
 

 

 

 

 

รูปท่ี1 วิวัฒนาการของโมเดลผลิตภัณฑอุปกรณNC“OSP” 

 

บริษัทโอคุมากอตั้งในปพ.ศ.2441ในฐานะของผูผลิตเครื่องจักร 

แมชชีนทูล  หลังจากนั้นไดเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีNCกอนบริษัท 

อื่น และในปพ.ศ.2506 อุปกรณNC“ซีรียOSP”ของโอคุมาจึงได 

ถือกําเนิดขึ้น ปนี้เปนปที่ระลึกในการครบรอบ50ป การที่สามารถ 

มีจนถึงวันนี้ไดก็เพราะการสนับสนุนจากหลายๆทาน จึงขอขอบ 

คุณจากใจ ณ ที่นี้ 

บริษัทโอคุมาขยายขอบเขตกิจการไปยังอุปกรณNCทั้งๆที่เปน 

ผูผลิตเครื่องจักรแมชชีนทูลก็เพราะวาปรัชญาบริษัทในเรื่อง 

“Total Responsibility (ความรับผิดชอบทั้งหมดผูเดียว)” เรา 

จะแบกรับ“การบริการการสรางสรรคผลิตภัณฑ”อยางรับผิดชอบ 

และคิดอยากจะนําเสนอบริการที่ดีที่สุดที่ยังไมมีในโลกนี้ จึงได 

ทําการพัฒนาอุปกรณNCอยู 

นอกจากนี้ยังมี“ปรัชญาของคาสัมบูรณ”ซึ่งไมยอมการประนี 

ประนอม โดยคิดวาควรจะวัดประเมินดวยคาสัมบูรณไมใชคา 

เทียบเคียง เราจึงไดพัฒนาอุปกรณNCซึ่งเหนือกวาปจจุบันที่ 

บริษัทอื่นไมมีอยางตอเนื่อง 

เมื่อมองยอนกลับไป50ปที่ผานมา ก็จะเปนดังที่แสดงในรูปที่1 

ในปพ.ศ.2506 เราประสบความสําเร็จในการพัฒนาอุปกรณNC 

ในตอนนั้นสวนใหญเปนอุปกรณNCสําหรับกําหนดตําแหนงซึ่ง 

ใชวงจรไฟฟา Hard wired ตั้งแตชวงปพ.ศ.2523,ดวยวิวัฒนา- 

การของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทําใหสามารถควบคุมระดับสูง 

ที่ซับซอนได,โอคุมาจึงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวมการ 

ออกแบบเครื่องจักรและการควบคุมไฟฟาเขาดวยกัน แลวสราง 

เทคโนโลยีซึ่งรวมเครื่องจักรและไฟฟาเขาดวยกันมากมาย เชน 

ระบบดิจิทัลเซอรโวที่แมนตรงสูงบนเครื่องจักรที่แข็งแกรงสูงขึ้น 

กวาเดิม,เทคโนโลยีควบคุมNCความเร็วสูงซึ่งทําใหสามารถขึ้น 

รูปแมพิมพไดดวยความแมนตรงสูงและความเร็วสูง,เทคโนโลยี 

ชดเชยการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความรอนฯลฯ 

ตั้งแตชวงปพ.ศ.2533 อินเตอรเน็ตทําใหการพัฒนาเน็ตเวิรค 

แพรหลาย บริษัทโอคุมาไดเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวม 

เครื่องจักรและไฟฟาเขาดวยกัน แลวสรางเทคโนโลยีที่รวม 

เครื่องจักร,ไฟฟาและสารสนเทศเขาดวยกันซึ่งควบคุมขอมูล 

โรงงานทั้งหมดเชนเฝาดูสภาวะของเครื่องจักรแตละเครื่อง, 

การประสานกับระบบควบคุมการผลิต, การดาวนโหลด 

โปรแกรมผานอินเตอรเน็ต 

 

การพัฒนาและการเปล่ียนแปลงของNCซ่ึงสรางโดยผูผลิตเคร่ืองจักร
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รูปถายที่1 อุปกรณNC“OSP2000”ซึ่งใชคอมพิวเตอรขนาดเล็ก 

ตั้งแตปพ.ศ.2543เปนตนไป ดวยCNCซึ่งใชPCเปนฐาน ทําให 

สามารถใชงานแอพพลิเคชั่นซึ่งทํางานบนWindowsและสามารถ 

เพิ่มคุณสมบัติการขยายการใชงานโดยผูใชขึ้นมาก 

นอกจากนี้ เทคโนโลยีสรางสรรคความรูไดเพิ่มเขามาประสาน 

กับเทคโนโลยีเครื่องจักร・ไฟฟา・สารสนเทศ ทําใหเกิดการ 

พัฒนาฟงกชั่นปองกันการชนของเครื่องจักรลวงหนา,ฟงกชั่น 

คนหาเงื่อนไขขึ้นรูปที่เหมาะสมที่สุดฯลฯขึ้น จนถึงปจจุบันมี 

เทคโนโลยีอัจฉริยะ4ชนิดถูกพัฒนาขึ้นเปนผลิตภัณฑจริง 

แตละเทคโนโลยีของการออกแบบเครื่องจักร,การควบคุมไฟฟา, 

สารสนเทศ,ความรูอัจฉริยะไดวิวัฒนาการไปพรอมกับเวลาที่ 

เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้เทคโนโลยีซึ่งผสมผสานเทคโนโลยี 

ขางตนเขาดวยกันก็ไดรับการพัฒนา ในที่นี้จะขอแนะนํา 

เทคโนโลยีที่ไมเหมือนใครซึ่งโอคุมาภาคภูมิใจบางเทคโนโลยี 

รูปถายที่2 อุปกรณNC“OSP5000”ซึ่งติดตั้งฟงกชั่นโปรแกรมมิ่งเชิงสนทนา“IGF” 

 

＜การแนะนําเทคโนโลยีที่ไมเหมือนใคร＞ 

 ① คนหาตําแหนงสัมบูรณ（พ.ศ.2506 ～） 

ในตอนที่โอคุมาพัฒนาเครื่องจักร“OSP”เครื่องแรก ในวงการจะ 

ใช“วิธีนับเพิ่ม”ซึ่งเปนวิธีที่กําหนดตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งให 

เปน“จุดกําเนิด”แลวนับสะสมจํานวนพัลสไปพรอมกับการสง 

สัญญาณพัลสไปขับเคลื่อนมอเตอรจากตําแหนงนั้น แนนอนวา 

หากปดสวิตซNCการนับพัลสก็จะหายไป ดังนั้นเมื่อเปดสวิตซจึง 

จําเปนตองทําการ“กลับจุดกําเนิด”ซึ่งทําใหสวนที่เคลื่อนที่ได 

เคลื่อนที่กลับตําแหนงที่เจาะจง นอกจากนี้ยังมีปญหาที่หากการ 

นับพัลสผิดพลาดแลวเครื่องจักรก็จะถูกควบคุมทั้งๆที่ตําแหนง 

ผิดพลาดไปเชนนั้น 

ในทางตรงกันขาม“วิธีตรวจจับตําแหนงสัมบูรณ”ซ่ึงบริษัทโอคุมา 

พัฒนาและต้ังใจวาจะเปนวิธีท่ีใชต้ังแตเคร่ืองจักร“OSP”เคร่ืองแรก 

สามารถตรวจจับตําแหนงไดทุกท่ีของขอบเขตการเคล่ือนท่ีทันที 

ต้ังแตเปดสวิตซเคร่ืองดวยการตรวจจับสภาวะเชิงเคร่ืองกลของ 

ชุดเกียร ดังน้ันการทําการ“กลับจุดกําเนิด”ตอนเปดสวิตซไมจําเปน 

อีกตอไป และเน่ืองจากเปนการตรวจจับตําแหนงสัมบูรณดังน้ันการ 

ควบคุมเคร่ืองท้ังๆท่ีตําแหนงผิดพลาดก็จะไมเกิดข้ึน จึงสามารถ 

พูดไดวาเปนวิธีควบคุมซ่ึงเช่ือถือไดสูง 

 ② ซอฟตแวรที่เปลี่ยนแปลงได （พ.ศ.2515 ～） 

เครื่องจักรแมชชีนทูลถูกใชงานไมต่ํากวา10ปนับจากที่ซื้อ NCใน 

เวลานั้นจะเปน“Hard wired NC”ซึ่งสรางลอจิกควบคุมเชิงตัวเลข 

ดวยฮารดแวร ดังนั้นจึงไมสามาถเปลี่ยนฟงกชั่นที่ติดตั้งมาตั้งแต 

ตอนที่ซื้อได 

บริษัทโอคุมายึดคอนเซ็ปต“ซอฟแวรเปลี่ยนแปลงได”,พัฒนา 

“Soft wired NC”ซึ่งมีซอฟแวรควบคุมเชิงตัวเลขในคอมพิวเตอร 

ขนาดเล็กความเร็วสูงสําหรับNCซึ่งบริษัทเราพัฒนาขึ้นใหใชได 

จริงกอนบริษัทอื่น(รูปที่1) ดวยการเขียนลอจิกควบคุมเชิงตัวเลข 

ในซอฟแวรทําใหสามารถทําการควบคุมระดับสูงไดเชน ชดเชย 

สวนโคง,ชดเชยขนาดเครื่องมือ/Rของนอซเซิล,ไซเคิลอัตโนมัติ 

ตางๆ ทําใหฟงกชั่นระดับสูงกาวหนาไปมาก มีผลใหเครื่องจักร 

แมชชีนทูลNCถูกนําไปใชในโรงงานอยางจริงจังและมีผลชวย 

เพิ่มความสามารถในการผลิตเปนอยางมาก  

 ③ ฟงกชั่นโปรแกรมมิ่งเชิงสนทนา（พ.ศ.2524～） 

เมื่อเขาสูปพ.ศ.2523 พรอมๆกับการแพรหลายของเครื่องจักร 

แมชชีนทูลNC จํานวนผูปฏิบัติงานNCไมเพียงพอ และฟงกชั่น 

ของNCก็ถูกพัฒนาเปนระดับสูงขึ้น จึงเกิดความตองการNCซึ่ง 

ใชงานฟงกชั่นตางๆเหลานั้นไดงาย 



 

 

รูปที่3 ฟงกชั่นโปรแกรมมิ่งเชิงสนทนา“สนทนาอยางงายแบบแอดวานซ” 

บริษัทโอคุมาไดพัฒนาฟงกชั่นโปรแกรมมิ่งเชิงสนทนา“IGF” 

(รูปถายที่2)ซึ่งสามารถสรางโปรแกรมNCอยางงายดายเพียงแตดู 

ภาพการขึ้นรูปแลวกรอกขอมูลวิธีขึ้นรูป,รูปราง,เครื่องมือ,เงื่อนไข 

การขึ้นรูปในเชิงสนทนาตามลําดับ โดยไมตองสรางโปรแกรมNC 

ดวยการใชโคดG・M 

ตั้งแตนั้นเปนตนมา พรอมๆกับวิวัฒนาการของวิธีการขึ้นรูป,ความ 

ซับซอนของเครื่องจักรแมชชีนทูล การขึ้นรูปที่ซับซอนแตละอยาง 

ก็สามารถทําไดงายดายดวยการใชฟงกชั่นโปรแกรมมิ่งเชิงสนทนา 

“สนทนาอยางงายแบบแอดวานซ”ซึ่งเพียงแตกรอกรูปทรงที่จะ 

ขึ้นรูปเทานั้นขั้นตอนการขึ้นรูปทั้งหมดก็จะถูกกําหนดโดยอัตโนมัติ 

(รูปถายที่3) 

 ④ เซอรโวดิจิตัลแมนตรงสูง（พ.ศ.2525 ～） 

เซอรโวมอเตอรไฟฟากระแสตรงซึ่งถูกใชเปนหลักในขณะนั้นควบ 

คุมดวยสัญญาณความเร็วอนาล็อกจากแทคโคเจนเนอเรเตอร 

ดังนั้นจึงเกิดปญหาเชน ความคลาดเคลื่อนในการกําหนดตําแหนง 

จากการดริฟทของอุณหภูมิ,การสั่นสะเทือนจากแรงดันริพเพิล 

ของแทคโคเจนเนอเรเตอรฯลฯ 

บริษัทโอคุมาจึงไดพัฒนาระบบเซอรโวดิจิทัลแมนตรงสูงซึ่งใช 

ไมโครโปรเซสเซอรขึ้น ระบบนี้ใชอุปกรณตรวจจับซึ่ง 

มีความละเอียดสูงถึง160,000สวนตอการหมุนของ 

มอเตอร1รอบและควบคุมเซอรโวดวยการคํานวณของ 

ซอฟตแวรจากตําแหนงสัมบูรณที่เปนดิจิทัล ดังนั้นจึง 

สามารถทําการควบคุมอยางแมนตรงไดอยางมีเสถียร- 

ภาพ นอกจากนี้การทําการควบคุมใหเปนซอฟตแวร 

เปนพื้นฐานในการสรางเทคโนโลยีเซอรโวที่แมนตรง 

สูงตางๆในเวลาตอมา 

 

 

รูปที่2 เซอรโวมอเตอรไรแปรงถาน  

นอกจากนี้ เซอรโวมอเตอรไฟฟากระแสตรงยังมีขอจํากัดในการ 

ทําใหความเร็วสูงจากแฟลซโอเวอรซึ่งเปนการเกิดประกายไฟจาก 

แปรงถานและยังมีขอจํากัดในการออกแบบโครงสรางเครื่องจักร 

ที่ตองออกแบบใหสามารถเปลี่ยนแปรงถานได บริษัทโอคุมาจึง 

ไดพัฒนาเซอรโวมอเตอรไรแปรงถานขึ้นกอนบริษัทอื่นในโลก 

การพัฒนานี้เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาดิจิทัลเซอรโวแมนตรง 

สูง มอเตอรไรแปรงถานเปนมอเตอรที่มีโครงสรางเรียบงาย, 

สามารถหมุนดวยความเร็วสูง(รูปที่2) มอเตอรไรแปรงถานของ 

บริษัทโอคุมามีคุณสมบัติเดนคือค็อกกิ้งริพเพิลแรงบิด(ริพเพิล 

แรงบิดมอเตอร)มีคานอยไมเกิน0.5% จึงไดคุณภาพพื้นผิว 

ขึ้นรูปที่สูงดวยการปอนที่ราบเรียบ 

 ⑤ ฟงกชั่นควบคุมคอนทัวรความเร็วสูง“Super-NURBS” 

（พ.ศ.2530～） 

ในชวงประมาณปพ.ศ.2530 เราไดพัฒนาการควบคุมการขึ้นรูป 

คอนทัวรความเร็วสูงซึ่งขึ้นรูปพื้นผิวอิสระซึ่งเปนลักษณะเดนของ 

แมพิมพงานเพรสรถยนตและแมพิมพพลาสติกไดอยางรวดเร็ว 

และแมนตรงสูงโดยใชไมโครโปรเซสเซอรที่มีสมรรถนะสูง 

หลายตัวและใชเทคโนโลยีดิจิทัลเซอรโวที่ไดกลาวมา 

 

 

รูปถายที่4 สภาพการขึ้นรูปที่ใชฟงกชั่นควบคุมการขึ้นรูปคอนทัวรความเร็วสูง“Super-NURBS” 



 

 

 
รูปที่3 “Super-NURBS”การควบคุมความเร็วของฟงกชั่นควบคุมการขึ้นรูปคอนทัวรความเร็วสูง 

การควบคุมนี้เปนเทคโนโลยีขึ้นรูปรูปทรงผิวโคงดวยความเร็วสูง 

ไปพรอมกับการชดเชยความแมนตรงในการขึ้นรูปโดยการทํา 

การ อานคําสั่งเสนตรงเล็กๆที่ประกอบเปนโปรแกรมNCซึ่งขึ้นรูป 

พื้นผิวอิสระจํานวนมากอยางรวดเร็วแลวสรางเสนโคงขึ้นรูปขึ้น 

ภายในและทําการควบคุมความเรงโดยอัตโนมัติตามอัตราสวน 

โคง ในปจจุบันวิวัฒนาการเปนการควบคุมการขึ้นรูปคอนทัวร 

ความเร็วสูง5แกนในเวลาเดียวกันโดยเพิ่มแกนหมุนอีก2แกน 

จากแกนพื้นฐานXYZ (รูปภาพที่4และรูปที่3) 

 ⑥ ลิเนียรเอ็นโคดเดอรตําแหนงสัมบูรณ“สเกลสัมบูรณ” 

（พ.ศ.2531～） 

ปกติบอลสกรูจะขยายตัวเนื่องจากความรอนในขณะที่ทํางานทําให 

ความแมนตรงในการขึ้นรูปแยลง เพื่อที่จะแกไขปญหาดังกลาวจึง 

ทําการตรวจจับตําแหนงของสวนที่เคลื่อนที่โดยตรงดวยอุปกรณ 

ตรวจจับตําแหนงเสนตรง ซึ่งโดยปกติจะใชอินดักติ้งและลิเนียร 

เอ็นโคดเดอร แตอินดักติ้งเอ็นโคดเดอรงานติดตั้งและงานปรับ 

รูปที่4 ลิเนียรเอ็นโคดเดอรตําแหนงสัมบูรณ“สเกลสัมบูรณ” 

สัญญาณทําไดลําบาก สวนลิเนียรเอ็นโคดเดอรเปนแบบใชวิธี 

นับเพิ่มและมีปญหาดานความนาเชื่อถือตอพวกสัญญาณรบกวน 

บริษัทโอคุมาจึงไดพัฒนา“สเกลสัมบูรณ”ซึ่งชดเชยขอเสียของ 

อินดักติ้งและลิเนียรเอ็นโคดเดอร(รูปที่4) กลาวคือเปนเอ็นโคด- 

เดอรแบบใชแสงซึ่งใหความละเอียดสูงและมี2แทร็คของหลัก 

ตําแหนงสัมบูรณ วิธีตรวจจับโดย2แทร็คนี้ หลักตําแหนงสัมบูรณ 

ไดวิวัฒนาการเปนโคดวนแบบไมเปนระเบียบในเวลาตอมา และ 

ในปจจุบันไดถูกพัฒนาเปนลิเนียรเอ็นโคดเดอรตําแหนงสัมบูรณ 

โดยผูผลิตเอ็นโคดเดอรแตละบริษัท 

 ⑦ การควบคุมการขึ้นรูป（พ.ศ.2536 ～） 

ในการทําใหความสามารถในการผลิตของการขึ้นรูปโดยเครื่องจักร 

เพิ่มขึ้นนั้น จําเปนที่จะตองลดเวลาที่ใชในการเซ็ตอัพและเพิ่ม 

สัดสวนเวลาที่ใชในการขึ้นรูปจริงขึ้น ในปพ.ศ.2536 บริษัทโอคุมา 

ไดพัฒนา“ฟงกชั่นควบคุมการขึ้นรูป”ซึ่งเปนฟงกชั่นที่เก็บรวบรวม 

ขอมูลการขึ้นรูปจริงของเครื่องจักร(ขึ้นรูปชิ้นสวนอะไร,เมื่อไร, 

จํานวนเทาไร),เวลาเดินเครื่องจริง(เวลาที่ไฟเขา,เวลากัดชิ้นงาน, 

เวลาเตรียมงานฯลฯ)โดยอัตโนมัติแลวแสดงเปนกราฟและรายงาน 

ไปยังคอมพิวเตอรควบคุมผานเน็ตเวิรคแบบเรียลไทม 

 ⑧ มอเตอร“PREX”（พ.ศ.2540～） 

ปกติที่แทนมีดกลึงจะมีมอเตอร2ประเภทติดตั้งอยูคือเซอรโว 

มอเตอรที่กําหนดตําแหนงและการหมุนของแทนมีด,และมอเตอร 

เหนี่ยวนําซึ่งขับเคลื่อนเครื่องมือหมุนดวยความเร็วสูง บริษัท 

โอคุมาจึงไดพัฒนาซิงโครนัสรีลักซแตนซมอเตอรซึ่งสามารถ 

หมุนดวยความเร็วสูงพรอมทั้งมีคุณสมบัติเหมือนเซอรโวในการ 

กําหนดตําแหนง ทําใหมอเตอรของแทนมีดมีเพียงประเภทเดีย 

ว(รูปที่5) มอเตอรชนิดนี้ไมไดใชแมเหล็กถาวรแตใชการควบคุม 

สนามแมเหล็กดวยกระแสเหนี่ยวนํา ดังนั้นจึงสามารถควบคุม 

ไดตามที่ตองการจนถึงความเร็วรอบสูง 

 ⑨ เทคโนโลยีเซอรโวระดับสูง (พ.ศ.2543 ～） 

・การควบคุมยับยั้งการเกิดรอยนูนเวลาเปลี่ยนจตุภาค 

ในสวนที่กลับทิศทางจตุภาพเชนจุดสูงสุดของสวนนูนของ 

พื้นผิวโคง การตอบสนองที่ชาของเซอรโว 

มอเตอรจะทําใหเกิดรอยนูน ซึ่งในการขึ้นรูป 

แมพิมพ รอยนูนนี้จะทําใหเห็นเปนแนวเสน 

ที่พื้นผิวขึ้นรูป (รูปที่6) เดิมทีรอยนูนนี้จะถูก 

แตงดวยการขัดดวยมือ แตในปจจุบันมีความ 

ตองการที่จะกําจัดงานขัดนี้ออกไป เราจึงได 

พัฒนาการควบคุมชดเชยการกลับทิศทางตาม 

ความเรงซึ่งจะยับยั้งการเกิดรอยนูนเวลา 

เปลี่ยนจตุภาค 

 

 

 



 

 

 

 
 รูปที่5 ทําใหมอเตอรของแทนมีดมีเพียงประเภทเดียวดวยซิงโครนัสรีลักซแตนซมอเตอร“PREX“ 

 

รูปที่7 บลอคไดอะแกรมของการควบคุมยับยั้งการเกิดรอยนูนเวลาเปลี่ยนจตุภาค 

สาเหตุของการตอบสนองชาตอนหมุนกลับคือแรงเสียดทานที่ 
เปลี่ยนแปลงแบบไมเชิงเสน เราจึงควบคุมชดเชยแรงบิดมอเตอร 
ตอนหมุนกลับอยางแมนยําดวยการวิเคราะหโมเดลแรงเสียดทาน 
อยางละเอียด 
รูปที่7 แสดงบลอคไดอะแกรมของการควบคุมชดเชยตอนหมุน 
กลับตามความเรง 

・ชดเชยการโกงของบอลสกรู 
เครื่องจักรขนาดใหญที่ขึ่นรูปแมพิมพบอดี้รถยนตนั้นการโกงของ 
บอลสกรูเนื่องจากความเรงจะมีคาประมาณ50μm ซึ่งในการขึ้นรูป 
แมพิมพซึ่งเปนการเคลื่อนที่ไปกลับ จะเกิดรอยคลายรอยเสื่อซึ่ง 
เปนการคลาดเคลื่อนจากการโกงดังที่แสดงในรูปภาพที่5 

 

 
รูปที่8 บลอคไดอะแกรมของการชดเชยการโกงของบอลสกรู 

 

รูปที่6 ตัวอยางของรอยนูนเวลาเปลี่ยนจตุภาค 

 

รูปถายที่5 รอยคลายรอยเสื่อที่พื้นผิวขึ้นรูปแมพิมพ 

มาตรการแกไขรอยคลายรอยเสื่อนี้คือคาดคะเนปริมาณการโกงของ 
บอลสกรูจากความเรงที่สั่งแลวทําการชดเชยตําแหนง,ความเร็ว,แรงบิด 
รูปที่8แสดงบลอคไดอะแกรมของการชดเชยการโกงของบอลสกรู 

 “IT ⑩ พลาซา”（พ.ศ.2543～） 
ตั้งแตชวงตนทศวรรษที่2540 วงการผลิตไดรับอิทธิพลของการ 
ปฏิวัติITซึ่งมีตัวแทนคืออินเตอรเน็ต ทามกลางกระแสที่จะนําเอา 
เครื่องมือITมาใชเพื่อที่จะสรางโปรเซสการผลิตใหมๆในวงการผลิต 
บริษัทโอคุมาไดนําเสนอระบบการผลิต“IT plaza”ซึ่งผสมผสาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปรวมกับเทคโนโลยีเครื่องจักร・ขึ้นรูป・ 
ควบคุมในปพ.ศ.2543 โมเดลแสดงแนวคิดของ“IT plaza”ที่แสดง 
ในรูปที่9เปนสิ่งที่มีเปาหมายในการปฏิวัติโปรเซสการผลิตเพื่อ“ผลิต 
ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มสูงในตนทุนที่ถูกอยางรวดเร็ว”จากแกนหลัก 
3แกนคือ โปรเซสเทคโนโลยีออกแบบ・ผลิต,โปรเซสควบคุมการ 
ผลิต,การจัดการความรูและเปนสิ่งซึ่งแสดงทิศทางหลังจากนั้น 

 
รูปที่9 โมเดลของ“IT พลาซา” 



 

 

รูปถายที่6 อุปกรณNCรุนใหมสุด“OSP-P300” 

＜การแนะนําเทคโนโลยีใหมลาสุด＞ 
จะแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณNCใหมลาสุด“OSP-P300”(รูปที่6)ซึ่งมี 

“การควบคุมใชงานงาย”ซึ่งไมวาชางมือใหมหรือชางที่มีประสบ- 

การณสูงก็สามารถควบคุมเครื่องจักรที่ซับซอนไดโดยงายและ 

“ฟงกชั่นอัจฉริยะ”ซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีPCและเทคโนโลยี 

ควบคุมของบริษัทโอคุมาที่ใหมลาสุดซึ่งจะมาแทนที่ผูปฏิบัติงาน 

เครื่องจักรที่มีประสบการณสูง 

◆ฟงกชั่นอัจฉริยะ 

・ฟงกชั่นควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความรอน 

“Thermo-Friendly Concept” 
ฟงกชั่นนี้เกิดจากแนวคิดที่ไมเหมือนใครที่วา①การเปลี่ยนรูปราง 

เนื่องจากความรอนเปนสิ่งไมซับซอน,②ทําใหเปนเรื่องที่วางาย 

โดยโครงสรางเครื่องจักรที่ทําใหการกระจายอุณหภูมิมีความ 

สม่ําเสมอ,③เพิ่มการควบคุมชดเชยการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความ 

รอนอยางแมนยํา ทําใหสามารถขึ้นรูปไดความแมนตรงดานขนาด 

ที่มีเสถียรภาพโดยไมตองกังวลถึงการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความ 

รอนในสภาพแวดลอมโรงงานธรรมดา 

・ฟงกขั่นปองกันการชน“Collision Avoidance System” 
ฟงกชั่นนี้ใชขอมูล3มิติของเครื่องจักร,ชิ้นงาน,เครื่องมือแลวทํา 

การซิมูเลชั่นกอนการทํางานจริงของเครื่องจักรเล็กนอย 

สามารถทําใหเครื่องจักรหยุดกอนที่จะเกิดการชนจริงเล็กนอย 

จึงสามารถควบคุมเครื่องไดอยางสบายใจแมจะเปนเครื่องจักร 

ขึ้นรูป5แกนหลายภารกิจซึ่งการทํางานและกลไกซับซอน 

・ฟงกชั่นคนหาเงื่อนไขขึ้นรูป“Machining Navi” 
“Machining Navi”เปนฟงกชั่นที่ทําสภาวะการขึ้นรูปใหมองเห็นได 

ทําใหแมจะเปนชางที่มีประสบการณสูงก็จะสามารถคนหาเงื่อนไข 

ในการขึ้นรูปที่จะดึงเอาศักยภาพของเครื่องจักรและเครื่องมือออก 

มาไดมากที่สุดโดยงาย ยกตัวอยางเชน กรณีที่เกิดการสะทานใน 

งานกัด ฟงกชันนี้จะวิเคราะหและแสดงความเร็วรอบแกนหลักที่ 

 

รูปที่10 การเปรียบเทียบจํานวนครั้งการกดปุมเมื่อเทียบกับอุปกรณNCแบบเดิม 

รูปถายที่7 “การควบคุมใน1หนาจอ”ของการลงทะเบียนเครื่องมือ 

เหมาะสมที่สุด ผูปฏิบัติงานก็ทําการเปลี่ยนความเร็วรอบตามที่ 

ฟงกชั่นนี้แนะนําบนหนาจอและก็จะสามารถตรวจเช็คผลไดทันที 

◆ฟงกชั่นควบคุมเครื่องโดยงายของอุปกรณNCรุนใหมลาสุด 

“OSP-P300” 

ฟงกชั่นนี้จะทําการวิเคราะหขั้นตอนการทํางานของผูปฏิบัติงาน 

แลวทําใหการควบคุมเครื่องราบรื่นตามความตองการของผู 

ปฏิบัติงาน สิ่งนั้นเรียกวา“การควบคุมใชงานงาย” 

ยกตัวอยางเชน เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจซึ่งใชเครื่องมือ 

หลากชนิดใชเวลาในการเตรียมเครื่องมือมาก กลาวเปนรูปธรรม 

คือจําเปนที่จะตอง①การใสและตั้งคาชดเชยเครื่องมือหลาก 

ชนิด,②ลงทะเบียนเครื่องมือที่ใชในฟงกชั่นโปรแกรมมิ่งเชิง 

สนทนา“สนทนาอยางงายแบบแอดวานซ”,③ลงทะเบียน 

เครื่องมือที่ใชในฟงกชั่นปองกันการชน“Collision Avoidance 

System” 

เราจึงไดทําใหการทํางานเหลานี้รวมอยูในหนาจอเดียวกัน“การ 

ควบคุมใน1หนาจอ”ทําใหทํางานแตละขั้นตอนไดอยางราบเรียบ 

โดยไมตองเปลี่ยนหนาจอไปมา (รูปภาพที่7) รูปที่10แสดงการ 

เปรียบเทียบจํานวนครั้งการกดปุมของ“OSP-P300”และNCรุนเดิม 

ที่ติดตั้งในเครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจของบริษัทโอคุมา นอก 

เหนือจากความราบรื่นของขั้นตอนการทํางานซึ่งไมสามารถ 

แสดงเปนตัวเลขไดแลวจํานวนครั้งในการกดปุมก็ลดลงอยางมาก 

＜สุดทายนี้＞ 

นวัตกรรมใหมคือ“การรวมใหม”“การสรางสรรคใหม” 

ตั้งแตปพ.ศ.2506 “OSP”ซึ่งสรางกระแสใหมของเทคโนโลยี 

โดยแนวคิดของ“การรวมเครื่องจักร･ไฟฟา”,“การรวมเครื่องจักร･ 

ไฟฟา･สารสนเทศ” ก็จะยังคงกาวไปขางหนาในการสรางนวัต- 

กรรมใหมๆดวย“การรวมเครื่องจักร･ไฟฟา･สารสนเทศ･ความรู” 

เพื่อที่จะบุกเบิกอนาคตของการสรางสรรคผลิตภัณฑโดยมุงไป 

สูการเพิ่มความสามารถในการผลิตและการเพิ่มสูงขึ้นของมูลคา 

เพิ่มของลูกคา 


