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“Machine Introduction”
TOSHIBA 5- FACE VERTICAL PRECISION MILLING MACHINE MPC 46100-B
Technical Specification
แกน X = 10,500 mm.
แกน Y = 5,400 mm.
แกน Z = 1,100 mm.
แกน W = 2,300 mm.
ขนาดโต๊ะ 3,500 x 10,000 mm.
รับน้ าหนักงานได้สูงสุด 40 ตัน
ขึ้นงานได้ W4,600 x L10,500 x H3,150 mm.
Spindle Speed 4 - 4,000 รอบ/นาที

Right Angle Head
เปลี่ยนองศาอัตโนมัติได้ละเอียด
ที่ 1 องศา (B Axis)

Extension Milling Head
ความยาว 545 mm.

TOSHIBA 5-FACE
 Structural & Spindle ออกแบบโครงสร้างและ Spindle ให้แข็งแรง เพื่อให้เกิดกาลังสู งสุ ดในการทางาน
 High Accuracy ในการเคลื่อนที่ของแกนเพื่อทาการ ควบคุมความละเอียดที่ +- 0.01 mm./1,000 mm.
 5-FACE Machining Software เป็ นความทันสมัยและช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทางานง่ายขึ้น ด้วย 5-FACE Software
โดยที่ระนาบและ Coordinate จะถูกปรับโดยอัตโนมัติเมื่อเรี ยกใช้ Function 5-FACE ที่สาคัญ ช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ตั้งงานเพียงครั้งเดียวก็สามารถ Machine ได้ถึง 5 หน้า ลดความผิดพลาดและลดจานวนการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน
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“ว่าด้วยเรื่องเครื่องกลึงและลักษณะงานกลึง”
เครื่ องกลึง (Lathe) เป็ นเครื่ องจักรกลที่มีความสาคัญมาก มีใช้กนั ตั้งแต่ยคุ ต้น ๆ เป็ นเครื่ องมือกลประเภทแปรรู ป
โลหะทรงกระบอกเป็ นหลัก สาหรับกลึง เจาะ คว้านรู ได้มากมาย เพื่อผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องจักรเครื่ องยนต์กลไกต่าง ๆ
สาหรับงานผลิตและงานซ่อม งานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนต้องมีเครื่ องกลึงเป็ นหลัก เครื่ องกลึงจึงได้ชื่อว่า ราชา
เครื่ องกล (The King of all Machines)

ชนิดของเครื่องกลึง

เครื่องกลึงเทอร์ เรท (Turret Lathe)
เป็ นเครื่ องกลึงที่มีหวั จับมีดตัดหลายหัว เช่น จับมีดกลึงปากหน้า มีดกลึงปอกมีดกลึงเกลียว จับดอกเจาะยันศูนย์ เป็ น
ต้น ทาให้การกลึงงานที่มีรูปทรงเดียวกันและมีจานวนมาก ๆ ได้อย่าง รวดเร็ ว เช่น การกลึงเกลียว การบูช๊ เป็ นต้น
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เครื่องกลึงยันศูนย์ (Engine Lathe)
เป็ นเครื่ องกลึงที่มีความเร็ วรอบสู ง ใช้กลึงงานได้หลายขนาดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใหญ่เกินไปและกลึงงานได้หลาย
ลักษณะ นิยมใช้ในโรงงานทัว่ ๆ ไป
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เครื่องกลึงตั้ง (Vertical Lathe)
เป็ นเครื่ องกลึงที่ใช้ในงานกลึงปอก งานคว้านชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น เสื้ อสู บ เป็ นต้น
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เครื่องกลึงหน้ าจาน (Facing Lathe)
เป็ นเครื่ องกลึงที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น ล้อรถไฟ เพลาเรื อส่ งกาลัง เพลาลูกบดอัด เป็ นต้น

……………………………………
ขอบคุณข้อมูลจาก: http://machinetoolsintroduction.blogspot.com/p/4.html
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ลักษณะงานกลึง
งานกลึงปาดหน้ า

งานกลึงโค้ ง

งานกลึงปอกผิว

งานกลึงขึน้ รู ป

งานกลึงเกลียว

งานกลึงคว้ านรู

งานกลึงเรียว

งานกลึงตกร่ อง
……………………………………
ขอบคุณแหล่งที่มา: ie.eng.cmu.ac.th › eLearning
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งานเจาะรู
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เที่ยวพระนครศรีอย ุธยา

1 ไหว้โบสถ์มหาอ ุด
เที่ยวชมโบสถ์ที่ไม่มชี อ่ งประตูและหน้าต่าง เชือ่ ว่าจะ
ป้องกันศาสตราวุธและอาคม สามารถอุดและทาให้อยู่ยงคง
กระพัน ปัจจุบนั ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วเพราะบางวัดได้เจาะ
อุโบสถทาเป็ นช่องประตูและหน้าต่างแล้ว ไปชมโบสถ์มหาอุด
นีไ้ ด้ ที่วดั พุทไธศวรรย์ และวัดตึก

2

ไหว้พระชมความงาม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

3
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นอกจากความงดงามของพระพุทธรูป พระ
ประธานในอุโบสถแล้ว ความงดงามวิจิตรของภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภายในวัด ยังเป็ นสือ่ สะท้อนศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาได้เป็ นอย่างดี เช่นภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในวัดสุวรรณดาราราม วัดประดูท่ รงธรรม วัดพนัญ
เชิง วัดหน้าพระเมรุ วัดกษัตราธิราช และวัดเชิงท่า ยังมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่า ที่รอให้เราไปเที่ยวชมกัน

ไหว้พระนอน

อยุธยามีพระนอนมากมาย ที่เมือ่ ไปสักการะแล้ว
หลายคนอาจตืน่ ตะลึงกับความงามและเสน่หม์ นต์ขลังภายใน
อาเภอพระนครศรีอยุธยา มีวดั ใหญ่ชยั มงคล วัดโลกยสุธา
วัดสามวิหาร วัดพุทธไธศวรรย์ วัดธรรมิกราช วัดเสนา
สนาราม วัดพนมยงค์ ส่วนอาเภออื่นๆ เช่น วัดสะตือ วัดไม้
รวก อาเภอท่าเรือ วัดพิกลุ อาเภอบางบาล วัดสุวรรณเจดีย์
อาเภอมหาราช และวัดบางปลาหมอ อาเภอเสนา
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ไหว้พระราชานุสาวรีย ์

เพื่อระลึกถึงพระปรีชาสามารถและคุณงามความดี
ของกษัตริยแ์ ต่ละพระองค์ที่ทรงกอบกูร้ กั ษาบ้านเมืองไว้ ที่
พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระเจ้าอู่ทอง พระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระสุริโยทัย พระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระ
นเรศวรมหาราช (ทุ่งภูเขาทอง) พระราชานุสาวรียส์ มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช วัดใหญ่ชยั มงคล และพระราชานุสาว
รียพ์ ระเจ้าตากสินที่วดั พิชยั สงคราม และวัดพรานนก
อาเภออุทยั

5 ชมพระราชวัง
อลังการการสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปั ตยกรรม
อันวิจิตรบรรจง ที่สะท้อนถึงฝี มือและความฉลาด
ในเชิงช่างยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาที่พระราชวังบาง
ปะอิน พระราชวังโบราณหรือพระราชวังหลวงและ
พระราชวังจันทรเกษม

6 เที่ยวพิพิธภัณฑ์
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รูจ้ กั อดีตของอาณาจักรอยุธยา เรียนรู้
ประวัตศิ าสตร์ผา่ นการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ที่มอี ยู่หลายแห่ง
เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติจนั ทรเกษม สถาบันอยุธยาศึกษา
ศูนย์ศึกษาประวัตศิ าสตร์อยุธยา พิพธิ ภัณฑท้องถิ่น อาเภอ
บ้านแพรก พิพธิ ภัณฑ์เรือไทย และพิพิธภัณฑ์ลา้ นของเล่น
เกริกยุน้ พันธ์
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7
ตามรอยประวัติศาสตร์ ช ุมชน
ชาวต่างชาติสมัยอยธุ ยา แวะเที่ยวตลาด
เพลิดเพลินกับแหล่งภ ูมิปัญญา
ตามรอยประวัตศิ าสตร์ที่หมูบ่ า้ นโปรตุเกส หมูบ่ า้ น
ญี่ปุ่นและหมูบ่ า้ นฮอลันดา แวะเที่ยวตลาดทัง้ ตลาดบกและ
ตลาดนา้ เช่นตลาดนา้ กรุงเก่าวัดท่าการ้อง ตลาดนา้ อโยธยา
ตลาดหัวรอ ตลาดโก้งโค้ง อาเภอบางปะอินและตลาดลาด
ชะโด อาเภอผักไห่ เที่ยวชมศิลปหัตถกรรมที่ยงั คงอยู่ การ
สืบทอดวิถีการดารงชีวิตและภูมปิ ั ญญาของคนไทยสมัย
โบราณก่อให้เกิดเป็ นงานสร้างสรรค์ตา่ งๆ เช่น การทามีด
อรัญญิก อาเภอนครหลวง การทาตุก๊ ตาชาวบ้าน อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา ชมงานศิลปาชีพที่ ศูนย์ศิลปาชีพบาง
ไทรฯ อาเภอบางไทร การทาดอกไม้จากต้นโสน การสานปลา
ตะเพียนใบลาน และการทาหัวโขนของหม่อมหลวงพันสวัสดิ์
ศุขสวัสดิ

ล่องเรือรอบเกาะเมือง นัง่ ช้างหรรษา
8
ขี่จกั รยานพาเพลิน
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ล่องเรือรอบเกาะเมือง เพือ่ ชมทัศนียภาพและวิถี
ชีวิตความเป็ นอยู่ของผูค้ นริมฝัง่ นา้ เจ้าพระยา และแม่นา้ ป่ า
สัก หากใครที่ชนื่ ชอบธรรมชาติ ต้องการท่องเที่ยวสไตล์
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ก็สามารถเลือกสรรได้ เช่น การนัง่
ช้างชมเมืองโบราณ แถมยังได้สมั ผัส วิถชี วี ิตของช้างไทย
อย่างใกล้ชดิ และอีกหนึง่ ทางเลือก คือการปัน่ จักรยานเพื่อ
เที่ยวชมโบราณสถาน
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MRP ENGINEERING เข้าร่วมงาน “MATALEX 2019”
งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพในการผลิต เปิ ดโลกทัศน์ใหม่ครบครันและ
หลากหลายทางเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่จะนาธุรกิจไปสูอ่ ีกระดับ ในช่วง วันที่ 20–23 พฤศจิกายน
2562 ที่ ไบเทค บางนา ประเทศไทย
ดังนัน้ จึงถือโอกาสเรียนเชิญลูกค้าทุกท่าน มาร่วมงาน METALEX 2019 และเยี่ยมชมบูธ ของบริษทั ฯ
ตัง้ อยู่ Hall 100, Booth No.AX35 เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่ง ในการผลิต เช่นเดียวกับเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจการผลิตของท่าน ด้วยความครบครันและหลากหลาย ทางเทคโนโลยีของเครื่องจักรขนาดใหญ่
สาหรับการผลิต ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ รวมทัง้ เทคโนโลยีขนั้ สูง สาหรับการประกอบชิ้นงานต่างๆ เข้า
ด้วยกัน อีกทัง้ ยังมีเทคโนโลยี สาหรับส่งเสริมกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
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แล้วพบกัน ในงาน METALEX 2019 วันที่ 20–23 พฤศจิกายน 2562 นี้
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