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จากธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนที่ขยายตลาดเขาสู
อุตสาหกรรมยานยนต
มุงสูการพัฒนาและการผลิตชิน้สวนสาํคญัทีต่องอาศยัความละเอียด
แมนยําผานอตุสาหกรรมการผลิตแมพมิพดวยระบบอัตโนมตัิ   

~ ประยุกตใช CAM-TOOL เทคโนโลยีใหมลาสุดของ
การ Machining และการสนับสนุนจาก IGPNET ~

NARA M TECH คือ บริษัทผูผลิตสัญชาติเกาหลี 

ตัง้อยูที ่ Pyeongteak-si, Gyeonggi-do ทาํหนาท่ีผลิต

แมพิมพสําหรับงานฉีดที่ตองการความแมนยําสูง

เพื่อสงตอใหกับบริษัทผูผลิตชิ้นสวนชั้นนํา อาทิ LG 

Electronics และ  Hyundai Motor บริษัทฯ มีโรงงาน

ผลิตแมพิมพสําหรับงานฉีดเปนของตัวเอง ตั้งอยูใน

เขต Chungcheongbuk-do, Cheongwon-gun และ

ชิ้นสวนบางรายการก็ถูกฉีดขึ้นรูปจากท่ีนี่เชนกัน 

จดุเดนของทีน่ีค่อืการผลติแมพมิพดวยระบบอตัโนมตัิ 

ภายในโรงงานมีหุนยนต 7 ตัวทําหนาที่พรอมเคร่ือง 

Machining Center (MC) และเครื่องสปารค (Spark)

โลหะดวยไฟฟา (EDM) โดยทําการผลิตแมพิมพตลอด

24 ชม. กลาวกันวาช่ัวโมงการทํางานของเคร่ืองจักร

โดยเฉลี่ยตอเดือนสูงถึง 600 ชม. และในปที่ผานมานี้

ยังไดนําเครื่องกัด 5 แกนเขามาใช Machining ชิ้น

สวนพรอมทั้งสรางระบบฐานขอมูลการกัดงาน

(Machining Database) แบบใหมเพื่อรองรับระบบ

อัตโนมัติใหดําเนินไปอยางราบรื่น



CAM-TOOL คือสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับระบบอัตโนมัติ
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นาย Lee Jong-Joo, ทีมผลิต/ผูจัดการทั่วไป

กอต้ังคร้ังแรกในฐานะผูผลิตแมพมิพความแมนยํา

สงูสําหรบัชิน้สวนโทรศัพทเคลือ่นที่

NARA M TECH กอตัง้ขึน้ในป ค.ศ. 2005 จากความ

รวมมือระหวาง NARA MOLD & DIE (NARA M&D) 

และ LG Electronics เพื่อผลิตและจัดสงแมพิมพ

คณุภาพสงูในเวลาอันรวดเรว็ใหกบั LG Electronics ไป

ใชผลติโทรศพัทเคลือ่นที ่ในตอนแรกน้ัน LG Electronics 

สั่งซื้อแมพิมพสําหรับช้ินสวนโทรศัพทเคล่ือนที่จาก

หลากหลายผูผลติ แตเมือ่ตองสัง่ซือ้แมพมิพเพิม่จาก

แหลงตางๆ เพือ่เพิม่การผลิตสนิคาทีม่ยีอดจาํหนายสงู 

กลับพบวาแมพิมพมีความแตกตางกันในเร่ืองของ

คณุภาพอยางชดัเจน การยกระดบัคุณภาพของแมพมิพ

คือส่ิงที่ขาดไมไดหากตองการเพ่ิมความสามารถใน

การแขงขันของสินคา พวกเขาจึงไดเปลี่ยนกลยุทธ

ไปผลิตแมพิมพดวยตนเอง อยางไรก็ดี พวกเขายัง

คงเปนผูผลิตมือใหมในวงการอุตสาหกรรมการผลิต

แมพิมพ NARA M TECH จึงมุงหวังท่ีจะสรางความ

โดดเดนจากผูผลิตรายอื่นดวยการผลิตแมพิมพดวย

ระบบอัตโนมัติ 

NARA M&D ซึง่เปนบริษทัแมของ NARA M TECH 

กอตัง้ขึน้ในป ค.ศ.1999 ในฐานะโรงงานแมพมิพของ

LG Electronics โดยมีนาย Kim Chul-Joo ซึ่งเคย

รับหนาที่การบริหารธุรกิจที่ NARA M TECH และ

นาย Lee Jong-Joo ทีเ่คยเปนหวัหนาทีมผลติแมพมิพ 

ทาํหนาทีค่วบคมุการผลิตแมพมิพทัง้ที ่LG Electronics 

และ NARA M&D นาย Kim กลาววา “พวกเรามี

ความคิดที่จะสราง NARA M TECH ใหเปนโรงงาน

ผลิตแมพิมพสําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ีดวยระบบ

อัตโนมัติมาต้ังแต 2 ปกอนกอตั้งโรงงาน” นาย Kim 

และวิศวกรตางๆ ทีถ่กูยายไปประจําการที ่ NARA M 

TECH เคยเขารับการฝกอบรมเทคโนโลยีการผลิต

แมพมิพสาํหรบัโทรศพัทเคลือ่นท่ีทีบ่รษิทั FUJI-SEIKO 

ประเทศญีปุ่นซึง่ต้ังอยูในเขตโอตะ จงัหวัดกุนมะ โดย

บรษิทั FUJI-SEIKO นีก้เ็ปนหนึง่ในบรษิทัทีผ่ลติและ

สงแมพิมพใหกับ LG Electronics ตลอดจนรวมมือ

กันในดานเทคโนโลยีอีกดวย

ในการสรางระบบอัตโนมัติ บริษัทฯ ไดสงมอบขอมูล 

CAD 3D ที่เหมือนกันใหกับผูผลิตและผูจําหนาย

ซอฟตแวร CAM แตละรายและรองขอใหทําการทดลอง

Test cut กัดงานของตัวเอง แลวสงตอขอมูลเหลานั้น

ไปยังผูผลิตเครื่องจักรหลายๆ รายเพื่อผลิตตัวอยาง

(Sample) ขึน้มา จากนัน้บรษิทัฯ จงึทาํการประเมินผล

หลังจากเช็คความแมนยํา, เวลาที่ใช, คุณภาพของการ

Machining และอ่ืนๆ โดยรวมแลวบริษัทฯ ไดตัดสินใจ

เลือกโปรแกรม “CAM-TOOL” ของ C&G Systems 

เขากับเครื่องจักรของ Makino (Milling Machine)



อุตสาหกรรมแมพิมพ โดย NARA M TECH

การผลิตแมพิมพอยางอัตโนมัติโดยนําหุนยนตมาใชงาน 7 หุนยนตจาก EROWA กําลังทําหนาที่
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การสรางระบบอัตโนมัติดวยการทํางานเปนทีม

นาย Lee กลาวยอนวา “เราประเมิน ดานความ

ละเอียดของผิวงานและความมีเสถียรภาพของ 

Tool-path” หากการกัดงานไมแมนยําหรือเคร่ืองมือ

หักบอย จะตองใชพนักงานจํานวนมากเขามาแกไข

ปญหาอนัสงผลใหเกดิความไมมปีระสทิธิภาพ การสราง

ขอมลู Machining ไดมาซึง่ความแมนยาํและมเีสถยีรภาพ

จึงเปนเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ขาดไมได

โปรแกรม CAM-TOOL สามารถสรางผวิของชิน้งาน

ใหมคีณุภาพสงูดวยการคํานวณจากผวิงาน โดยท้ังนี้

การคาํนวณผวิไมเหมอืนกบัการคํานวณแบบ Polygon 

ที่แปลงรูปทรง 3D ไปเปนรูปทรงเหล่ียม (Polygon) 

แตใชวิธีคํานวณจากการนําเคร่ืองมือไปสัมผัสกับ

ผวิโคง ทาํใหไมเกดิความผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไป

จากขอมลู CAD 3D ชวยควบคุมใหเกดิความแมนยาํ

ในการวัดพิกัดซํ้าเม่ือคํานวณ Tool-path

นอกจากนี ้ การรกัษาเสถยีรภาพใหกบัการโหลดตัด

ของเครื่องมือเปนสวนสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพ

และประสิทธภิาพของการกดังานโดยโปรแกรม CAM-TOOL 

มาพรอมกบัฟงกชัน่ทีห่ลากหลาย เพือ่ควบคุมโหลดท่ี

อาจผันแปรอยางฉับพลันและชวยปองกันปญหา

คุณภาพที่ผิวชิ้นงาน เชน รอยสะทาน ตลอดจนชวย

ลดการแตกหักของเคร่ืองมือ 

ที่จริงแลวยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกใชโปรแกรม 

CAM-TOOL นั่นคือ IGPNET ที่เขามาทําหนาที่เปน

ตวัแทนจําหนาย CAM-TOOL ในประเทศเกาหลี โดย

นาย Cha Eui-Chang ประธานกรรมการของบริษทัน้ี

เคยดํารงตาํแหนงวศิวกรประจํา Graphic Products ซึง่

เดิมเคยเปนบริษัทหนึ่งของ C&G Systems จุดแข็ง

ของบริษัทนี้คือ ความสามารถในการนําเสนอไอเดีย

ดานเทคนิคและการเปนที่ปรึกษาใหกับลูกคาในเร่ือง

ตางๆ อาทิ การปรับปรุง การสรางระบบอัตโนมัติ 

การริเริ่มใชงานกับเครื่องกัด 5 แกน และอื่นๆ

นาย Kim กลาววา “เราตองการพันธมิตรที่ชวย

สนับสนุนและสงเสริมดานเทคนิค เพ่ือวางรากฐาน

เคร่ืองจกัรอปุกรณและกระบวนการตางๆ สาํหรบัระบบ

อัตโนมัติ” ซึ่ง IGPNET รวมเผชิญปญหาและชวยหา

แนวทางแกไขปญหาตางๆ ไปกับเราโดยอาศัยทักษะ

ความสามารถดานเทคนคิการ Machining ระดบัสงูที่ 

IGPNET ม”ี 

อปุสรรคในการสรางระบบอตัโนมตั ิ คอืประสบการณ

และฝมือของเหลาวิศวกรแมพิมพที่เคยส่ังสมมา 

สิ่งที่จําเปนตอการสรางระบบอัตโนมัติมิใชความ

สามารถและเทคนิคของใครคนใดคนหนึ่ง แตคือ จะ

กําหนดเง่ือนไขการตัดและเคร่ืองมือที่ใชใหเปน

มาตรฐานอยางไรใหเข ากับรูปทรงของชิ้นงาน 

ตลอดจนจะสรางฐานขอมูล (Database) เพื่อใชงาน

รวมกนัอยางไร คณุ Lee เลาถงึความหลังวา “พวกเรา

ตดัสนิใจท้ิงวธิกีารและวถิแีบบเดิมๆ แลวสรางปจจยั



ชิ้นสวนที่เปนหัวใจสําคัญไดรับการวัดคาในจุดตางๆ 
ทีละจุด
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แวดลอมที่เอื้อตอระบบอัตโนมัติรวมกับ IGPNET 

อยางเปนทีมเวิรค”

จติวญิญาณแหงระบบอัตโนมตั ิ: ขอมลู Machining 

จาก CAM-TOOL

ปจจุบันโรงงาน NARA M-Tech ที่ Pyeongteak 

มีพนักงานจํานวน 54 คน โดยในการผลิตแมพิมพ

ประกอบไปดวยนกัออกแบบ 10 คน ผูดแูลดาน CAM 

8 คน พนักงานเครือ่งกลึง 8 คน พนกังานเครือ่ง EDM 

2 คน พนักงานประกอบงาน 8 คน พนักงานทดลอง

ฉีดงาน 1 คน และพนักงานตรวจสอบคุณภาพ 2 คน 

เครือ่งจกัรทีม่ปีระกอบไปดวย เครือ่งกดั 5 แกน จาํนวน 

2 เครือ่ง (ของ Yamazaki Mazak Corporation, Makino 

Milling Machine Co., Ltd.) เครือ่ง Machining Center  

ความเรว็สงู จาํนวน 8 เครือ่ง (Makino Milling Machine 

V33, V22 เปนตน) เครื่อง Machining ความเร็ว

ระดับกลางที่ใชกัดแตงฐานแมพิมพ จํานวน 5 เครื่อง 

เครื่อง EDM กัดแตงทรง จํานวน 6 เครื่อง และเคร่ือง 

EDM Wire cut จาํนวน 4 เครือ่ง สวนหุนยนตทัง้ 7 ตวั

ในโรงงานผลิตโดย EROWA

ขั้นตอนการผลิตแมพิมพของโรงงานเร่ิมจากการ

ออกแบบแมพมิพแบบ 3D และวิเคราะหการไหลของ

เรซินจากโมเดลผลิตภัณฑที่ไดรับจากลูกคา จากนั้น

สราง Tool-path ดวย CAM ซึง่เปนระบบอัตโนมตัโิดย

นาํขอมูลมาจากฐานขอมลู การกดังาน (Machining DB) 

(ขอมูลมาตรฐาน, ขอมูลอัตโนมัติ, ขอมูลท่ีถูกสราง

ขึน้ใหมซึง่ทดลองแลวสามารถใชงานไดจรงิ) ตวัอยางเชน 

เราจะกําหนดเครื่องมือที่จะใชกับรูปทรงแบบตางๆ 

อาทิ ขนาดและความลึก พรอมทัง้กาํหนดเง่ือนไขการ

กดังานเอาไวกอน จากนัน้ทาํการคํานวณใหกบัแตละ

กระบวนการกดังาน เชน การกดัหยาบ การปอก การ

แตงผวิสาํเรจ็ กส็ามารถคาํนวณ Toolpath ออกมาได

อยางอัตโนมตั ินาย Lee กลาวอกีวา “เนือ่งจากเรามี

การเช็คการชนและวางมาตรการปองกันปญหา 

Overcut จงึสามารถสรางขอมลูการกดังานท่ีมัน่ใจได” 

และขอมูลการกัดงานนั้นจะถูกสงตอไปยังเครื่องกัด 

ผานทางเซริฟเวอรทีค่วบคมุระบบอตัโนมตัติอไป 

หุนยนต 4 ตวัถกูตดิตัง้เขากบัเครือ่งกัด (Machining 

Center)  ความเรว็สูง และอีก 3 ตวัตดิตัง้เขากับเครือ่ง EDM 

กดัแตงทรง หากเซต็ชิน้งานหรือขัว้ไฟฟา (Electrodes) 

เขากับพาเลตหรือแม็กกาซีนเอาไวกอน จะสามารถ

กัดงานไดอยางอัตโนมัติในระหวางเปลี่ยนช้ินงาน

ตามคําสั่งที่ไดรับจากเครื่องคอมพิวเตอร (PC) และ

สามารถกัดโลหะดวยไฟฟา (EDM) อยางอัตโนมัติได

ในระหวางเปลี่ยนขั้วไฟฟา (Electrodes) สําหรับการ

กดังานดวยไฟฟา (Electrodes) ปจจบุนัสามารถสาํรอง

วตัถดุบิสาํหรบัทาํการกดัดวยไฟฟา (Electrodes material) 

ไดมากถงึ 250 ชิน้เพือ่การ Machining อตัโนมัตติอเนือ่ง

เปนเวลา 3 วัน        

ในปจจบุนั การวดัคาเปนเร่ืองทีท่กุคนใหความสําคญั 

ทามกลางความตองการของลูกคาในดานคุณภาพท่ี

เพ่ิมมากขึน้ อาท ิการรบัประกนัความแมนยําของขนาด 

(Dimension) การ Machining แมพิมพที่ ±5μm  

บริษัทฯ จึงทําการวัดคาของชิ้นงาน รวมถึงผิวงานที่

สําคัญไดทั้งหมดทีละจุด นาย Lee กลาวเสริมอีกวา 

“ทีผ่านมาเราสามารถกัดงานโดยใช Toolpath ทีค่าํนวณ

ไดอัตโนมัติ และงานกวา 95% ผานเงื่อนไขคุณภาพ

ในดานความแมนยํา” การวัดคาชิ้นสวนทุกชิ้นที่ทํา
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หัวฉีดสําหรับอุปกรณฉีดพนเชื้อเพลิง ที่ปลายหัวฉีดประกอบไปดวย
รูเล็กๆ ขนาด Ø0.358 มม. จํานวน 6 รู 

โซลินอยดวาลวสําหรับเครื่องยนตใน
การผลิตรถยนต ประสบความสําเร็จ
ในการผลิตแมพิมพ Insert ไดเอง
ภายในประเทศ 

การกดังานมาน้ัน ทาํใหบรษิทัฯ มุงหวังวาจะสามารถ

บรรลุเปาหมายในเร่ือง อตัราการของเสียในการประกอบ

เปนศูนยไดจริง

มุงสูอตุสาหกรรมยานยนต อทุศิตนเพือ่การพฒันา

และการผลิตสนิคาของลูกคา

ในชวงแรกเร่ิม บริษัทฯ ถูกกอตั้งในฐานะโรงงาน

ผลติแมพมิพสาํหรบัโทรศพัทเคลือ่นที ่ ทวาในแตละป

แมพิมพสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ตลอดจนปริมาณ

การพัฒนากลับลดจํานวนลง และถูกโอนถายเขาสู

อุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งปจจุบันแมพิมพสําหรับ

ชิน้สวนรถยนตมมีลูคาเกนิกวาคร่ึงของทัง้หมด อนัที่

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 และไดเร่ิมซื้อขายสินคากันโดยตรง ผลงานท่ี

ทาํใหไดรบัการรับรองคอื สามารถผลิตโซลนิอยดวาลว

สําหรับเครื่องยนตในรถยนตไดเองภายในประเทศ

ซึง่แตเดมิผลติทีป่ระเทศเยอรมัน และการผลิตแมพมิพ 

Insert ในหวัฉดีสาํหรบัอปุกรณฉดีพนเชือ้เพลงิไดเอง

ภายในประเทศ

ในสวนของหวัฉีดประกอบไปดวยรฉูดีเล็กๆ ขนาด 

Ø0.358 มม. จาํนวน 6 ร ูซึง่นอกจากงานเจาะรูทีช่ิน้สวน

ดงักลาวน้ีแลว บรษิทัฯ ยงัทาํการ Machining ชิน้สวน

ของทออีกดวย การ Machining เหลานี้ดําเนินการ

ผานเครือ่งแบบ 5 แกนและมแีผนทีจ่ะทาํใหเปนระบบ

อตัโนมตัติอไป นาย Lee กลาวถงึความต้ังใจวา “ดวย

การสนบัสนนุจาก IGPNET เราคดิทีจ่ะเปลีย่นฐานขอมูล

งานกัด (Machining DB) จากปจจบุนัทีเ่นนชิน้สวนแมพมิพ

ขนาดเล็กไปเปนฐานขอมูลงานกัด (Machining DB) 

แบบทีเ่หมาะสาํหรบัการกดังานกับเครือ่ง 5 แกนและ

การกัดงานกับแมพิมพขนาดกลาง”

นาย Kim กลาววา “จากนี้ตอไปเราจะสงเสริมและ

เนนการขายสินคาไปยังผู ผลิตชิ้นสวนรถยนตทั้ง

ยุโรปและญี่ปุนดวย” และยังยกประเด็นคงคางตางๆ 

ที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง อาทิ การสราง

ความรวมมือกับ NARA M&D ใหเขมแข็ง การเพิ่มพูน

เทคนิคการกัดงาน ความแมนยําสูงหรือเทคนิคการ

กัดงานกับเครื่อง 5 แกนใหมากขึ้น ตลอดจนการ

มุงเนนการฝกฝนบุคลากร แสดงใหเห็นถึงการวาง

รากฐานที่จะขยายฐานธุรกิจออกไปใหมากยิ่งขึ้น
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IGPNET กอต้ังในป ค.ศ. 2000 โดยนาย Cha Eui-Chang ซึ่งเคย

ดาํรงตาํแหนงเปนประธานกรรมการของ Graphic Products ประจาํสาํนกังาน

สาขาโซลมากอน บริษัทฯ ไมไดเปนเพียงสํานักงานขาย CAM-TOOL 

เทานัน้ แตยงัจดัจาํหนายสนิคาของ ELYSIUM JAPAN, MST Corporation, 

Mitsubishi Material และ DIJET นอกจากนี้ ยังมีจุดแข็งในดานอื่นๆ 

อีกมากมาย อาทิ การคํานวณ Toolpath จาก CAM ดวยการสรางขอมูล 

3D, การนาํเสนอไอเดียดานเทคนิคอยางครบวงจรจนจบกระบวนการกัดงาน 

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 

นาย Jang Young-Jun

ผูจดัการทีม ทาํหนาที่

ดูแลงานดานวิศวกรรม

ที่ IGPNET โดยเฉพาะ

อย  า ง ย่ิ งคอยให  คํ า

ปรึกษาลูกค าบริษัท

ขนาดใหญตางๆ เกี่ยวกับการ Machining และ

ยังดูแลเรื่องการสรางระบบอัตโนมัติที่ NARA 

M TECH อกีดวย ปจจบุนักาํลงัทุมเทอยางเต็มที่

ที่จะนําเสนอไอเดียดานเทคนิคสําหรับการ

กัดงานดวยเครื่องจักร 5 แกน และในฐานะ

ผูจัดการยังมุงเนนการฝกอบรมพนักงานใน

ทีมเทคนิคใหมีทักษะที่มากขึ้นอีกดวย

นาย Cha Eui-Chang
ประธานกรรมการ

นาย Jang Young-Jun
ผูจัดการทีม

IGPNET KOREA
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นาย Jung Gyun-Yong

ผูจดัการฝายขาย ทาํหนาท่ี

ดูแลงานดานการขายที่ 

IGNET ลูกคาสวนใหญ

คือผู ผลิตช้ินสวนงาน

ฉีดโลหะและงานหลอ

ขึ้นรูปโลหะ พรอมแนวคิดที่จะขยายฐานลูกคา

เขาไปยังกลุมผูผลิตแมพิมพความแมนยําสูง

ที่ใชสําหรับ LED หรือเลนสตอไป โดยมุงหวัง

วาจะไดรบัความไววางใจจากลูกคาและสามารถ

คนหาประเด็นคงคางตางๆ ออกมาใหได พวกเขา

ทํางานเปนทีมและรวมมือกันทํางานอยาง

อุตสาหะภายใตกรอบวิสัยทัศนเดียวกัน

นาย Jung Gyun-Yong
ผูจัดการฝายขาย


