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FAN CASING
เป็ นอีกหนึง่ ผลงานที่ บริษัท เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริง่ จากัด ของเราได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าชัน้ นาในทวีปยุโรปให้เป็ นผูผ้ ลิ ต
“FAN CASING” ซึ่งเป็ นอุปกรณ์สาหรับการทดสอบ Aerodynamics ของรถ Formula One ที่มีขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร
ยาว 16 เมตร และมีนา้ หนักประมาณ 200 ตัน ดังนัน้
ในส่ ว นของขั้น ตอนและกระบวนการผลิ ต เราได้
เลือกใช้เครื่องจักร และเทคโนโลยีขนั้ สูงสุดเพื่อให้ได้
ตามมาตรฐานที่กาหนด และมีความปลอดภัยสูงเมื่อ
นาไปใช้งานจริง

Always being your partner

เราได้ให้ความใส่ใจในทุกขัน้ ตอนการผลิต
โดยเริม่ ตัง้ แต่การวางแผนงาน การจัดเตรียมวัสดุ การ
เชื่ อ มประกอบ การควบคุม แนวเชื่ อ ม ให้แ ข็ ง แรง
รวมทัง้ งานแมชชีน ต้องมีความแม่นยาเที่ยงตรงสูง
เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่า งานที่ผลิตออกมา มีประสิทธิภาพ
และคุณ ภาพเป็ น ที่ พึง พอใจต่ อ ความต้อ งการของ
ลูกค้าและผูใ้ ช้งาน

www.mrp.co.th

MRP ENGINEERING CO.,LTD.
“5 เครือ่ งมือวัดพื้นฐาน(Dimension)ที่ควรมี”

เมื่ อ กล่ า วถึ ง เครื่ อ งมื อ วั ด ( Dimension)
ใน
ภาคอุตสาหกรรม ในขัน้ ตอนการผลิตจาเป็ นต้องใช้เครื่องมือวัด
ที่มีความถูกต้อง (Accuracy) และความเที่ยงตรง (Precision)
โดยเมื่อนาไปใช้งานในการวัดขนาดหรือค่าที่ตอ้ งการ ค่าที่แสดง
ออกมาเป็ นตัวเลขบนเครื่องมือวัดเหล่านีต้ อ้ งมีความเชื่อถือได้
เพื่อรักษามาตรฐานของการผลิตเอาไว้
เครื่ อ งมื อ วัด ในงานอุต สาหกรรมถูก พัฒ นามาเป็ น
เครื่องวัดที่มีการแสดงค่าโดยใช้ส เกลและมีเข็มชี ้ หรือเรียกว่า
เครือ่ งวัดระบบอนาล็อก หรือ Analog Instrument ซึง่ ใช้มาอย่าง
ยาวนาน และได้ถูก พัฒ นาต่อ เนื่ องให้หลายรู ป แบบแสดงค่า
ออกมาเป็ นระบบตัวเลขบนหน้าจอระบบดิจิทลั หรือที่เรียกว่า
Digital Instrument
บทความนีจ้ ะนาเสนอ 5 เครื่องมือวัดพืน้ ฐาน ที่ คุณ
ต้อ งท าความรู จ้ ัก และควรมี ไว้ใ นภาคอุต สาหกรรม เพื่ อ เป็ น
พืน้ ฐานของการผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพและช่วยควบคุมการผลิต
ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
เลือกซื้อเครือ่ งมือวัดอย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งาน
สาหรับการเลือกซือ้ เครื่องมือวัดโดยพืน้ ฐานแล้วต้อง
คานึงถึงการใช้งานก่อน โดยให้พิจารณาว่าเครื่องมือวัดชนิดใด
เหมาะกับงานของคุณบ้าง และจากนัน้ ให้คานึงมาตรฐานการวัด
ว่ า มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มากน้อ ยเพี ย งใด นอกจากนี ้แ ล้ว ยัง มี
ข้อแนะนาอีก 4 ข้อที่คณ
ุ ต้องทราบก่อนทาการตัดสินใจเลือกซือ้
เครือ่ งมือวัดพืน้ ฐาน
1. เชื่อถือได้ (Reliability)
ความน่า เชื่ อ ถื อ เป็ น ปั จ จัย หลัก ของการเลือกซื อ้ เครื่อ งมื อ วัด
เนื่ อ งจากเครื่ อ งมื อ วัด จะแสดงค่ า ที่ ค นไม่ ส ามารถค านวณ
ออกมาได้ดว้ ยตาเปล่า จึ งต้อ งอาศัยการใช้ง านเครื่องมือ วัด
เพื่อให้ได้คา่ ที่เชื่อถือได้

2. ความไวในการวัด (Sensitivity)
เครือ่ งมือวัดบางชนิดจาเป็ นต้องให้ค่าการอ่านในทันทีทนั ใดเช่น
เครือ่ งวัดอุณหภูมิที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงทันทีเมื่ออุณหภูมิแวดล้อม
เปลีย่ นแปลง หรือเครื่องมือวัดที่ทางานโดยระบบดิจิทลั ก็ตอ้ งมี
การให้คา่ ตัวเลขอย่างรวดเร็วในขณะที่ทาการวัด
3. ความถูกต้อง (Accuracy)
แม้ว่าเครื่องมือวัดแต่ละชนิดจะให้ค่าออกมาตามการวัด แต่ตวั
เลขที่ได้อาจไม่มีความถูกต้อง ซึง่ เกิดจากความคลาดเคลื่อน ทา
ให้ได้ตวั เลขที่ไม่แน่นอนหรือตัวเลขที่ผิดพลาดไปจากที่ตอ้ งการ
ดังนัน้ เครื่องวัดที่มีมาตรฐานควรให้ค่าตัวเลขที่ตรงตามความ
เป็ นจริงและมีความถูกต้อง
4. ความเที่ยงตรง (Precision)
ความเที่ยงตรงของเครื่องวัดเป็ นการแสดงค่าการวัดออกมา ให้
ได้คา่ ตามเดิมทุกครัง้ ที่ทาการวัดกับอุปกรณ์หรือระบบที่ตอ้ งการ
วัด

5 เครือ่ งมือวัดพื้นฐานที่ควรมีในภาคอ ุตสาหกรรม
ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)
เป็ น เครื่ อ งมื อ วัด ความละเอี ย ดที่ ส ามารถวัด ได้ทั้ง
ความกว้า ง ยาว หรือ ความหนาของวัต ถุ ที่ มี ข นาดเล็ก และ
ต้ อ งการ ความละเอี ย ดสู ง โดยพื ้น ฐานการท างานของ
ไมโครมิเตอร์ อาศัยหลักการเคลื่อนที่ตามเส้นรอบวงของเกลียว
แล้ว แสดงผลจากระยะที่ เ คลื่อนไปได้อ อกมาเป็ น ตัว เลขของ
ขนาดวัตถุที่ทาการวัด

ปั จ จุ บัน นี ไ้ มโครมิ เ ตอร์มี ก ารออกแบบให้สามารถใช้ง านได้
หลากหลายลักษณะ เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึน้ โดย
แบ่งตามชนิดของไมโครมิเตอร์ตามระบบการทางานได้เป็ น 2
ชนิดได้แก่ ไมโครมิเตอร์ระบบสเกล กับไมโครมิเตอร์ระบบดิจิทลั
(Digimatic Micrometer)
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คาลิปเปอร์ (Caliper)
เป็ นเครื่ อ งมื อ วัด พื ้น ฐานมี ก ารใช้ง านมากที่ สุด ใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้สาหรับวัดขนาดทางด้านมิติ ที่ให้ความ
ละเอียดในการวัดเป็ นค่าตัวเลขออกมาเป็ นหน่วยมิลลิเมตรและ
นิว้ และสามารถใช้วดั ได้หลากหลายลักษณะรวมอยูใ่ นเครือ่ งมือ
ชิน้ เดียวทัง้ ขนาด ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง รวมถึงความลึก
ของวัสดุ
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ของวัตถุก่อนทาการกลึง ตรวจสอบความเที่ยงศูนย์ ตรวจสอบ
ความขนาน ตรวจสอบขนาด และวัดความเยือ้ งศูนย์

ในปั จ จุบันไดอัลเกจได้ร ับ การจ าแนกออกเป็ น 2 ชนิ ดตาม
หลักการทางาน ได้แก่ ไดอัลเกจระบบสเกลอนาล็อก และไดอัล
เกจระบบดิจิทลั (Digimatic Indicator)

ไฮเกจ (Height Gauge)
เป็ นเครื่องมือวัดขนาดความสูงสาหรับงานโมเดลหรืองานร่าง
แบบ (Lay-out) ก่อนทาการผลิตจริง โดยที่ผทู้ าการวัดสามารถ
ขีดรอยเพื่อกาหนดระยะ ขนาด
หรือความสูง บนผิวงานได้ดว้ ย
เหล็กบาก สามารถใช้งานคู่กับ
โ ต๊ ะ ร ะ ดั บ ห รื อ แ ท่ น ร ะ ดั บ
(SurfacePlate)เพื่อให้ได้ระนาบ
ผิว อ้า งอิ ง ในการวัด ในปั จ จุบัน
ไฮเกจมี ลั ก ษณะเฉพาะของ
โครงสร้างและระบบการทางาน
โดยถูกแบ่งออก 3 ชนิด ได้แก่ เวอร์เนียไฮเกจ ไดอัลไฮเกจ และ
ดิจิทลั ไฮเกจ (Digimatic Height Gage)
ไดอัลเกจ (Dial Gauge)
หรื อ นาฬิ ก าวัด เป็ นเครื่ อ งมื อ วัด ที่ มี ห น้า ปั ด คล้า ย
นาฬิกา โดยจะแสดงค่าการวัดจากการเคลื่อนที่ของเข็มที่ติดตัง้
บนหน้าปั ดเมื่อวางหัวสัมผัสของเครื่องวัดบนวัตถุ ใช้สาหรับวัด
ความเป็ นระนาบ ความขนาน ระยะเยือ้ งศูนย์ เช่น วัดหาศูนย์

ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ (Dial Test Indicator)
นาฬิ ก าวัด ที่ เ หมาะกั บ งานวัด
แบบเปรียบเทียบพืน้ ที่แคบ มีหวั
สั ม ผั ส วั ด แ ล ะ แ ก น วั ด เ ป็ น
ลักษณะคานยื่นออกมาจากชุด
นาฬิ ก าวัด เพื่ อ ท าการวัด และ
ตรวจสอบ มี ค่ า ความละเอี ย ด
และความถูกต้องสูงเครือ่ งมือวัดนีเ้ หมาะกับงาน เช่น ตรวจสอบ
ความเรียบ ตรวจสอบความขนาน วัดความเยือ้ งศูนย์ และวัด
ขนาด
ในปั จ จุ บัน มี ก ารพัฒ นาทางด้า นเทคโนโลยี ท าให้
เครื่องมือวัดต่างๆ ใช้งานได้ง่าย มีความน่าเชื่อถือ และความ
เที่ยงตรงสูง ซึ่งนอกจากเครื่องมือวัด 5 ชนิดที่ทางเราแนะนา
ให้กับคุณแล้ว ยังมีเ ครื่องมือวัดพื น้ ฐานชนิดอื่น ที่แตกต่างไป
ตามประเภทของอุต สาหกรรมที่คุณสามารถเลือกใช้ได้อย่า ง
เหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากนี ้ การเลือกใช้เครื่องมือวัด
พืน้ ฐานควรคานึงถึงมาตรฐานการรองรับของเครื่องมือวัด ที่ให้
ผลลัพธ์การวัดที่ถูกต้องและเชื่ อถื อได้ของเครื่องมือที่เลือกใช้
เพื่อเป็ นพืน้ ฐานของการควบคุมการผลิตให้มีคณ
ุ ภาพอยูเ่ สมอ
ขอบคุณข้อมูล https://www.sumipol.com
https://www.sumipol.com/kn
owledge/5-measurementtools/
https://www.sumipol.com/knowledge/5-measurement-tools/
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นอกจากนีย้ งั ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและให้
ค่าที่แม่นยา เหมาะกับงาน เช่น งานกลึง งานประกอบชิน้ ส่วน
โดยในปั จจุบนั มีคาลิปเปอร์ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอยู่ 3 ชนิด
ได้แก่ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไดอัลคาลิปเปอร์ (Dial Caliper) และ
ดิจิทลั คาลิปเปอร์ (Digimatic Caliper)
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“MRP ACTIVITY”
How to operate a Forklift Safely
รถโฟล์ค ลิ ฟ ท์ นับ เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน อ านวยความสะดวกให้ กั บ
ผู้ป ฏิ บั ติ ง านและผ่ อ นแรงในการยกขนสิ น ค้า เรื่ อ งความ
ปลอดภัย เป็ นเรือ่ งแรกที่ผใู้ ช้ควรคานึงถึง อบรมโฟล์คลิฟท์ เป็ น
สิง่ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามกฎหมายในปั จจุบนั ทัง้ นีเ้ นื่องจาก
รถยก หรือ รถโฟล์คลิฟท์ (forklift truck) มีบทบาทสาคัญต่อ
อุต สาหกรรมต่า งๆ ไม่ว่า จะเป็ น การเคลื่อ นย้า ยหรือ จัด เรีย ง
สินค้าที่มีนา้ หนักมาก
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บริษัท เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ได้ตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงได้จัดอบรม
การปฏิบัติงานโดยการใช้รถโฟร์คลิฟในการยก-ขนถ่ายสินค้า
เรียนรูว้ ิธีการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกต้อง รวมถึงข้อปฏิบตั ิ
เพื่อความปลอดภัย ในการทางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพและ
ศักยภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
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ไม่ใช่เรือ่ งปกติที่จะปล่อยทิ้งไว้ได้
เครียด หงุดหงิด เบื่อ เรากล้าพูดเลยว่า 3 สิ่งนีอ้ าจกลายเป็ นคาพูด
ติดปากของคนทางานออฟฟิ ศยุคนีไ้ ปแล้ว จนหลายๆ คนคิดว่ามัน
เป็ นเรื่ อ ง
ป ก ติ ที่
คนทางาน
ก็ ต้ อ ง
เ ค รี ย ด
บ้ า ง มี
ปั ญ หาให้
หงุ ด หงิ ด
กวนใจ ทั้งจากงาน เพื่อนร่วมงาน แม้แต่เรื่องของเจ้านาย แต่ถา้
ในช่วงชีวิตหนึ่งคุณไม่รูส้ กึ ไม่เครียดเลยก็ดจู ะผิดปกติเกินไป ขึน้ อยู่
ที่ว่าคุณจัดการความเครียดเหล่านัน้ ได้หรือไม่ จัดการปั ญหานัน้ ได้
เหมาะสมหรือ ไม่ หากทาได้ ความเครียดที่เกิดขึน้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่
น่ากลัว

อาการแบบไหนที่ค ุณกาลังเผชิญ?
หงุดหงิด เหวี่ยงวีนใส่คนใกล้ตวั แบบไม่รูต้ วั
รูส้ กึ เบื่องานเหลือเกิน
อยู่ๆ ก็ทอ้ งอืดแบบไม่มีสาเหตุ อาหารไม่ย่อย
ปวดท้องเหมือนเป็ นโรคกระเพาะอาหาร
ท้องผูกสลับท้องเสียแบบไม่มีสาเหตุ
ปวดกล้ามเนือ้ ปวดหลัง
บางคนมีผ่ืนขึน้ ตามตัวคันคะเยอเหมือนเป็ นลมพิษ
บางครัง้ อาจมีช่วงนอนไม่หลับติดกันหลายๆ คืน
ชอบดึงผม กัดเล็บ เมื่อเครียดแล้วอยากดื่มแอลกอฮอล์
หรือสูบบุหรี่
ถ้าคุณมีอาการเหล่านีส้ กั 2- 3 อย่าง คุณอาจกาลังโดนโรคเครียด
เล่นงานอยู่ และหากปล่อยให้ตัวเองมีความเครียดเรือ้ รัง อาการ
ต่างๆ ข้างต้นอาจรุ นแรงขึน้ โดยเฉพาะผลกระทบทางร่างกาย เช่น
โรคกรดไหลย้อ น ล าไส้แ ปรปรวน ปวดศี รษะไมเกรน ความดัน
โลหิตสูง หากปล่อยให้กระทบร่างกายไปนานๆ อาจเกิดโรคร้าย
อย่างมะเร็งได้ในระยะยาว

รักษาตามอาการคือปลายเหต ุ...ต้องแก้ที่ “ต้นเหต ุ”
หากว่าคุณรู ต้ ัวว่ากาลังอยู่ในภาวะโรคเครียดจริงๆ จน
เกิดอาการทางร่างกายสารพัด แนะนาให้รีบพบแพทย์เพื่อหยุดโรค
เครีย ดไม่ ใ ห้รุ น แรงมากไปกว่ า เดิ ม แพทย์จ ะท าการรัก ษาตาม
อาการทางร่ายกายที่เกิดขึน้ เช่น ให้ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร

ยาคลายกล้า มเนือ้ หรือ ยาแก้ป วด รวมถึง ยากลุ่ม คลายเครีย ด
เพื่อให้พกั ผ่อนได้ดีขนึ ้ และลดอาการเครียดลง แต่ส่งิ สาคัญคือต้อง
แก้ไขที่ตน้ เหตุของความเครียด ไม่ว่าจะจากงาน ความสัมพันธ์
หรือ ปั ญ หาการเงิ นใดๆ ก็ ต าม ซึ่ง แน่ นอนว่ า การใช้ชี วิต อาจไม่
สามารถเลี่ยงความเครียดได้ ดังนัน้ การเลือกรักษาด้วยการทาจิต
บ าบัด ควบคู่ไ ปกับ การใช้ชี วิ ต อาจเป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ง ซึ่ง นัก
บาบัดหรือนักกิจกรรมจะช่วยคุณจัดการกับความเครียดข้างในได้
อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทริคง่ายๆ รับมือโรคเครียดแบบสร้างสรรค์กนั
ฝึ กสมาธิโดยการกาหนดลมหายใจเข้า-ออก สูดลมหายใจ
เมื่อรูส้ กึ ว่าตัวเองเครียด ให้ลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆ จากนัน้ ปล่อย
ลมหายใจออกช้าๆ ทาซา้ กัน 5 ครัง้ ร่างกายจะได้รบั ออกซิเจนเข้าสู่
ปอดและเลือดทาให้สมองปลอดโปร่ง
ฟั งเพลงโปรด จะช่ ว ยลดความดันเลื อดและลดระดั บ
ฮอร์โมนคอร์ติ ซ อล (Cortisol) ที่ ร่ างกายหลั่ง ออกมากเพราะ
ความเครียด
ยืดเส้นยืดสาย เริ่มจากการเหยียดเท้า แขน และขา ต่ อ
ด้วยนวดเบาๆ ช่วงคอ บ่า และไหล่ จะช่วยให้ร่างกายรู ส้ ึกผ่อนคลาย
และคลายเครียดได้

หัวเราะ เพียงเปล่งเสียงหัวเราะออกมาดังๆ ร่างกายจะ
กระตุน้ ให้สมองหลั่งเอนเดอร์ฟิน (Endorphins) ออกมา ก็สามารถ
ช่วยคลายเครียดได้
กอดใครสักคนแน่นๆ ไม่เชื่อก็ตอ้ งเชื่อว่าอ้อมกอดของคนที่
เรารู ส้ ึกไว้ใจ ช่วยลดความเครียดได้เพราะร่างกายจะหลั่งสารออกซิ
โตซิน(Oxytocin)และโดพามีน(Dopamine) ออกมาลดระดับฮอร์โมน
คอร์ติซอล(Cortisol) ตัวการความเครียดนั่นเอง
สรุปว่าความเครียด ถือเป็ นภัยเงียบที่ทาให้เกิดโรคมะเร็งโดย
ไม่รูต้ ัว แต่ถา้ เรารู จ้ ักเปลี่ยนมุมมอง ปรับวิธีคิด ยอมปล่อยเรื่อง
เครียดๆ ไปบ้าง ก็จะส่งผลดีต่อตัวเองทั้งด้านสุขภาพกายและใจ
ห่างไกลจากโรคร้ายอย่าง มะเร็งได้ดว้ ย
ขอบคุณข้อมูล https://www.paolohospital.com , http://www.healthy1999.com
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