุท้ลลิ�งในกรณ่์ท่� ต้่อุงการย้ัดท้ลลิ�ง Long Overhang 
โดยัอุย้ั�ในจำำาพวกงานแม�พิมพ์ เป็นต้่น
 HAIMER ม่งานบริการหลังการขึ้ายัให้แก�ล้กค้ัา โดยัจำะเข้ึ้าไปต่รวจำสิอุบ 
ระบบการทำางานขึ้อุงเคัร้� อุงม้อุเป็นประจำำาทุกป่ เช้� น ต่รวจำเช้็คัสิภาพ 

การทำางานเคัร้�อุงม้อุ และทำาระบบ Annual PM ให้แก�ล้กค้ัาทุกรายั โดยัท่มงาน 

ผู้้้เช่้� ยัวช้าญขึ้อุง HAIMER รวมถึ้งตั่วแทนจำำาหน�ายัขึ้อุง HAIMER ท่� ม่อุย้ั�
 “ชิ้�นงานท่�อุยัากนำาเสินอุอุ่กหน้�งชิ้�นท่�อุยัากให้ล้กค้ัาได้ช้มค้ัอุตั่ว Panther   

ซ้ึ่� งเป็นชิ้�นงานขึ้อุง HAIMER ในบริษััทแม�ท่�ประเทศเยัอุรมัน ในการกัดชิ้�นงาน 

ท่� เป็นอุล้มิเน่ยัมก้อุนตั่นๆ ด้วยัเคัร้�อุง 5 แกน จำนอุอุกมาเป็นร้ปร�างตั่ว 
Panther ด้วยัเวลา 12 ชั้� วโมง 45 นาท่ ถ้ึอุว�าเร็วมาก โดยัใช้� ตั่ว Tool 
Holder and Cutting Tools อุุปกรณ์์จัำบย้ัดต่�างๆ และเคัร้�อุงจัำกร ซ้ึ่� งเป็น 

ขึ้อุง HAIMER ทั�งหมด” คัุณ์มนาพันธ์ิ กล�าวทิ�งท้ายั

hyperMILL : Machining time 12h 45 min
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 Autodesk recent ly jo ined hands with Tech Data 
Advanced Solutions (Thailand) Limited,  Autodesk software 
distributors in Thailand, organized a Maya’users Meet & 
Greet night to share knowledge from our leading animation 
customers in Thailand on how they have been uti l izing 
Autodesk Media & Entertainment Collection software. The 
objective is to share the idea to Autodesk customers in this 
segment the way to leverage each software in collection and 
to stitch the software workflow and collaboration, especially 
Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Autodesk F lame, 
Autodesk Arnold and Autodesk Shot Grid. This event hold 
at HACKING COFFEE FLAGSHIP, Bangkok.
 Mr. Thavat Bundit-anukul, Country Manager, Tech 
Data Advanced Solutions (Thailand) Limited mentioned 
about the organizing of “Autodesk Media & Entertainment” 
event this time that “Since we were absent for more than 
3 years in Live Event, hence we have discussed with Autodesk 
M&E team and agreed that we should have Live Event so 

as to update the new function of software. Apart from 
this, we also invited our lighthouse customers to showcase 
how they leverage Autodesk M&E Collection software in 
their workflow to the attendees.
 The reason behind the name The 3D Community Night 
event is to comfort our customers who normally work quite 
late in the night time.  Having the morning or afternoon 
event for them may be a bit too early and inconvenient.
 Nowadays, the design trend is increasingly focused on 
Col laborat ion. The highl ight of tonight ’s event wi l l be 
Autodesk Maya software which is regarded as the standard 
industrial tool for people in the CG industry around the 
world.  Therefore, those who are interested in working in  
this field would be necessary to study Autodesk Maya 
software. However, today there may be some other software 
that work in animation or 3D modeling. Some of which have 
good and strong point uniquely. Users can choose a tool 
as appropriate to their job.  Anyway, Autodesk software 

AUTODESK IN COLLABORATION WITH 
TECH DATA ADVANCED SOLUTIONS 
(THAILAND) TO ORGANIZE KNOWLEDGE-ENHANCING 
ACTIVITY FOR MEDIA & ENTERTAINMENT DESIGNERS.

Autodesk ร่่วมกัับ Tech Data Advanced Solutions 
(Thailand) จััดกิัจักัร่ร่มเสริ่มองค์์ค์วามร้่� สำาหรั่บผู้้�ทำำางานด�าน Media & Entertainment

Mr. Thavat Bundit-anukul, Country Manager, 
Tech Data Advanced Solutions (Thailand) Limited 



	 คุุณธวััช	บััณฑิิตอนุุกููล	Country	Manager,	Tech	Data	Advanced	
Solutions	(Thailand)	Limited. กล่่าวถึึงการจััดงาน “M&E Meet 
& Greet Night” ในครั�งน้�ว่า หลั่งจัากเราห่างหายจัากลู่กค้าไปนานกว่า 
3 ป้กับ Live Event  เราในฐานะผูู้้จััดจัำาหน่ายซอฟต์์แวร์ Autodesk ใน 
ประเทศไทยได้ม้ีการปรึกษาหารือกับทางท้มี Autodesk M&E แล่ะเห็นพ้้อง 
ต้์องกันว่าควรจััดกิจักรรมีพ้บปะกับลู่กค้า พ้ร้อมีทั�งอัพ้เดทฟังค์ช่ัั่นใหมี่ๆ 

ของซอฟท์แวร์ให้ผูู้้ใชั่�งาน นอกจัากน้�ยังม้ีการนำาเสนอผู้ล่งานของ ลู่กค้าท่่้ 
ประสบความีสำาเร็จักับการใชั่� ซอฟต์์แวร์ M&E Collection ออกมีาโชั่ว์ผู้ล่งาน  
ให้ผูู้้เข้าร่วมีงานได้ใชั่� เป็นแนวทางในการทำางานอ้กด้วย 
 งาน 3D Community Night ท่้ เราเ ร้ยกกันครั�งน้�้  เหตุ์ เพ้ราะว่า 

กลุ่่มีลู่กค้า ส่วนใหญ่่ใน อุุต์สาหกรรมี Enter ta inment จัะทำ างานกัน 
ค่อนข้างดึก จึังทำาให้เราต์ัดสินใจัจััดงานในช่ั่วงกล่างคืน เพ้ราะน่าจัะเป็น 
การอำานวยความีสะดวกให้กับลู่กค้าเราได้ด้กว่า
 ปัจัจุับันกระแสการออกแบบได้ให้ความีสำาคัญ่ในเร่ือง Collaboration 
กันมีากขึ�น ซ่ึงไฮไล่ต์์ของงานในคืนน้�จัะเป็นซอฟต์์แวร์ Autodesk Maya 
ท่้ถืึอได้ว่าเป็น Standard Industrial Tool ของคนในวงการ CG ท่ัวโล่ก  
เพ้ราะฉะนั�น ผูู้้ท่้สนใจัอยากทำางานใน Field น้� ม้ีความีจัำาเป็นต้์องศึกษา 

ซอฟต์์แวร์ Autodesk Maya อย่างไรก็ด้ ในปัจัจุับันอาจัม้ีซอฟต์์แวร์ตั์วอ่ืน ๆ 

ท่้ทำางานด้าน Animation หรือ 3D Model อยู่บ้าง บางตั์วก็ม้ีจุัดด้จุัดเด่น  

แต์กต่์างกันออกไป ผูู้้ใชั่�งานอาจัเลื่อก Tool ในการใชั่�งานต์ามีความีเหมีาะสมี 
กับงาน สำาหรับซอฟต์์แวร์ Autodesk นั�น จััดได้ว่าเป็นโซลู่ช่ัั่นส์หน่ึงท่้จัะ
ช่ั่วยให้การทำางานในสายงานน้�ของท่านประสบความีสำาเร็จัได้อย่างแน่นอน  
อยากเชิั่ญ่ชั่วนให้มีาเร้ยนรู้กันเยอะๆ
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as mention earlier, is regarded as the industry standard 
which will definitely be the solution that help you succeed  
in your career path. That’s why you are invited to learn, 
e x p l o re  a n d  t r y .  Nowad a y s ,  t h e  d e s i g n  t r e n d  i s 
increasingly focused on Col labrat ion. The highl ight of 
tonight’s event will be Autodesk Maya software, which is 
regarded as the standard industrial tool for people in the 
CG industry around the world. Therefore, those who are 
interested in working in This field is necessary to study 
Autodesk Maya software.

 เม่ืีอเร็วๆ น้�้ Autodesk ร่วมีกับบริษัท Tech	Data	Advanced	
Solutions	(Thailand)	Limited. ผูู้้จััดจัำาหน่ายซอฟต์์แวร์ Autodesk 
ในประเทศไทย ได้ จััดกิจักรรมี Maya’users Meet & Greet night 
เพ่ื้อแบ่งปันองค์ความีรู้การใชั่� ซอฟต์์แวร์ Autodesk Maya จัากลู่กค้าซ่ึงเป็น 
บริษัท Animat ion ชัั่� นนำาในประเทศไทย โดยมี้ วัต์ถุึประสงค์ให้ ลู่กค้า 
Autodesk ในกลุ่่มีอุต์สาหกรรมีน้� ได้เห็น Workflow การทำางานแบบ 
Collaboration ของซอฟท์แวร์ในชุั่ด Media & Entertainment Collection 
แล่ะได้แนวคิดในการใชั่�ประโยชั่น์ซอฟต์์แวร์หล่าย ๆ ตั์วในการทำางาน เช่ั่น 
Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Autodesk Flame, Autodesk 
Arnold แล่ะ Autodesk ShotGrid โดยม้ีนักออกแบบเข้าร่วมีกิจักรรมีดังกล่่าว 
เป็นจัำานวนมีาก โดยจัััดขึ�้น ณ HACKING COFFEE FLAGSHIP กรุุงเทพ้ฯ
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 MAGMA is a leader in the development and an 
international distributor of casting simulation software 
having its head office established in Germany in 1987. 
MAGMA has demonstrated its innovation and efficiency 
in solving casting problems and its strong alliance with  
foundry industry. In this connection, MAGMA has compiled 
knowledge of foundry processes mixed with casting 
simulation with firm determination to deliver the services 
and to being a consultant on the aspect of quality and 
modern metal cast ing works to increase confidence, 
profitability and efficiency in the production process for 
customers.
 M5 Engineering (Thailand) Company Limited was 
established in 2013 as a sole official representative in 
Thai land and provides services related to the quality 
development of metal casting works and the increase in 
the production process efficiency by using MAGMASOFT® 

Casting Simulation.
 During the passing GIFA Southeast Asia 2022, MAGMA 
took part in the exhibition to show its innovations and 
software technology solutions for Casting Simulation 
to enable personnel in metal casting industry to see 
MAGMA’s software solutions and that on such occasion, 
“Manufacturing Review” Magazine had the opportunity 
to talk to Mr. Jan Eilers, General Manager, MAGMA 
Engineering Asia-Pacific Pte., who stated,  “In taking 
part in this event, we have a goal to meet with and talk 
to our customers after we have encountered the COVID-19 
situation for more than 2 years; it is indeed a potentially 
good opportunity that we may meet more new customers 
in the foundry industry. Most importantly, we still have 
new MAGMA solutions to offer to our customers.”

 MAGMA is constantly developing solutions even in 
the situation of the COVID-19 pandemic which, in this 
connection, its software development team in Germany 
of more than 50 people is constantly and perpetually 
developing the solutions. Over in the past, we had met 
and talked with partners, both old and new, through 
video conferencing continuously. Normally, our customers 
would take into account the matter of the efficiency and 
precision. Therefore, on the new version of the software 
to be of fe red ,  we wou ld focus on the mat te r  of 
increasing the working speed, making it more convenient 
and easier including the environmental preservation such 
as the simulations or set-ups of various projects faster 
because we mainly focus on the convenience and speed 

MAGMASOFT® GLOBALLY RECOGNIZED 
LEADER IN MODEL CASTING WORK.
M5 ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD., 
A DISTRIBUTOR OF MAGMASOFT®

CASTING SIMULATION IN THAILAND.

MAGMASOFT® ผู้้�นำำ�ด้��นำแบบจำำ�ลองง�นำหล่อท่ี่�ท่ี่�วโลก
ให�ก�รยอมร่บ
บริิษััท เอ็็มไฟ้ว์้์ เอ็็นจิิเนียริิ�ง (ปริะเทศไทย) จิำ�กััด หรืิอ็ M5 Engineering (Thailand) 
ตััว์แทนจิำ�หน่�ย MAGMASOFT® Casting Simulation ในปริะเทศไทย  

Mr. Jan Eilers, General Manager, MAGMA Engineering Asia-Pacific Pte.
Siriya Saensamak, Managing Director, M5 Engineering (Thailand) Co., Ltd.



l icensees around the world. It is one of the tools to 
reduce waste from the foundry process and can optimize 
the production process to be more accurate. It also 
helps to preserve the ecology and environment in your 
factory, as well.
 “MAGMA is one of the tools to help entrepreneurs in 
their work processes. There are 3 main essential elements 
in working which are: 1. Tools, 2. Skills and 3. Thoughts for 
future changes. Therefore, MAGMA is yet another tool to 
support changes in the production process. In terms of 
the skills, knowledge or training may need to be added 
to increase various working knowledge and, finally, the 
concepts to cause changes in the future which is indeed 
important. If entrepreneurs do not look into the future as 
to what will happen in their business, another 2 things 
mentioned above will not happen.”
 The Thai market is an important market for MAGMA as 
we see that there are various industries in Thailand with 
high potential to possibly grow in the future and when 
compared to Vietnam, despite having higher GDP rate 
than Thailand, but we still think that Thailand has higher 
skills and may push GDP to be higher in the future.
 M5 Engineering (Thailand) Co., Ltd. is a distributor of 
MAGMA and also the provider of the after-sales services 
to customers in Thailand with experts in each field from  
MAGMA Singapore to help train and update new knowledge 
to the Engineer ing Team to be ready to go in for 
providing the services to the customers in Thailand.

 MAGMA เ ป็็นผู้้�นำ �ด้� �นก�รพััฒน� และผู้้� จััด้จัำ�หน่�ยซอฟต์์แวร์ 
แบบจัำ�ลองง�นหล่อ (Casting Simulation) ในระด้ับส�กล โด้ยสำ�นักง�นใหญ่่ 
ของ MAGMA ก่อตั์�งเม่่ื่อปี็ 2530 ท่ีี่ป็ระเที่ศเยอรมื่นี  MAGMA ได้�แสด้ง 

ถึึงนวัต์กรรมื่ และป็ระสิที่ธิิภ�พัก�รแก�ไขปั็ญ่ห�ง�นหล่อ พัร�อมื่ทัี่�งยังเป็็น 
พัันธิมิื่ต์รท่ีี่แข็งแกร่งกับอุต์ส�หกรรมื่หล่อโลหะ โด้ย MAGMA ที่ำ�ก�รรวบรวมื่ 

คว�มื่ร้� เ ก่ียวกับกระบวนก�รหล่อโลหะผู้ส�นเข��กับก�รที่ำ�แบบจัำ�ลอง 

ง�นหล่อ (Casting Simulation) ด้�วยคว�มื่มุ่ื่งม่ัื่นท่ีี่จัะมื่อบก�รให�บริก�รและ 

เป็็นท่ีี่ป็รึกษ�ด้��นง�นหล่อโลหะท่ีี่มีื่คุณภ�พั และทัี่นสมัื่ย เพ่่ัอเพ่ิัมื่คว�มื่เช่่ื่อม่ัื่น 
 

สร��งผู้ลกำ�ไร และเพ่ิัมื่ป็ระสิที่ธิิภ�พัในกระบวนก�รผู้ลิต์ให�แก่ล้กค�� 
 บริิษััท เอ็็มไฟ้้ว์์ เอ็็นจิิเนียริิ� ง (ปริะเทศไทย) จิำ�กััด หรืิอ็ M5 
Engineering (Thailand) ก่อตั์�งเม่่ื่อปี็ 2556 โด้ยเป็็นตั์วแที่นอย่�งเป็็น 
ที่�งก�รแต์่เพัียงผู้้�เด้ียวในป็ระเที่ศไที่ย ซ่ึงบริษัที่มีื่ก�รให�บริก�รเก่ียวกับก�ร 

พััฒน�คุณภ�พัง�นหล่อโลหะ และก�รเพ่ิัมื่ป็ระสิที่ธิิภ�พัในกระบวนก�รผู้ลิต์ 

โด้ยใชื่� แบบจัำ�ลองง�นหล่อของ MAGMA (MAGMASOFT® Cast ing 
Simulation)
 โด้ยภ�ยในง�น GIFA Southeast Asia 2022 ท่ีี่ผู้่�นมื่� MAGMA  

ได้� ร่วมื่แสด้งโชื่ว์นวัต์กรรมื่และโซล้ ช่ัื่นส์ที่�งเที่คโนโลยีด้� �นซอฟต์์แวร์ 

สำ�หรับง�น Casting Simulation เพั่่ อให� บุคล�กรในอุต์ส�หกรรมื่หล่อ 

โลหะได้�ชื่มื่โซล้ ช่ัื่นส์ซอฟต์์แวร์ของ MAGMA  และในโอก�สนี� นิต์ยส�ร 
“แมื่น้แฟคเจัอร่ิง รีวิว” ได้�มื่ีโอก�สพ้ัด้คุยกับ Mr.Jan Eilers, General 
Manager จิ�กั MAGMA Engineering Asia-Pacific Pte. Ltd. 
ซ่ึงได้�เล่�ว่� “ก�รเข��ร่วมื่ง�นในครั�งนี� เร�มีื่เป็� �หมื่�ยเพ่่ัอมื่�เจัอและพับป็ะ 

 | 43

of the users. As of now, we are developing the material 
composition measurement jointly with our partners in 
order enable us to know the real value in the simulation 
of such material. In the past, we put the real value of 
alloy material into the MAGMA software program as much 
as possible so that the result of the program can be 
analyzed most accurately. MAGMA and its partners are 
constantly conducting the research because it will make 
the obtainable result accurate and stable.
 “Currently in Germany, there are Giga Casts involving  
large parts in trucks and electric vehicles, a much growing 
trend which necessari ly requir ing MAGMA to develop 
its software programs to be in line with, including the 
increase in the` environmental protections. Therefore, the 
production model may change and entrepreneurs may 
need more cognitive education so that their businesses 
can grow and strive to survive in the future.”

MAGMASOFT®, a Tool to Help Reduce Waste Reduction, 
Increase Profitability in Foundry Works.
 Mr. Leilers further said, MAGMASOFT® is the world’s 
leading foundry software accounted for more than 3,000 



44 | MANUFACTURING NEWS

พููดคุุยกัับลููกัคุ้า หลัูงจากัท่ี่� เจอสถานกัารณ์์โคุวิิด-19 ไปนานกัวิ�า 2 ป่ แลูะ 

เป็นโอกัาสท่ี่�ด่ซ่ึ่� งอาจเจอลููกัคุ้าใหม่�ๆ ในอุตสาหกัรรม่หลู�อโลูหะเพิู�ม่ข่ึ้�น ท่ี่�สำาคัุญ
เรายังม่่กัารนำาเสนอโซึ่ลููชัั่�นส์ใหม่�ๆ ขึ้อง MAGMA ให้ลููกัคุ้าได้รับที่ราบอ่กัด้วิย”
 MAGMA ม่่กัารพัูฒนาโซึ่ลููชัั่� นส์อย�างต�อเน่�อง แม้่จะอยู�ในสถานกัารณ์์ 

ท่ี่� ม่่กัารระบาดขึ้องโรคุโคุวิิด-19 กั็ตาม่ โดยท่ี่ม่งานนักัพัูฒนาซึ่อฟต์แวิร์ขึ้อง  

MAGMA ในประเที่ศเยอรม่น่ ม่ากักัวิ�า 50 คุน ยังม่่กัารพัูฒนาโซึ่ลููชัั่� นส์ 

กัันอยู�ตลูอดเวิลูา โดยในชั่� วิงท่ี่�ผ่�านม่าเราได้ม่่กัารพูบปะพููดคุุยกัับพูัที่ธม่ิตร 

(Pa rtner ) ลููกัคุ้า เกั� าแลูะใหม่�  ผ่�านวิิ ด่ โอคุอนเฟอเรนซ์ึ่อย�างต�อ เ น่� อง 
โดยซึ่อฟต์แวิร์ขึ้อง MAGMA ในปกัติลููกัคุ้าจะคุำาน่งในเร่�องขึ้องประสิที่ธิภาพู 

คุวิาม่แม่�นยำา ดังนั�นซึ่อฟต์แวิร์เวิอร์ชัั่� นใหม่�ๆ ท่ี่� จะออกัม่านำาเสนอเราจะ 

เพิู� ม่ในเร่� องขึ้องคุวิาม่รวิดเร็วิในกัารที่ำางานให้สะดวิกัแลูะง�ายม่ากัยิ� งข่ึ้�น  

รวิม่ถ่งกัารรักัษาสิ� งแวิดลู้อม่ เชั่� น กัาร Simulation หร่อกัาร Set Up  

โปรเจคุต�างๆ ให้เร็วิข่ึ้�น เพูราะเราม่องถ่งคุวิาม่สะดวิกัแลูะคุวิาม่รวิดเร็วิขึ้อง 
ผู้่ใชั่� งานเป็นหลูักั แลูะในตอนน่� เรากัำา ลัูงพูัฒนาในเร่� องขึ้องกัารวิัดคุ�า 
ส�วินผ่สม่ขึ้องวิัสดุ ซ่ึ่� งได้ที่ำางานร�วิม่กัับพูันธม่ิตร เพู่�อให้เราสาม่ารถที่ราบคุ�า 

จริงในกัาร Simulation ขึ้องวิัสดุนั�นๆ ได้ โดยท่ี่�ผ่�านม่าเราได้เอาคุ�าจริง 

ขึ้องวัิสดุตัวิอัลูลูอยเข้ึ้าไปใส�ในโปรแกัรม่ซึ่อฟต์แวิร์ MAGMA ให้ม่ากัท่ี่�สุด เพู่�อ 

ให้ผ่ลูขึ้องตัวิโปรแกัรม่สาม่ารถวิิเคุราะห์ได้แม่�นยำาม่ากัท่ี่�สุด แลูะที่าง MAGMA  

กัับพูาร์ที่เนอร์ได้ม่่กัารวิิจัยผ่ลูท่ี่� ได้กัันอย�างต�อเน่�อง เพูราะจะที่ำาให้ผ่ลูท่ี่� ได้ 

ม่่คุ�าท่ี่�แม่�นยำาแลูะม่่คุวิาม่เสถ่ยร

 “ในเยอรม่น่ขึ้ณ์ะน่�ได้ม่่งานหลู�อโลูหะขึ้นาดใหญ� (Giga Cast) ท่ี่� เก่ั�ยวิข้ึ้อง 

กัับชิั่� นงานขึ้นาดใหญ�ในรถบรรทุี่กั แลูะรถยนต์ไฟฟ� า ซ่ึ่� งเป็นเที่รนด์ท่ี่�กัำาลัูง 

เติบโตเป็นอย�างม่ากั แลูะที่ำาให้ MAGMA จำา เ ป็นต้องพัูฒนาโปรแกัรม่ 
ซึ่อฟต์แวิร์ให้สอดคุลู้องกัับเที่รนด์ท่ี่�กัำาลัูงเกัิดข่ึ้�น รวิม่ถ่งกัารรักัษาสิ�งแวิดลู้อม่ 

เ พิู� ม่ ข่ึ้�น ด้วิย ดัง นั�นในอนาคุตรูปแบบกัารผ่ลิูตอาจม่่กัาร เป ลู่� ยนแปลูง 

ผู้่ประกัอบกัารอาจจำา เ ป็นต้องม่่กัารศ่กัษาองค์ุคุวิาม่รู้ เพิู� ม่ เ ติม่ม่ากัข่ึ้�น 

เพู่�อให้ธุรกิัจเติบโตอยู�ได้ในอนาคุต”

MAGMASOFT® เคร่ื่�องม่ือสำำ�หรื่ับก�รื่ลดของเสำีย 
เพ่ิ่�มืผลกำ�ไรื่ ในง�นหล�อโลหะ
 Mr.Jan กัลู�าวิวิ�า MAGMASOFT® เป็นซึ่อฟต์แวิร์สำาหรับงานหลู�อโลูหะ 
ชัั่�นนำาขึ้องโลูกั ซ่ึ่� งม่่ผู้่ใชั่�กัวิ�า 3,000 License ทัี่�วิโลูกั โดย MAGMASOFT® 

เป็นเคุร่�องม่่อหน่� งในกัารลูดขึ้องเส่ยท่ี่� เกิัดจากักัระบวินกัารหลู�อโลูหะ แลูะ 

สาม่ารถเพิู�ม่ประสิที่ธิภาพูกัระบวินกัารผ่ลิูตให้ม่่คุวิาม่แม่�นยำาม่ากัข่ึ้�น อ่กัทัี่�ง 

ยังชั่� วิยรักัษาระบบนิเวิศแลูะสิ�งแวิดลู้อม่ในโรงงานขึ้องที่�านให้ด่ข่ึ้�นด้วิย
 “MAGMA เป็น เคุร่� อง ม่่อ ตัวิชั่� วิยหน่� งในกัระบวินกัารที่ำ างานขึ้อง 

ผู้่ประกัอบกัาร โดยสิ�งสำาคัุญขึ้องกัารที่ำางานจะต้องม่่ 3 องค์ุประกัอบหลัูกั  

ดังน่� 1.เคุร่�องม่่อ 2.ทัี่กัษะ แลูะ 3.คุวิาม่คิุดเพู่�อกัารเปลู่�ยนแปลูงในอนาคุต  

ฉะนั�น MAGMA จ่งเป็นเคุร่�องม่่อหน่�งในกัารสนับสนุนกัารเปลู่�ยนแปลูงใน 

กัระบวินกัารผ่ลูิต ในส�วินขึ้องที่ักัษะอาจต้องม่่กัารเพิู�ม่องคุ์คุวิาม่รู้หร่อเที่รนด์นิ�ง 

เพู่�อเพิู�ม่พููนคุวิาม่รู้ต�างๆ ในกัารที่ำางาน แลูะสุดท้ี่ายแนวิคิุดเพู่�อให้เกิัดคุวิาม่ 

เปลู่�ยนแปลูงในอนาคุตซ่ึ่� งเป็นสิ�งท่ี่�สำาคัุญ เพูราะหากัผู้่ประกัอบกัารไม่�ม่องถ่ง
 

อนาคุตวิ�าจะเกัิดอะไรขึ้่�นในธุรกัิจ สิ�งต�างๆ อ่กั 2 ขึ้้อท่ี่�กัลู�าวิม่ากั็จะไม่�เกิัดข่ึ้�น”
 ตลูาดในประเที่ศไที่ยเป็นตลูาดท่ี่� สำาคัุญสำาหรับขึ้อง MAGMA เพูราะ 

เราม่องวิ�าในประเที่ศไที่ยม่่อุตสาหกัรรม่ท่ี่�หลูากัหลูายซ่ึ่� งอาจม่่กัารเติบโตท่ี่� สูง 

ในอนาคุต แลูะเม่่�อหากัเปร่ยบเท่ี่ยบกัับเว่ิยดนาม่ซ่ึ่� งแม้่วิ�าจะม่่อัตรากัาร GDP  

ท่ี่� สูงกัวิ�าไที่ย แต�เรายังม่องวิ�าไที่ยยังม่่ทัี่กัษะท่ี่� สูงกัวิ�าแลูะอาจจะดันให้ GDP  

เพิู�ม่ข่ึ้�นสูงได้ในอนาคุต
 บริษัที่ เอ็ม่ไฟ� ว์ิ เอ็นจิเน่ยริ� ง (ประเที่ศไที่ย) จำากััด เป็นผู่้จัดจำาหน�าย 
แลูะให้บริกัารหลัูงกัารขึ้ายให้แกั�ลููกัคุ้าในประเที่ศไที่ย โดยม่่ผู่้ เช่ั่� ยวิชั่าญใน 

แต�ลูะสาขึ้าจากั MAGMA สิงคุ์โปร์ เขึ้้าม่าชั่� วิยอบรม่อัพูเดที่องคุ์คุวิาม่รู้ 
ใหม่�ๆ ให้แกั�ท่ี่ม่วิิศวิกัร เพู่�อให้ม่่คุวิาม่พูร้อม่เข้ึ้าไปในกัารให้บริกัารลููกัคุ้าใน
ประเที่ศไที่ย 

MAGMASOFT® is
the world’s leading
foundry software

accounted for more
than 3,000 licensees

around the world. 
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  The macro high-speed recordings are impressive: Viewed 
in slow motion, a carbide milling tool removes a perfectly 
shaped brass chip. The Blaser Synergy 735 metalworking 
fluid becomes cloudy around the curling chip exactly where 
the heat is greatest. It leaves an oil-like phase and thus 
forms an even more effective lubricating emulsion. In an 
extensive series of tests in the in-house Technology Center, 
the metalworking f lu id experts from Blaser Swisslube 
analyze machining processes down to the finest detail . 
The principle: To achieve better metalworking fluids faster 
through expertise and data.
 The idea of captur ing the machining process, chip 
formation and the behavior of the metalworking fluid more 
precisely than ever before through photos and videos came 
about as part of a joint project with the renowned ETH 
Zurich. The research and development team at Swiss 
metalworking fluids experts, Blaser Swisslube, set about 
the planning and implementation. The use of a high-speed 
camera with a macro lens, which is placed behind a sight 
glass to keep the metalworking fluid at a distance, should 
make uniquely sharp, precise recordings possible. A ring 
light was used to provide the necessary light intensity, as 
well as a carbide cutter with a helix angle of 0° that was 
specially ground for this particular test.
 The results are fascinating: The high-speed recordings 
showed for the first time that the mechanism of action 

of oil-free, water-soluble metalworking fluid, Synergy 735  
namely its improved lubricating effect at higher temperatures 
also occurs dur ing machin ing and is fast enough to 
optimize milling processes. Synergy 735 thus changes its 
propert ies and adapts to the machin ing process l ike 
a chameleon.
 “Our Technology Center allows us to take a closer look 
than our competitors. This focus on all the details and the 
cooperation between our chemists and the machining 
experts enables us to develop metalworking fluids that 
improve processes sustainably, reduce production costs 
and prolong tool l ife,” explains Marc Blaser, CEO of 
Blaser Swisslube.
 As the Synergy 735 metalworking fluid used in the test 
described cools down, it becomes clear again, keeping the 
machine clean and allowing a good view of the machining 
process. The advantages also include the neutral odor and 
excellent skin compatibility. Synergy 735 provides flawless 
finishes on a variety of materials from aluminum and 
titanium alloys to CrNi steels. The minimal foaming means 
the coolant is also ideally suited to high-pressure systems.
 B l ase r  Sw i ss l ube ’s Techno logy Cente r  has been 
undergoing continuous expansion for more than 10 years.  
At present, research is carried out using four CNC milling  
machines and a state-of-the-art gr inding machine in 
a facility covering an area of more than 1,500 m² (16‘146 
sq ft) . New developments are tested and customers’ 
production situations are simulated under realistic conditions. 
High-precision measuring devices and sensors enable the 
data acquired to be interpreted correctly.
 
Measuring Wear Reveals Potential Savings
 For example, a microscope camera for measuring wear 
automatically takes microscopic images of the turning plate 
every two minutes. “Tool wear often limits the economic 
viability of a process. The new measuring options give us 
meaningful information, directly from the machine,” explains 
Dr.Linus Meier, a tribology specialist at Blaser Swisslube. 
The optimized data f low means that changes to the 
metalworking fluid can be implemented more quickly and 
easily. “This is good news for our customers. That’s because 
high-performance metalworking fluids offer enormous 
savings potential in production, whether through increased 
productivity or reduced tool wear,” emphasizes Linus Meier.

BLASER SWISSLUBE
BLASER EXAMINES EVERY CHIP IN DETAIL
IN AN INNOVATIVE SERIES OF TESTS

BLASER SWISSLUBE
Blaser ตรวจสอบทุุกเศษโลหะอย่่างละเอีย่ด 
ด้วย่ชุุดการทุดสอบนวัตกรรมใหม่

When machining titanium, the highest temperatures are reached near 
the cutting edge and in the chip. This is evidenced by a light-colored 
cloud forming around the chip. (Source: Blaser Swisslube)
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A Holistic Look at Liquid Tool™
 The perfect metalworking fluid often requires more than 
a dozen ingred ients , inc lud ing o i l s ,  emuls i f i e rs and 
addit ives: producing a metalworking fluid to serve as 
a liquid tool that optimizes the efficiency of the entire 
production process, requires both sophisticated formulations 
from our researchers and manufacturing expertise from 
our machining technologists. Blaser Swisslube has relied 
on the collaboration between both disciplines for some 
time now. Marc Blaser: “Only if our specialist chemists are 
able to get to know the coolant on s i te as part of 
a performance test and then interpret the data acquired 
by the manufacturing technologists, are we able to make 
great progress in metalworking fluid development.”
      

	 การบัันทึึกความเร็ว สููง เลนสู์มาโครเ ป็็นทึ่� น� าป็ระทัึบัใจ :	 เ ม่� อ ดููภาพ 

เ ค ล่� อนไหว ช้้ า 	 หั ว กัดูคา ร์ ไบั ด์ูจ ะ ข จัดู เศษทึอง เห ล่องใน ลักษณะ ท่ึ� ม่ 
รูป็ร�างสูมบูัรณ์แบับั	สูารหล�อล่� นระบัายความร้อน	Synergy	735	ของ 
Blaser	จะกลายเป็็นกล่�มควันรอบัๆ	เศษทึองเหล่องท่ึ� ม้วนตััว	ตัรงจ่ดูท่ึ� 

ความร้อนสููงสู่ดู	และตักตัะกอนเป็็นเฟสูคล้ายนำ้ามัน	ก�อตััวเป็็นสูารอิมัลชั้น 
หล�อล่�นท่ึ� ดู่ยิ�งข้ึน	ดู้วยช่้ดูการทึดูสูอบัทึ่� ซัับัซ้ัอนในศูนย์เทึคโนโลย่ภายในบัริษัทึ	 

ผูู้้เช่้� ยวช้าญดู้านสูารหล�อล่�นระบัายความร้อนท่ึ�	Blaser	Swisslube	ทึำาการ 

วิเคราะห์กระบัวนการตััดูเฉ่ือนอย�างละเอ่ยดูถ่ี่� ถ้ี่วน	หลักการค่อ:	ดู้วยความ 
เช่้� ยวช้าญและข้อมูลท่ึ�รวดูเร็วสูู�สูารหล�อล่�นระบัายความร้อนทึ่� ดู่ข้ึน
	 แนวคิดูในการบัันทึึกภาพและวิดู่โอของกระบัวนการตััดูเฉื่อน	การเกิดู 
เศษโลหะ	และพฤติักรรมของสูารหล�อล่�นระบัายความร้อนอย�างแม�นยำากว�า 
ท่ึ� เคย	เป็็นสู�วนหนึ�งของโครงการความร�วมม่อกับั	ETH	Zurich	ท่ึ� ม่ช่้� อเสู่ยง	

 

ท่ึ ม วิ จั ย แ ล ะพัฒนาของ 	 B l a s e r 	 Sw i s s l u b e 	 ซึั� ง เ ป็็ น ผูู้้ เ ช่้� ย ว ช้ าญ 

ดู้านสูารหล�อ ล่� นระบัายความร้อนของสูวิสูไ ดู้วางแผู้นและดูำ า เนินการ 
ดู้วยการใช้้กล้องความเ ร็วสููงท่ึ� ม่ เลนส์ูมาโครวางอยู� ท่ึ� ดู้านหลังตัาแมว 
เพ่�อรักษาระยะห�างกับัสูารหล�อล่�นระบัายความร้อน	ทึำาให้เกิดูภาพท่ึ�คมชั้ดู 

และแม�นยำาเฉืพาะตััว	ม่การใช้้ไฟวงแหวนเพ่�อให้ความเข้มของแสูงท่ึ�จำาเป็็น	
และใช้้หัวกัดูคาร์ไบัดู์ท่ึ� ม่ม่มเกล่ยว	0°	ซึั� งผู้ลิตัพิเศษสูำาหรับัการทึดูลองน้่
	 ผู้ลลัพธ์์ท่ึ�น�าทึึ�งมาก:	การบัันทึึกความเร็วสููงแสูดูงให้เห็นเป็็นครั้งแรกถี่ึง
กลไกการทึำางานของ	Synergy	735	ซึั� งเป็็นสูารหล�อล่�นระบัายความร้อน	
ช้นิดูผู้สูมนำ้ า	และป็ราศจากนำ้ ามัน	พัฒนาการหล�อล่� นท่ึ� อ่ณหภูมิท่ึ� สููงข้ึน

 

ซึั� งเกิดูข้ึนระหว�างกระบัวนการการตััดูเฉ่ือน	และเร็วพอท่ึ�จะป็รับัป็ร่งกระบัวนการ 

กัดูให้ดู่ท่ึ� สู่ดู	Synergy	735	จะเป็ล่� ยนค่ณสูมบััติัและป็รับัตััวของมันเองให้ 

เข้ากับักระบัวนการตััดูเฉ่ือน	เช้� นเดู่ยวกับัก้ิงก�า
	 “ ศูนย์ เทึคโนโลย่ของเราช้� วยให้ เรามองไดู้ใกล้กว�า คู� แข�ง	ดู้วยการ 
จับัตัามองในท่ึกรายละเอ่ยดู	และดู้วยความร�วมม่อของนักเคม่ของเรากับั 

ผูู้้ เ ช่้� ยวช้าญดู้านการตััดู เ ฉ่ือน	 เราสูามารถี่พัฒนาสูารหล�อ ล่� นระบัาย 

ความร้อนท่ึ�ช้� วยให้กระบัวนการดู่ข้ึนอย�างยั�งย่น	ลดูต้ันท่ึนการผู้ลิตั	และย่ดู
อาย่การใช้้งานของเคร่�องม่อตััดู” Marc Blaser กรรมการผู้้�จััดการของ 
Blaser Swisslube	กล�าว	
	 เม่�อสูารหล�อล่�นระบัายความร้อน	Synergy	735	ทึ่� ใช้้ในการทึดูสูอบั 

ดัูงกล�าวเย็นตััวลง	ก็จะกลับัมาใสูอ่กครั้ง	ทึำาให้เคร่�องจักรสูะอาดูอยู�เสูมอ 
และช้� วยให้มองเห็นกระบัวนการตััดูเฉ่ือนไดู้ดู่	นอกจากน้่ยังม่ข้อดู่ค่อม่กลิ�น 
ท่ึ� เ ป็็นกลางและเ ข้ากันไดู้ดู่ กับัผู้ิวหนัง	Synergy	735	ให้ พ้่นผู้ิวท่ึ� ไ ร้ ท่ึ� ติั 

บันวัสูดู่หลากหลายป็ระ เภทึ	ตัั้ งแตั�อ ลู มิ เ น่ยมและไทึทึา เ น่ยมอัลลอยดู์ 
ไป็จนถึี่งเหล็กกล้า	CrNi	ดู้วยความท่ึ� เกิดูฟองน้อย	สูารหล�อล่�นระบัายความ 

ร้อนน้่จึงเหมาะอย�างยิ�งสูำาหรับัระบับัแรงดูันสููง
	 ศูนย์เทึคโนโลย่ของ	Blaser	Swisslube	ม่การขยายตััวอย�างตั�อเน่�อง 
มานานกว�า	10	ป่็	บันพ้่นท่ึ�กว�า	1,500	ตัร.ม.	ในขณะน้่	ม่การดูำาเนินงาน 
วิจัยเก่� ยวกับัเคร่� องกัดู	CNC	จำานวน	4	เคร่� อง	และเคร่� องเจ่ยระไนทึ่� ม่

 

ความทัึนสูมัย	ม่การพัฒนาใหม�ๆ	ทึดูสูอบัและการจำาลองสูถี่านการณ์การ 
ผู้ลิตัของลูกค้าภายใต้ัสูภาวะท่ึ�สูมจริง	เคร่�องม่อวัดูและเซั็นเซัอร์ท่ึ� ม่ความ 

แม�นยำาสููง	ทึำาให้สูามารถี่แป็ลผู้ลข้อมูลท่ึ�ไดู้อย�างถูี่กต้ัอง

การวััดการสึึกหรอเผู้ยให�เห็นศัักยภาพการประหยัด
	 ตััวอย�างเช้� น	กล้องจ่ลทึรรศน์ใช้้สูำาหรับัวัดูการสึูกหรอ	จะถี่�ายภาพจาน 
หม่นโดูยอัตัโนมัติัท่ึกสูองนาท่ึ	“การสึูกหรอของม่ดูตััดูมักจำากัดูศักยภาพ 
การป็ระหยัดูของกระบัวนการ	ดู้วยตััวเล่อกการวัดูแบับัใหม�	เคร่�องสูามารถี่
ใ ห้ ข้ อ มู ล ท่ึ� เ ป็็ น ป็ ร ะ โ ย ช้ น์ แ ก� เ ร า โ ดู ย ตั ร ง ” 	ด ร .  L i n u s  M e i e r 
ผู้้�เช่ี่� ยวัชี่าญด�านไตรโบโลย่ของ Blaser Swisslube	กล�าว	ต้ัองขอบัค่ณ 
กระแสูข้อมูลท่ึ� ไดู้รับัการป็รับัอย�างเหมาะสูม	ทึำาให้การป็รับัป็ร่งพัฒนาสูาร 
หล�อ ล่� นร ะบัายความ ร้อนสูามารถี่ทึำ าไ ดู้ง� ายและรวดู เ ร็ว ยิ� ง ข้ึนใน ห้อง 

ป็ฏิิบััติัการ	“น่� เ ป็็นข�าวดู่สูำาหรับัลูกค้าของเรา	เพราะสูารหล�อล่� นระบัาย 

ความร้อนป็ระสูิทึธิ์ภาพสููง	สูามารถี่ป็ระหยัดูต้ันท่ึนในการผู้ลิตัไดู้มหาศาล	
ไม�ว�าจะดู้วยผู้ลผู้ลิตัท่ึ� เพิ�มข้ึน	หร่อการสึูกหรอของม่ดูตััดูท่ึ�ลดูลง”	Linus	
Meier	เน้นยำ้า

มุมมองแบบองค์์รวัมของ Liquid Tool™
	 สูารหล� อ ล่� น ร ะบัายความ ร้อน ท่ึ� ม่ ป็ ร ะ สิู ทึ ธิ์ภาพ สูู ง 	 มัก ต้ัองการ 

สู�วนผู้สูมจำานวนมาก	ซึั� งรวมถี่ึงนำ้ ามัน,	อิมัลซิัไฟเออร์	และสูารเตัิมแตั�ง: 

เ พ่� อให้สูารหล�อล่� นระบัายความร้อนกลายเป็็นเคร่� องม่อของเหลวทึ่� เ พิ� ม
 

ป็ระสูิทึธิ์ภาพกระบัวนการผู้ลิตัทัึ้งหมดู	จำาเป็็นตั้องม่สููตัรทึ่� ซัับัซ้ัอนจากนักวิจัย 
และผูู้้ เ ช่้� ยวช้าญการผู้ลิตัจากนักเทึคโนโลย่กระบัวนการตััดูเฉ่ือนของเรา	
Blaser	Swisslube	อาศัยความร�วมม่อของทัึ้งสูองสูาขาวิช้ามาอย�างยาวนาน 
Marc	Blaser	กล�าวว�า:	“หากนักเคม่ผูู้้เช่้� ยวช้าญของเราสูามารถี่สูัมผู้ัสูกับั
คูลแลนทึ์ไดู้ ท่ึ� ห น้างาน	โดูยเป็็นสู�วนหนึ� งของการทึดูสูอบัป็ระสูิทึธิ์ภาพ 

จากนั้นแป็ลผู้ลข้อมูลท่ึ�ไดู้รับัจากนักเทึคโนโลย่การผู้ลิตั	เราจะสูามารถี่ก้าวหน้า 
อย�างมากในการพัฒนาสูารหล�อล่�นระบัายความร้อน”

Lead-free	brass	glides	over	the	cutting	edge	and	forms	a	thin	chip.
(Source: Blaser Swisslube)

The test setup. The idea grew out of a joint project 
with	ETH	Zurich.	(Source:	Blaser	Swisslube)
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 Aims to improve logistics industry’s 
l ong - t e rm compe t i t i vene s s  and 
sustainabil ity through automation, 
robotics and digitization.
 OMRON, a global leader in factory 
automat ion inc lud ing Industry 4 .0 
solutions, has announced opening of 
its 1st Automation Center exclusively 
cater ing the Log is t i cs Indust ry in 
Singapore, South-East Asia and Oceania. 
This is OMRON’s 2nd Automation Center 
in Singapore, 6th in APAC and 38th 
worldwide.
 Named as OMRON AUTOMATION 
CENTER SINGAPORE for Logistics, it is 
one of the first solution development 
centers to support the adoption of 
Robotics Middleware Framework (RMF) 
in the logistics sector. It will enable 
and showcase interoperability between 
complex and heterogenous multi-robot 
systems (MRS). This is an important 
step towards enabling stronger and  
seamless human-machine collaboration, 
where mobile robots using natural or  
existing infrastructure within the warehouse 
perform autonomous movement of 
goods (handling, moving and storing 
warehouse assets) as they work alongside 
the human workforce on the shop 
floor.
 Expressing his enthusiasm while 
inaugurating the center, Mr. Junta 
Tsuj inaga, Company Pres ident , 
Industrial Automation Company 
of OMRON Corporation said, “The 
move indicates a big leap for OMRON  
towards realising our vision of “Enriching 

OMRON LAUNCHES AUTOMATION CENTER 
SINGAPORE FOR LOGISTICS TO EMBODY 
INNOVATIVE-AUTOMATION CONCEPT
ออมรอน เปิิดตััวศููนย์์ระบบอัตัโนมัติัสิิงคโปิร์
สิำ�หรับโลจิิสิติักส์ิ พร้อมแนวคิดระบบอัตัโนมัติันวัตักรรมใหม่

the Future for People, Industries and 
the Globe by innovative-Automation” 
th rough expand ing the p resence  
& reach of OMRON AUTOMATION  
CENTERS in niche but growing industries. 
Our long-term vis ion Shaping the 
Future 2030 (SF 2030) takes into 

account the dynamic, diversified, and 
complex world of manufacturing led 
by Industry 4.0 and digitisation. With 
the region’s diverse knowledge and 
matur i ty leve ls in automat ion , we 
believe that our unique capabil it ies 
based on human-machine harmony 

OMRON’s pallet picking robot solution on showcase at OMRON’s newly launched
AUTOMATION CENTER SINGAPORE for Logistics
โซลููช่ั่� นส์์หุ่่�นยนต์์หุ่ยิบพาเลูทของออมรอน จั่ดแส์ดงท่� ศููนย์ระบบอ่ต์โนม่ต์ิท่� สิ์งคโปร์ ส์ำาหุ่ร่บโลูจัิส์ติ์กส์์ท่� เพิ�ง
เปิดต่์วใหุ่ม�ของออมรอน
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	 มุ่่�งเป้้าป้รัับป้ร่ังความุ่สามุ่ารัถในการัแข่�งขั่น 
รัะยะยาวและความุ่ยั�งยืนข่องอ่ตสาหกรัรัมุ่โลจิิสติกส์ 

ผ่�านรัะบบอัตโน มัุ่ ติ 	 วิทยาการั ห่� นยนต์	และ 
การัแป้ลงเป็้นดิิจิิทัล
 ออมรอน (OMRON) ผู้้�นำำ�ระดัับโลกดั��นำ 
ร ะบบ อััต โ นำ มัั ติ ใ นำ โ ร ง ง �นำ  รวมั ถึึ ง โ ซ ล้ ชัั่� นำ ส์์ 

อุัตส์�หกรรมั 4.0 (Industry 4.0) ไดั�ประก�ศเปิดั 
ศ้นำ ย์์ระบบอััตโนำมัั ติ (Automat ion Center ) 
แห�งแรกท่ี่�ให�บริก�รเฉพ�ะอุัตส์�หกรรมัโลจิิส์ติกส์์ 

ในำสิ์งคโปร์ เอัเช่ั่ย์ตะวันำอัอักเฉ่ย์งใต� และโอัเช่ั่ย์เน่ำย์  
ศ้นำย์์อััตโนำมััติขอังอัอัมัรอันำเป็นำแห�งท่ี่� 2 ในำส์ิงคโปร์  

แห�งท่ี่� 6 ในำเอัเช่ั่ย์แปซิฟิิก และแห�งท่ี่� 38 ทัี่�วโลก
 ไดั�รับก�รตั�งช่ั่� อัว��ศ้นำย์์ระบบอััตโนำมััติอัอัมัรอันำ 
ปร ะจิำ �ปร ะ เ ที่ศ สิ์ งค โป ร์  ส์ำ � ห รับ อุัตส์�หกรรมั 
โลจิิส์ติกส์์ (OMRON AUTOMATION CENTER 
SINGAPORE for Logist ics) และเป็นำหนึำ� งในำ 

ศ้นำย์์พัฒนำ�โซล้ชัั่� นำส์์แห�งแรกท่ี่� ส์นัำบส์นำุนำก�รนำำ� 

โครงส์ร��งขอังมิัดัเดิัลแวร์ควบคุมัก�รที่ำ�ง�นำหุ�นำย์นำต์ 
หร่อัอั�ร์เอ็ัมัเอัฟิ (Robotics Middleware Framework 
- RMF) มั�ใชั่�ในำระบบโลจิิส์ติกส์์ โดัย์จิะเปิดัใชั่�ง�นำ 
และแส์ดังก�รที่ำ�ง�นำร�วมักันำระหว��งระบบหุ�นำย์นำต ์
หล�ย์ตัว (MRS) ท่ี่� ซับซ�อันำและต��งกันำ ซึ� งถ่ึอัเป็นำ
ขั�นำตอันำส์ำ�คัญในำก�รที่ำ�ง�นำร�วมักันำระหว��งมันำุษย์์ 
และ เคร่� อังจัิกรท่ี่� ด่ั ขึ�นำและร�บร่� นำ โดัย์หุ�นำย์นำต์ 

เคล่�อันำท่ี่�จิะใชั่�โครงส์ร��งพ่�นำฐ�นำท่ี่�ม่ัอัย้์�ต�มัธรรมัชั่�ติ 

หร่อัท่ี่�ม่ัอัย้์�แล�วภ�ย์ในำคลังส์ินำค��ที่ำ�ก�รเคล่�อันำย์��ย์ 

สิ์นำค��โดัย์อััตโนำมััติ (ก�รจิัดัก�ร ก�รเคล่�อันำย์��ย์  

และก�รจัิดัเก็บสิ์นำค��ในำคลังสิ์นำค��) ขณะท่ี่�พวก 

มัันำที่ำ�ง�นำร�วมักับพนำักง�นำท่ี่�เป็นำมันำุษย์์ในำพ่�นำท่ี่�ผู้ลิต
 นาย จุุนตะ ท สึึ จิุนางะ ประธานบริ ษััท 
อินดััสึเทรียล ออโตเมชััน (Industrial Automation 
Company)  ขอังออมรอน คอร์ เ ปอ เร ชััน 
(OMRON Corporation) แส์ดังคว�มักระต่อัร่อัร�นำ 
ขณะเปิดัศ้นำย์์แห�งน่ำ� เข�กล��วว�� “ก�รเปิดัตัว 
ศ้นำย์์แส์ดังถึึงก��วกระโดัดัครั�งใหญ�ขอังอัอัมัรอันำ 
ท่ี่� ไดั�บรรลุวิสั์ย์ทัี่ศน์ำขอังเร�ในำก�ร “ส์ร��งคุณค�� 

ให� กับอันำ�คตขอังผู้้�คนำ อุัตส์�หกรรมั และโลก 
ดั�วย์นำวัตกรรมัระบบอััตโนำมััติ” โดัย์ก�รขย์�ย์ก�ร 
ม่ั อั ย้์� แ ล ะก�ร เ ข� � ถึึ ง ขอัง ศ้นำ ย์์ ร ะบบ อััต โนำ มัั ติ 
อัอัมัรอันำในำอุัตส์�หกรรมัเฉพ�ะกลุ�มัท่ี่�กำ�ลังเติบโต 

วิสั์ย์ทัี่ศน์ำระย์ะย์�วขอัง เร�ค่อัก�รกำ�หนำดัอันำ�คตป่  
2573 (Shaping the Future - SF 2030) ไดั� 
คำ�นึำงถึึงโลกขอังก�รผู้ลิตท่ี่� ม่ัก�รเปล่�ย์นำแปลงส้์ง 

ม่ัคว�มัหล�กหล�ย์ แล ะ ซั บซ� อันำ ซึ� งนำำ � โดัย์ 
อุัตส์�หกรรมั 4 .0 และก�รแปลง เ ป็นำดัิ จิิที่ั ล 
ดั�วย์คว�มัร้� และวุฒิภ�วะดั��นำระบบอััตโนำมััติ ท่ี่� 

หล�กหล�ย์ในำภ้มิัภ�คน่ำ� เร�เช่ั่� อัว�� คว�มัส์�มั�รถึ 

พิเศษขอังเร�ท่ี่�อั�ศัย์คว�มัส์อัดัคล�อังกันำระหว��ง 

มันุำษย์์ กับ เค ร่� อังจัิกร และก�รที่ำ�ง�นำร�วมักันำ

กับอัง ค์กร ท่ี่� ม่ั แนำว คิดั เ ด่ัย์ว กันำจิะชั่� วย์ให� เ กิ ดั 

วิวัฒนำ�ก�รขอังเที่คโนำโลย่์ เพ่�อัตระหนัำกถึึงก�ร 

เป ล่� ย์นำแปลงขอังอุัตส์�หกรรมัโลจิิส์ติกส์์ไปส้์� 

โลจิิส์ติกส์์ 4.0 และคลังส์ินำค��อั่�นำๆ กล�ย์เป็นำระบบ 

อััตโนำมััติ”
 ศ้นำย์์แห�งน่ำ�ม่ัเป� �หมั�ย์ท่ี่�จิะที่ำ�ง�นำอัย์��งใกล�ชิั่ดั 
กับพันำธมิัตรในำระบบนำิเวศขอังวิที่ย์�ก�รหุ�นำย์นำต์ 
และระบบอััตโนำมัั ติ เพ่� อั เร�งให� เ กิดัก�รย์อัมัรับ 

ขอังโลจิิส์ติกส์์ 4.0 ในำเอัเช่ั่ย์แปซิฟิิก โดัย์จัิดัก�ร 
กับ ปัญห�ท่ี่� ใหญ� ท่ี่� สุ์ดับ�งประก�ร เชั่� นำ ก�ร 

ข�ดัแคลนำแรงง�นำ พ่�นำท่ี่�จิำ�กัดั ก�รหยุ์ดัชั่ะงักขอัง 

ซัพพล�ย์เชั่นำ และคว�มัเร�งดั�วนำในำก�รใชั่�ประโย์ชั่น์ำ 
จิ�กเที่คโนำโลย่์ท่ี่� ยั์�งย่์นำ เพ่�อัรักษ�คว�มัย่์ดัหยุ์�นำในำ 

ขณะท่ี่� เพิ�มัข่ดัคว�มัส์�มั�รถึในำก�รแข�งขันำให�ส้์งสุ์ดั  

นำอักจิ�กน่ำ� ยั์งจิะชั่� วย์ตอับโจิที่ย์์คว�มัต�อังก�ร 
ระบบคลังส์ินำค��อััตโนำมััติขอังภ้มัิภ�คท่ี่� เ พิ� มั ขึ�นำ 

ซึ� งค�ดัว��จิะเพิ�มัขึ�นำดั�วย์อััตร�ก�รเติบโตต�อัป่ท่ี่� 

มั�กกว�� 14% ในำอ่ัก 5 ป่ ข��งหนำ�� โดัย์จิะเพิ�มัขึ�นำ 

ส้์งขึ�นำทัี่�งในำประเที่ศท่ี่�พัฒนำ�แล�วและประเที่ศกำ�ลัง 

พัฒนำ�ในำเอัเช่ั่ย์แปซิฟิิก(1)

 ศ้นำย์์แห�งน่ำ�เป็นำส์ถึ�นำท่ี่�ท่ี่�ไมั�เหม่ัอันำใครและม่ัโซล้ชัั่�นำส์์ 

มั�กมั�ย์ส์ำ�หรับระบบโลจิิส์ติกส์์ภ�ย์ในำอังค์กร 
เชั่� นำ ก�รส์�ธิตก�รดัำ�เนิำนำง�นำขอังศ้นำย์์รวมัสิ์นำค�� 
แบบครบวงจิร โดัย์ใชั่� หุ�นำย์นำต์ร�วมัปฏิิบัติง�นำและ 
โซล้ชัั่�นำส์์หุ�นำย์นำต์เคล่�อันำท่ี่�แบบกำ�หนำดัเอัง ใชั่�ฟ่ิเจิอัร์ 

ก�รนำำ�ที่�งธรรมัชั่�ติ เพ่�อัดัำ�เนิำนำก�รเคล่�อันำย์��ย์ 

วัส์ดุัแบบอััตโนำมััติ ก�รหย์ิบขอังดั�วย์ภ�พ 3 มัิติ  
และโซล้ชัั่� นำส์์ก�รจัิดัว�งบนำแที่�นำว�ง ก�รที่ำ�ง�นำ 

ร�วมักันำขอังหุ�นำย์นำต์เคล่� อันำท่ี่� โดัย์ใชั่�อั�ร์ เอั็มัเอัฟิ  

ห�อังฝึึกอับรมัดั��นำโลจิิส์ติกส์์ รวมัถึึงก�รเล่อักส์รร 
เที่คโนำโลย่์ท่ี่�ชั่� วย์ให�ก�รดัำ�เนำินำง�นำม่ัคว�มัยั์�งย่์นำ
 พร�อัมักันำกับก�รเปิดัตัวศ้นำย์์ อัอัมัรอันำย์ัง 
ไ ดั� ริ เ ริ� มั คว �มัร� วมั ม่ัอั กั บก ลุ� มัอั � ร์ โ อั เ อัส์ - ไอั 
คอันำซอัร์เท่ี่ย์มั เอัเช่ั่ย์แปซิฟิิก (ROS-I Consortium 
Asia Pacific) ซึ� งบริห�รง�นำโดัย์ศ้นำย์์เอัอั�ร์ท่ี่ซ่  

(ARTC(2))ขอังหนำ�วย์ง�นำวิที่ย์�ศ�ส์ตร์เที่คโนำโลย่์ 
และก�รวิจัิย์ หร่อัเอั*ส์ต�ร์ (A*STAR) เพ่�อัอัำ�นำวย์ 

คว�มัส์ ะดัวกในำก�รบ� มั เพ� ะ  พัฒนำ�คว�มั 
ส์�มั�รถึและก�รนำำ�ไปใชั่�ง�นำ ท่ี่� ใชั่�ประโย์ชั่นำ์จิ�ก 
โครงส์ร��งขอังมิัดัเดิัลแวร์ควบคุมัก�รที่ำ�ง�นำ 
หุ�นำย์นำต์ (อั�ร์ เ อ็ัมั เอัฟิ) ส์ำ�หรับอุัตส์�หกรรมั 
โลจิิส์ติกส์์ คว�มัร�วมัม่ัอัครั�งน่ำ�ยั์งม่ัเป� �หมั�ย์เพ่�อั 
พัฒนำ�มั�ตรฐ�นำทัี่�วไปส์ำ�หรับวิที่ย์�ก�รหุ�นำย์นำต์ 

และระบบอััตโนำมััติท่ี่� ส์�มั�รถึนำำ�ไปใชั่� ไดั� ทัี่� วโลก 

โดัย์ใชั่�ประโย์ชั่น์ำจิ�กโซล้ชัั่� นำส์์หุ�นำย์นำต์เคล่�อันำท่ี่�แบบ 

กำ�หนำดัเอังขอังอัอัมัรอันำ และใชั่� ศ้นำย์์แห�งน่ำ� เ ป็นำ 
ส์ถึ�นำท่ี่�ที่ดัส์อับเพ่�อัส์ร��งแบบจิำ�ลอังอั�ร์เอ็ัมัเอัฟิ 

ในำดั��นำโลจิิส์ติกส์์

and collaborations with like-minded 
organisations will enable the evolution 
of technologies to realise the transformation 
of the Logistics industry to Logistics 4.0 
and more warehouses being automated.”
 The center aims to work closely 
with partners in the robot ics and 
automation eco-system to catalyse 
the uptake of Logist ics 4.0 in Asia 
Pacif ic’s by addressing some of its 
biggest issues—such as labour scarcity, 
limited space, supply chain disruptions, 
and the pressing urgency to leverage  
sustainable technologies to stay resilient 
whi le maximis ing compet i t iveness . 
It wi l l help to address the region’s  
growing needs for warehouse automation, 
which is expected to rise with a compounded 
annual growth rate of over 14% over  
the next 5 years, with a higher increase 
in both developed and emerging countries 
in Asia Pacific.(1)

 The center is a un ique fac i l i ty  
housing many solutions for intralogistics 
such as demonstration of an end-to-end 
fulfilment center operation using collaborative 
robots and custom mobile robot solutions 
using natural feature navigation to 
perform autonomous movement of 
materials, 3D-vision-guided pick, and 
palletize solutions, interoperability of 
mobi le robots using RMF, logist ics 
training cells as well as assortment 
of technologies enabling sustainable 
operations.
 In conjunct ion with the launch, 
OMRON also initiated a partnership 
with the ROS-I Consortium Asia Pacific, 
managed by A*STAR’s ARTC(2) to facilitate 
the incubation and development of 
capabilities and applications that leverage 
the Robotics Middleware Framework 
(RMF) for the logistics industry. The 
par tnersh ip a lso a ims to deve lop 
common standards for robotics and  
automation that can be applied globally 
leveraging OMRON’s custom mobile 
robot solutions and use the center as 
a test-bedding facility to model the 
RMF in logistics.



5-AXIS CNC MILLING MACHINE   
-

The machine structure is a cantilever with B-axis and C-axis mounted on worktable 
for undercut machining. B axis rotates at full 110 degrees in both positive and negative 
directions. The 500 millimeters diameter worktable provides ample space for parts and 
fixtures and is positioned close to the operator for easy loading and unloading of 
workpieces through the wide front entrance. Spindle rotation speed is at 12,000 rpm.  

เคร่ื่�องกััดซีีเอ็นซีี 5 แกัน
-

 เคร่ื่�องเป็็นโครื่งสรื่้างแบบ Cantilever โดยแกน B และแกน C อย่�ท่ี่� โต๊๊ะงาน เพ่ื่�อการื่ 

กัดงานลักษณะท่ี่�เป็็น undercut แกน B หมุุนท่ี่� 110 องศาเต็๊มุทัี่�งในทิี่ศที่างบวก และลบ โดยขนาด 

โต๊๊ะรื่องรัื่บงานเส้นผ่�านศ่นย์กลาง 500 มิุลลิเมุต๊รื่ ให้พ่ื่�นท่ี่�เพ่ื่ยงพื่อสำาหรัื่บชิิ้�นส�วน และอุป็กรื่ณ์จัับยึด 
และอย่�ในต๊ำาแหน�งใกล้กับผ้่่ควบคุมุ เพ่ื่�อให้สามุารื่ถนำาชิิ้�นงานเข้าออกได้ง�าย ผ่�านป็รื่ะต่๊ที่างเข้าด้านหน้า
แบบกว้าง ความุเร็ื่วหมุุนของแกนอย่�ท่ี่� 12,000 rpm

IPN124102

IPN124103

FIBER LASER CUTTING MACHINE   
-

Cypcut cutting technology is adopted for use with the 
machine, making it able to obtain 2D and 3D drawings directly 
from the image software which is somewhat convenient and 
accurate. Switchable tubes can be adjusted quickly, thus, 
workpieces can be more efficiently produced with precision 
in the processing. The machine can also cut general square, 
round and rectangular tubes with power of the laser at 
1,000-2,200 watts, the moisture tolerance up to 90%. Width 
of the working area is 3,000x1,500 millimeters, and the maximum 
speed of operations is 90 meters per second.   

เคร่ื่�องตััดไฟเบอร์ื่เลเซีอร์ื่
-

เคร่ื่�องใชิ้�เที่คโนโลย่การื่ตั๊ดแบบ Cypcut ที่ำาให้สามุารื่ถรัื่บกับการื่ออกแบบ 
แบบ 2 มิุติ๊ และ 3 มิุต๊ิ ได้โดยต๊รื่งจัากซอฟต๊์แวรื่์ ซึ� งสะดวก และแมุ�นยำา 
สามุารื่ถป็รัื่บที่�อท่ี่�สลับได้อย�างรื่วดเร็ื่ว ที่ำาให้ผ่ลิต๊ชิิ้�นงานได้มุ่ป็รื่ะสิที่ธิิภาพื่ 
และการื่ป็รื่ะมุวลผ่ลท่ี่�แมุ�นยำา สามุารื่ถต๊ัดที่�อส่�เหล่�ยมุทัี่�วไป็ ที่�อกลมุ และที่�อ

 

ส่� เหล่� ยมุผ่่นผ่้าได้ พื่ลังงานตั๊ดของเลเซอร์ื่อย่�ท่ี่�  1,000-2,200 วัต๊ต์๊ 
ค�าความุช่ิ้� นท่ี่�ที่นได้ส่งถึง 90 เป็อรื่์เซ็นต๊์ ความุกว้างของพ่ื่�นท่ี่�ที่ำางาน 
3,000x1,500 มิุลลิเมุต๊รื่ ความุเร็ื่วส่งสุดในการื่ที่ำางาน 90 เมุต๊รื่ ต๊�อวินาท่ี่   

SANYO SPECIAL STEEL
-
 Sanyo Special Steel, the best company in term of 
its state of the art facility, quality and technology, makes 
every effort to meet the customer satisfaction with high 
quality products and competitive price. Sanyo specializes in 
making many kinds of steel products such as QC11, QCM8, 
QD61. Sole distributed in Thailand by Bangkok Special 
Steel Co., Ltd. Tel. 02-706 0723 

เหล็กัพิิเศษ Sanyo
-

Sanyo Special Steel เป็็นบริื่ษัที่ท่ี่�ด่ท่ี่�สุด ในด้านอุป็กรื่ณ์เคร่ื่�องมุ่อ 

อันทัี่นสมัุยทัี่�งคุณภาพื่ของสินค้าและเที่คโนโลย่ในการื่ผ่ลิต๊ ซึ� งพื่ยายามุ 
ท่ี่�จัะที่ำาให้ล่กค้าพื่ึงพื่อใจั ด้วยการื่นำาเสนอสินค้าท่ี่�ได้มุาต๊รื่ฐาน ทัี่�งที่าง 

ด้านคุณภาพื่และรื่าคา Sanyo มุ่ความุชิ้ำ านาญในการื่ผ่ลิต๊เหล็กหลาย 
ป็รื่ะเภที่ เชิ้� น เหล็ก QC11, QCM8, QD61 จััดจัำาหน�ายแต๊�เพ่ื่ยงผ่่้เด่ยว 
ในป็รื่ะเที่ศไที่ย โดย บริิษััท กรุิงเทพเหล็็กกล้็า จำำากัด โทริ. 02-706 0723

IPN124101
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IPN124106

IPN124105IPN124104

HORIZONTAL LATHE MACHINE 
-

The machine structure is strong and durable, able to 
stably support the operations and work at high speed with 
worktable size of 1,000 x 500 millimeters, load capacity up 
to 450 kilogram, maximum rotation speed at 12,000 rpm, 
X-axis at 800, Y-axis at 520 and Z-axis at 550 millimeters. 
There are 3-axis screw rods that can handle weight and 
move quickly with a right position. 

  
เคร่ื่�องกลึึงแนวนอน
-

เคร่ื่�องมีีโครื่งสร้ื่างทีี่�แข็็งแรื่ง ที่นที่าน รื่องรัื่บการื่ที่ำางานได้้อย่�างมัี�นคง 
และที่ำางานด้้วย่ความีเรื่็วสูง ข็นาด้โต๊๊ะที่ำางาน 1,000x500 มิีลลิเมีต๊รื่ 
รัื่บนำ�าหนักได้้ถึึง 450 กิโลกรัื่มี ความีเร็ื่วการื่หมุีนสูงสุด้ 12,000 rpm 
แกน X อยู่�ทีี่� 800 แกน Y 520 แกน Z 550 มิีลลิเมีต๊รื่ มีีแที่�งสสกรูื่ 3 แกน 
สามีารื่ถึรื่องรัื่บนำ�าหนัก และเคล่�อนทีี่� ได้้อย่�างรื่วด้เร็ื่ว ด้้วย่ต๊ำาแหน�ง 

ทีี่�ถูึกต้๊อง 

LASER PIPE CUTTING MACHINE  
-

The machine structure is strong, stable and durable, 
able to effectively handle weight of workpieces, cut pipes 
of round and square types as well as creating graphic 
patterns quickly with time saving and precision and 
extend the length as needed, stably support 4 sets of 
pipe workpieces with diameter raging from 60–200 
millimeters and length of 6.0 meters.  

 

เคร่ื่�องเลึเซอร์ื่ตััดท่่อ
-

เคร่ื่�องมีีโครื่งสรื่้างทีี่�แข็็งแรื่ง มัี�นคง ที่นที่าน สามีารื่ถึรื่ับนำ�าหนัก
 

ข็อง วัต๊ ถุึ ชิิ้� นงานไ ด้้อย่� าง มีีปรื่ะ สิที่ ธิิภาพสามีารื่ถึต๊ัด้ที่�อไ ด้้อย่� าง 
รื่วด้เรื่็ว ปรื่ะหย่ัด้เวลา มีีความีแมี�นย่ำา และเที่ี� ย่งต๊รื่ง ตั๊ด้ที่�อได้้ทัี่�ง 
แบบกลมี และที่�อเหลี�ย่มี ลงลวด้ลาย่กรื่าฟฟิกได้้ สามีารื่ถึต๊�อความีย่าว 
ได้้ต๊ามีต้๊องการื่ รื่องรัื่บชิิ้�นงานที่�อเส้นผ่�านศููนย่์กลาง 60–200 มิีลลิเมีต๊รื่ 
ย่าว 6.0 เมีต๊รื่  และรื่องรัื่บชิิ้�นงานอย่�างมัี�นคง จำำานวน 4 ชุิ้ด้ 

HYDRAULIC METAL WINDING MACHINE    
-

The machine can set the length value of the straight edge 
of workpieces independently. The pre-bend making is controlled 
by high-quality NC system. The upper roller is pressed onto the 
lower roller, which is evenly supported along the entire length 
of the roll continuously. Able to roll workpieces in circular 
appearance, U-shaped roll, at various radius values or tapered in 
each range such as back circle roll, front U-shaped roll, roll with 
different radius values being combined together. 

เคร่ื่�องม้้วนโลึหะรื่ะบบไฮดรื่อลิึค
-

เคร่ื่�องสามีารื่ถึตั๊�งค�าความีย่าวบริื่เวณข็อบต๊รื่งข็องชิิ้�นงานได้้อย่�างอิสรื่ะ การื่ที่ำา pre-bend ควบคุมีด้้วย่รื่ะบบ NC คุณภาพสูง ลูกกลิ�งด้้านบนจำะกด้ทัี่บลงบน 
ลูกกลิ�งด้้านล�างที่ี� มีีการื่ปรื่ะคองอย่�างเที่�ากันต๊ลอด้ทัี่�งแนวข็องลูกกลิ�งม้ีวนได้้อย่�างต๊�อเน่�อง สามีารื่ถึมี้วนรูื่ปวงกลมี รูื่ปต๊ัวยู่ม้ีวน รูื่ปรื่�างที่ี�ค�ารัื่ศูมีีต๊�างๆ 
หร่ื่อจำะม้ีวนให้เรีื่ย่วลงในแต๊�ละชิ้�วง เชิ้�น ม้ีวนรูื่ปวงกลมีด้้านหลัง, ม้ีวนรูื่ปตั๊วยู่ด้้านหน้า, ม้ีวนรูื่ปทีี่�ค�ารัื่ศูมีีแต๊กต๊�างรื่วมีเข้็าด้้วย่กัน
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CU ENGINEERING JOINS 
HANDS WITH B PETROTHAI 
GROUP     
วิิศวิฯ จุุฬาฯ จัุบมืือ กลุุ่�มืบี ปิโิตรไทย    
-

Chulalongkorn University Faculty of Engineering
and B Petrothai Group of Company (Petrothai 
Co., Ltd.,) sign a Memorandum of Understanding for
academic cooperation in transferring knowledge to
extend the engineering management of equipment 
management system, tools, maintenance, production 
line turnaround management, engineering spare parts 
inventory in the production system that can lead to 
zero inventory management to reduce costs and risks 
for organizations, customers and partners.

คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์มหาวิิทยาลัย และกลุ�ม
บริษััท บี ปิิโตรไทย (บริษััท ปิิโตรไทย จุำากัด) ลงนามบัันทึึกข้้อตกลง
ความร่่วมมือทึางวิชาการ่การ่ถ่่ายทึอดองค์ความร้้่ต่อยอดการ่บัริ่หาร่
จััดการ่ทึาง วิศวกร่ร่มข้องร่ะบับับั ริ่หาร่ อุปกร่ณ์์ เค ร่ื่อง มือ 
การ่บัำารุ่งรั่กษา การ่บัริ่หาร่การ่ปิดซ่่อมสายการ่ผลิต อะไหล่คงคลัง
ด้านวิศวกร่ร่มในร่ะบับัการ่ผลิต ท่่ึสามาร่ถ่นำาไปส่้การ่จััดการ่
อะไหล่คงคลังเป็นศ้นย์ เพ่ืื่อลดต้นทุึนและความเส่่ยงให้แก่องค์กร่
ล้กค้า และค่้ค้าพัื่นธมิตร่

 “TAI” COLLABORATES WITH PCN “TAI” COLLABORATES WITH PCN
“สยย.” ร�วิมื“สยย.” ร�วิมืมืือ PCN  มืือ PCN  
--

Thailand Automotive Institute (TAI)Thailand Automotive Institute (TAI), in collaboration with , in collaboration with PCN PCN 
Asia Co., Ltd.Asia Co., Ltd., announces their co-operations followed by the signing, announces their co-operations followed by the signing
of Memorandum of Understanding to develop and promote the of Memorandum of Understanding to develop and promote the 
potential of electric vehicle battery testing having four mainpotential of electric vehicle battery testing having four main
objectives as follows: 1) To jointly conduct the tests and evaluations objectives as follows: 1) To jointly conduct the tests and evaluations 
of batteries and chargers related to E mobility facilities with know-howof batteries and chargers related to E mobility facilities with know-how
which are beneficial to the standard certifications of Thai automotive which are beneficial to the standard certifications of Thai automotive 
industry, 2) To help enhance the testing and testing evaluationindustry, 2) To help enhance the testing and testing evaluation
potential in the laboratory, 3) To jointly make International R & D potential in the laboratory, 3) To jointly make International R & D 
Project on Batteries and E mobility and 4) To push TAI to be the Project on Batteries and E mobility and 4) To push TAI to be the 
Automotive and Electric Battery Testing Hub including vehicles of the Automotive and Electric Battery Testing Hub including vehicles of the 
future for electric vehicles and batteries, including vehicles of the future for electric vehicles and batteries, including vehicles of the 
future to the ASEAN level.     future to the ASEAN level.     

สถาสถาบบ ตต  ร่่วม ร่่วมกกัับับั บบรร อ็อ็เชีีย เชีีย จุจุำำากาก  ป ปร่ร่ะกาศความะกาศความ
ร่่วมร่่วมมม ร่ร่ลงนามบัันทึึกความเข้้าใลงนามบัันทึึกความเข้้าใจัจั สส ร่ร่ ศศ พื่พื่การ่ทึดสอการ่ทึดสอบับั
แแบับัตเตอตเตอร่่ร่่่่ยานยนยานยนตต ฟฟา โดยา โดยม่วม่ว ถ่ถ่ ร่ร่ะสงะสงคค ลล ดด น้่น้่ 1.) ร่่วม 1.) ร่่วมกก ทึทึดสอดสอบับัและกาและการ่ร่
ปปร่ร่ะเะเมม บับัตเตอตเตอร่ร่่่่่และและหห ร่ร์์่จัจั ซึ่ซ่่ึ่งเงเกก่่่่ยวข้้องยวข้้องกกัับับั E mobility facilities  E mobility facilities ดด ร่ร้้่้้ความความ
เเชช่่ยวชาญยวชาญออ ปป ร่ร่ะโยชะโยชนน์์ตต ร่ร่ฐานการ่ร่ฐานการ่ร่บัร่องบัร่องข้ข้ององออ ตต ทึทึยย
2.) 2.) ชช ร่ร่ ศศ พื่พื่การ่ทึดสอการ่ทึดสอบับั และกา และการ่ร่ปปร่ร่ะเะเมม บับั หห ร่ร่
3.) ร่่วม3.) ร่่วมกก ทึทึำำาาโคโคร่ร่งกางการ่ร่ R&D  R&D ร่ร่ะหะหวว ร่ร่ะเะเทึทึศศดด บับัตเตอตเตอร่่ร่่่่ และ E mobility 4.)ผ และ E mobility 4.)ผลล ดด
ใใหห ถ่ถ่าบัันยานยนาบัันยานยนตต ปป ศ้ศ้นนยย บับัยานยนยานยนตต บับัตเตอตเตอร่ร่่่่่ไฟไฟฟฟา า ร่ร่วมวมถ่ถ่ ต์ต์
อนาคตอนาคตส่้ร่ส่้ร่ะะดัดับับัอาเอาเซ่่ซ่่ยนยน
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BANPU NEXT AND MARKETING ASSOCIATION ECSTATIC OVER 
GREAT IDEA OF J-MAT CHAMPION 
บ้านปิู เน็กซ์์ แลุ่ะสมืาคมืการตลุ่าดฯ ปิลืุ่�มืไอเดียสุดยอดแชมืปิ์ J-MAT  
-

“Banpu Next” and “Marketing Association of Thailand” announces
result of the 31st J-MAT Award Marketing Plan Contest under the theme, “Smart 
e-TukTuk Driving the Future with GenNEXT”. Being ecstatic over younger generation
power of thought, marketing plan to create cool Smart e-TukTuk platform has 
been opened in which this winning team’s idea will be further applied to promote 
the integrated use of electric vehicles to support travels in the smart city era 
and a low-carbon society in the future.

“บ้านปูิ เน็กซ์ี” และ “สมาคมการตลาดแห�งปิระเทศไทย” ปร่ะกาศผลการ่ปร่ะกวดแผนการ่ตลาด J-MAT Award คร้ั่งท่่ึ 31 ในหัวข้้อ “Smart e-TukTuk
ขั้บัเคล่ือนอนาคตด้วยคน GenNEXT” ปล้ืมพื่ลังความคิดเยาวชนรุ่่นใหม่ เปิดแผนการ่ตลาดป้ันแพื่ลตฟอร่์ม Smart e-TukTuk สุดเจ๋ัง โดยไอเด่ยท่ึมผ้้ชนะน้่
จัะนำาไปใช้ต่อยอด เพื่ื่อส่งเสริ่มการ่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบับัคร่บัวงจัร่ ร่องร่ับัการ่เดินทึางยุคสมาร่์ทึซิ่ต้่และสังคมคาร่์บัอนตำ่าในอนาคต



MINISTRY OF INDUSTRY PARTICIPATES 
IN THE “39TH MOTOR EXPO 2022”          
กระทรวงอุุตสาหกรรม ร่วมงาน “Motor Expo 
2022” คร้�งท่� 39 
-
 Ministry of Industry participates in the “39th Motor Expo” under 
the concept, “IT’S TIME...COME TOUCH THE FUTURE” to demonstrate 
the advancement of vehicles and technology with car manufacturers 
in total number of 35 brands from 10 countries and motorcycle 
manufacturers in number of 17 brands from 8 countries participating 
in the event. All manufacturers come with the launch of new models. 
Open grounds for r iding tests in electr ic vehicles, driving tests 
of cars in which visitors are interested are available with special 
promotion for onsite purchasers. In addition, an area is provided for 
Join Boat Platform for exhibition of over 20 brands of river boats, speedboats, 
and scooters to promote boat industry and waterways tourism.  

 กระทรวงอุุตสาหกรรม ร่่วมงาน “มหกรรมยานยนต์ คร้�งท่� 39” ภายใต้้ 
แนวคิิด “ได้เวลา…สััมผััสัอนาคิต้” เพ่่ื่อแสัดงให้้เห็้นถึึงคิวามลำ� าห้น้าของยานยนต้์ 

และ เทคิโนโล ยี โดยมีคิ่ ายร่ถึยนต์้ เ ข้า ร่่วมงาน ทั� งห้มด 35 แบร่นด์  จาก 
10 ปร่ะเทศ และค่ิายร่ถึจักร่ยานยนต์้ 17 แบร่นด์ จาก 8 ปร่ะเทศ ซ่ึึ่งทุกค่ิาย 
มาพื่ร้่อมการ่เปิดตั้วร่ถึรุ่่นให้ม่ มีลานทดลองน่ังร่ถึยนต์้ไฟฟ� า ลานทดลองขับร่ถึ 
รุ่่นท่ีผ้ั้ชมสันใจ พื่ร่้อมมอบโปร่โมช่ันพิื่เศษสัำาห้ร่ับผ้ั้ซ่ึ่�อภายในงาน นอกจากนี� ยังมีพ่ื่�นท่ี  

Join Boat Platform จัดแสัดงเร่่อแม่นำ� า สัปีดโบท สัก้เต้อร์่ กว่า 20 แบร่นด์ 
เพ่่ื่อเป็นการ่สั่งเสัริ่มอุต้สัาห้กร่ร่มเร่่อ และการ่ท่องเท่ียวทางนำ�า 

  BOI leads its Executive Team to meet with FTI for discussion of the subject on the co-operations to upgrade 
Thai industry towards a new economic model, particularly, the BCG group and preparing to set up a joint working 
group to jointly push SMEs to be able to access to measures and privileges from BOI. FTI lifts up the One FTI 
concept to accelerate One Province One Industry concept aiming to create a new era of industry aimed at building 
a new economy for Thailand under the 5-Year Investment Promotion Strategy Scheme (2023-2027) and new 
investment promotion measures which will begin to implement on 3 January 2023.

 บ่ีโอุไอุ นำาทีมผ้ั้บ ริ่ห้าร่เข้าพื่บ ส.อุ.ท. ห้าร่่อคิวามร่่วมม่อยกร่ะดับภาคิอุต้สัาห้กร่ร่มไทยส่้ั โมเดลเศร่ษฐกิจให้ม่ โดยเฉพื่าะกลุ่ม BCG 
เต้รี่ยมตั้�งคิณะทำางานร่่วมผัลักดัน SMEs เข้าถึึงมาต้ร่การ่ และสัิทธิิปร่ะโยชน์จากบีโอไอ สั.อ.ท. ช้แนวคิิด One FTI เร่่งขับเคิล่่อน 1 จังห้วัด 1 อุต้สัาห้กร่ร่ม 
มุ่งสัร้่างอุต้สัาห้กร่ร่มยุคิให้ม่ เพ่่ื่อมุ่งสัร้่างเศร่ษฐกิจให้ม่ให้้กับปร่ะเทศไทย ต้ามยุทธิศาสัต้ร์่การ่ส่ังเสัริ่มการ่ลงทุน 5 ปี (พื่.ศ. 2566–2570) 
และมาต้ร่การ่ส่ังเสัริ่มการ่ลงทุนให้ม่ ท่ีจะเร่ิ่มใช�ในวันท่ี 3 มกร่าคิม 2566 เป็นต้้นไป

BOI LEADS EXECUTIVE TEAM FOR DISCUSSIONS 
WITH FTI TO UPGRADE THAI INDUSTRY
บ่โอุไอุน�าท่มผู้บริหารหารือุ ส.อุ.ท. ยกระด้บอุุตสาหกรรมไทย TCEB 
ร่วม EEC ผนึกพ้นธมิตรภาคเอุกชน  
-

ARTHUR D. LITTLE REVEALS 
CHALLENGES IN THAI EV 
INDUSTRY     
อุาเธอุร์ ด่. ลิิตเติลิ 
เผยความท้าทายในอุุตสาหกรรม EV ไทย  
-
  Arthur D. Little 
Thai land foresees 
the development of 
the EV industry as 
being very important 
to Thai land. If the 
coun t ry wants to 
maintain the position 
of the “Automotive Manufacturing Hub of Asia” 
and draw money from foreign direct investment, the 
Environmental, Social and Governance (ESG) aspect must 
be taken into account as the world is currently focusing 
on these challenges driven by the goal of becoming 
carbon neutrality and EV manufactures of markets 
around the world that are competing with emerging 
market countries (such as other countries in ASEAN, 
North America and the Middle East).”

 อุาร์เธอุร์ ดี่. ลิิตเติลิ ประเทศไทย เล็งเห้็นการ่พัื่ฒนา 
อุต้สัาห้กร่ร่ม EV มีคิวามสัำาคัิญต่้อปร่ะเทศไทยอย่างมาก ห้ากปร่ะเทศ 
ต้้องการ่รั่กษาต้ำาแห้น่ง “ศ้นย์กลางการ่ผัลิต้ยานยนต์้แห่้งเอเชีย” 
และดึงเม็ดเงินการ่ลงทุนโดยต้ร่งจากต้่างปร่ะเทศ เน่่องจากปัจจุบัน 
ท่ัวโลกกำาลังให้้คิวามสันใจเทร่นด์การ่ลงทุนท่ีคิำานึงถึึงส่ิังแวดล้อม สัังคิม 
และธิร่ร่มาภิบาล (ESG) ซ่ึึ่งขับเคิล่่อนโดยเป� าห้มายในการ่มุ่งส่้ั 
คิวามเป็นกลางทางคิาร่์บอน และการ่ผัลิต้ EV ของต้ลาดท่ัวโลกท่ีมา 

แข่งขันกับปร่ะเทศต้ลาดเกิดให้ม่ (เช่น ปร่ะเทศอ่่นๆ ในอาเซีึ่ยน 
อเมริ่กาเห้น่อ และต้ะวันออกกลาง)”
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