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จากธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ขยายตลาดเขาสู
อุตสาหกรรมยานยนต
มุง สูก ารพัฒนาและการผลิตชิน้ สวนสําคัญทีต่ อ งอาศัยความละเอียด
แมนยําผานอุตสาหกรรมการผลิตแมพมิ พดว ยระบบอัตโนมัติ
~ ประยุกตใช CAM-TOOL เทคโนโลยีใหมลาสุดของ
การ Machining และการสนับสนุนจาก IGPNET ~
NARA M TECH คือ บริษัทผูผลิตสัญชาติเกาหลี
ตัง้ อยูท ี่ Pyeongteak-si, Gyeonggi-do ทําหนาทีผ่ ลิต
แมพิมพสําหรับงานฉีดที่ตองการความแมนยําสูง
เพื่อสงตอใหกับบริษัทผูผลิตชิ้นสวนชั้นนํา อาทิ LG
Electronics และ Hyundai Motor บริษัทฯ มีโรงงาน
ผลิตแมพิมพสําหรับงานฉีดเปนของตัวเอง ตั้งอยูใน
เขต Chungcheongbuk-do, Cheongwon-gun และ
ชิ้นสวนบางรายการก็ถูกฉีดขึ้นรูปจากที่นี่เชนกัน
จุดเดนของทีน่ คี่ อื การผลิตแมพมิ พดว ยระบบอัตโนมัติ
ภายในโรงงานมีหุนยนต 7 ตัวทําหนาที่พรอมเครื่อง
Machining Center (MC) และเครื่องสปารค (Spark)
โลหะดวยไฟฟา (EDM) โดยทําการผลิตแมพิมพตลอด
24 ชม. กลาวกันวาชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร
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นาย Kim Chul-Joo, ฝายบริหารธุรกิจ

โดยเฉลี่ยตอเดือนสูงถึง 600 ชม. และในปที่ผานมานี้
ยังไดนําเครื่องกัด 5 แกนเขามาใช Machining ชิ้น
ส ว นพร อ มทั้ ง สร า งระบบฐานข อ มู ล การกั ด งาน
(Machining Database) แบบใหมเพื่อรองรับระบบ
อัตโนมัติใหดําเนินไปอยางราบรื่น

นาย Lee Jong-Joo, ทีมผลิต/ผูจัดการทั่วไป

กอตัง้ ครัง้ แรกในฐานะผูผ ลิตแมพมิ พความแมนยํา
สูงสําหรับชิน้ สวนโทรศัพทเคลือ่ นที่
NARA M TECH กอตัง้ ขึน้ ในป ค.ศ. 2005 จากความ
รวมมือระหวาง NARA MOLD & DIE (NARA M&D)
และ LG Electronics เพื่อผลิตและจัดสงแมพิมพ
คุณภาพสูงในเวลาอันรวดเร็วใหกบั LG Electronics ไป
ใชผลิตโทรศัพทเคลือ่ นที่ ในตอนแรกนัน้ LG Electronics
สั่งซื้อแมพิมพสําหรับชิ้นสวนโทรศัพทเคลื่อนที่จาก
หลากหลายผูผ ลิต แตเมือ่ ตองสัง่ ซือ้ แมพมิ พเพิม่ จาก
แหลงตางๆ เพือ่ เพิม่ การผลิตสินคาทีม่ ยี อดจําหนายสูง
กลับพบวาแมพิมพมีความแตกตางกันในเรื่องของ
คุณภาพอยางชัดเจน การยกระดับคุณภาพของแมพมิ พ
คือสิ่งที่ขาดไมไดหากตองการเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันของสินคา พวกเขาจึงไดเปลี่ยนกลยุทธ
ไปผลิตแมพิมพดวยตนเอง อยางไรก็ดี พวกเขายัง
คงเปนผูผลิตมือใหมในวงการอุตสาหกรรมการผลิต
แมพิมพ NARA M TECH จึงมุงหวังที่จะสรางความ
โดดเดนจากผูผลิตรายอื่นดวยการผลิตแมพิมพดวย
ระบบอัตโนมัติ
NARA M&D ซึง่ เปนบริษทั แมของ NARA M TECH
กอตัง้ ขึน้ ในป ค.ศ.1999 ในฐานะโรงงานแมพมิ พของ
LG Electronics โดยมีนาย Kim Chul-Joo ซึ่งเคย
รับหนาที่การบริหารธุรกิจที่ NARA M TECH และ
นาย Lee Jong-Joo ทีเ่ คยเปนหัวหนาทีมผลิตแมพมิ พ

ทําหนาทีค่ วบคุมการผลิตแมพมิ พทงั้ ที่ LG Electronics
และ NARA M&D นาย Kim กลาววา “พวกเรามี
ความคิดที่จะสราง NARA M TECH ใหเปนโรงงาน
ผลิตแมพิมพสําหรับโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ด  ว ยระบบ
อัตโนมัติมาตั้งแต 2 ปกอนกอตั้งโรงงาน” นาย Kim
และวิศวกรตางๆ ทีถ่ กู ยายไปประจําการที่ NARA M
TECH เคยเขารับการฝกอบรมเทคโนโลยีการผลิต
แมพมิ พสาํ หรับโทรศัพทเคลือ่ นทีท่ บี่ ริษทั FUJI-SEIKO
ประเทศญีป่ นุ ซึง่ ตัง้ อยูใ นเขตโอตะ จังหวัดกุนมะ โดย
บริษทั FUJI-SEIKO นีก้ เ็ ปนหนึง่ ในบริษทั ทีผ่ ลิตและ
สงแมพิมพใหกับ LG Electronics ตลอดจนรวมมือ
กันในดานเทคโนโลยีอีกดวย
ในการสรางระบบอัตโนมัติ บริษัทฯ ไดสงมอบขอมูล
CAD 3D ที่เหมือนกันใหกับผูผลิตและผูจําหนาย
ซอฟตแวร CAM แตละรายและรองขอใหทําการทดลอง
Test cut กัดงานของตัวเอง แลวสงตอขอมูลเหลานั้น
ไปยังผูผลิตเครื่องจักรหลายๆ รายเพื่อผลิตตัวอยาง
(Sample) ขึน้ มา จากนัน้ บริษทั ฯ จึงทําการประเมินผล
หลังจากเช็คความแมนยํา, เวลาที่ใช, คุณภาพของการ
Machining และอื่นๆ โดยรวมแลวบริษัทฯ ไดตัดสินใจ
เลือกโปรแกรม “CAM-TOOL” ของ C&G Systems
เขากับเครื่องจักรของ Makino (Milling Machine)

CAM-TOOL คือสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับระบบอัตโนมัติ
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การผลิตแมพิมพอยางอัตโนมัติโดยนําหุนยนตมาใชงาน 7 หุนยนตจาก EROWA กําลังทําหนาที่

การสรางระบบอัตโนมัติดวยการทํางานเปนทีม
นาย Lee กลาวยอนวา “เราประเมิน ดานความ
ละเอี ย ดของผิ ว งานและความมี เ สถี ย รภาพของ
Tool-path” หากการกัดงานไมแมนยําหรือเครื่องมือ
หักบอย จะตองใชพนักงานจํานวนมากเขามาแกไข
ปญหาอันสงผลใหเกิดความไมมปี ระสิทธิภาพ การสราง
ขอมูล Machining ไดมาซึง่ ความแมนยําและมีเสถียรภาพ
จึงเปนเงื่อนไขพื้นฐานที่ขาดไมได
โปรแกรม CAM-TOOL สามารถสรางผิวของชิน้ งาน
ใหมคี ณ
ุ ภาพสูงดวยการคํานวณจากผิวงาน โดยทัง้ นี้
การคํานวณผิวไมเหมือนกับการคํานวณแบบ Polygon
ที่แปลงรูปทรง 3D ไปเปนรูปทรงเหลี่ยม (Polygon)
แตใชวิธีคํานวณจากการนําเครื่องมือไปสัมผัสกับ
ผิวโคง ทําใหไมเกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลือ่ นไป
จากขอมูล CAD 3D ชวยควบคุมใหเกิดความแมนยํา
ในการวัดพิกัดซํ้าเมื่อคํานวณ Tool-path
นอกจากนี้ การรักษาเสถียรภาพใหกบั การโหลดตัด
ของเครื่องมือเปนสวนสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการกัดงานโดยโปรแกรม CAM-TOOL
มาพรอมกับฟงกชนั่ ทีห่ ลากหลาย เพือ่ ควบคุมโหลดที่
อาจผันแปรอยางฉับพลันและชวยปองกันปญหา
คุณภาพที่ผิวชิ้นงาน เชน รอยสะทาน ตลอดจนชวย
ลดการแตกหักของเครื่องมือ
ที่จริงแลวยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกใชโปรแกรม
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CAM-TOOL นั่นคือ IGPNET ที่เขามาทําหนาที่เปน
ตัวแทนจําหนาย CAM-TOOL ในประเทศเกาหลี โดย
นาย Cha Eui-Chang ประธานกรรมการของบริษทั นี้
เคยดํารงตําแหนงวิศวกรประจํา Graphic Products ซึง่
เดิมเคยเปนบริษัทหนึ่งของ C&G Systems จุดแข็ง
ของบริษัทนี้คือ ความสามารถในการนําเสนอไอเดีย
ดานเทคนิคและการเปนที่ปรึกษาใหกับลูกคาในเรื่อง
ตางๆ อาทิ การปรับปรุง การสรางระบบอัตโนมัติ
การริเริ่มใชงานกับเครื่องกัด 5 แกน และอื่นๆ
นาย Kim กลาววา “เราตองการพันธมิตรที่ชวย
สนับสนุนและสงเสริมดานเทคนิค เพื่อวางรากฐาน
เครือ่ งจักรอุปกรณและกระบวนการตางๆ สําหรับระบบ
อัตโนมัติ” ซึ่ง IGPNET รวมเผชิญปญหาและชวยหา
แนวทางแกไขปญหาตางๆ ไปกับเราโดยอาศัยทักษะ
ความสามารถดานเทคนิคการ Machining ระดับสูงที่
IGPNET มี”
อุปสรรคในการสรางระบบอัตโนมัติ คือประสบการณ
และฝ มื อ ของเหล า วิ ศ วกรแม พิ ม พ ที่ เ คยสั่ ง สมมา
สิ่ ง ที่ จํ า เป น ต อ การสร า งระบบอั ต โนมั ติ มิ ใ ช ค วาม
สามารถและเทคนิคของใครคนใดคนหนึ่ง แตคือ จะ
กํ า หนดเงื่ อ นไขการตั ด และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ ห เ ป น
มาตรฐานอย า งไรให เ ข า กั บ รู ป ทรงของชิ้ น งาน
ตลอดจนจะสรางฐานขอมูล (Database) เพื่อใชงาน
รวมกันอยางไร คุณ Lee เลาถึงความหลังวา “พวกเรา
ตัดสินใจทิง้ วิธกี ารและวิถแี บบเดิมๆ แลวสรางปจจัย

แวดลอมที่เอื้อตอระบบอัตโนมัติรวมกับ IGPNET
อยางเปนทีมเวิรค”
จิตวิญญาณแหงระบบอัตโนมัติ : ขอมูล Machining
จาก CAM-TOOL
ปจจุบันโรงงาน NARA M-Tech ที่ Pyeongteak
มีพนักงานจํานวน 54 คน โดยในการผลิตแมพิมพ
ประกอบไปดวยนักออกแบบ 10 คน ผูด แู ลดาน CAM
8 คน พนักงานเครือ่ งกลึง 8 คน พนักงานเครือ่ ง EDM
2 คน พนักงานประกอบงาน 8 คน พนักงานทดลอง
ฉีดงาน 1 คน และพนักงานตรวจสอบคุณภาพ 2 คน
เครือ่ งจักรทีม่ ปี ระกอบไปดวย เครือ่ งกัด 5 แกน จํานวน
2 เครือ่ ง (ของ Yamazaki Mazak Corporation, Makino
Milling Machine Co., Ltd.) เครือ่ ง Machining Center
ความเร็วสูง จํานวน 8 เครือ่ ง (Makino Milling Machine
V33, V22 เปนตน) เครื่อง Machining ความเร็ว
ระดับกลางที่ใชกัดแตงฐานแมพิมพ จํานวน 5 เครื่อง
เครื่อง EDM กัดแตงทรง จํานวน 6 เครื่อง และเครื่อง
EDM Wire cut จํานวน 4 เครือ่ ง สวนหุน ยนตทงั้ 7 ตัว
ในโรงงานผลิตโดย EROWA
ขั้นตอนการผลิตแมพิมพของโรงงานเริ่มจากการ
ออกแบบแมพมิ พแบบ 3D และวิเคราะหการไหลของ
เรซินจากโมเดลผลิตภัณฑที่ไดรับจากลูกคา จากนั้น
สราง Tool-path ดวย CAM ซึง่ เปนระบบอัตโนมัตโิ ดย
นําขอมูลมาจากฐานขอมูล การกัดงาน (Machining DB)
(ขอมูลมาตรฐาน, ขอมูลอัตโนมัติ, ขอมูลที่ถูกสราง
ขึน้ ใหมซงึ่ ทดลองแลวสามารถใชงานไดจริง) ตัวอยางเชน
เราจะกําหนดเครื่องมือที่จะใชกับรูปทรงแบบตางๆ
อาทิ ขนาดและความลึก พรอมทัง้ กําหนดเงือ่ นไขการ
กัดงานเอาไวกอ น จากนัน้ ทําการคํานวณใหกบั แตละ
กระบวนการกัดงาน เชน การกัดหยาบ การปอก การ
แตงผิวสําเร็จ ก็สามารถคํานวณ Toolpath ออกมาได
อยางอัตโนมัติ นาย Lee กลาวอีกวา “เนือ่ งจากเรามี
การเช็ ค การชนและวางมาตรการป อ งกั น ป ญ หา

Overcut จึงสามารถสรางขอมูลการกัดงานทีม่ นั่ ใจได”
และขอมูลการกัดงานนั้นจะถูกสงตอไปยังเครื่องกัด
ผานทางเซิรฟ เวอรทคี่ วบคุมระบบอัตโนมัตติ อ ไป
หุน ยนต 4 ตัวถูกติดตัง้ เขากับเครือ่ งกัด (Machining
Center) ความเร็วสูง และอีก 3 ตัวติดตัง้ เขากับเครือ่ ง EDM
กัดแตงทรง หากเซ็ตชิน้ งานหรือขัว้ ไฟฟา (Electrodes)
เขากับพาเลตหรือแม็กกาซีนเอาไวกอน จะสามารถ
กัดงานไดอยางอัตโนมัติในระหวางเปลี่ยนชิ้นงาน
ตามคําสั่งที่ไดรับจากเครื่องคอมพิวเตอร (PC) และ
สามารถกัดโลหะดวยไฟฟา (EDM) อยางอัตโนมัติได
ในระหวางเปลี่ยนขั้วไฟฟา (Electrodes) สําหรับการ
กัดงานดวยไฟฟา (Electrodes) ปจจุบนั สามารถสํารอง
วัตถุดบิ สําหรับทําการกัดดวยไฟฟา (Electrodes material)
ไดมากถึง 250 ชิน้ เพือ่ การ Machining อัตโนมัตติ อ เนือ่ ง
เปนเวลา 3 วัน
ในปจจุบนั การวัดคาเปนเรือ่ งทีท่ กุ คนใหความสําคัญ
ทามกลางความตองการของลูกคาในดานคุณภาพที่
เพิม่ มากขึน้ อาทิ การรับประกันความแมนยําของขนาด
(Dimension) การ Machining แมพิมพที่ ±5μm
บริษัทฯ จึงทําการวัดคาของชิ้นงาน รวมถึงผิวงานที่
สําคัญไดทั้งหมดทีละจุด นาย Lee กลาวเสริมอีกวา
“ทีผ่ า นมาเราสามารถกัดงานโดยใช Toolpath ทีค่ าํ นวณ
ไดอัตโนมัติ และงานกวา 95% ผานเงื่อนไขคุณภาพ
ในดานความแมนยํา” การวัดคาชิ้นสวนทุกชิ้นที่ทํา

ชิ้นสวนที่เปนหัวใจสําคัญไดรับการวัดคาในจุดตางๆ
ทีละจุด
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อุตสาห ในสวนของหัวฉีดประกอบไปดวยรูฉดี เล็กๆ ขนาด
กรรมแจํานวน 6 รู ซึง่ นอกจากงานเจาะรูทชี่ นิ้ สวน
Ø0.358 มม.
มพิมพ
ดังกลาวนีแ้ ลว บริษทั ฯ ยังทํ โาด
การย Machining
N ชิน้ สวน

การกัดงานมานัน้ ทําใหบริษทั ฯ มุง หวังวาจะสามารถ
บรรลุเปาหมายในเรือ่ ง อัตราการของเสียในการประกอบ
เปนศูนยไดจริง

มุง สูอ ตุ สาหกรรมยานยนต อุทศิ ตนเพือ่ การพัฒนา
และการผลิตสินคาของลูกคา
ในชวงแรกเริ่ม บริษัทฯ ถูกกอตั้งในฐานะโรงงาน
ผลิตแมพมิ พสาํ หรับโทรศัพทเคลือ่ นที่ ทวาในแตละป
แมพิมพสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ตลอดจนปริมาณ
การพัฒนากลับลดจํานวนลง และถูกโอนถายเขาสู
อุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งปจจุบันแมพิมพสําหรับ
ชิน้ สวนรถยนตมมี ลู คาเกินกวาครึง่ ของทัง้ หมด อันที่
จริงแลว NARA M&D ก็ผลิตแมพิมพสําหรับชิ้นสวน
รถยนตดวยเชนกัน แตเมื่อเทียบกับเครื่องฉีดขนาด
ใหญที่ 350-450 ตันแลว NARA M TECH รองรับได
เพียงงานฉีดความแมนยําสูงที่มีขนาดเล็กเทานั้น
ในป ค.ศ. 2015 บริษัทฯ ไดรับการรับรอง SQ
(Partner Quality Certification) จากบริษัท Hyundai
Motor และไดเริ่มซื้อขายสินคากันโดยตรง ผลงานที่
ทําใหไดรบั การรับรองคือ สามารถผลิตโซลินอยดวาลว
สําหรับเครื่องยนตในรถยนตไดเองภายในประเทศ
ซึง่ แตเดิมผลิตทีป่ ระเทศเยอรมัน และการผลิตแมพมิ พ
Insert ในหัวฉีดสําหรับอุปกรณฉดี พนเชือ้ เพลิงไดเอง
ภายในประเทศ

หัวฉีดสําหรับอุปกรณฉีดพนเชื้อเพลิง ที่ปลายหัวฉีดประกอบไปดวย
รูเล็กๆ ขนาด Ø0.358 มม. จํานวน 6 รู
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ของทออีกดวย การ Machining เหลานี้ดําเนินการ
ผานเครือ่ งแบบ 5 แกนและมีแผนทีจ่ ะทําใหเปนระบบ
อัตโนมัตติ อ ไป นาย Lee กลาวถึงความตัง้ ใจวา “ดวย
การสนับสนุนจาก IGPNET เราคิดทีจ่ ะเปลีย่ นฐานขอมูล
งานกัด (Machining DB) จากปจจุบนั ทีเ่ นนชิน้ สวนแมพมิ พ
ขนาดเล็กไปเปนฐานขอมูลงานกัด (Machining DB)
แบบทีเ่ หมาะสําหรับการกัดงานกับเครือ่ ง 5 แกนและ
การกัดงานกับแมพิมพขนาดกลาง”
นาย Kim กลาววา “จากนี้ตอไปเราจะสงเสริมและ
เนนการขายสินคาไปยังผูผลิตชิ้นสวนรถยนตทั้ง
ยุโรปและญี่ปุนดวย” และยังยกประเด็นคงคางตางๆ
ที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง อาทิ การสราง
ความรวมมือกับ NARA M&D ใหเขมแข็ง การเพิ่มพูน
เทคนิคการกัดงาน ความแมนยําสูงหรือเทคนิคการ
กัดงานกับเครื่อง 5 แกนใหมากขึ้น ตลอดจนการ
มุงเนนการฝกฝนบุคลากร แสดงใหเห็นถึงการวาง
รากฐานที่จะขยายฐานธุรกิจออกไปใหมากยิ่งขึ้น

โซลินอยดวาลวสําหรับเครื่องยนตใน
การผลิตรถยนต ประสบความสําเร็จ
ในการผลิตแมพิมพ Insert ไดเอง
ภายในประเทศ

จุดแข็งอยูที่ความสามารถในการเสนอไอเดียดานเทคนิค

นาย Cha Eui-Chang
ประธานกรรมการ
IGPNET กอตั้งในป ค.ศ. 2000 โดยนาย Cha Eui-Chang ซึ่งเคย
ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการของ Graphic Products ประจําสํานักงาน
สาขาโซลมากอน บริษัทฯ ไมไดเปนเพียงสํานักงานขาย CAM-TOOL
เทานัน้ แตยงั จัดจําหนายสินคาของ ELYSIUM JAPAN, MST Corporation,
Mitsubishi Material และ DIJET นอกจากนี้ ยังมีจุดแข็งในดานอื่นๆ
อีกมากมาย อาทิ การคํานวณ Toolpath จาก CAM ดวยการสรางขอมูล
3D, การนําเสนอไอเดียดานเทคนิคอยางครบวงจรจนจบกระบวนการกัดงาน
ตลอดจนการใหคําปรึกษาตางๆ ที่บริษัทฯ มีพนักงานจํานวน 17 คน
ประกอบไปดวย วิศวกร จํานวน 10 คน, พนักงานฝายขาย จํานวน 4 คน,
พนักงานดานการจัดการและการซอมบํารุงอีก 3 คน ใหบริการลูกคา
บริษัทชั้นนําทั้งหมดราว 500 บริษัท อาทิ LG Electronics, Samsung
Electronics, Hyundai Motor และอื่นๆ

IGPNET KOREA
นาย Jung Gyun-Yong

นาย Jang Young-Jun

ผูจัดการฝายขาย
นาย Jung Gyun-Yong
ผูจ ดั การฝายขาย ทําหนาที่
ดูแลงานดานการขายที่
IGNET ลูกคาสวนใหญ
คื อ ผู  ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นงาน
ฉี ด โลหะและงานหล อ
ขึ้นรูปโลหะ พรอมแนวคิดที่จะขยายฐานลูกคา
เขาไปยังกลุมผูผลิตแมพิมพความแมนยําสูง
ที่ใชสําหรับ LED หรือเลนสตอไป โดยมุงหวัง
วาจะไดรบั ความไววางใจจากลูกคาและสามารถ
คนหาประเด็นคงคางตางๆ ออกมาใหได พวกเขา
ทํ า งานเป น ที ม และร ว มมื อ กั น ทํ า งานอย า ง
อุตสาหะภายใตกรอบวิสัยทัศนเดียวกัน

ผูจัดการทีม
นาย Jang Young-Jun
ผูจ ดั การทีม ทําหนาที่
ดูแลงานดานวิศวกรรม
ที่ IGPNET โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง คอยให คํ า
ปรึ ก ษาลู ก ค า บริ ษั ท
ขนาดใหญตางๆ เกี่ยวกับการ Machining และ
ยังดูแลเรื่องการสรางระบบอัตโนมัติที่ NARA
M TECH อีกดวย ปจจุบนั กําลังทุม เทอยางเต็มที่
ที่ จ ะนํ า เสนอไอเดี ย ด า นเทคนิ ค สํ า หรั บ การ
กัดงานดวยเครื่องจักร 5 แกน และในฐานะ
ผูจัดการยังมุงเนนการฝกอบรมพนักงานใน
ทีมเทคนิคใหมีทักษะที่มากขึ้นอีกดวย
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