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วธิกีารผลติเหล็กแผน่ใหม้คีวามเรยีบและคงความเรยีบอยูเ่สมอ (Stay Flat) 

โดยการใชเ้ทคโนโลย ีStretcher Leveling 
 

หลำยปีทีผ่ำ่นมำมงีำนเขยีนเกีย่วกบัหลกักำรทีจ่ะท ำใหเ้หล็กแผ่นมคีวำมเรยีบ (Leveling) เพือ่ใหเ้กดิกำรน ำไปใชง้ำนในกระบวนกำรผลติ
ทีห่ลำกหลำยมำกยิง่ขึน้ เชน่ กำรใชหุ้่นยนต ์(Robotics) และเลเซอร ์นอกจำกกำรท ำใหเ้หล็กมคีวำมเรยีบแลว้ ยังตอ้งใหค้วำมส ำคัญกับ

กำรพัฒนำเทคโนโลย ีเพือ่ใหม้ั่นใจวำ่เหล็กจะยังคงควำมเรยีบอยู่เสมอ (Stay Flat) ถงึแมว้ำ่จะผ่ำนกระบวนกำรผลติตอ่เนื่องตำ่งๆ เชน่ 
กำรตัดดว้ยเลเซอรห์รอืพลำสม่ำ กำรเชือ่ม หรอืกำรขึน้รูปตำ่งๆ รวมทัง้ขัน้ตอนกำรแปรรูปเหล็กในรูปแบบอืน่ๆ (Fabricating Operation) 

เพื่อทีจ่ะใหก้ระบวนกำรแปรรูปเหล่ำนัน้ผลติชิน้งำนออกมำไดอ้ย่ำงสมบูรณ์ เรำจงึตอ้งกำรเหล็กทีเ่รยีบ และคงความเรยีบอยูต่ลอด

กระบวนกำรผลตินัน้  ถำ้หำกคณุเป็นผูผ้ลติ หรอืผูใ้ชเ้หล็กแผน่ คณุอำจจะเคยเจอปัญหำกำร Spring back ซึง่ก็คอื เมือ่เหล็กทีเ่รยีบนัน้ถูก
ตัด มันสำมำรถบดิงอ หรือผดิรูปได ้และบำงครัง้อำจท ำใหเ้ครื่องจักรเกดิควำมเสยีหำย ดังนัน้ จงึเกดิค ำถำมว่ำท าอยา่งไรถงึจะผลติ

เหล็กใหเ้รยีบ   และเหล็กน ัน้คงความเรยีบอยูต่ลอด  ทัง้สองประเด็นนี้เป็นปัญหำทีแ่ยกกัน และแตล่ะปัญหำก็มวีธิกีำรแกท้ีเ่ฉพำะของ
แตล่ะเรือ่ง นอกจำกนี้เนื่องจำกมเีหล็กเกรดใหม่ๆ ทัง้ High strength และ Ultra-high strength ถูกใชท้ั่วไปในอตุสำหกรรม ผูผ้ลติจงึ

พบวำ่ในหลำยกรณีเหล็กเหลำ่นีไ้มส่ำมำรถท ำใหเ้รยีบไดด้ว้ยวธิกีำรแบบเดมิๆ 

 

     
 

ประเด็นที ่1 ท าอยา่งไรถงึจะผลติเหล็กใหเ้รยีบ  ถำ้เหล็กแผ่นมขีอบเป็นคลืน่ (Edge wave) ตรงกลำงโคง้งอ (Center buckle) 

แสดงวำ่บำงสว่นของเหล็กแผน่เมือ่แบง่สว่นตำมควำมกวำ้งมคีวำมยำวมำกกวำ่สว่นอืน่  ลักษณะเชน่นี้คอื  “ควำมแตกตำ่งของควำมยำวใน

แตล่ะสว่นตำมแนวขวำง (Side-to-side length differential)” เนื่องจำกเรำไม่สำมำรถจะท ำใหส้ว่นทีย่ำวกวำ่ของเหล็กแผ่น (สว่นทีเ่ป็น

คลืน่) นัน้สัน้ลงได ้ทำงเดยีวทีจ่ะท ำใหเ้หล็กมคีวำมเรียบ ก็คอื กำรท ำใหส้ว่นทีส่ัน้นัน้ยำวขึน้ เพื่อทีจ่ะท ำใหเ้หล็กมคีวำมยำวทีเ่ทำ่กัน 

เป้ำหมำย ก็คอื กำรท ำใหเ้หล็กแผน่มคีวำมยำวเทำ่กนัตลอดทัง้แผน่ ซึง่จะท ำใหไ้ดเ้หล็กแผน่ทีเ่รยีบ แลว้เรำจะท ำแบบนัน้ไดอ้ย่ำงไร 

 

พืน้ฐานของการท าใหเ้หล็กแผน่มคีวามเรยีบ (Leveling) 

“Yield Strain”(ระยะยดึตวัถงึจดุครำกของเหล็ก)  โดยพืน้ฐำนแลว้กระบวนกำรกำรท ำให ้
เรยีบ (Leveling) ทกุวธิ ีไม่วำ่จะใชล้กูกลิง้ (Roller) ใชแ้รงอัด (Compressive force) 

หรอืใชด้งึ (Stretch) เป็นกระบวนกำรเพือ่ท ำใหเ้หล็กแผ่นยำวขึน้  เมือ่พูดถงึกำรท ำให ้

เรยีบ Leveling จะเกีย่วกบักำรยดืเหล็กแผน่ใหย้ำวขึน้ (Elongation) ไม่วำ่จะดว้ยวธิใีดก็
ตำมทุกวธิถีูกออกแบบมำเพื่อท ำใหค้วำมยำวในแตล่ะสว่นของเหล็กแผ่นยำวขึน้ทัง้นัน้  

ควำมแตกตำ่งหลักๆ ของแตล่ะวธิคีอื ควำมยำวทีแ่ตล่ะวธิสีำมำรถยดืออกไปได ้วธิทีีใ่ช ้

ยดืและปรมิำณของเหล็กทีถู่กยดืตัวผ่ำนคำ่ yield point (จุดครำก) ถำ้คณุเคยร่วม

สมัมนำเกีย่วกับวธิกีำรท ำใหเ้หล็กเรียบ หรอือำ่นบทควำมเกีย่วกับกำรท ำใหเ้หล็กเรียบ 

ประเด็นหนึ่งทีถู่กยกขึน้มำพูดถงึบ่อยๆ ก็คอื ควำมส ำคัญของกำรยืดใหเ้กนิค่ำ yield 
point ของเหล็ก เพื่อทีจ่ะสง่ผลต่อกำรเปลีย่นแปลงแบบถำวร  เหล็กจะยังคงอยู่ใน

สภำพยดืหยุ่น (Elastic) จนกว่ำคณุจะท ำใหเ้กนิคำ่ yield point ของเหล็กนัน้  เมือ่คุณ
ท ำใหเ้หล็กผ่ำน yield point เหล็กจะเปลีย่นไปอยู่ในสภำพคงตัว (Plastic) คำ่ทกุอย่ำง

กอ่นหนำ้นี้จะถูกลบไปทัง้หมด เหล็กจะไม่กลับคนืสูส่ภำพเดมิ   เชน่ ถำ้คณุดัดชิน้โลหะหรอืลวด และมันก็ยังคงงออยู่อย่ำงนัน้ แสดงว่ำ

คณุดดัเกนิกวำ่ yield point ของเหล็กแลว้ แตถ่ำ้มันกลับสภำพเดมิได ้แสดงวำ่คณุไม่ไดด้ัดเกนิ yield point ของมัน หรอืหำกรถของคณุ
ตดิอยูใ่นพำยลุกูเห็บ และเกดิรอยบบุจำกลกูเห็บ แสดงวำ่เหล็กสว่นทีบ่บุลงไปนัน้ถกูแรงกระท ำออกไปเกนิ yield point ของมัน ท ำใหเ้กดิ

รูปร่ำงใหมข่ึน้ 
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Yield Strain คอือะไร One Yield Strain (YS) คอื ปรมิำณของกำรยดื (Elongation) 

ทีท่ ำใหเ้หล็กถงึ Yield point คอืจุดทีเ่หล็กถูกยดืจนคงทีเ่พือ่จะท ำใหเ้กดิกำรยดืตัวของ
เหล็กแผ่นอย่ำงถำวร โดยยังไม่เกนิคำ่นี้ค ำวำ่ Yield Strain ถูกใชบ้อ่ยในกำรอธบิำยปรมิำณ

ของกำรยดืทีต่อ้งกำรเพือ่ป้องกันกำรเสยีรูปร่ำง One Yield Strain ยังหมำยถงึปรมิำณของ
กำรยดืทีเ่หล็กจะคนืตวักลบั (spring back) หลังจำกทีแ่รงกระท ำนัน้หำยไป อย่ำงเชน่ 

ถำ้หำกคณุใช ้press break เพือ่ทีจ่ะท ำใหเ้หล็กโคง้ 90 

องศำ คุณจะตอ้งกดพับเหล็กใหอ้ยู่ในมุมทีน่อ้ยกว่ำ 90 
องศำ เพรำะวำ่มันอำจจะคนืตัว (spring back) ไดบ้ำ้ง   

สิง่ส ำคญัอกีอยำ่งหนึง่ คอื ปรมิำณของกำรยดืทีต่อ้งกำร
เพือ่ทีจ่ะไปถงึจุดทีเ่กนิกวำ่ yield point ของเหล็กนัน้ 

เกีย่วขอ้งกับ Modulus of Elasticity (MOE) ซึง่ก็คอื 

ควำมยดืหยุน่ของเหล็กแผ่นแตล่ะชนดิดว้ย เชน่ อะลมูเินียม จะตอ้งใชป้รมิำณกำรยดืมำกกวำ่เหล็กที่
มคีำ่ yield point เทำ่กนัถงึ 3 เทำ่เพรำะ MOE ตำ่งกนั 3 เทำ่ 

 
Roller Levelers (เครือ่งรดีเรยีบดว้ยลกูกลิง้) จะพบเห็นไดท้ั่วไปในกระบวนกำร

กำรตัดเหล็กมว้น (Coil processing line) โดยใชว้ธิยีดืบำงสว่นของเหล็กแผ่นใหเ้กนิ
คำ่ yield point   ในเครือ่ง Roller levelers เหล็กจะถูกท ำใหโ้คง้งอกลับไปกลับมำ

อย่ำงเป็นระบบบนชดุลูกกลิง้  เสน้ผ่ำศูนยก์ลำงของลูกกลิง้และระยะห่ำงของมันจะ

ก ำหนดรัศมโีคง้งอทีเ่กดิจรงิไม่ใชแ่ค่ขนำดลูกกลิง้เทำ่นัน้  อย่ำงเชน่ เครื่องจักรทีม่ี
ลกูกลิง้ขนำดเสน้ผ่ำศนูยก์ลำง 90 mm ระยะห่ำงระหวำ่งลกูกลิง้ 115 mm จะท ำให ้

เกดิรัศมโีคง้งอประมำณ 130 mm ในลกูกลิง้ชดุแรกโดยขึน้อยู่กับระยะกดลกูกลิง้ดว้ย   
ลูกกลิง้ชุดต่อๆมำจะท ำใหเ้กดิรัศมีทีม่ำกขึน้เรื่อยๆในขณะที่ระยะกดลูกกลิง้ลดลง 

ดังนัน้ หำกรัศมโีคง้ตอนเริม่ตน้ทีน่อ้ยแต่เพยีงพอทีจ่ะยดืเหล็กจนเกนิคำ่yield point

ได ้กำรเปลีย่นแปลงอย่ำงถำวรก็จะเกดิขึน้ ยิง่ลูกกลิง้เล็กและมีระยะกดมำกเท่ำไร 
พืน้ผวิดำ้นนอกของเหล็กแผ่นก็จะสำมำรถยดืออกเทยีบกับตรงกลำงไดม้ำกขึน้ และ

จะท ำใหส้ำมำรถโคง้งอไดม้ำกขึน้ ในทำงกลับกัน ถำ้หำกรัศมโีคง้งอใหญ่เกนิควำม
หนำของเหล็กแผ่นทีร่ีดมำกไป   มันจะไม่สำมำรถยืดเหล็กแผ่นออกไดอ้ย่ำงเพียง

พอทีจ่ะท ำใหเ้หล็กแผน่นัน้ผำ่นคำ่ yield point ได ้
 

บรเิวณกลำงของควำมหนำทีไ่ม่มแีรงกระท ำ ไฟเบอรห์รอืเสน้พืน้ทีท่ีจ่นิตนำกำรวำ่

อยู่ตรงกลำงควำมหนำตำมหนำ้ตัดของเหล็กจะไม่ยดืหรอืหดระหวำ่งกระบวนกำร
โคง้งอ เหล็กทีอ่ยูใ่นพืน้ทีน่ีจ้ะไมม่ทีำงเกนิคำ่ yield point ได ้ ดังนัน้ เหล็กนี้จะคง

บำงสว่นหรอืทัง้หมดของรูปร่ำงเดมิหรอืคลำ้ยเดมิไว ้   คำ่มำกทีส่ดุของกำรโคง้งอ
เกนิค่ำ yield point ในอุดมคตขิองเหล็กทีห่นำทีส่ดุส ำหรับขนำดของลูกกลิง้ที่

ออกแบบไวจ้ะสำมำรถโคง้งอไดม้ำกสดุประมำณ 75 - 80% ของควำมหนำเหล็ก  

กำรรีดเหล็กทีบ่ำงกว่ำโดยใชเ้ครื่องจักรเครื่องเดยีวกันจะสง่ผลใหโ้คง้งอไดน้อ้ย
กวำ่    ดว้ยเหตนุีใ้นสถำนกำรณ์เดยีวกนัถำ้หำกเหล็กบำงเกนิกวำ่ทีจ่ะท ำใหเ้กดิกำร

โคง้งอถำวรได ้เครื่องจักรก็ไม่สำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสทิธิภำพ  ถึงแม ้
Roller levelers จะสำมำรถท ำงำนไดด้ ีแตก็่มขีอ้จ ำกัดดำ้นขนำดทีจ่ะสำมำรถยดื

ออกไปได ้   Roller levelers สว่นใหญท่ีใ่ชล้กูกลิง้ทีม่เีสน้ผ่ำศนูยก์ลำงขนำดเดยีว

จะสำมำรถใชย้ดืเหล็กทีส่ัดสว่นควำมหนำสงูสดุถงึต ่ำสดุประมำณ 5:1  เชน่ ถำ้
หำกเครือ่งจักรสำมำรถท ำใหเ้หล็กหนำ 0.5 mm เรยีบได ้ก็จะสำมำรถท ำใหเ้หล็ก

ทีห่นำมำกถงึ 2.5 mm เรยีบไดเ้ชน่กนั 
 

 
Basic Leveling 101 นอกจำกจะดัดเหล็กกลับไปกลับมำบนลกูกลิง้ Roller levelers ยังสำมำรถเลอืกทีจ่ะยดืเหล็กแผ่นเฉพำะจุดจำก

ขอบฝ่ังหนึง่ไปอกีฝ่ังหนึง่ไดด้ว้ย Roller levelers จะท ำงำนร่วมกับ backups ทีถู่กวำงตัง้ฉำกกับ work rolls   Backups เหลำ่นี้สำมำรถ

ปรับขึน้ลงไดต้ำมแนวตัง้ เพือ่ให ้work rolls ถูกดัด (deflect) ระหวำ่งกระบวนกำรท ำใหเ้รยีบ (Leveling Process)   กำรที ่work rolls ถูก

ดัดใหโ้คง้ บำงสว่นจะท ำใหเ้หล็กแผ่นถูกบังคับใหถู้กดัดมำกกวำ่สว่นอืน่ ท ำใหบ้ำงสว่นของเหล็กแผ่นถูกท ำใหย้ดืควำมยำวออกไปแบบ

ถำวรมำกกวำ่ในขณะทีบ่ำงสว่นถกูยดืแคน่ดิเดยีวหรอืไมถ่กูยดืเลย  
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ถำ้เหล็กทีค่ณุก ำลงัรดีนัน้เรยีบอยูแ่ลว้ยกเวน้ควำมโคง้จากการมว้น (Coil set) กำรตัง้คำ่เครือ่งควรจะเป็นกลำงโดยทีไ่ม่ตอ้งตัง้ลกูกลิง้ 
Backups เพือ่ท ำกำรดัด work rolls กรณีนี้จะใชก้ำรยดืเหล็กประมำณ 2 Yield Strain เพือ่ทีจ่ะก ำจัดควำมโคง้จำกกำรมว้น (Coil set)     

Yield Strain แรก ใชเ้พือ่ท ำใหเ้หล็กแผ่นถงึ yield point สว่นที ่2 ใชส้ ำหรับท ำใหเ้หล็กนัน้เขำ้สูส่ภำพคงตัว (Plastic) และเกดิกำร
เปลีย่นแปลงแบบถำวร เมือ่แรงกระท ำหำยไป เหล็กจะคนืตัวกลับ (spring back) หนึง่ Yield Strain เทำ่กับวำ่จะเหลอืหนึง่ Yield Strain 

ทีถ่กูยดือยำ่งถำวร 
 

 

ถำ้เหล็กมขีอบพริว้เป็นคลืน่ (Edge wave) แสดงว่ำมคีวำมแตกต่ำงของควำมยำวระหว่ำง

บรเิวณขอบกับบรเิวณตรงกลำงหนำ้กวำ้ง  ในกรณีนี้สว่นขอบจะยำวกว่ำตรงกลำง ถำ้หำกคณุตัด

เหล็กแผ่นนี้เป็นแผ่นแถบ คุณจะเห็นแถบดำ้นขอบของเหล็กยำวกว่ำตรงกลำงอย่ำงแน่นอน  

เนือ่งจำกเรำไม่สำมำรถท ำใหส้ว่นของเหล็กแผ่นทีย่ำวกวำ่ สัน้ลงไดว้ธิเีดยีวทีเ่รำท ำไดก็้คอืท ำให ้

สว่นทีส่ัน้นัน้ยำวขึน้ซึง่ก็คอืท ำใหเ้หล็กสว่นทีเ่รยีบอยูย่ำวขึน้  ในกรณีนี้คณุควรปรับ backups ทีอ่ยู่

สว่นกลำงของเครื่องจักรใหก้ดลง เพื่อทีจ่ะท ำให ้ work rolls นัน้ดัดโคง้ตรงสว่นกลำงเหล็ก

มำกกวำ่ตรงสว่นขอบทัง้สองของเครือ่งจักร  ในกรณีนี้จะตอ้งท ำใหย้ดืประมำณ 4-5 Yield Strain 

เพื่อทีจ่ะแกไ้ขขอ้บกพร่องนี้    เชน่กัน Yield Strain อันแรกใชส้ ำหรับท ำใหเ้หล็กถงึค่ำ yield 

point  นอกเหนือจำกนี้ก็ใชท้ ำใหเ้หล็กเขำ้สูส่ภำพคงตัว (plastic) และเกดิกำรเปลีย่นแปลงอย่ำง

ถำวร เมือ่แรงทีถู่กกระท ำไดห้ำยไปและเหล็กไดค้ลำยตัว เทำ่กับวำ่จะม ี3-4 Yield Strain จำก

รูปภำพกรำฟิค คณุจะเห็นสว่นทีถ่กูเนน้ในกำรท ำงำน (กรณีนีค้อืตรงกลำงถกูกดอดัมำกกวำ่) 
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ถำ้หำกสว่นกลางของเหล็กเป็นคลืน่ (Center buckle) แสดงว่ำเหล็กมคีวำมแตกต่ำงของควำมยำว

ระหวำ่งบรเิวณขอบกบับรเิวณตรงกลำงหนำ้กวำ้งเชน่กันแตใ่นกรณีนี้สว่นตรงกลำงจะยำวกวำ่ขอบ   ถำ้หำก

คณุตดัเหล็กนีอ้อกเป็นแถบ คณุจะเห็นวำ่แถบตรงกลำงของเหล็กแผ่นจะยำวกวำ่ดำ้นขำ้ง และเชน่เคย เมือ่

เรำไม่สำมำรถท ำใหส้ว่นทีย่ำวสัน้ลงได ้เรำก็จะตอ้งท ำใหส้ว่นทีส่ัน้กว่ำนัน้ยำวขึน้ ในกรณีนี้  คณุควรจะกด

ปรับ backups ทีอ่ยู่ตรงรมิของเครือ่งจักร เพือ่ทีจ่ะท ำให  ้ backups กดใหล้กูกลิง้ work rolls ดัดสว่นขอบ 

ทัง้สองของเหล็กมำกกวำ่สว่นตรงกลำง  กรณีนี้ก็จะตอ้งท ำใหย้ดืประมำณ   4-5 เทำ่ของ Yield Strain 

เชน่กันเพือ่ทีจ่ะแกไ้ขรูปร่ำงทีบ่กพร่องนี้ จำกรูปภำพกรำฟิค คณุจะเห็นสว่นทีถู่กเนน้ในกำรท ำงำน (กรณีนี้

คอืขอบเหล็กทัง้สองถกูกดอัดมำกกวำ่) 

 

Roller Levelers และการท างานกบัเหล็ก High Strength กำรท ำงำนกับเหล็ก

รุ่นใหม่  high and ultra-high strength นัน้ จะมำพรอ้มกับควำมซับซอ้นหลำย

รูปแบบ ซึง่สว่นใหญ่ศนูยบ์รกิำรเหล็ก (service centers) ยังไม่พรอ้มทีจ่ะจัดกำรกับ

เหล็กรุ่นใหม่เหล่ำนี้ทีต่อ้งกำร กำรยดืทีม่ำกขึน้เพือ่ทีจ่ะท ำใหเ้รียบ ผลก็คอื บอ่ยครัง้

จะเกนิขดีควำมสำมำรถของเครือ่งจักรทั่วไปทีส่ำมำรถท ำได ้  ปัญหำนี้เป็น 2 เทำ่ คอื 

ในขณะที ่yield strengths เพิม่มำกขึน้   ท ำใหค้วำมแข็งแรงของเครื่องจักรทีถู่ก

ออกแบบไว ้และ roll support  รวมถงึควำมหนำสงูสดุของเหล็กทีจ่ะสำมำรถรดีไดใ้น

เครือ่งจักรนัน้จะถกูลดลงไป   นอกจำกนี้ ควำมหนำต ำ่สดุทีจ่ะสำมำรถท ำใหเ้รยีบไดก็้

จะเพิม่มำกขึน้อกีดว้ย   กรำฟทำงดำ้นขวำแสดงใหเ้ห็นถงึผลกระทบของ Yield 

strength ทีม่ำกขึน้มตีอ่ควำมหนำทีส่ำมำรถรดีไดใ้นขนำดของเสน้ผ่ำศนูยก์ลำงของ

ลกูกลิง้เดยีวกนั 

 

 

 

แมว้ำ่จะเป็นเหล็กแผ่นประเภทเดยีวกันทีม่ ีModulus of Elasticity (MOE) เหมอืนกัน 

ควำมยำวทีย่ดืออกทีต่อ้งกำรเพือ่ทีจ่ะใหถ้งึหนึ่ง Yield Strain ก็แตกตำ่งกัน ขึน้อยู่กับ 

yield strength ของแตล่ะเหล็กแผ่น อย่ำงเชน่ เหล็กแผ่นทีม่ ี yield strength  400 

N/mm2 ตอ้งกำร กำรยดืออกเป็น 2 เทำ่ของเหล็กแผ่นทีม่คีวำมหนำเทำ่กัน แตม่ ี yield 

strength  200 N/mm2 เพือ่ทีจ่ะท ำใหเ้หล็กแผ่นนัน้ถงึ yield point    สว่นเหล็กแผ่นทีม่ ี

yield strength  600 N/mm2 ตอ้งกำร 3 เทำ่ของจ ำนวนนัน้ ดังนัน้ ถำ้หำกคำ่ yields สงู

มำกขึน้เรือ่ยๆ บำงครัง้ Roller levelersทั่วไปอำจจะไม่สำมำรถท ำใหเ้หล็กแผ่นถงึค่ำ 

yield ไดเ้นือ่งจำกปรมิำณกำรยดืออกทีต่อ้งกำรสงูมำก 

 

 

 
เพื่อที่จะเพิ่มช่วงของควำมหนำที่ Roller levelers จะสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงมี

ประสทิธภิำพในขนำดของลูกกลิง้เท่ำเดมิ  ท ำใหต้อ้งกำรเครื่องจักรทีส่ำมำรถรับมอืกับ

แรงกระท ำไดม้ำกขึน้และม ีwork rolls ทีร่องรับกำรท ำงำนไดอ้ย่ำงเพยีงพอ   นอกจำกนี้
เครื่องทีใ่ชข้ับเคลือ่นก็ตอ้งแข็งแรงขึน้ และมีแรงมำ้ทีเ่พิม่มำกขึน้อกีดว้ย ขณะทีค่วำม

หนำนอ้ยสดุทีจ่ะสำมำรถท ำใหเ้รยีบนัน้ยังคงเทำ่เดมิส ำหรับเสน้ผ่ำศนูยก์ลำงของลกูกลิง้
นั้นๆ กรำฟทำงดำ้นขวำแสดงใหเ้ห็นถึงควำมสำมำรถในกำรท ำใหเ้รียบ(Leveling 

capabilities) ทีเ่พิม่มำกขึน้และ ชว่งควำมหนำ gage range ทีเ่ครือ่งจักรทีถู่กออกแบบ

มำโดยเฉพำะส ำหรับรับมอืกบัเหล็กแผน่เหลำ่นี ้  
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Roller Leveling with Tension อกีทำงเลอืกหนึ่งทีจ่ะชว่ยเพิม่ขดีควำมสำมำรถทีจ่ะ

ท ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพของ Leveler ก็คอื เพิม่แรงดงึ (tension) ทีก่ระบวนกำรกำรท ำ
ใหเ้รยีบ (Leveling process) โดยกำรเพิม่แรงดงึ (tension) ไปทีเ่หล็กแผ่น เหล็กแผ่นจะมี

แรงดงึในสว่นใกลก้ับลกูกลิง้มำกขึน้ ท ำใหรั้ศมโีคง้งอตงึมำกขึน้ เหล็กแผ่นทีรั่บแรงนอ้ยหรือ
มำกสำมำรถท ำใหเ้รียบไดโ้ดยใชลู้กกลิง้ที่มีขนำดเท่ำกัน แตกต่ำงจำกกำรไม่ใชแ้รงดึง 

(tension) ชว่ย ถำ้หำกใชแ้รงดงึ (tension) ในระดบัทีพ่อด ีneutral fiber จะสำมำรถเคลือ่น

เขำ้มำหำรัศมโีคง้ดัด   ซึง่จะท ำให ้Fiber สว่นกลำงของเหล็กขยับขึน้และขยับลงตำมควำม
หนำของเหล็กแผ่นขณะทีผ่่ำนลูกกลิง้ของเครื่อง Leveler  และผลก็คอื พื้นทีส่ว่นใหญ่ของ

หนำ้ตัดเหล็กแผ่นตำมควำมหนำจะถูกท ำใหโ้คง้ถงึคำ่ yield   ปรมิำณของกำรแกไ้ขรูปร่ำง
เพิม่เตมิจะขึน้อยูก่บั ปรมิำณของแรงดงึ (tension) ทีใ่สล่งไป 

 

 
 

ขณะนีก็้เขำ้ใจแลว้วำ่ขอ้บกพร่องเกีย่วกบัรูปร่ำงทีไ่มเ่รยีบ ตอ้งกำรปรมิำณ  yield strain และปรมิำณกำรยดืออกทีเ่ฉพำะเจำะจง แตจ่ะปรับ

เครือ่ง Leveler ใหเ้หมำะกับเหล็กแผ่นนัน้และจ ำนวน yield strain ทีเ่หล็กแผ่นนัน้ตอ้งกำรไดอ้ย่ำงไร?   ปัญหำคอืคณุไม่สำมำรถรูไ้ด?้  

นอกจำกรูปร่ำงของเหล็กแผ่นทีเ่ห็นวำ่มันเรียบอยู่นัน้  คณุยังไม่มทีำงรูไ้ดเ้ลยว่ำคุณจะสำมำรถใชง้ำนเหล็กแผ่นนัน้ไดด้มีำกนอ้ยเท่ำใด

จนกวำ่คณุจะตดัมัน ดงันัน้ถำ้หำกเหล็กแผน่ดเูรยีบ ท ำไมมันถงึไมค่งลกัษณะเรยีบนัน้ตลอดไป 

 

ประเด็นที ่2 ท าอยา่งไรใหเ้หล็กน ัน้คงความเรยีบอยูต่ลอด 

Trapped Stress คอือะไร ขณะทีค่วำมเรยีบนัน้หมำยถงึ ควำมยำวทีแ่ตกตำ่งกัน

ระหวำ่งฝ่ังหนึง่กับอกีฝ่ังหนึง่ side-to-side length differential,  trapped stress จะ

ใชอ้ธบิำยบำงสว่นของเหล็กแผ่นทีอ่ยู่ภำยใตแ้รงดงึ (tension) ขณะทีส่ว่นอืน่ของ

เหล็กแผ่นนั้นไม่ไดถู้กดงึอยู่ ถึงแมจ้ะดูเหมือนว่ำเหล็กแผ่นไม่ไดถู้กท ำอะไร  แต่

บำงสว่นของเหล็กแผ่นถูกกดอยู่โดยเหล็กแผ่นรอบๆ   เมือ่ถูกปลดปลอ่ยโดยกำรตัด

เหล็กแผน่รอบๆออกพืน้ทีเ่หลำ่นัน้ก็จะเกดิกำรเปลีย่นแปลงของรูปร่ำง  

  

ท ำไมเรื่องเหล่ำนี้ถึงเกดิขึน้ และจะท ำอย่ำงไรกับมันไดบ้ำ้ง     Roller levelers 

สำมำรถช่วยก ำจัดปัญหำรูปร่ำงที่ไม่สมดุลได ้แต่มันท ำโดยกำรเพิ่ม stress (แรง

กระท ำ) ไปทีเ่หล็กแผน่    เมือ่เหล็กแผ่นทีท่ ำใหเ้รยีบถูกน ำไปตัดและขึน้รูป  stress ที่

ไมส่ม ำ่เสมอทีใ่ชเ้พือ่ท ำใหเ้หล็กแผน่เรยีบนัน้จะคลำยออก เป็นผลใหส้ภำพของควำม

เรยีบนัน้หมดไป เหล็กก็จะคนืตวักลบัรูปเดมิ 

 

เพือ่ใหเ้ขำ้ใจวำ่ท ำไมปั่ญหำนีจ้งึเกดิขึน้ เรำตอ้งดวูำ่ขณะทีเ่หล็กแผ่นถูกท ำใหเ้รยีบเกดิอะไร

ขึน้บำ้ง รูปภำพทีแ่สดงตัวอักษรล ำดับขัน้กำรยดืเหล็กแผ่น (Sequence of Elongation) เรำ
จะเห็นไดว้ำ่เนื่องจำกเหล็กแผ่นสว่น A นัน้เรยีบอยู่แลว้ จงึสำมำรถสนันษิฐำนไดว้ำ่สว่น A 

นัน้จะสัน้ทีส่ดุ ดงันัน้ สว่น A จะเป็นสว่นแรกทีถู่กท ำใหย้ดืผ่ำนจุด yield และตอ้งกำรปรมิำณ

กำรยดืแบบถำวรมำกทีส่ดุ  ตำมดว้ย  B, C และ D ตำมล ำดับ อกีหนึง่ส ิง่ทีส่ ำคัญก็คอืใน
ขณะที ่C และ D ถกูยดืออก  ทัง้ 2 สว่นไม่มคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งผ่ำนจุด yield  ในกรณีนี้จะ

ไม่เกดิกำรยดืแบบถำวรขึน้ และเหล็กแผ่นจะกลับสู่

ควำมยำวเดิมตำมล ำดับ ทำ้ยที่สุด เป้ำหมำยคือ

ปริมำณของกำรยืดแบบถำวรตำมควำมกวำ้งของ
เหล็กแผ่น เพื่อที่ส่วนเนื้อในเหล็กแผ่น (fiber) 

ทัง้หมด จะมีควำมยำวที่เท่ำกันเมื่อเสร็จ   ภำพ

ทำงขวำแสดงใหเ้ห็นจุดทีถู่กกระท ำ (สแีดง) และคอ่ยๆลดลงเมือ่ถงึบรเิวณทีย่ำวกวำ่อยู่แลว้ (สี

เหลอืงถงึฟ้ำ) 

 
เรำจะรูไ้ดอ้ย่ำงไรว่ำเรำท ำใหค้วำมแตกต่ำงของควำมยำวระหว่ำงขอบดำ้นหนึ่งกับอกีดำ้นหนึ่ง

ลดลงเพยีงพอทีจ่ะท ำใหพ้วกมันจะมคีวำมยำวเทำ่กนัเมือ่เรำรดีเสร็จ    ปัญหำก็คอืเรำไม่สำมำรถ

รูไ้ดอ้ยำ่งแน่ชดั และไมม่ทีำงทีจ่ะรูไ้ดจ้นกวำ่คณุจะตัดเหล็กแผน่นัน้ออกมำ  
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เหล็กแผ่นทีเ่รียบนั้นดูเหมือนคงสภำพอยู่โดยไม่ไดถู้กแรงกระท ำใดแต่ในควำมเป็นจริงแลว้มันมีแรงกระท ำตำ้นกันโดยทีเ่รำไม่เห็น   
เหล็กแผ่นอำจจะเห็นในลักษณะทีค่วำมยำวตลอดหนำ้ตัดเทำ่กันท ำใหเ้หล็กแผ่นนัน้เรยีบ   แตจ่รงิๆแลว้หนำ้ตัดภำยในบำงสว่น (fiber) 

ตำมแนวกวำ้งของเหล็กแผ่นไม่ไดม้คีวำมยำวเท่ำกันกับสว่นทีเ่หลอื  ท ำใหส้ว่นนัน้ของเหล็กแผ่นอยู่ภำยใตแ้รงกระท ำ (tension) ไม่
สำมำรถคลำยตัวได ้ เกดิปรำกฎกำรณ์ “hung up” ทีต่รงึกันระหวำ่งแรงดงึและอัด (stress / strain) ทีถู่กตรงึอยู่ในสภำพนัน้โดยเหล็ก

แผน่ทีอ่ยูโ่ดยรอบ  เมือ่ถกูปลดปลอ่ยโดยกำรตดัเหล็กแผน่รอบๆออกบรเิวณนี้จะถูกคลำยออกและมันจะไม่เรยีบแลว้  นอกจำกนี้ตอ้งจ ำไว ้

วำ่ตรงสว่นกลำงของเหล็กแผ่น (neutral area) ไม่ไดถู้กท ำใหผ้่ำนคำ่ yield  point และมสีภำพทีไ่ม่คงทีส่ ิง่นี้ท ำใหเ้กดิปัญหำนี้มำก
ยิง่ขึน้ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
จำกเนื้อหำขำ้งตน้พบวำ่มขีอ้จ ำกัดบำงอย่ำงทีเ่ครือ่งรดีแบบลกูกลิง้ (Roller levelers) ไม่สำมำรถท ำได ้ ประสทิธภิำพของมันสว่นใหญ่

ขึน้อยู่กับระดับควำมสำมำรถของผูใ้ชเ้ครือ่ง    ในขณะทีห่ำกเป็นผูท้ีใ่ชเ้ครือ่งมำกอ่นสำมำรถยนืยันไดว้ำ่ผูใ้ชบ้ำงคนสำมำรถใชเ้ครือ่งได ้

ดกีวำ่คนอืน่จรงิๆ     ภำพจ ำลองทำงซำ้ยอธบิำยถงึบรเิวณทีม่ปัีญหำในแถบสเีหลอืงทีส่อดคลอ้งกันกับแผนภูมแิรงกดดำ้นบน ในบรเิวณนี ้
fiber ยังคงสัน้หรอืยำวกวำ่เล็กนอ้ย เมือ่เทยีบกับบรเิวณโดยรอบ  ดังนัน้เหล็กแผ่นนี้ควรถูก

ท ำกำรยดืมำกขึน้หรอืนอ้ยลงอกีเล็กนอ้ย อยำ่งไรก็ตำม ไมม่ทีำงทีจ่ะรูจ้นกวำ่จะน ำไปตดั  
 

รูปดำ้นขวำ สว่นทีไ่ม่เรียบนัน้เป็นบรเิวณเดยีวกัน

ทีเ่ป็นผลสอดคลอ้งกับรูปภำพทัง้ 2 รูปกอ่นหนำ้นี ้ 
แผน่โลหะทีน่ ำมำตัดดเูหมอืนวำ่จะเรยีบ   แตเ่มือ่

เหล็กแผ่นถูกตัดและคลำยตัว คณุจะเห็นไดอ้ย่ำง
ชัดเจนเลยว่ำเกิดอะไรขึ้นกับส่วนที่ถูกตัดของ

แผน่โลหะ  ดงันัน้ เรำจะท ำอย่ำงไรเพือ่ทีจ่ะมั่นใจ
วำ่เหล็กแผน่จะยังคงเรยีบอยู ่ 

 

Flatness and stress เพือ่แกปั้ญหำเรือ่งกำรคนืตัวกลับ (spring back)   เหล็กแผ่นจะตอ้ง
ถกูแรงกระท ำทีเ่ทำ่กนั  “stress equalized ” โดยกำรยดืเหล็กแผน่ทัง้หมด จำกบนลงลำ่ง จำก

ขำ้งหนึง่สูอ่กีขำ้งหนึง่ ผำ่น yield point ของเหล็กเพือ่ทีล่บควำมจ ำเกำ่    นอกจำกนี้สว่นหนำ้ตัด (fiber) ทัง้หมดจะตอ้งถูกยดือย่ำงถำวร
จนมคีวำมยำวเท่ำกัน  สิง่นี้จะท ำใหม้ั่นใจว่ำเหล็กแผ่นทัง้แผ่นจะคลำยตัวและอยู่ในสภำพทีค่งที ่  ดังนัน้เพื่อผลติเหล็กแผ่นเรียบทีจ่ะ

ยังคงควำมเรยีบอยู ่จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งยดืบำงสว่นของเหล็กแผ่นใหม้ำกกวำ่สว่นอืน่ เพือ่ทีจ่ะท ำใหส้ดัสว่นควำมยำวเทำ่กันเพือ่ใหเ้หล็กแผ่น

นัน้เรียบในขณะทีก่ ำลังยดืเหล็กแผ่นทัง้หมดตลอดควำมกวำ้งและควำมหนำจนผ่ำนจุด yield เพื่อทีจ่ะท ำใหแ้รงกระท ำในเหล็กแผ่น
เทำ่กนั  แลว้จะท ำไดอ้ยำ่งไร? 
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นอกจำกใชแ้รงดงึ (Tension) ในกำรยดืเหล็กแผน่ กำรบบีอดั (compression) ก็สำมำรถใชเ้ป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิำพเชน่กัน โดยกำร

ใชล้กูกลิง้ขนำดใหญ่บบีอัดเหล็กแผ่นโดยใชแ้รงทีเ่พยีงพอ เหล็กแผ่นจะมลีักษณะทีบ่ำงลงเล็กนอ้ย และถูกท ำใหย้ำวขึน้ กระบวนกำรนี้

ท ำใหเ้รำนกึถงึเวลำทีเ่รำใชไ้มก้ลิง้อัดแป้ง ยิง่กลิง้ไดบ้ำงมำกเท่ำไร พื้นผวิก็จะดขีึน้มำกเทำ่นัน้ Temper mill  สำมำรถใชท้ ำงำนใน

ลกัษณะเดยีวกนักบัไมก้ลิง้ แตใ่ชก้บัเหล็ก 

  

Temper mills ในเครือ่งตัดเหล็กแผ่นท ำงำนร่วมกันกับเครือ่งรดีเรยีบแบบลกูกลิง้ (Roller levelers) ดัง้เดมิเพือ่ผลติเหล็กแผ่นทีเ่รยีบ
และม ีstress (ควำมเครยีด / แรงกระท ำ) ต ำ่ จำกทีเ่คยพูดถงึกอ่นหนำ้นี ้เพือ่ทีจ่ะก ำจัด stress ทีไ่มส่ม ำ่เสมอภำยในเนื้อเหล็กแผ่น เหล็ก

แผ่นทกุชิน้จะ ตอ้งถูกท ำใหย้ดืมำกกวำ่คำ่ yield point   เหล็กแผ่นทัง้แผ่นรวมถงึสว่นตรงกลำงตอ้งถูกท ำใหผ้่ำนคำ่ yield โดยกำรลด

ควำมหนำของเหล็กแผน่และท ำใหย้ำวขึน้ 
 

ขณะที ่ Temper mill มักใชใ้นกำรท ำเหล็กแผ่นใหเ้รียบ โดยชว่งแรกของเครื่องใช ้

temper mill  เพื่อทีก่ ำจัด stress  ภำยในทีไ่ม่สม ่ำเสมอ โดยทีต่ัวเครื่องรีดเองไม่

จ ำเป็นตอ้งรดีใหเ้หล็กแผน่เรยีบ แมว้ำ่เครือ่งรดีบำงเครือ่งจะมลีกูรดีทีส่ำมำรถรดีเหล็กให ้

เรยีบได ้สว่นใหญ่เครือ่งTemper mill จะไม่สำมำรถเลอืกยดืเหล็กแผ่นเฉพำะสว่นได ้ 

ดังนั้นจงึเป็นไปไดท้ี่จะผลติเหล็กแผ่นทีล่ดแรง  stress โดยทีม่ันอำจไม่จ ำเป็นจะตอ้ง

เรยีบ โดยสรุปแลว้คณุจะพบวำ่เครือ่งรดีลกูกลิง้ Roller levelers ดัง้เดมิจะยังคงถูกใช ้

เพือ่แกไ้ขรูปร่ำงเหล็กแผ่น   โดย Leveler ใชเ้พือ่แกปั้ญหำประเด็นที ่1  )ควำมเรยีบ(    

สว่นเครือ่ง Temper mill ใชแ้กปั้ญหำประเด็นที ่2 (Trapped stress) 

  

ขณะทีก่ำรรวมกันของเครือ่ง Temper mill  และเครือ่ง Roller levelers จะสำมำรถผลติ
เหล็กแผ่นทีเ่รยีบ และ stress ตกคำ้งต ำ่  แตท่ัง้ 2 วธิก็ีจะตอ้งพึง่พำกันและกัน  เนื่องจำกเหล็กแผ่นจะถูกท ำใหเ้รยีบโดยเครือ่ง Roller 

levelersหลังจำกผ่ำนเครือ่ง Temper mill ผลลัพธส์ดุทำ้ยก็ยังคงขึน้อยู่กับควำมสำมำรถของผูใ้ชเ้ครือ่ง  นอกจำกนี้ กำรท ำใหเ้รยีบโดย
ลูกกลิง้ roller leveling ทีเ่กดิขึน้หลังจำก tempering นั้น จะท ำใหเ้กดิ stress ตกคำ้งในเหล็กแผ่นทีท่ ำใหเ้รียบ  อย่ำงไรก็ตำม

กระบวนกำรนีถ้กูใชม้ำหลำยปีและไดรั้บกำรพสิจูน์วำ่เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิำพในกำรผลติเหล็กแผน่ทีเ่รยีบและ stress ตกคำ้งต ำ่ 

 

Stretcher Levelers ท างานอยา่งไร   Stretcher Levelers มคีวำมเฉพำะตัวทีไ่ม่

เหมอืนวธีกีำรท ำใหเ้รยีบโดยกำรใช ้Roller levelers หรอืกำรท ำใหเ้รยีบโดยวธิอีืน่ๆ เพรำะ
วธินีี้ไม่ใชก้ำรดัดโคง้งอในกระบวนกำร ในทำงกลับกัน แรงทีก่ระท ำและแรง Tension 

(แรงดงึ) จะถูกใชเ้พื่อยืดเหล็กแผ่น Stretcher โดยตรง  ในปัจจุบันค่อนขำ้งเป็นทีน่ิยม

และเหล็กแผ่นทีผ่่ำน Stretcher เขำ้มำเป็นสว่นส ำคัญของอตุสำหกรรมกำรผลติ  วธินีี้ถูก
เรียกว่ำเป็นหนึ่งในวธิีที่ดีที่สุดที่จะผลติเหล็กแผ่นที่เรียบและ stress ตกคำ้งต ่ำ 

กระบวนกำรนีไ้มไ่ดเ้ป็นกระบวนกำรใหม่ มันถูกใชม้ำเป็นเวลำหลำยศตวรรษแลว้    เครือ่ง 
Stretcher ในสมัยกอ่นนัน้ ตอ้งใสเ่หล็กแผน่เขำ้ไปในเครือ่งดว้ยตัวเอง  หัวจับ (Grippers) 

ทีม่ขีอบคลำ้ยฟันเลือ่ยกับ จะหนีบเหล็กแผ่นและยดื (Stretch) มันตำมควำมยำว   ซึง่
ไม่ใชก่ระบวนกำรทีม่ีประสทิธภิำพนักเนื่องจำกคุณจะตอ้งใสเ่หล็กแผ่นไปในเครื่องดว้ย

ตัวเองและหัวจับก็จะทิง้ร่องรอยไว ้  ดังนั้นส่วนปลำยของเหล็กแผ่นจะตอ้งถูกตัดทิง้  

นอกจำกนีก้ระบวนกำรนีต้อ้งเผือ่เหล็กแผน่คอ่นขำ้งมำกเพรำะจะเสยีเศษ (scrap) ทีต่ดัออกเป็นจ ำนวนมำก 
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เครือ่ง Stretcher ในปัจจบุนัถกูใชร้่วมกนักบั cut-to-length lines และเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนกำร cut-to-length  เหล็กแผ่นจะ
ถูกยดื (stretch) กอ่นและคอ่ยตัดเป็นแผ่นตำมควำมยำวทีก่ ำหนด  นอกจำกนี้ปำกหัวจับ (gripper pads) ก็ถูกพัฒนำจนไม่ท ำใหเ้หล็ก

แผ่นทีถู่กหนีบเสยีหำย  ท ำใหไ้ม่มเีศษ (scrap) ทีต่อ้งตัดทิง้และไม่มเีหล็กแผ่นทีส่ญูเสยีไปโดยเปล่ำประโยชน์   เครื่อง in-line 
stretcher leveler ประกอบดว้ยโครงสรำ้งหลักทีค่งทีด่ำ้นหนึง่และโครงสรำ้งทีส่ำมำรถเคลือ่นทีไ่ดอ้กีดำ้นหนึง่  โครงสรำ้งเหลำ่นี้จะมี

ระยะห่ำงจำกกันประมำณ 9 เมตรหรอืมำกกวำ่นัน้   เมือ่เริม่ท ำงำนโครงสรำ้งแตล่ะสว่นจะหนีบเหล็กแผ่นตลอดควำมกวำ้ง  กระบอกสบู
ไฮโดรลกิขนำดใหญ่จะผลักโครงสรำ้งทัง้สองออกจำกกัน   แรงทีเ่กดิจำกกระบอกสบูจะท ำใหเ้กดิแรงมำกกวำ่คำ่ yield strength จน

เหล็กแผ่นถูกยดือย่ำงถำวรตำมควำมยำว  กระบวนกำรจะคลำ้ยกับกำรยดืทีใ่ชใ้นกำรทดสอบกำรรับแรงดงึ (Tensile test)   นอกจำกนี ้

กระบวนกำร stress equalization ทีท่ ำให ้stress เทำ่กันนัน้ จะเป็นขัน้ตอนสดุทำ้ยทีเ่กดิขึน้กอ่นกำรตัด ซึง่จะท ำให ้ม ีstress ทีเ่หลอือยู่
ในเหล็กแผน่นอ้ยมำก 

 
Stretcher Levelers จะแกปั้ญหำควำมเรยีบและ trapped internal stress (ควำมเครยีด

ตกคำ้ง)ไดภ้ำยในขัน้ตอนเดยีว หลังจำกกำร Stretching  เหล็กแผ่นจะถูกท ำใหย้ำวเทำ่กัน 

(เพือ่แกป้ระเด็นที1่) นอกจำกนี้ เหล็กแผ่นก็จะถูกยดืตำมควำมยำวอย่ำงพอเหมำะเพือ่ใหผ้่ำน 
yield point ของเหล็กแผ่น 100% ตัง้แตบ่นลงลำ่ง และขอบดำ้นหนึง่ไปถงึขอบอกีดำ้นหนึง่ 

(เพือ่แกป้ระเด็นที2่) ขณะทีบ่ำงสว่นของเหล็กแผ่นถูกยดืมำกกว่ำอกีสว่น  พื้นทีห่นำ้ตัดเล็กๆ 
(fiber) ทัง้หมดจะถูกยดืผ่ำน yield point ควำมยำวทีเ่ท่ำกัน ตำมทีพู่ดมำกอ่นหนำ้นี้ใน

บทควำมนี ้   เป้ำหมำย ก็คอื เพือ่ทีจ่ะท ำใหป้รมิำณของกำรยดือย่ำงถำวรตำมควำมกวำ้งของ
เหล็กแผ่น  เพื่อที่ท ำใหพ้ื้นที่หนำ้ตัดเล็กๆ 

(fiber) ทัง้หมดมีควำมยำวที่เท่ำกัน ภำพ

ทำงขวำแสดงใหเ้ห็นถึงผลของ Stretcher 
Leveling ที่ ผ ลลั พ ธ์ คือ เ หล็ กแผ่ น มี ค ว ำ ม

สม ำ่เสมอและคงทีม่ำกกวำ่  ดงันัน้ไม่วำ่จะตัดเหล็กแผ่นในกระบวนกำรใดตอ่หลังจำกนัน้มัน
จะยังคงควำมเรยีบอยูต่ลอดไป 

 

ภำพดำ้นซำ้ยแสดงใหเ้ห็นถึงสิง่ที่เกิดขึ้นเมื่อ
เหล็กแผ่นเดมิถูกยดื 2 ครัง้ เหล็กแผ่นจะแข็งขึน้

หลังจำกทีผ่่ำนคำ่ yield ในกำรยดืครัง้แรกน่ันคอื
คำ่ yield stress เพิม่ขึน้  แผนภมูแิสดงใหเ้ห็นวำ่

ในกำรยืดครั้งที่ 2 ค่ำ Stress และ Strain 

เพิม่ขึน้เป็นเสน้ตรงจนถงึคำ่ yield ใหม ่ จะเห็นไดว้ำ่เหล็กแผน่เดมิทีถู่กยดื 2 ครัง้ จะท ำใหเ้กดิ 
yielding ทีส่ม ่ำเสมอมำกกว่ำเหล็กแผ่นทีผ่่ำนกำรดงึจำกเครื่อง Stretcher Leveler สิง่นี้

ตอบสนองตอ่กำรน ำไปดัดพับ หรอืกำรขึน้รูปไดอ้ย่ำงคงทีม่ำกกวำ่   แลว้เรำจะรูไ้ดอ้ย่ำงไรวำ่
ยดืแคไ่หนจงึเพยีงพอทีท่ ำใหเ้หล็กแผน่ทัง้หมดผำ่น yield point  

 
 

Stretcher Leveling and Yield Strains การท าใหเ้รยีบดว้ย Stretcher กบั Yield Strain สมัพนัธก์นัอยา่งไร 

เรำพูดถงึควำมยำวในแต่ละสว่นทีไ่ม่เท่ำกันซึง่ท ำใหเ้หล็กไม่เรยีบ และปรมิำณกำรยดืถงึคำ่ yield (yield strain) ทีต่อ้งกำรเพือ่แกไ้ข      
ไปแลว้ จนถงึตอนนี ้yield strain ก็ยังคงเป็นแคค่ ำทีใ่ชเ้พือ่อธบิำยขนำดกำรยดืทีต่อ้งกำร ซึง่ก็ยังไมท่รำบกำรใชง้ำนทีช่ดัเจน 

 
Stretcher leveling มขีอ้แตกตำ่งคอื   ขณะดงึยดืถงึคำ่ yield strain (ระยะยดืถงึจุด

ครำก) สำมำรถค ำนวณทำงคณิตศำตรแ์ละก ำหนดไดอ้ย่ำงชดัเจนวำ่จะตอ้งใชร้ะยะดงึ

ยดืออกเทำ่ไรในแตล่ะควำมยำวทีด่งึ   คอืคำ่  yield strain ส ำหรับเหล็กแผ่นใดๆและ
ค่ำ yield strength (แรงดงึถงึจุดครำก) สำมำรถก ำหนดไดโ้ดยกำรค ำนวณจำก

ระยะหำ่งระหวำ่งศนูยก์ลำงของหัวจับดงึแตล่ะหัวคณูดว้ยคำ่ yield strength ของเหล็ก
แผ่น หลังจำกนัน้ก็น ำมำหำรดว้ย MOE (Modulus of Elasticity) เชน่ ควำมยำวเดมิ

ของเหล็กแผ่น คอื 6000 mm และเหล็กแผ่นม ีyield strength ที ่344 N/mm2 MOE 
ที ่206843 N/mm2 จะตอ้งเอำ 6000 mm x 344 N/mm2 / 206843 N/mm2 ซึง่จะ

เทำ่กับ 10 mm  ซึง่ผลลัพธน์ี้เทำ่กับหนึง่ yield strain (ระยะยดึถงึจุดครำกพอด)ี  

ดงันัน้ระยะยดืนีจ้ะแคเ่พยีงพอทีท่ ำใหเ้หล็กแผ่นถงึ yield point แตไ่ม่ไดท้ ำใหเ้กนิกวำ่
จุดนัน้ ถำ้หำกเหล็กแผ่นทีคุ่ณยดืนัน้ เรียบอยู่แลว้ ก็ยังคงตอ้งกำรยดืมันอย่ำงนอ้ย 2 

yield strain หรอื 20 mm                  
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เพือ่ทีเ่รำจะไดรู้ว้ำ่มันจะยังคงควำมเรยีบ เมือ่ผ่ำนกระบวนกำรต่อเนื่องตำ่งๆภำยหลัง  คำ่หนึง่ yield strain จะใชเ้พือ่ท ำใหเ้หล็กแผ่นสู่

สภำพยดืหยุ่น (spring back) และอกีหนึง่ yield strain เพือ่ใหสู้ส่ภำพคงตัว (plastic) ซึง่ท ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงถำวร  ถำ้หำก

วำ่คณุเพิม่ yield strength ของเหล็กแผน่เป็นสองเทำ่  ระยะกำรดงึทีต่อ้งกำรก็จะเพิม่เป็นสองเทำ่เชน่กนั    
ในกรณีนีห้นึง่ yield strain จะเทำ่กับ 20 mm     นอกจำกนี้ มันจะไม่ไดผ้ลเชน่กันถำ้เพิม่

ระยะห่ำงระหวำ่งกึง่กลำงหัวจับ stretcher ทัง้สองเพรำะระยะกำรดงึยดืทีต่อ้งกำรก็ตอ้ง
เพิม่เชน่กนั 

  

Yield strain and shape correction – เรำรูว้่ำถำ้สว่นกลำงเป็นคลืน่ (Center 

buckle) หรอืสว่นขอบพริว้เป็นคลืน่ (Edge wave) เหล็กแผ่นจะมบีำงสว่นทีย่ำวกวำ่สว่น

อืน่ ถำ้เหล็กแผน่เป็นคลืน่สงูถงึ 25 mm หำ่งกนัทีศ่นูยก์ลำงของยอดคลืน่ 1000 mm  
 

 
ขอบดำ้นหนึง่จะยำวมำกกวำ่กันเกอืบ 13 mm ในระยะ 6000 mm ดังนัน้ เพือ่ทีจ่ะแกไ้ข

กรณีนี้และท ำใหม้ั่นใจว่ำเหล็กแผ่นจะยังคงเรียบ คุณจะตอ้งยืดเหล็กแผ่นสอง yield 

strains บวก 13 mm ดังนัน้ ส ำหรับเหล็กแผ่นทีม่ ีyield strain 344 N/mm2 คณุจะตอ้งใช ้10 mm x 2 + 13 mm ซึง่จะเทำ่กับ 33 mm 
ของกำรยดืทัง้หมด จ ำนวนของกำรยดืถำวรจะเทำ่กับ 23 mm  เนื่องจำกวำ่เรำจะตอ้งลบหนึง่ yield strain ออก ถำ้คดิเป็นเปอรเ์ซ็นต ์จะ

เทำ่กบั 0.45% ของกำรยดืแบบถำวร 
 

ตอ้งใชแ้รงเทา่ไหรใ่นการดงึ? กำรก ำหนดแรงดงึยดืทีต่อ้งกำรตอ้งเอำควำมหนำของเหล็กคณูควำมกวำ้งและคณูคำ่ yield strength     
(thickness x width x yield) เชน่ เหล็กหนำ 13 mm x กวำ้ง 1830 mm มคีำ่ yield strength 517 N/mm2 จะตอ้งกำรแรงทัง้หมด 

2,700,000 ปอนด ์(แปลงหน่วย N เป็น ปอนดโ์ดยคณู 0.2248) ในควำมเป็นจรงิจะตอ้งกำรแรงมำกกว่ำนี้เล็กนอ้ยเพือ่ใหม้ำกกวำ่ cross 

sectional strength ของเหล็กแผ่น   นอกจำกนี้ขนำดของแรงจะยังคงที ่โดยไม่ตอ้งค ำนงึถงึระยะของเหล็กแผ่นทีถู่กยดื    แมว้ำ่คณุจะ
ยดื (stretching) 1 m หรอื 15 m ขนำดของแรงทีต่อ้งใชก็้ยังคงเทำ่เดมิ  สิง่ทีเ่ปลีย่นคอืระยะทัง้หมดของกำรยดื (elongation or 

stretch) 
 

ถา้ตอ้งท าใหเ้หล็กแผน่ท ัง้ 100% ยาวขึน้  จะท าไดอ้ยา่งไร? Simeon Denis Poisson 

นักคณิตศำสตรช์ำวฝร่ังเศสบอกวำ่ ถำ้คุณยดืเหล็กดว้ยควำมยำว X % ควำมกวำ้งและควำม
หนำจะลดลง 1/3 ของ X %   สิง่นี้เรยีกวำ่ Poisson ‘Ratio   ดังนัน้ ถำ้หำกเหล็กแผ่นไม่ได ้

แคบลงหรอืบำงลงเล็กนอ้ย คณุจะไมส่ำมำรถท ำใหเ้หล็กแผน่เกนิคำ่ yield ไดท้ัง้ 100% 
 

คุณสมบตัขิองเหล็กแผน่จะเปลีย่นแปลงหรอืไม่ หำกเทยีบ stretcher leveling กับวธิใีน
กำรแกไ้ขควำมเรยีบอืน่ๆ  กระบวนกำร Stretcher จะแกไ้ขควำมเรยีบไดม้ำกกวำ่วธิกีำรท ำให ้

เรียบ (leveling) แบบอืน่ๆ  ไม่ว่ำจะมเีหล็กแผ่นรูปร่ำงใดก็ตอ้งใชก้ำรยดืทีเ่ท่ำกันเพื่อแกไ้ข

ปัญหำ ดังนัน้ Stretcher ไม่ไดย้ดืเหล็กแผ่นมำกวำ่ Roller levelers แตม่ันท ำงำนไดม้ำกกวำ่ 
เพรำะวำ่ทัง้ 100% ของวัตถุถูกท ำใหเ้กนิคำ่ yield    แตล่ะกระบวนกำรจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งยดืพืน้ทีห่นำ้ตัดทัง้หมดของเหล็กแผ่นในระยะที่

เทำ่กันเพื่อทีจ่ะไดเ้หล็กแผ่นทีเ่รยีบ โดยไม่ขึน้กับวธิกีำรทีใ่ชใ้นกำรยดืเหล็กแผ่น  ดว้ยเหตนุี้ เปอรเ์ซ็นตข์องกำรยดืจงึเทำ่กัน และไม่มี
สว่นไหนของเหล็กแผ่นทีถู่กยดืออกมำกกวำ่กันในแตล่ะกระบวนกำรทีท่ ำใหเ้รยีบ  ขณะทีเ่ครือ่ง Temper Mill มักจะยดืเหล็กแผ่นมำกถงึ 

2% แตเ่ครือ่งStretcher สำมำรถท ำงำนส ำเร็จได ้โดยกำรยดืแค ่0.3% - 0.5% ดงันัน้ เมือ่ดสูดัสว่นเปอรเซ็นตข์องกำรยดืทีต่อ้งใชใ้นกำร

ท ำงำนแลว้ เครือ่ง Stretcher สง่ผลกระทบนอ้ยมำกตอ่คณุสมบัตขิองเหล็กแผน่ 
 

สิง่ส ำคญัอกีอยำ่งหนึง่ ก็คอื กระบวนกำรท ำใหเ้รยีบสว่นใหญ่ งำนทีต่อ้งท ำ (กำรแกไ้ขรูปร่ำง
หรอืควำมเรยีบ) จะขึน้อยู่กับขอ้จ ำกัดของเครือ่งจักร (Leveler) เอง  ในทำงกลับกัน ส ำหรับ 

Stretcher Leveling นัน้ขอ้จ ำกัดคอืเหล็กแผ่นเอง   ดังนัน้ Stretcher Leveling สำมำรถ
แกไ้ขควำมเรยีบเหล็กแผน่ไดม้ำกกวำ่เมือ่เทยีบกับวธิอีืน่ 

 

อะไรคอืความเรยีบ (Flatness) และจะวดัไดอ้ย่างไร? มำตรฐำนควำมเรียบจะพบใน 
ASTM specification ซึง่ใหน้ิยำมว่ำควำมไม่เรียบคอืควำมคลำดเคลือ่นสูงสดุจำกพื้นผวิ

แนวนอน โดยไมค่ ำนงึถงึควำมถีข่องคลืน่จำกจุดสงูสดุหนึง่ถงึจุดสงูสดุถัดไป   อย่ำงไรก็ตำม
เพื่อทีจ่ะก ำหนดว่ำขนำดกำรยืดเท่ำไรทีต่อ้งใชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำควำมเรียบอย่ำงแม่นย ำ  

จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งค ำนงึถงึควำมถีข่องคลืน่และควำมสงูของมัน  วธิหีนึง่ทีใ่ชค้อื I-Units   คน้พบ

โดยกำรวัดควำมสูงของคลืน่และควำมห่ำงของแต่ละยอดสงูสดุของคลืน่   จำกกำรอำ้งองิ 
1000 I-Units จะเทำ่กบัควำมควำมยำวทีต่อ้งยดืประมำณ 1%   
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ท ำไม I-Units ถงึส ำคญั?   เนื่องจำกกำรท ำใหเ้รยีบนัน้ท ำดว้ยกำรยดืเหล็กแผ่นใหย้ำวเทำ่กัน  จงึมวีธิใีนกำรเปรยีบเทยีบสภำพของคลืน่

กบัสภำพทีเ่รยีบเพือ่ใหท้รำบระยะของกำรยดืทีต่อ้งใชเ้พือ่แกไ้ขปัญหำนัน้ ขณะทีส่ภำพไม่เรยีบแบบหนึง่อำจจะดแูย่กวำ่อกีแบบหนึง่ แต่
ในควำมเป็นจรงิ ทัง้สองแบบอำจจะเหมอืนกันเมือ่เทยีบกับขนำดของกำรยดืทีใ่ชใ้นกำรแกปั้ญหำ  อย่ำงเชน่ในตำรำงแรกดำ้นลำ่งจะเห็น

เหล็กแผน่ทีม่คีวำมสงูคลืน่ 4 mm และมศีนูยก์ลำงห่ำง 200 mm เทำ่กับ 99 I-Units เทยีบกับอกีแผ่นทีม่คีวำมสงูของคลืน่ 14 mm และ
มศีนูยก์ลำงหำ่ง 700 mm จะเห็นวำ่ทัง้คูม่คีำ่ I-Units เทำ่กนั และตอ้งกำรขนำดของกำรยดืทีเ่ทำ่กนัในกำรแกไ้ขปัญหำ 

 

I-Units ยังเป็นเครื่องมอืทีด่สี ำหรับกำรก ำหนดประสทิธภิำพของกระบวนกำรท ำใหเ้รียบ (Leveling process) โดยเทยีบควำมเรียบที่
สำมำรถท ำไดจ้ำกแต่ละกระบวนกำร    นอกจำกนี้ยังชว่ยแสดงใหเ้ห็นถงึขอ้จ ำกัดของแต่ละเครื่องจักรและแต่ละกระบวนกำร   เครือ่ง 

Leveler มักถกูพูดถงึวำ่สำมำรถท ำใหเ้รยีบไดใ้นกำรรดี X ครัง้    เครือ่ง Roller levelers ดัง้เดมิ ถูกพูดถงึบอ่ยวำ่สำมำรถรดีเรยีบใหเ้รยีบ
ขึน้ได ้5 เทำ่ (ตำม I-Units)  เครือ่ง Roller levelers สมัยใหม ่พรอ้มกบัระบบขบัเคลือ่นแบบ multi หรอื split สำมำรถปรับปรุงใหเ้รยีบขึน้

ได ้10-20 เทำ่ ในตำรำงทีส่อง จะเห็นวำ่เหล็กแผ่นทีม่คีวำมสงูของคลืน่ 16 mm ศนูยก์ลำงห่ำง 800 mm เทำ่กับ 99 I-Units   กำร

ปรับปรุงได ้10 เทำ่ จะท ำใหค้ำ่นี้ลดลงเหลอืควำมสงูของคลืน่ 2 mm บนศนูยก์ลำงห่ำง 300 mm ซึง่เทำ่กับระดับของควำมเรยีบ 11             
I-Units น่ันเอง 

 
 

 

 
 

เนือ่งจำกเครือ่งท ำใหเ้รยีบโดยกำรยดืไม่ไดข้ ึน้อยู่กับกำรโคง้งอ ปรมิำณของกำรแกไ้ขรูปร่ำงทีท่ ำไดจ้ะถูกจ ำกัดทีเ่หล็กแผ่น   เมือ่พูดถงึ
เครื่องยดืและประสทิธภิำพของมันแลว้ เรำจะพูดถงึควำมสำมำรถทีส่ำมำรถปรับปรุงรูปร่ำงไดส้ ำเร็จ 1000 เท่ำ (ตำม I-Units) หรือ

มำกกวำ่นัน้  โดยสรุปแลว้ เครือ่งทีท่ ำใหเ้รยีบโดยกำรยดื สำมำรถแกไ้ขปัญหำรูปร่ำงไดด้กีวำ่   ในตำรำงขำ้งลำ่ง เหล็กแผ่นทีม่คีวำมสงู
ของคลืน่ 36 mm บนศนูยก์ลำง 500 mm เทำ่กับ 1279 I-Units สว่นใหญ่เหล็กแผ่นนี้จะถูกดงึเรยีบจนเหลอืประมำณ 0 - 1 I-Units  

ตัวอย่ำงก่อนๆหนำ้ทีเ่กีย่วกับควำมยำวทีแ่ตกต่ำงกันตลอดหนำ้ตัด และขนำดของกำรยดืทีต่อ้งใชเ้พื่อทีจ่ะแกไ้ขเหล็กแผ่นทีม่คีวำมสงู
คลืน่ 25 mm บนศนูยก์ลำง 1000 mm จะเทำ่กบั 167 I-Units (ในวงสเีขยีว) 

  

They are the same   
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TMT ผูผ้ลตินวตักรรมแผน่เหล็กเรยีบพเิศษ “STAY FLAT”   

 

จำกประสบกำรณ์อันยำวนำนที ่TMT ด ำเนินธุรกจิศูนยบ์รกิำรแปรรูปเหล็กแผ่นครบวงจร และเป็นผูน้ ำเทคโนโลยทีีท่ันสมัยมำใชเ้พื่อ

ประโยชนส์งูสดุแกธ่รุกจิของลกูคำ้  โดยเฉพำะเหล็กแผน่ซึง่ถกูใชเ้ป็นวัตถุดบิหลักในกระบวนกำรผลติของหลำยอตุสำหกรรม  แมปั้จจุบัน

นี้เทคโนโลยไีดพั้ฒนำกำ้วหนำ้อย่ำงรวดเร็ว มกีำรน ำระบบออโตเมชัน่มำชว่ยเพิม่ประสทิธภิำพในขัน้ตอนกำรผลติ ควำมเรียบของเหล็ก

แผน่ยังคงเป็นปัจจัยทีส่ ำคญัทีส่ดุในกำรผลติชิน้งำนใหอ้อกมำไดอ้ยำ่งสมบรูณ์ มคีณุภำพทีด่ ีและลดควำมสญูเสยี  กระบวนกำรทีจ่ะท ำให ้

เหล็กแผน่เรยีบอยำ่งสมบรูณ์จงึมคีวำมส ำคัญอยำ่งยิง่ตอ่ควำมส ำเร็จดงักลำ่ว 

 

TMT จงึไดน้ ำนวัตกรรมกำรผลติเหล็กแผ่นดว้ย Stretcher Leveling ทีท่ันสมัยจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ มำพัฒนำผลติภัณฑ ์                      

“STAY FLAT” แผน่เหล็กเรยีบพเิศษ เทคโนโลย ีStretcher Leveling นัน้ดกีวำ่เทคนคิกำรผลติอืน่ๆทีม่ใีชก้ันอยู่ในประเทศไทย เป็น

กระบวนกำรเดยีวทีท่ ำใหเ้รำมั่นใจวำ่จะสำมำรถท ำใหเ้หล็กเรยีบได ้โดยทีค่วำมหนำไม่นอ้ยลง ซึง่เป็นปัญหำทีพ่บไดบ้อ่ยในวธิ ีTemper 

mill และถงึแมว้ธิ ีTemper mill with Roller levelers จะสำมำรถลดแรง stress ภำยในได ้แตก็่ท ำไดเ้พยีง 70-80% ของเนื้อเหล็ก

เทำ่นัน้ ไม่ไดท้ ำใหเ้หล็กเหลำ่นัน้เรยีบโดยมี stress ตกคำ้งต ำ่ไดท้ัง้หมด วธิ ี Stretcher leveling เทำ่นัน้ทีส่ำมำรถท ำใหไ้ดเ้หล็กทีม่ี

ควำมเรยีบทีส่มบรูณ์ ม ีstress ตกคำ้งในเนื้อเหล็กต ำ่มำกทั่วทัง้แผ่น ท ำใหเ้หล็กทีไ่ดไ้ม่คนืตัวกลับรูปเดมิ (spring back) เมือ่น ำไปผ่ำน

กระบวนกำรผลติตอ่เนือ่งตำ่งๆ เชน่ กำรตดัดว้ยเลเซอร ์หรอืพลำสมำ่ เป็นตน้ 

 

  Stretcher Leveling Technology 

Leveling Method Tension/Compression Tension 

Coil Set Yes 

Crossbow Yes 

Center Buckles Yes 

Edge Wave Yes 

Camber Yes 

Twist Yes 

Flatness Less than 0-3 I-Units 

Stability Good 

 

“STAY FLAT” แผน่เหล็กเรยีบพเิศษ จะชว่ยเพิม่ประสทิธภิำพในขัน้ตอนกำรผลติของอตุสำหกรรมตำ่งๆ ดงันี ้

 

ขอ้ดใีนกำรใชง้ำนกบัเครือ่งตดัแบบ Laser 

 เหล็กจะไมบ่ดิงอเมือ่ถกู Laser ตดัดว้ยควำมรอ้นสงู 

 ท ำใหค้ณุภำพของเหล็กทีต่ดัดขี ึน้ สง่ผลใหต้ดัไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่งและแน่นอน 

 เหล็กยังคงเรยีบอยูห่ลงัจำกตดัดว้ย Laser 

 โอกำสทีห่ัวตดั Laser จะเสยีหำยขณะตดัลดนอ้ยลง 

 สำมำรถทีจ่ะคงควำมเรยีบขณะตดัเหล็กแผน่ทีย่ำวไดด้ ี

 ลดเวลำในกำรตดั และ ไมท่ ำใหเ้หล็กเปลีย่นแปลงระหวำ่งกระบวนกำรตดั 

ขอ้ดใีนกำรผลติงำนของ Fabricator  

 เหล็กยังคงเรยีบหลงัถกูพับ Press brake หรอื Punching 

 ไมจ่ ำเป็นตอ้งแกไ้ขงำนใหมเ่นือ่งจำกกำรบดิงอหรอืถกูท ำลำยในระหวำ่งกระบวนกำรผลติ 

 มกีำร Spring back คงทีส่ม ำ่เสมอ เหล็กทีถ่กูพับหรอืดดัโคง้ ท ำงำนงำ่ยเพยีงแคค่รัง้เดยีวก็ไดม้มุทีต่อ้งกำร 

 ประหยัดเวลำจำกกำรแกไ้ขงำนทีไ่มจ่ ำเป็น และอืน่ๆ เป็นตน้  
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บทสรุป 

 

“STAY FLAT” แผ่นเหล็กเรียบพเิศษ ทีค่งควำมเรียบอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้พื้นผวิภำยในและภำยนอก มแีรงตำ้นภำยใน (stress) 

ตกคำ้งต ำ่ ท ำใหม้กีำรคนืตัวกลับทีส่ม ่ำเสมอและคงทีท่ั่วทัง้แผ่น และยังคงควำมเรยีบอยู่แมจ้ะน ำไปผ่ำนกระบวนกำรแปรรูปตอ่เนื่อง 

เชน่ ตัดเลเซอร ์เจำะ พับ ชว่ยลดปัญหำกำร spring back ลดปัญหำดำ้นคณุภำพของสนิคำ้ ลดควำมสญูเสยี เพิม่ผลผลติไดม้ำก

ยิง่ขึน้ สรำ้งควำมคุม้คำ่ใหก้บัธรุกจิในหลำกหลำยอตุสำหกรรม 

 

 

 

 

         
 

 

 

 


