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CASING GEAR FOR VERTICAL CEMENT MILL 54 TONNES
สืบเนื่องจากหลายๆ ผลงาน ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานมากกว่า 20 ปี โดยลูกค้าชั้นนาด้าน อุตสาหกรรมซีเมนต์ มอบความไว้
วางใจให้ทาง บริษัท เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด มีส่วนร่วมในการ ซ่อมแซม และปรับปรุงความสามารถของ เครื่องจักรหม้อบดปูน
แนวตั้ง (VERTICAL CEMENT MILL) ซึ่งเป็น
เครื่องจักรที่สาคัญในสายการผลิตปูนซีเมนต์ โดย
ทาหน้าที่ เป็นชุดขับเคลื่อนให้ชุดหม้ อบดแนวตั้ง
หมุ น เพื่ อ ท าการบดปู น ซี เ มนต์ จากเม็ ด ซี เ มนต์
ขนาดใหญ่ ให้มีความละเอียดกลายเป็นผงซีเมนต์
ที่เรานามาใช้ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดย
ภายในของเครื่ อ งจั ก รนี้ จ ะประกอบไปด้ ว ยชุ ด
Bevel gear, Output Flange และ Bevel pinion
เป็นต้น ซึง่ มีนาหนั
้ กรวมทัง้ สิน้ 54 ตัน
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ซึ่งในการซ่อมแซมและปรับปรุงครั้งนี้ ทุกขั้นตอนในการซ่อม ได้
มีการวางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของเครื่องจักรจากต่างประเทศ
เนื่องจากในการซ่ อม ต้องใช้ความละเอียดของค่าต่างๆ ในการควบคุม
การท างาน เช่ น การควบคุ ม ขั้ น ตอนงานเชื่ อ ม การควบคุ ม ขนาดใน
ขั้นตอนการคว้านเก็บขนาด (Final machine) และการตรวจสอบชิ้นงาน
โดยเครื่องมือตรวจสอบความร่วมศูนย์ และความตั้งฉาก (Faro arm)
รวมถึ ง ขั้ น ตอนในการประกอบ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ผู้ ผ ลิ ต
กาหนด เพื่อ ความถูกต้องและแม่นยาในการทางานและตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้งาน
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“นานาสาระทางวิศวกรรม”
Shaper - เครื่องไส
เครื่ อ งไสเป็ น เครื่ อ งจั ก รกลที่ ใ ช้ อ ยู่ ต ามโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป ที่ใช้ทุ่นแรงในการตัดเฉือน ส่วนใหญ่จะใช้
กับงานตัดผิวเรียบโดยการจับยึดชิ้นงานเข้ากับปากกาแล้วจับ
ยึ ด ชิ้ น งานเข้ า กั บ ปากกาแล้ ว จั บ ยึ ด ปากกาเข้ า กั บ แท่ น ของ
เครื่อง ให้คมตัดเคลื่อนตัดในแนวเส้นตรงผ่านกลับไปมาตลอด
ผิวหน้าของชิน้ งาน

5. โครงเครื่องไส (BodyCasting) ผลิตจากเหล็กหล่อทาหน้าที่
เป็นตัวหลักสาหรับให้ส่วนประกอบชิ้นอื่นๆ จับยึดเข้าด้วยกัน
6. ขารองรับน้าหนักโต๊ะงานไส (Table Support) ทาหน้าที่
รองรั บ โต๊ ะ งานไสไม่ ใ ห้ ยุ บ ตั ว ลงขณะที่ ไ สชิ้ น งาน ส่ ว นบนขา
รองรับน้าหนักโต๊ะงาน เคลื่อนที่ขึ้นลงตามร่องได้
7. หัวเครื่องไส (Tool Head) เป็นชิ้นส่วนที่ยึดติดอยู่ด้านหน้า
ของแคร่เลื่อน หัวเครื่องไสทาหน้าที่ป้อนมีดไสเคลื่อนขึ้นลงเพื่อ
กินลึกลงไปในชิ้นงาน และสามารถปรับองศาได้เพื่อใช้ในการ
ไสงานให้เป็นมุมฉากหรือมุมต่างๆได้

ส่วนประกอบของหัวเครื่องไส

ส่วนประกอบที่สาคัญของเครื่องไส
1. ฐานเครื่องไส (Base) ทาหน้าที่รองรับส่วนประกอบต่าง ๆ
ทั้ ง หมดของเครื่ อ งไสท ามาจากเหล็ ก หล่ อ ที่ มี ค วามแข็ ง แรง
ทนทานสามารถรับน้าหนักได้มาก

1. มือหมุนป้อน (Vertical Feed Handle) ใช้สาหรับป้อนมีด
ไสกินลึกชิ้นงาน
2. แท่นเลื่อนป้อมมีด (Tool Slide) ทาหน้าที่เลื่อนขึ้น-ลงเพื่อ
ป้อนมีดกินลึกในชิ้นงาน
3. กล่องนอก (Clapper Box) เป็นทีย่ ดึ ของกล่องมีด
4. กล่องมีด (Hinged Clapper Box) เป็นส่วนที่ยึดติดอยู่กับ
กล่องนอก สามารถกระดกขึ้นลงได้ขณะที่แ คร่เลื่อนถอยหลัง
กลับเพื่อป้องกันมีดไสเสียดสีกับชิ้นงาน
5. ป้อมมีดไส (Tool Post) ใช้สาหรับจับยึดมีดไส
6. มอเตอร์ (Motor) เป็นส่วนที่ทาหน้าที่ส่งกาลังในการ
ขับเคลื่อนส่วนต่างๆ ของเครื่องไส
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2. รางเลื่อนขวาง (Cross Rail) ทาหน้าที่
เป็นตัวรองรับงานในการเคลื่อนที่ของโต๊ะงาน
ไปทางซ้าย-ขวา ด้วยเพลาเกลียวป้อน
3. ปากกาจับงาน ใช้สาหรับจัดยึดชิ้นงาน
โดยปากกาจับงานจะยึดอยู่บนโต๊ะงานไส
4. โต๊ ะ งานไส ท าหน้ า ที่ จั บ ยึ ด ชิ้ น งานที่ มี
ขนาดใหญ่ หรือใช้สาหรับเป็นฐานรองในการ
จับยึดงานด้วยปากกา เนื่องจากโต๊ะรองรับ
งานไสมีร่องตัวทีช่วยสาหรับการจับยึด และ
ยังสามารถปรับเป็นมุมต่าง ๆ ได้

รูปแสดง ส่วนประกอบของเครื่องไส
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หลักการทางานของเครื่องไส
กลไกภายในของเครื่องไสทั่วๆ ไปมีการขับเคลื่อนด้วย
Link ร่วมกับชุดเฟือง ที่รับกาลังขับจากมอเตอร์ ส่งผ่านมาที่
เฟืองขับ (Pinion Drive From Gear Box) แล้วส่งผ่านไปล้อ
เฟืองตัวใหญ่(Bull Wheel) ซึ่งจะประกอบร่วมกับ Rocker Arm
ส่งกาลังขับผ่านไปยัง Compensating Link จะดัน Ram ทาให้
เคลื่อนที่ไป–กลับ ทาให้มีดไสซึ่งอยู่ในป้อมมีดตัดเฉือนชิ้นงาน
ออก
รูปแสดง เครื่องไสแนวราบ

2. เครื่องไสแนวดิ่ง
เครื่องไสชนิดนี้การเคลื่อนที่ของมีดไสจะเคลื่อนที่ขึ้น
ลงในแนวดิ่ง เพื่อตัดเฉือนชิ้นงานโดยชิ้นงานจะถูกจับยึดบนโต๊ะ
งานเหมือนกันกับเครื่องไสแนวราบ

รูปแสดง กลไกภายในของเครื่องไสแนวราบ

รูปแสดง เครื่องไสแนวดิ่ง

รูปแสดง ชุดกลไกระบบป้อนโต๊ะงานไส

เป็นเครือ่ งไสงานในแนวราบ แต่ถกู ออกแบบมาให้โต๊ะ
งานเคลื่อนที่ไปมาโดยมีดไสจะจับยึดบนป้อมมีดไส
และเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับโต๊ะงาน
เพื่อตัดเฉือนชิ้นงานส่วนมากเครื่องไส
ชนิดนีจ้ ะใช้ในการไสงานทีม่ ี
ขนาดใหญ่และมีความยาวมากๆ

ชนิดของเครื่องไส
1. เครื่องไสแนวราบ
ลักษณะการตัดเฉือนชิ้นงานจะตัด เฉือนในแนวราบ
โดยมีดไสจะเคลื่อนที่ เป็นแนวเส้นตรงไปมาชิ้นงานจะถูกจับ ยึด
บนโต๊ะงาน ซึ่งจะเคลื่อนที่ในแนวตั้ง ฉากกับมีดไส เพื่อให้เกิด
การตัดเฉือนที่ชน้ิ งาน

รูปแสดง เครื่องไสโต๊ะงานเคลื่อนที่ หรือเครื่องไส Planer
ขอบคุณข้อมูล: https://sites.google.com, https://ie.eng.cmu.ac.th
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3. เครื่องไสโต๊ะงานเคลื่อนทีห่ รือเครือ่ งไส Planer
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PHUMUEANG PARK CO.,LTD.
บริษัท ภูเหมือง พาร์ค จากัด
อีกหนึ่งรูปแบบงานบริการของ บริษัท เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด จากประสบการณ์โรงงานมาตรฐานระดับสากล ด้วยความ
พร้อมในการให้บริการ รวมทั้งการสร้างสัมพันธมิตรแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางการค้า ทั้งเครื่องจักร โรงงานให้เช่า ในพื้นที่เดียวกัน และ
สามารถรองรับความต้องการของพันธมิตรอย่างครบวงจร
จึงเป็นที่มา ของงานบริการโรงงานให้เช่าและโกดังคลังสินค้าให้เช่าผ่าน “บริษัท ภูเหมือง พาร์ค จ้ากัด ” ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลาง
แห่งการคมนาคม อาทิ ทางด่วน มอเตอร์เวย์ สนามบิน ท่าเรือ รวมไปถึงพื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศอย่างพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) อยู่ในพื้นที่ ที่มีสิ่งอานวยความสะดวกจากโครงสร้างพื้นฐานอย่างดีเยี่ยม ทั้งการ
คมนาคม สภาพแวดล้อม เครือข่ายงานบริการคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของผูล้ งทุนทุกรูปแบบ
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ภูเหมือง พาร์ค รองรับทุกความต้องการของทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่
นอกจากนี้ เรายังมีบริการ Built to Suit Factory บริการสร้างคลังสินค้า โกดัง โรงงานให้เช่า ตามความต้องการของลูกค้า ในแบบฉบับที่
ตรงกับธุรกิจของลูกค้า โดยทีมงานมืออาชีพอย่างครบวงจร

88/22 Moo 5, T.Muang, A.Muang, Chonburi 20130 Thailand
(+66) 89 247 0385, (+66) 38 399 333
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รู้จักลองโควิด “Long COVID” อาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การแพร่ระบาดของ ‘โควิด-19’ ทาให้ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ โควิด -19 มา
อย่างยาวนาน เรียนรู้ ปรับตัว หาวิธีป้องกัน และอยู่กับมันให้ได้ จนถึงวันนี้ แม้ยอดผู้ติดเชื้อจะยังค่อนข้างสูง การแพร่ระบาดของเชื้อยังคง
มีอยู่อย่างต่อเนื่อง และดูไม่มีทีท่าว่าจะหายไปในเร็ว ๆ นี้ แต่ถึงอย่างนั้น เราก็คงต้องใช้ชีวิตกันต่อไป อีกทั้งในส่วนของภาคเศรษฐกิจ และ
สังคม ก็จะต้องเร่งฟื้นฟู และขับเคลื่อนไปต่อให้ได้
เป็นโควิด-19 รักษาหายแล้ว แต่ทาไมยังป่วยอยู่ หลายคนมี
ข้อสงสัย เนื่องจากผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาหายแล้วบางราย ยังรู้สึกมี
อาการหลงเหลือต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งจะพบมากในผู้สูงอายุ ผู้ที่มี
ภาวะอ้วน หรือน้าหนักเกิน และผู้ที่มีโรคประจาตัว ซึ่งกลุ่มที่มีอาการ
อาจจะมีอาการตั้งแต่ 1 เดือน หรือมากกว่า 4-6 สัปดาห์ จะเป็นอาการที่
เรียกว่า Post Covid Syndrome หรือ Long COVID คือ อาการ
หลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19

Long COVID คืออะไร?
ลองโควิด (Long COVID) หรือ Post Covid-19 Syndrome คือ
ภาวะของคนที่หายจากโควิด -19 แล้วแต่ยังต้องเผชิญกับอาการที่หลงเหลือ
อยู่ เชื้ อ โควิ ด หายจากร่ า งกายไปแล้ ว แต่ บ างอาการกลั บ ไม่ ห ายไปด้ ว ย
อาการลองโควิ ด จะมี อ าการแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะคน เป็ น อาการที่ ไ ม่ มี
ลักษณะตายตัว สามารถเกิดขึ้น
ได้ทั่วร่างกาย ตั้งแต่ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด ทาให้ผู้ที่หายป่วยบางรายยังไม่สามารถ
กลับไปใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิม ซึ่งอาการลองโควิดมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 30-50% จากจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว โดยเฉพาะ
ผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรง บีบีซี อ้างข้อมูลของสานักงานบริการสุขภาพแห่งชาติของอั งกฤษ (National Health Service: NHS) รายงานว่า
Long Covid เป็นอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานกว่า 12 สัปดาห์ มักพบในผู้ป่วยอายุระหว่าง 35-49 ปี และอายุระหว่าง 50-69 ปี
ร้อยละ 20 ผู้ป่วยจะเข้าข่ายนี้ หลังจากรับเชื้อไปแล้ว 5 สัปดาห์

ผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และมีภาวะปอดอักเสบรุนแรง
ผู้ที่มีโรคประจาตัว
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วน
เพศหญิงมีความเสี่ยงกว่าเพศชาย

อาการที่พบบ่อยหลังการติดเชื้อโควิด-19
เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม
อ่อนเพลีย
ปวดเมื่อยตามตัว ปวดตามข้อ
กล้ามเนื้อไม่มีแรง
ไอเรื้อรัง
www.mrp.co.th
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กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นภาวะ Long COVID
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การรับรสและได้กลิ่นผิดปกติ
รู้สึกเหมือนมีไข้
ปวดศีรษะ มึนศีรษะ
นอนไม่หลับ

ความจาไม่ดี ไม่มีสมาธิ
มีภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า เครียด
ใจสั่น แน่นหน้าอก
ท้องเสีย ท้องอืด

สาเหตุที่เกิด Long COVID
ภาวะลองโควิดยังไม่มีสาเหตุที่แน่
ชั ด แต่ ส ามารถท าให้ เ กิ ด ความผิ ด ปกติ กั บ
ร่างกายและจิตใจของผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19
ได้ จึ ง แนะน าให้ ห มั่ น สั ง เกตและประเมิ น
ร่ า งกายตั ว เองอยู่ เ สมอหลั ง จากหายป่ ว ย
หากพบอาการผิ ด ปกติ ค วรไปพบแพทย์
โดยเร็ว เพื่อตรวจประเมินสภาพร่างกาย รับ
การรั ก ษาและวางแผน การ
ฟื้ น ฟู ร่ า ง ก า ย ที่ เ ห ม า ะ ส ม
เนื่ อ งจากอาการดั ง กล่ า วอาจ
เกิดขึ้นระยะยาวและส่งผลกระทบ
ต่อชีวิต ประจาวัน และหากปล่อยไว้นานก็อาจเป็นอันตรายได้
ผู้ที่หายจากโควิด-19 นอกจากการหมั่นสังเกตความผิดปกติแล้ว การตรวจร่างกายเป็นประจาตามคาแนะนาของแพทย์ก็เป็นเรื่องที่สาคัญ
ไม่แพ้กัน เพราะจะช่วยให้รู้ทันความผิดปกติที่เกิดขึ้นและสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม
การตรวจเช็คแต่เนิ่นๆ หากพบความผิดปกติที่สามารถแก้ไขหรือรักษาได้ ก็จะช่วยให้ระยะเวลาที่มีความผิดปกตินั้นสั้นลง หรือ
โอกาสที่จะฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้ มีสูงขึ้น
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