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An Integrated Solution for Quality Data Management

MeasurLink® คือเครื่องหมายจดทะเบียนของมิตูโตโย คอร์ปอเรชั่นในประเทศญี่ปุ่นและมิตูโตโย อเมริกา คอร์ปอเรชั่นในประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบเครือข่ายข้อมูลการวัด

MeasurLink
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มาตรการเพื่อป้องกันการสูญเสียผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจากเครื่องมือและอุปกรณ์วัด *1 ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย 
จะถูกบันทึกแบบเรียลไทม์ ท�าให้สามารถคาดการณ์ความผิด
พลาดของกระบวนการได้โดยใช้การควบคุมกระบวนการด้วย
หลักการทางสถิติ
*1: รวมถึงอุปกรณ์จากผู้ผลิตอื่นที่เชื่อมต่อด้วย RS-232C หรือเอาต์พุตข้อมูล CSV

สามารถวิเคราะห์เชิงสาเหตุได้โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา

เข้าถึงฐานข้อมูลผลการวัดได้ในทันที ท�าให้สามารถใช้การ
วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการได้
อย่างรวดเร็ว

เครื่องวัดขนาด 3 มิติ 
แบบ CNC

โปรเจคเตอร์

เครื่องทดสอบความแข็ง

เครื่องวัดรูปทรง

เครื่องมือวัดขนาดเล็ก

Height gages

โมดูลส�าหรับวิเคราะห์ / รวบรวมข้อมูล
MeasurLink Real-Time

(อ้างอิงหน้า 4 และ 5 ส�าหรับรายละเอียด)

ไมโครสโคปส�าหรับวัด

สะท้อนให้เห็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย MeasurLink

เครื่องวัดและ
ประมวลผลภาพ

MeasurLink
Database Server

(SQL Server)

ฝ่ายผลิต

ห้องตรวจสอบ

ระบบเซ็นเซอร์
เครื่องมือวัดขนาดเล็ก

อุปกรณ์จากผู้ผลิตอื่นที่
เชื่อมต่อด้วย RS-232C 
หรือเอาต์พุตข้อมูล CSV

ซอฟต์แวร์ SPC นี้ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจาก
เครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละเครื่อง และแสดงผล
แบบเรียลไทม์เป็นข้อมูลการประมวลผลเชิงสถิติ 
เช่น แผนภูมิควบคุม ฮิสโตแกรม และดัชนีชี้วัด
ความสามารถทางกระบวนการ



3

เครื่องมือวัดขนาดเล็ก

เครื่องวัดขนาด 3 มิติ 
ในไลน์การผลิต

อุปกรณ์จากผู้ผลิตอื่นที่เชื่อมต่อด้วย 
RS-232C หรือเอาต์พุตข้อมูล CSV

ซอฟต์แวร์ส�าหรับบริหาร
จัดการนี้ใช้ยืนยันผลการวัด
และการวิเคราะห์ทางสถิติ 
ที่หลากหลายด้วยการเข้าถึง
ฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูล
การวัดจาก MeasurLink 
Real-Time

ซอฟต์แวร์ส�าหรับวิเคราะห์และประเมินที่
สอดคล้องกับ MSA ตามที่ระบุไว้ใน ISO / 
TS 16949

โมดูลวิเคราะห์กระบวนการส�าหรับผู้ดูแลระบบ
MeasurLink Process Analyzer

(อ้างอิงหน้า 8 ส�าหรับรายละเอียด)

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ / ประเมิน 
ส�าหรับการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)
MeasurLink Gage R&R

(อ้างอิงหน้า 9 ส�าหรับรายละเอียด)

ซอฟต์แวร์การจัดการเกจ
MeasurLink Gage Management

(อ้างอิงหน้า 10 ส�าหรับรายละเอียด)

การจัดการกระบวนการส�าหรับผู้ดูแลระบบ
MeasurLink Process Manager

(อ้างอิงหน้า 6 และ 7 ส�าหรับรายละเอียด)

ซอฟต์แวร์ส�าหรับบริหาร
จัดการนี้ท�าให้สามารถติดตาม
ข้อมูลจาก MeasurLink 
ปลายทางที่เชื่อมต่อกันใน
พื้นที่หน้างานได้

ผู้ดูแลระบบ

MeasurLink
Database Server

(SQL Server)
DB

ห้องตรวจสอบ

ซอฟต์แวร์นี้สามารถวางแผนและใช้งานตาราง
การสอบเทียบอย่างเต็มรูปแบบและใช้งาน
ฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพในการรายงานผล
และจัดการสถานะใช้งานเกจ
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Real-Time Standard: รับและวิเคราะห์ข้อมูลการวัดแบบเรียลไทม์
Real-Time Professional: ประสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มขึ้นด้วยการเชื่อมต่อของมิตูโตโย (DDE) ที่ติดตั้งมาในตัว
Real-Time Professional 3D: พร้อมฟังก์ชันการท�างานเต็มรูปแบบและความสามารถในการแสดงผลการวิเคราะห์แบบ 3D

MeasurLink Real-Time คือโมดูลควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control (SPC)) ของ MeasurLink 
ที่รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์วัดของทั้งมิตูโตโยและอุปกรณ์วัดจากผู้ผลิตรายอื่นรวมถึงระบบต่างๆ เพื่อใช้งานการวิเคราะห์แบบ 
เรียลไทม์โดยจะแสดงผลเป็นแผนผังควบคุม ฮิสโตแกรม และดัชนีชี้วัดความสามารถทางกระบวนการ โดยมีสามรูปแบบให้ผู้ใช้งาน
เลือกตามความเหมาะสมของงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบมาตรฐานพร้อมฟังก์ชันพื้นฐานไปจนถึงรูปแบบที่มีฟังก์ชันใช้งานเต็มรูปแบบที่
สามารถรองรับข้อมูลโดยใช้กราฟิก Hoops 3D (อ้างอิงตารางที่ 1 จากหน้า 5)

การใช้งาน MeasurLink Real-Time  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
• ป้องกันการสูญเสียผลิตภัณฑ์ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวัดและควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC)

ฟังก์ชันทั่วไปของ MeasurLink Real-Time  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
• มุมมองข้อมูลที่หลากหลาย
ผลการวัดจะถูกแสดงในมุมมองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลการวิเคราะห์ทางสถิติ รายการข้อมูล และการสร้างภาพกระบวนการท�างาน โดยสามารถสลับมุมมองได้
ทันทีตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน

[Data sheet] ใหม่
ข้อมูลแต่ละส่วนจะถูกแสดง 
เรียงกันต่อหนึ่งรายการวัด

[Classic SPC view]
สามารถเลือกกราฟและรายการได้อย่างอิสระ
เพื่อแสดงข้อมูลส�าหรับหนึ่งรายการวัด ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล 
เช่น วันที่และเวลาของข้อมูลที่ได้รับ

รูปที่ 1 การแจ้งเตือนผ่านอีเมล

รูปที่ 2 ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

[2D view]
ฟังก์ชันบอลลูนข้อความที่มีรูปหรือผังของชิ้นงานอยู่ด้านหลังเพื่อแสดง
กระบวนการท�างานได้ นอกจากนี้ ผลของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนจะ
แสดงในกรอบที่มีสีระบุเฉพาะอีกด้วย

• สามารถเพิ่มข้อมูลส�าหรับตรวจสอบย้อนกลับ
สามารถเพิ่มข้อมูลส�าหรับตรวจสอบย้อนกลับของแต่ละชิ้นงานได้ ตัวอย่าง 
เช่น เลขซีเรียล เลขล็อต ชื่อผู้ตรวจสอบ เลขเครื่อง หรือสาเหตุของปัญหา 
และวิธีแก้ไข
สามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นเกณฑ์การค้นหาเมื่อท�าการดึงข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันตัว
กรอง (RT Pro / RT Pro 3D) เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

• ฟังก์ชันการวิเคราะห์ทางสถิติที่มีให้เลือกหลากหลาย
[แผนภูมิ]
ค่าการวัด: Xbar-R, Xbar-S, X-Rs, EWMA control charts, Histograms, 
Run chart, Pre-control chart, Tear chart, Box plot chart, Meter 
chart, Indicator bar, multivariate data control chart และอื่นๆ 
Countable number of value: p, np, c, u control charts, Pareto 
chart และ pie chart
[สถิติ]
ค่าสูงสุด, ค่าต�่าสุด, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าเฉลี่ย ±3σ / 4σ / 6σ, ดัชนีชี้วัด
ความสามารถของกระบวนการ (Cp, Cpk, Pp, Ppk), อัตราส่วนความบกพร่อง

• ฟังก์ชันความปลอดภัย
เมื่อตั้งค่าสิทธิ์การเข้าใช้งานเสร็จสิ้น จ�าเป็นต้องป้อน “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” 
เพื่อให้โปรแกรมเริ่มท�างาน การแก้ไขข้อมูล เช่น การอ้างอิง การเข้าถึงข้อมูล 
และการเปลี่ยนแปลงจ�าเป็นต้องมีสิทธิ์ในการแก้ไขที่ขึ้นอยู่กับระดับของผู้ใช้งาน
เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล

• ฟังก์ชันพิมพ์รายงาน
สามารถน�าค่าที่วัดได้ ผลการวิเคราะห์ และแผนภูมิมาจัดเรียงเป็นเอาต์พุต 
ตามที่ก�าหนดได้

• ฟังก์ชันแจ้งเตือน
ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อ
เกิด "Out of Tolerance" หรือ "Out of 
Control Limit" โดยสามารถเลือกวิธีแจ้ง
เตือนได้จากหน้าต่างป็อปอัพ อีเมล  
(รูปที่ 1) หรือไฟล์บันทึก

• การส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel
สามารถส่งออกข้อมูลการวัด 
ในรูปแบบของไฟล์ Excel  
ได้ เหมาะส�าหรับข้อมูลที่จ�าเป็น
ต้องน�าไปใช้งานในแผนกที่ไม่มี 
MeasurLink (รูปที่ 2)

คลิกที่แท็บเพื่อสลับหน้าจอ

ซอฟต์แวร์ส�าหรับการวิเคราะห์ / รวบรวมข้อมูลจาก MeasurLink
MeasurLink Real-Time
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ฟังก์ชันทั่วไปของ MeasurLink Real-Time Professional / Real-Time Professional 3D  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ฟังก์ชันของ MeasurLink Real-Time Professional 3D  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

CMM
MCOSMOS

MeasurLink
RT Pro / RT Pro 3D

Vision System
QVPAK

Form Instrument
FORMTRACEPAK

ข้อมูลพาร์ทและขั้นตอนการ
ตรวจสอบจะถูกสร้างขึ้นโดย
อัตโนมัติในฐานข้อมูลเมื่อ
พาร์ทโปรแกรมเริ่มท�างาน

เมื่อมีการสร้างตัวเก็บข้อมูลขึ้น ข้อมูลจะ
ถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติไว้ในฐานข้อมูล
ทุกครั้งท่ีมีการใช้งานพาร์ทโปรแกรม

• เชื่อมต่ออัตโนมัติกับพาร์ทโปรแกรม
เมื่อเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นในเครื่องวัดขนาด 3 มิติ หรือเครื่องวัดและประมวลผลภาพ จะสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลเช่นชื่อพาร์ท ค่าเป้าหมาย ค่าความเผื่อ และอื่นๆ ได้จากพาร์ทโปรแกรม โดยข้อมูลพาร์ท
ของ MeasurLink และขั้นตอนการตรวจสอบจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติในฐานข้อมูล

• ฟังก์ชันตัวกรอง
สามารถดึงข้อมูลท่ีต้องการออกมาได้อย่าง
ง่ายดายเพียงแค่ใช้วันและเวลาท่ีท�าการวัด 
ความเห็นเพิ่มเติม หรือการแจ้งเตือน

• ฟังก์ชันน�าเข้า
สามารถโหลดข้อมูลการวัดที่บันทึกอยู่ในรูปแบบ
ไฟล์ต้ังต้นได้ (ไฟล์ข้อความท่ีอยู่ในรูปแบบเฉพาะ
ส�าหรับ MeasurLink, Q-DAS files และอ่ืนๆ) 
นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งเทมเพลตส�าหรับ
การโหลดตามรูปแบบไฟล์ได้อีกด้วย

• Real-time Professional 3D พร้อมการใช้งานเต็มรูปแบบ
สามารถแสดงรายละเอียดส่วนที่จะถูกวัดได้โดยใช้ข้อมูล 3D, CAD

[3D view]
โมเดลกราฟิก 3D HOOPS จะแสดงมุมมองตามจริง
ของชิ้นงานโดยใช้ไฟล์สกุล hsf ที่สร้างขึ้นจากข้อมูล 
3D CAD โดยสามารถหมุน ย้าย หรือปรับสัดส่วน
ภาพชิ้นงานเพื่อให้เห็นส่วนที่จะท�าการวัดได้อย่าง
ง่ายดาย บอลลูนข้อความและเส้นชี้จุดแสดงผลการ
วัดและส่วนที่ท�าการวัดจะขยับตามข้อมูล CAD

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบฟังก์ชันใช้งานของซอฟต์แวร์วิเคราะห์ / รวบรวมข้อมูล Real-Time

โปรแกรมสร้างรายงานอัตโนมัติ
MeasurLink Report Scheduler

Functions
Data collection software

Real-Time Standard Real-Time 
Professional

Real-Time 
Professional 3D

Collected data 
display

Classic view x x x
Data sheet x x x
2D view x x x
3D view (HOOPS) x

Data extract Filter x x

Input from tools 
and devices

Measuring tools (RS-232C, USB) x x x
Measuring instruments (DDE) x x

Text input Import x x

Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun. Mon. Mon.Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.

ฟังก์ชันทั่วไปของ MeasurLink Report Scheduler  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
• เอาต์พุตปลายทางของรายงาน
• เครื่องพิมพ์ ไฟล์ หรืออีเมล (ในรูปแบบเอกสารแนบ)

การใช้งาน MeasurLink Report Scheduler  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
• ตัวอย่างการใช้งาน
•  สร้างรายงานประจ�าสัปดาห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลที่ก�าหนดจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
•  สร้างรายงานอัตโนมัติโดยดึงเฉพาะข้อมูลที่มีแท็กของ “การเปลี่ยนเครื่องมือ” (เนื่องจากการ

เสื่อมสภาพ ความเสียหาย และอื่นๆ)
•  สร้างรายงานประจ�าวันอัตโนมัติส�าหรับแต่ละผลัดโดยกรองจากไฟล์บันทึกการตรวจสอบตามผลัด

สร้างรายงานอัตโนมัติจากโมดูล Real-Time (Standard, Professional หรือ Professional 3D) หรือ Process Analyzer 
(Lite หรือ Professional) โดยแต่ละโมดูลจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายตามตารางที่ก�าหนดไว้
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การวัดที่พื้นที่หน้างาน

MeasurLink Real-Time เก็บ
ข้อมูลจากเครื่องวัดขนาด 3 มิติ
แบบ CNC และเครื่องมือวัดอื่น
และจัดเก็บในฐานข้อมูลแบบ 
เรียลไทม์

MeasurLink Process Manager ท�าให้สามารถติดตามข้อมูลการวัดแบบเรียลไทม์จาก MeasurLink ปลายทางที่เชื่อมต่อกันใน
พื้นที่หน้างานได้

การใช้งาน MeasurLink Process Manager  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
• ป้องกันการสูญเสียผลิตภัณฑ์ด้วยการแสดงสถานะการผลิตในพื้นที่หน้างานแบบเรียลไทม์

ฟังก์ชันของ MeasurLink Process Manager  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
• ความสามารถในการติดตามผลการวัดแบบเรียลไทม์
ช่วยให้สามารถติดตามผลการวัดปัจจุบันที่รวบรวมจากเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นเครือข่าย สามารถตรวจสอบผลการวัดได้โดยไม่ต้องไปยังพื้นที่หน้างาน

• ความสามารถในการตรวจสอบแนวโน้มก่อนการเกิดความผิดปกติ
ท�าให้สามารถตรวจจับแนวโน้มความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้โดยใช้เครื่องมือเช่นแผนภูมิควบคุม ฮิสโตแกรม และดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ  
รวมถึงการตัดสินอย่างง่ายแบบ GO / NG อีกด้วย

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลการวัด
ปัจจุบันได้จากเครื่องมือวัดทั้งหมด 
ที่เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายโดยใช้มุมมอง
หลากหลายจาก MeasurLink

เครื่องวัดขนาด 3 มิติ 
แบบ CNC

อุปกรณ์จากผู้ผลิต
อื่นที่เชื่อมต่อด้วย 
RS-232C หรือ

เอาต์พุตข้อมูล CSV

เครื่องทดสอบ
ความแข็ง

เครื่องมือวัด
ขนาดเล็ก

เครื่องวัดขนาด 3 มิติ 
ในไลน์การผลิต

การจัดการกระบวนการส�าหรับผู้ดูแลระบบ
MeasurLink Process Manager

Global Measured Value 
View
แสดงดัชนีชี้วัดความสามารถ
ของกระบวนการ

Manager View
แสดงแผนภูมิต่อเนื่อง ฮิสโต
แกรม และอื่นๆ

Plant View
แสดงดัชนีชี้วัดความสามารถ
ของกระบวนการของแต่ละ
อุปกรณ์วัดบนแผนผังโรงงาน

Log View
แสดงเหตุการณ์ (เช่น การเริ่ม
ต้นวัด การสิ้นสุด และการเกิด
สภาวะผิดปกติ) ของแต่ละ
อุปกรณ์วัด

เครื่องวัดรูปทรง

เครื่องวัดและประมวล
ผลภาพ

DB
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รายละเอียดฟังก์ชันของ MeasurLink Process Manager    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
• Manager view
แสดงแผนภูมิหลากหลายประเภทในรูปแบบไกด์ที่เข้าใจได้ในทันที โดยผู้ดูแลระบบสามารถจ�ากัดข้อมูลทุกชุดที่ก�าลังถูกวัดให้เป็นข้อมูลที่เฝ้าติดตามเฉพาะส�าหรับ
ข้อมูลที่มีความส�าคัญเป็นพิเศษ หรือจัดเรียงข้อมูลได้ตามล�าดับที่ต้องการตามดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ

สามารถจัดเรียงแผนภูมิที่อยู่ใน 
มุมมองและจ�ากัดระยะการติดตาม

[เหตุการณ์ที่สามารถบันทึก]
•การเริ่มต้น / สิ้นสุดการวัด
• การเก็บข้อมูลอีกครั้ง / การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการวัด

• การเกิดข้อมูลที่ผิดปกติ (Out-of-
tolerance / out-of-control / run / 
trend และอื่นๆ)

• สาเหตุที่ไม่สามารถระบุได้
• การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดความสามารถ
ของกระบวนการ (จากยอมรับสู่ปฏิเสธ / 
จากปฏิเสธสู่ยอมรับ)

• Global measurement value view
แสดงแผนภูมิแท่งซึ่งชี้ให้เห็นถึงดัชนีชี้วัดความสามารถ
ของกระบวนการทั้งดีและไม่ดีเพื่อให้เข้าใจได้ในทันที 
โดยผู้ดูแลระบบสามารถจัดเรียงข้อมูลการวัดปัจจุบัน 
(ทั้งจากล่างขึ้นบนและบนลงล่าง) ตามดัชนีชี้วัดความ
สามารถของกระบวนการ วันและเวลาที่ท�าการวัด  
ชื่อพาร์ท และอื่นๆ

• Log view
แสดงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการวัด โดยผู้ดูแลระบบสามารถเห็นถึงสถานะการวัด (การเริ่มต้น / สิ้นสุดการวัด และอื่นๆ) และการเกิดความผิดปกติ 
(out-of-tolerance หรือแนวโน้มความผิดปกติ) ส�าหรับข้อมูลการวัดปัจจุบันทั้งหมดได้ในทันที

• Plant view
แสดงดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการส�าหรับแต่ละเครื่องมือวัดบนแผนผังโรงงาน ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถระบุต�าแหน่งที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

แสดงไฟล์กราฟิก (bmp, jpg, gif, png) ใน
แผนผังโรงงานที่เป็นพื้นหลัง

สามารถจัดเรียงกล่องแสดงข้อมูลโดยมีเส้นชี้ระบุตามแต่ละเครื่องมือ (จุดตรวจวัดแต่ละจุด) 
โดยท�าให้สอดคล้องกับแผนผังโรงงานที่เป็นพื้นหลังได้

[ส่วนประกอบของกล่องแสดงข้อมูล]
• ชื่อจุดตรวจวัด (ชื่อปลายทางของแต่ละเครื่องมือ)
• ขั้นตอนการตรวจสอบ (ชื่อขั้นตอนการวัดของแต่ละส่วน)
• วันที่ / เวลาที่มีการแก้ไขครั้งสุดท้าย (เวลาที่ใส่ข้อมูล และอื่นๆ)
• ข้อมูลวัตถุที่ท�าการวัด: แสดงวัตถุที่มีการก�าหนดเลขไว้จาก

บนลงล่าง
  (1) ชื่อไฟล์บันทึกการตรวจสอบ *
  (2) ชื่อวัตถุที่ท�าการวัด *
  (3)  ดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ *  

(Cp, Cpk, Pp, Ppk, และอื่นๆ : เลือกได้ตั้งแต่สองค่าขึ้นไป)
 *  สามารถจัดเรียงไอเท็มที่ท�าการวัดได้ตามล�าดับที่ต้องการ

กล่องแสดงข้อมูล 
ของแต่ละจุดตรวจวัด

MeterColumn indicator Box plotCapability barRun chart

เลือกแผนภูมิหลากหลายประเภท เช่น แผนภูมิต่อเนื่อง และฮิสโตแกรมเพื่อแสดงเป็นไกด์ให้เข้าใจได้ในทันที (แสดงแผนภูมิหลายประเภทได้ใน Manager View)
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ตัวอย่าง) กรองข้อมูลจากชื่อผู้ปฏิบัติงาน ....  แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติในรูปแบบแผนภูมิ  
(ตัวอย่างเช่น Xbar-R)

ตัวอย่าง) จัดกลุ่มจากหมายเลขเครื่อง ..... เปรียบเทียบ Cp และ Cpk

โมดูลวิเคราะห์กระบวนการส�าหรับผู้ดูแลระบบ
MeasurLink Process Analyzer

MeasurLink Process Analyzer คือแพ็กเกจซอฟต์แวร์ส�าหรับผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลการวัดที่รวบรวมโดย 
MeasurLink Real-Time เพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการวัด โดยมีสองแพ็กเกจให้เลือกคือ Process Analyzer Lite  
ซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐาน และ Process Analyzer Professional ที่มีฟังก์ชันเต็มรูปแบบ (ดูตารางที่ 1)

การใช้งาน MeasurLink Process Analyzer  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
•  การยืนยันผลการวัดและการวิเคราะห์ทางสถิติโดยเข้าถึงฐานข้อมูลช่วยให้การตรวจยืนยันขั้นตอนการท�างานที่ผิดปกติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ฟังก์ชันทั่วไปของ MeasurLink Process Analyzer  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
• ฟังก์ชันดูข้อมูลการวัด
สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล MeasurLink ได้จากรายการที่เลือก

• ฟังก์ชันแสดงผลและเอาต์พุต
มีฟังก์ชันที่เทียบเท่า MeasurLink Real-Time Standard ให้ใช้งาน เช่น ผลการวัด  
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ (แผนภูมิและสถิติ) การรายงาน การส่งออกข้อมูล และอื่นๆ
สามารถเลือกข้อมูลเป้าหมายได้จากรายการที่เป็นล�าดับขั้นแบบ Windows Explorer  
และสามารถแสดงผลการวัดรวมถึงผลการวิเคราะห์ทางสถิติ (แผนภูมิและสถิติ) ได้

ฟังก์ชันของ MeasurLink Process Analyzer Professional  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
• ฟังก์ชันตัวกรองที่สามารถดึงและจัดกลุ่มข้อมูลได้
สามารถดึงหรือจัดกลุ่มข้อมูลด้วยการเลือกคีย์เวิร์ดเป็นวันที่และเวลา และข้อมูลอื่นที่สามารถตรวจสอบ 
ย้อนกลับได้

MeasurLink Process Analyzer Lite: แพ็กเกจประสิทธิภาพคุ้มราคาส�าหรับการดูฐานข้อมูลการวัด

MeasurLink Process Analyzer Professional: แพ็กเกจท่ีมีฟังก์ชันเต็มรูปแบบพร้อมความสามารถเพิ่มเติมในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล

เมนูเลือกตัวกรอง

การเลือกรายการเพื่อจัดกลุ่ม

ผลการกรองแผนภูมิ

ค่า Cpk และแผนภูมิแท่งต่อหนึ่งเครื่อง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการใช้งานของ Process Analyzer (ตัวเลือกที่มีให้ผู้ดูแลระบบ)

•  แผนภาพกระจาย
สามารถสร้างจุดจากความสัมพันธ์ระหว่างสอง
รายการได้

• ความสามารถในการจัดการข้อมูล
สามารถจัดการไฟล์ได้ด้วยการรวม คัดลอก 
และแก้ไข
นอกจากนี้ คลังจัดเก็บข้อมูลยังสามารถซ่อน
ข้อมูลเก่าจากคลังที่ถูกจัดเก็บจากข้อมูลของ 
Real-Time ได้อีกด้วย

Function Process analysis software
Process Analyzer Lite Process Analyzer Professional

Result display
Classic SPC view x x
Data sheet x x
2D view x x

Data extract Filter x

Data processing Data file merging, 
Copying, Editing x

Masking Archive data x



9

ซอฟต์แวร์ส�าหรับประเมินและวิเคราะห์นี้สอดคล้องตามการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis (MSA)) 
ตามที่ระบุไว้ใน ISO / TS 16949
ISO / TS 16949 ระบุไว้ว่าระบบการวัดที่เหมาะสมจ�าเป็นต้องใช้วิธีทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ความแม่นย�าของเครื่องมือแต่ละชิ้น  
รวมถึงความผันแปรจากผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อความสามารถในการทวนซ�า้

• วิธีการประเมินที่สอดคล้องกับ MSA (fourth edition)
ซอฟต์แวร์สามารถใช้การประเมินตามวิธีซึ่งสอดคล้องกับ MSA (การวิเคราะห์
ระบบการวัด) ดังต่อไปนี้
1. วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย Gage R&R ส�าหรับค่าที่ยอมรับได้ในค่าการวัด
2. วิธีการใช้พิสัยและค่าเฉลี่ยด้วย Gage R&R ส�าหรับค่าที่ยอมรับได้ในค่าการวัด
3. วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย Gage R&R ส�าหรับ Branching ของค่าการวัด
4. วิธีการใช้พิสัยและค่าเฉลี่ยด้วย Gage R&R ส�าหรับ Branching ของค่าการวัด
5. วิธีพิสัยค่าการวัด
6. วิธีใช้ค่าการวัดอย่างง่าย
7. ค่าการวัด MSA4
8. ค่าเบี่ยงเบน
9. ความเป็นเส้นตรง
10. ความเสถียร

• มุมมองแผนภูมิวิเคราะห์
แผนภูมิที่หลากหลาย เช่น แผนภูมิควบคุม มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ / 
ตัดสินความแปรผันที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของความแม่นย�าเกจ 
และอื่นๆ รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหา

• เอาต์พุุตผลลัพธ์เป็นรายงาน
สามารถพิมพ์ผลการประเมินและแผนภูมิเป็นรายงานได้

• การลงทะเบียนข้อมูลเฉพาะของเกจ
1. การลงทะเบียนข้อมูลเกจภายในระบบ
สามารถลงทะเบียนข้อมูลเกจดังต่อไปนี้และเชื่อมโยงกับผลการประเมินได้
รายการส�าหรับลงทะเบียน: ชื่อเกจ ผู้ผลิต รุ่น ความละเอียด หน่วย ช่วงการวัด 
และอื่นๆ
2.  ข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงระหว่าง MeasurLink Gage Management และ

ซอฟต์แวร์นี้
ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ข้อมูลเกจที่ลงทะเบียนใน Gage Management  
เป็นตัวเลือกโดยตรง
นอกจากนี้ เนื่องจากผลการประเมิน R&R ถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลเกจ จึงสามารถ
จัดการตารางวันหมดอายุของ gage R&R ด้วย Gage Management ได้

ตัวเลือกรูปแบบตรวจสอบ ตัวเลือกพารามิเตอร์ ภาพรวม

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ / ประเมินส�าหรับการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)
MeasurLink Gage R&R

การใช้งาน MeasurLink Gage R&R  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
•  สามารถประเมิน / วิเคราะห์ระบบการวัดที่สอดคล้องกับวิธีการวิเคราะห์ของ MSA จึงท�าให้ใช้งานการประเมิน MSA ได้อย่าง

ง่ายดายและรวดเร็ว

ฟังก์ชันของ MeasurLink Gage R&R  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
• การค�านวณผลการประเมิน MSA อัตโนมัติ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถป้อนวิธีการประเมิน / เงื่อนไขการประเมินและข้อมูลการวัดได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชัน Wizard โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งาน 
การประเมิน MSA เพียงเลือก “ตัวเลือกรูปแบบตรวจสอบ” “ตัวเลือกเกจ” “ตัวเลือกแหล่งอินพุตข้อมูล” “ตัวเลือกพารามิเตอร์” และอื่นๆ ซึ่งผลการวัด แผนภูมิ และการ
ค�านวณทางสถิติจะถูกแสดงในรูปแบบที่คล้ายกับ Windows Explorer



10

ซอฟต์แวร์นี้สามารถวางแผนและใช้งานตารางการสอบเทียบที่เชื่อถือได้ พร้อมฟังก์ชันการคืนค่าที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจาก
ฟังก์ชันบันทึกและควบคุมสถานะการใช้งานของเกจ

•  การยืนยันรายละเอียดของเกจ
สามารถยืนยันรายละเอียดของแต่ละเกจได้ โดยซอฟต์แวร์นี้สามารถแสดงรายการเกจตามสถานะ 
“เลยก�าหนดการสอบเทียบ” “ครบก�าหนดในเดือนถัดไป” และอื่นๆ โดยตั้งค่าวันที่สอบเทียบและ
ยืนยันรายละเอียดที่ประวัติการสอบเทียบของเกจ

ตารางจัดการเกจ การลงทะเบียนขั้นตอนสอบเทียบ

การเริ่มสอบเทียบ

ซอฟต์แวร์การจัดการเกจ
MeasurLink Gage Management

การใช้งาน MeasurLink Gage Management  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
•  สามารถบันทึกสถานะการใช้งานของเกจได้อย่างง่าย (การท�างาน คลังจัดเก็บ การสอบเทียบ gage R&R การซ่อมแซม และ

สถานะไม่ใช้งาน) เพื่อให้ทราบที่ตั้งและสถานะของเกจทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

•  สามารถดูข้อมูลทั่วไปของเกจได้จากเครื่องปลายทางทั้งหมดในเครือข่ายซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับเครือข่ายนี้ติดตั้งอยู่

•  สามารถแบ่งปันข้อมูลเกจระหว่างแต่ละแพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อกับ MeasurLink Gage R&R

ฟังก์ชันของ MeasurLink Gage Management  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
•  สร้างรายการเกจเป้าหมายส�าหรับสอบเทียบจากตารางจัดการเกจ
สามารถรับข้อมูลเกจเป้าหมายได้จากรายการค้นหา เช่น ID ของเกจ ชนิดเกจ 
รุ่น ผู้ผลิต ผู้จัดจ�าหน่าย วันที่สอบเทียบ สถานะการใช้งานปัจจุบัน และที่ตั้ง 
เพื่อน�ามาสร้างรายการ

• การลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการสอบเทียบ
ลงทะเบียนขั้นตอนสอบเทียบของแต่ละเกจได้อย่างง่าย รวมถึงการใช้งานการ
สอบเทียบเกจดังกล่าว

ข้อมูลจ�าเพาะทั่วไปของ MeasurLink

ข้อมูลจ�าเพาะทั่วไปของ MeasurLink Real-Time

•  ระบบปฏิบัติการส�าหรับใช้งาน  
(OS และ DB ที่แนะน�า)

[ระบบปฏิบัติการ]
• Windows7 (32bit/64bit)
•  Windows8.1 (32bit/64bit)  

(ไม่รองรับการใช้งาน Microsoft Windows 8.1 RT edition)
•  Windows10 (32bit/64bit)  
(ไม่รองรับการใช้งาน Microsoft Windows 10 Mobile 
และ IoT edition)

[ฐานข้อมูล]
Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2016 Business Intelligence Edition
Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Edition
Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence Edition
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Edition
Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence Edition
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Edition

• เครื่องมือวัดที่สามารถเชื่อมต่อได้
• เครื่องมือวัดที่มีเอาต์พุต Digimatic ติดตั้งอยู่
[อินเตอร์เฟสที่รองรับ]
Wireless (USB)  U-WAVE (VCP)
Wired (USB)  USB-ITN (VCP or HID), IT-012U (HID), IT-016U
Wired (D-sub 9 pin)   IT-007R, MUX-10F, DP-1VA LOGGER, 

and others
อุปกรณ์ RS-232C ชนิดต่างๆ (มีข้อจ�ากัดบางส่วน)

Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition
Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition

• ภาษาที่รองรับ
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษา
เยอรมัน ภาษาดัตช์ ภาษาสเปน ภาษาสวีเดน ภาษา
โปแลนด์ ภาษาอิตาเลียน ภาษาตุรกี ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน (ประยุกต์และดั้งเดิม) ภาษาฟินแลนด์ 
และภาษาโปรตุเกส

ฟังก์ชันทั่วไปของ MeasurLink Real-Time 
Professional / Real-Time Professional 3D

• ระบบซอฟต์แวร์ที่รองรับ
•  Mitutoyo Measurement Data Management System 

(ติดตั้งด้วย PC ส�าหรับประมวลผลข้อมูล)

[ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลที่รองรับ]
• CMM: MCOSMOS V3.2 or later
• Vision System:  QVPAK V10.0 or later / QSPAK 

V10.2 or later/
  QSPAK MSE V3.1 or later / QIPAK 

V4.1 or later
• Vision Unit: QSPAK VUE V4.1 or later
•  Surface Roughness / Contour instruments: 

FORMTRACEPAK V5.3 or later
•  Roundness instruments: ROUNDPAK V5.6 or later
• Hardness Testing Machines: AVPAK V2.0 or later

* เอกสารที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้เป็นคู่มือการติดตั้ง ส�าหรับข้อมูลการใช้งานซอฟต์แวร์ สามารถขอความช่วยเหลือได้จากระบบออนไลน์
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ตัวอย่างของระบบ Stand-alone
อินพุตเครื่องมือวัดเพียงเครื่องเดียว

ตัวอย่างของระบบเครือข่าย
อินพุตเครื่องวัดขนาด 3 มิติจ�านวนหลายเครื่อง

•  บริษัท B: แผนกควบคุมคุณภาพ

• บริษัท A: แผนกตรวจสอบ

* ส�าหรับการใช้งานเครือข่าย จ�าเป็นต้องมี Microsoft SQL Server

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ / รวบรวมข้อมูล
MeasurLink Real-Time Professional

4 หน่วย (แต่ละเครื่องใช้ 1 หน่วย)

ซอฟต์แวร์ส�าหรับผู้ดูแลระบบ
MeasurLink Process Analyzer Professional

MeasurLink Process Manager

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ / รวบรวมข้อมูล 
MeasurLink Real-Time Standard

+

แนะน�าการใช้งาน MeasurLink

การตรวจสอบชิ้นงาน
ตัวอย่างอัตโนมัติ

MeasurLink 
Database Server 

(SQL Server)*
แผนภูมิควบคุม
ดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ

ผู้ดูแลและควบคุมคุณภาพ

เครื่องมืออินพุต USB โดยตรง

Digimatic Thickness Gage

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 0.2mm ถึง 0.3mm

ชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับใช้งานในยานพาหนะ (ชิ้นส่วนขึ้นรูปทรงกระบอก)

เครื่องมือวัด Digimatic Thickness Gage ส�าหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ 2 จุด

วัตถุประสงค์ • เพื่อตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ (เมื่อแม่พิมพ์เสื่อมสภาพ เส้นผ่านศูนย์กลางจะขยายตัว)
• เพื่อค�านวณลิมิตควบคุมส�าหรับเริ่มต้นใช้งาน (ค�านวณต่อ 30 ชิ้น)

สถานการณ์ SPC ถูกเรียกใช้เมื่อการผลิตชิ้นส่วนเริ่มต้นขึ้น

ชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ที่หล่อด้วยอะลูมิเนียม เสื้อสูบหรือเสื้อเกียร์ของยานพาหนะ

เครื่องมือวัด เครื่องวัดขนาด 3 มิติ CNC จ�านวน 4 เครื่อง

วัตถุประสงค์ • เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความผิดพลาดและป้อนกลับเข้าสู่กระบวนการ
• เพื่อรายงานดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการให้กับลูกค้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรือวัสดุ

การท�างานและ
ประสิทธิภาพ

• เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลรวมเอาพาร์ทโปรแกรมและข้อมูลการวัดไว้เป็นหนึ่งเดียว
• การวัดแบบเดียวกันสามารถท�าได้กับทุกเครื่องมือในระบบ และสามารถรวมการจัดการข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นหนึ่งเดียวได้
• เนื่องจากมีหลายเครื่องในระบบ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานสามารถเริ่มท�าการวัดด้วยเครื่องใดก็ได้



หมายเหตุ: ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อผูกมัด ค�าอธิบายผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะข้อมูลจ�าเพาะด้านเทคนิคทั้งหมด จะมีผลผูกมัดเมื่อมีการ
ตกลงร่วมกัน
MITUTOYO และ MiCAT เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทมิตูโตโย ในประเทศญี่ปุ่น และ/หรือใน
ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ บริษัท ชื่อแบรนด์อื่นๆ ที่ถูกกล่าวถึงในที่นี้เป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนเท่านั้น และอาจเป็น
เครื่องหมายการค้าของผู้ถือสิทธิ์

www.mitutoyo.co.th

Mitutoyo (Thailand) Co., Ltd.
76/3-5, Chaengwattana Road, 
Kwaeng Anusaowaree, Khet Bangkaen, 
Bangkok 10220, Thailand
Tel: (66) 2080 3500
Fax: (66) 2521 6136
E-mail: office@mitutoyo.co.th

Chonburi Branch
7/1, Moo 3, Tambon Bowin, 
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ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร มิตูโตโยพร้อมให้การ
สนับสนุนตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงเส้นชัย

มิตูโตโยไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตเครื่องมือวัดคุณภาพสูง แต่ยัง 
เป็นผู้ให้การสนบัสนนุทีม่คีณุภาพตลอดอายกุารใช้งานของ 
อุปกรณ์ อีกทัง้บริการช่วยเหลอืแบบครบวงจร เพ่ือให้ม่ันใจว่า 
อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน

นอกจากการสอบเทยีบและการซ่อมแซมข้ันพ้ืนฐาน มิตโูตโย 
ยังมผีลติภณัฑ์และการฝึกอบรมเกีย่วกบัมาตรวิทยา รวมถงึ 
การสนับสนุนด้านไอทีส�าหรับซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน 
ทีใ่ช้ในเทคโนโลยกีารวัดสมยัใหม่ นอกจากนี้ เรายงัสามารถ 
ออกแบบ สร้าง ทดสอบ และแก้ไขปัญหาการวัดตามความ 
ต้องการ พร้อมทั้งให้บริการสัญญาแบบรับเหมาช่วงภายใน 
บริษัทของคุณเพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องวัดขนาด 3 มิติ  
แบบ CNC

เครื่องวัดและประมวลผลภาพ เครื่องวัดรูปทรง เครื่องวัดด้วยเลนส์ขยาย

ระบบเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ทดสอบความแข็งและ
เครื่องตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว

สเกลดิจิตอลและระบบ DRO เครื่องมือวัดขนาดเล็ก  
และการจัดการข้อมูล




