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บทคดัย่อ 
                จากการออกแบบ และสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อใชใ้น
การฉีดแกนหมุนใบพัดมิเตอร์น ้ า โดยใช้เม็ดพลาสติกโพลีอะซิทั่ล 
(Polyacetal) หลงัจากน าแม่พิมพ์ไปทดลองฉีดช้ินงาน พบว่า ทางวิ่ง
(Runner) ของพลาสติกมีความยาวส่งผลให้ทางวิ่งโก่ง และช้ินงาน
หลุดออกจากทางเข้า (Gate) ท  าให้แขนกลหยิบช้ินงานไม่ได้  จึง
ปรับแก้โดยการท าให้ระยะของทางวิ่งให้ส้ันลง ได้ผลดังน้ี แขนกล
หยิบช้ินงานไดด้ี  ทางวิ่งแบบเดิมหนัก 16.383 กรัม   แบบใหม่หนัก 
8.86 กรัม น ้ าหนักของทางวิ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ15.8  และ เวลาใน
หน่ึงรอบการท างานของการฉีด (Cycle Time) แบบเดิมใชเ้วลาในการ
ฉีด 30 วินาที แบบใหม่ใช้เวลาในการฉีด 27 วินาที เวลาในการฉีด
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 29  
 
ค าส าคญั: ออกแบบระบบทางวิง่ของพลาสติก, โพลีอะซิทัล่  
 

Abstract 
The plastic injection molds was designed and constructed 

for injection the pivot of water meter blade by using Polyacetal. 
After the specimen tryout injection mold, it was found that the 
plastic runner was long that caused the bent runner and the specimen 
was slipped off the gate. This made the robot arm couldn’t pick up 
the specimen. By shortening the runner made the robot arm could 
pick up the specimen better than before. The former runner weights 
16.383 gram but the weight of new one is 8.86 gram i.e. the weight 
of the runner was reduced at 15.8%. The former cycle time was 30 
seconds but the new was 27 seconds. This meant that the reduction 
of the cycle time was 29 % 
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1. บทน า 
เน่ืองจากทางบริษทั ซี.พี โมลดิ้ง จ  ากัด ได้สร้างแม่พิมพ์

เพื่อใช้ในการฉีดแกนหมุนใบพัดมิเตอร์น ้ าส่งให้กับทางลูกค้า เม่ือ
ลูกคา้น าแม่พิมพ์ไปทดลองฉีดช้ินงาน พบว่าเม่ือแม่พิมพ์ฉีดช้ินงาน
แลว้ ระบบดนัปลดช้ินงานไดด้นัช้ินงานให้หลุดออกจากอินเสิร์ตคอร์ 
และไดใ้ชแ้ขนกลในการหยิบช้ินงานออก แต่เน่ืองจากการออกแบบ
ทางวิ่งของพลาสติกมีความยาวและซับซ้อน จึงส่งผลให้ทางวิ่งโก่ง 
ในขณะที่ดันปลดและ ทางเข้าหลุดออกจากช้ินงาน  แขนกลไม่
สามารถหยิบช้ินงานออกจากแม่พิมพไ์ด ้ ทางลูกคา้มีความตอ้งการให้
ช้ินงานยังคงติดอยู่กับทางเข้า แขนกลจึงจะหยิบช้ินงานออกจาก
แม่พิมพไ์ด ้ และตอ้งการปรับปรุงทางวิง่ของให้มีความยาวลดลง และ
ไม่ซบัซอ้น  การท างานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดจ านวนการใชเ้ม็ด
พลาสติกที่ไม่จ  าเป็นและลดเวลาในการฉีดช้ินงานตามมาดว้ย ผูศึ้กษา
ได้รวมแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารประกอบต่างๆที่เ ก่ียวข้องมา
ท าการศึกษาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างทางวิ่งของ
แม่พิมพเ์พื่อแกไ้ขป ญหาของการผลิตช้ินงานที่เกิดขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีด
แกนหมุนใบพดัมิเตอร์น ้ า เพื่อลดระยะทางวิง่ของพลาสตกิ 

 

2. วตัถุประสงค์ 
    2.1  เพื่อศึกษาการออกแบบทางวิง่ของพลาสติก 
    2.2  เพื่อสร้างทางวิง่ของพลาสติก 

 
3. ขอบเขต 
    3.1 เป็นแม่พิมพฉี์ดแบบ 2 แผน่ จ  านวน  4 คาวต้ีิ (Cavity) 
    3.2 ใชเ้มด็พลาสติกโพลีอะซิทัล่ (Polyacetal)  
 

4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
    4.1 ลดระยะทางของทางวิง่ (Runner) 
    4.1 ลดน ้ าหนักของทางวิง่ (Runner)  
    4.2 ลดเวลาหน่ึงรอบการผลิต (Cycle Time)
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5.  ขั้นตอนการด าเนินงานแกนหมุนใบพัดมเิตอร์น า้ 
ดังแสดงในรูปที ่1 
 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
           ส่วนประกอบต่างๆของมิเตอร์น ้ าที่มีแกนหมุนใบพัดมิเตอร์อยู่
ดา้นในดงัแสดงในรูปที่ 2 

 
 

รูปที่ 2 ส่วนประกอบของมิเตอร์น ้ า 

            ลักษณะของแกนหมุนใบพัดมิเตอร์น ้ าที่ท  าจากโพลิอะซีทั่ล
(Polyacetal) ที่ใชใ้นการศึกษาทดลองดงัแสดงในรูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แกนหมุนใบพดัมิเตอร์น ้ า 
 

 5.1 โพลอิะซีทัล่ (Polyacetal)  
          เป็นพอลิเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติกวิศวกรรม (Engineering 
Thermoplastic) สังเคราะห์ไดจ้ากฟอร์มลัดีไฮด ์ซ่ึงอาจรู้จกักนัในช่ืออื่นๆ
ไดแ้ก่ พอลิออกซีเมทิลีน (Polyoxymethylene, POM) หรือพอลิฟอร์มลัดิ
ไฮด ์สารชนิดน้ีสามารถแบ่งออกเป็นสองชนิด คือ โฮโมพอลิเมอร์ และ 
โคพอลิเมอร์ สารดงักล่าวมีลกัษณะทึบแสง สีขาวขุ่นมวัคลา้ยน ้ านม มีค่า
ความตา้นทานแรงดึง (Tensile Strength) และค่าความแข็งตึง (Stiffness) 
ที่สูงมาก มีผิวลื่นเป็นมัน มีสปริง ทนต่อการเสียดสีได้ดี ทนต่อแรง
กระแทกแมอ้ยู่ในอุณหภูมิต  ่า มีความแขง็แรงสูง มีสมบตัิการน าไฟฟ้าที่ดี 
มีการดูดซบัน ้ าที่ต  ่า    ทนต่อสารเคมี สามารถสัมผสักับอาหารไดโ้ดยไม่
เกิดการละลายหรือปนเป้ือน นอกจากน้ียงัมีความยืดหยุ่นได้ดี ทั้งในที่
อุณหภูมิสูงและต ่า จึงท าให้มนัสามารถคงสภาพของรูปทรงที่ดีซ่ึงเป็น
จุดเด่นที่ เหมาะอย่างยิ่งที่ จะน ามาทดแทนโลหะ เ ช่น อะลูมิเ นียม 
ทองเหลือง สังกะสี เหล็ก ตวัอย่าง การน าไปใชง้าน ดว้ยสมบตัิดงักล่าว
พอลิอะซีทัลจึงนิยมน ามาใช้ผลิตช้ินส่วนที่ต้องการความแม่นย  าสูง 
(Precision Part) ไ ม่ว่ าจะเ ป็น ช้ินส่วนอิ เล็กทรอนิก ส์ ยานยนต ์
เคร่ืองจกัรกล หรือช้ินส่วนในงานอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการเคลื่อนไหว
และเสียดทาน เช่น เฟือง ซิป ช้ินส่วนของป๊ัมวาล์ว ลูกกลิ้ง คาบูเรเตอร์
เกียร์ หัวสเปรย ์สปริง โซ่ ตลบัลูกปืน หรือแมแ้ต่ส่วนประกอบของใบพดั
เคร่ืองซกัผา้ ซ่ึงแต่เดิมมกัจะท าจากโลหะที่มีขอ้เสียคือน ้ าหนักมาก เสียง
ดงั ตอ้งหล่อลื่นดว้ยน ้ ามนั ก่อให้เกิดปัญหาการเปรอะเป้ือนและสึกกร่อน
ง่าย นอกจากน้ียงัสามารถน าไปใชใ้นกระบวนการผลิตแบบฉีด แบบรีด 
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หรือจะน าไปแปรรูปโดยใชเ้คร่ืองกลึง ตดั เจาะ หรือเจียระไนไดอ้ีก [1] 
ลกัษณะทางกายภาพของโพลิอะซีทัล่ที่ใชใ้นการฉีดดงัแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1  ลกัษณะทางกายภาพของโพลิอะซีทัล่ [2] 
 
กรรมวธีิการผลิต โดยการฉีด 
อุณภูมทิี่ใชใ้นการผลิต 380-470 องศาฟาเรนไฮต ์
ค่าการหดตวัหลงัการผลิต 0.020-0.025น้ิว/น้ิว 
ความถ่วงจ าเพาะ 1.42 
ปริมาตร  19.5 ปอนด/์ลบ.น้ิว 
ทนแรงดึง 11000 ปอนด/์ตร.น้ิว 
ทนแรงอดั 19000 ปอนด/์ตร.น้ิว 
ทนแรงกระทบ 2 ปอนด/์ตร.น้ิว 
ทนความร้อนโดยปกติ 185 องศาฟาเรนไฮต ์
ความดูดซึมน ้ า 0.25 % 
อตัราการเผาไหม ้ ชา้ 
ทนกรด ดี 
ทนด่าง พอใช ้
ทนแสงแดด พอใช ้
ทนสารละลาย ดีมาก 

 
5.2 การออกแบบทางวิง่ (Runner) 
                การออกแบบทางวิ่ง  ดว้ยเหตุผลของการประหยัดพลาสติก 
และจากสภาพการหล่อเยน็ อตัราส่วนของพื้นที่ผิวต่อ ปริมาตร ควรมีค่า
น้อยๆ เห็นไดช้ดัวา่ขนาดของ ทางวิง่ จะขึ้นอยู่กบัขนาดของช้ินงาน แบบ
ของแม่พิมพ ์และชนิดของพลาสติกที่ฉีด ตามหลกัทัว่ไป เม่ือเพิ่มขนาด 
ของช้ินงานและความหนาของผนัง ก็ตอ้งเพิ่มขนาดหน้าตดัของทางวิ่ง
ดว้ย หน้าตดัที่ใหญ่ท าให้การฉีดเขา้สู่แม่พิมพ์ท  าได้ดีขึ้น เพราะมีความ
ตา้นทานการไหลน้อย [3]   
               นอกจากน้ี การออกแบบระบบป้อนที่ประกอบดว้ยปลอกรูฉีด 
ทางวิง่ และทางเขา้แลว้ยงัตอ้งท าอย่างประหยดัที่สุดเท่าที่จะท าได ้ทางวิ่ง
จะมีผลต่อปริมาณเศษพลาสติกและเวลาในการฉีด ถา้ท าหน้าตดัขนาด
ใหญ่เกินไปจะเกิดรอยต าหนิที่ใหญ่ ไม่เหมาะกบัขนาดของช้ินงาน [4]  

 

  5.3 รูปร่างของทางวิง่  (Runner) 

                รูปร่างหน้าตดัของทางวิ่งมีหลายแบบเช่นแบบส่ีเหลี่ยมจตัุรัส

แบบส่ีเหลี่ยมผนืผา้ แบบส่ีเหลี่ยมคางหมู แบบหกเหลี่ยม แบบคร่ึงวงกลม   

แต่ละแบบจะมีสมบตัิแตกต่างกนัไปซ่ึง จะมีผลต่อประสิทธิภาพการไหล

ของพลาสติกในแม่พิมพ ์ทางวิง่แบบกลมจะให้ประสิทธิภาพในการไหล

ดีที่สุดแต่ขึ้นรูปอยาก การออกแบบแม่พิมพ์เลือกใชท้างวิ่งแบบส่ีเหลี่ยม

คางหมูเน่ืองจากขึ้นรูปง่ายเสียเศษน้อย รูปร่างหน้าตดัของทางวิ่งแบบ

ต่างๆดงัแสดงในรูปที่ 4 

 

 

 

 

                   แบบวงกลม                              แบบส่ีเหลี่ยมจตัุรัส  

 

 

                  แบบคร่ึงวงกลม                          แบบส่ีเหลี่ยมผนืผา้ 

                                                                       

 

                  แบบหกเหลี่ยม                         แบบส่ีเหลี่ยมคางหมู 

 

รูปที่ 4 ทางวิง่แบบต่างๆ [5] 

5.4 ขนาดของทางวิง่  (Runner) 
               การก าหนดขนาดของทางวิง่ท  าไดไ้ม่ง่ายนัก การค านวณขนาด
หน้าตดัของทางวิง่จะขึ้นอยู่กบัแรงดนัที่ลดลง อตัราการไหล สมบตัิของ
พลาสติก ความหนืด อุณหภูมิ และค่าคงที่บางอย่างของพลาสติก ตอ้งตั้ง
สมมุติฐานที่อาศยัประสบการณ์เป็นอย่างมาก การทดลองเพื่อยืนยนัความ
ถูกต้องของทฤษฎี ยัง เ ป็น ส่ิงที่ ต้องติดตามกันต่อไป ถึงแม้จะมี
ความกา้วหน้าไปมาก เม่ือไดมี้การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วเิคราะห์และหาสมดุลของทางวิ่ง แต่การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ดว้ยวิธีที่ท  ากันมา ก็ย ังคงต้องใช้ประสบการณ์ในการท างาน  [6] ใน
หนังสือเก่ียวกบัการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก จะมีสูตรที่ใชก้ าหนด
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของทางวิง่คือ 
 
                                  D  =  Smax + 1.5 มม.                                          (1) 

                 
เม่ือ D = เส้นผา่นศูนยก์ลางของทางวิง่ เป็น มม. 

                        Smax = ความหนาสูงสุดของช้ินงาน เป็น มม. 
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6. สรุป 
             จากการชัง่น ้ าหนักของทางวิง่พลาสติกในแม่พิมพแ์บบเดมิดว้ย

โปรแกรมUnigraphic NX6 ได ้ 16.383 กรัม และการชัง่น ้ าหนกัทางวิง่
พลาสติกของแม่พิมพแ์บบใหม่ ได ้8.86 กรัม น ้ าหนกัของทางวิง่ลดลงคิด
เป็นเปอร์เซนตไ์ด ้15.84 % แขนกลหยิบช้ินงานไดด้ ี  

             ลกัษณะการออกแบบทางวิ่งพลาสติกแบบเดิมมีความยาวและ
สลบัซบัซอ้นดงัแสดงในรูปที่ 5 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ทางวิง่แบบเดิม 

            ลกัษณะทางวิง่พลาสติกของแม่พิมพแ์บบใหม่มีระยะทางวิง่ส้ันลง
ดงัแสดงในรูปที่ 6 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 ทางวิง่แบบใหม่ 

 
             เปรียบเทียบ เวลาในหน่ึงรอบการท างานของการฉีดแกนหมุน
ใบพดัมิเตอร์น ้ าแบบเดิม เท่ากบั 30 วนิาที หลงัการปรับปรุงระบบทางวิ่ง
ของพลาสติกแบบใหม่ เวลาของหน่ึงรอบการท างาน ลดลงจากเดิมเหลือ  
27 วนิาที  คิดเป็นเปอร์เซนตไ์ด ้29 % 

7. กติตกิรรมประกาศ   
               ขอขอบคุณ สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ ์
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่
สนับสนุนในดา้นวชิาการและการเผยแพร่  บริษทั ซี.พี.โมลดิ้ง จ  ากดั 151 
ซ.จรัญสนิทวงศ ์ 5 ถ.จรัญสนิทวงศ ์ แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600  เป็นสถานที่เก็บรวบรวมขอ้มูล 
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