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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการลดต้นทุนการผลิตของฝา

และชอ้นไอศกรีม เน่ืองจากกระบวนการผลิตแบบเดิมมีการใชแ้ม่พิมพใ์น
การฉีดช้ินงาน 2 ชุด คือ ชุดแม่พิมพฉี์ดฝาและชุดแม่พิมพฉี์ดช้อน ท าให้
ตอ้งใช้ตน้ทุนในการผลิตสูง เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนในการผลิตให้ต  ่าลง 
ทางคณะผูจ้ดัท  าจึงเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการออกแบบแม่พิมพ์
ฉีดแบบรวมช้ินงานท่ีสามารถฉีดช้ินงานไดท้ั้งฝาและช้อน โดยใช้เทคนิค
การสมดุลของรูว่ิง ท  าให้สามารถฉีดช้ินงานท่ีมีปริมาตรต่างกนัพร้อมกนั
ได้ ซ่ึงการใช้แม่พิมพแ์บบรวมช้ินงานสามารถช่วยลดตน้ทุนการผลิตได้
และในรอบการผลิตหน่ึงคร้ังสามารถไดท้ั้งฝาและช้อน ซ่ึงสามารถท าให้
ราคาขายถูกลง 
 
ค าส าคญั: การลดตน้ทุนการผลิต, การสมดุลรูว่ิง 
 

Abstract 
This research aims to reduce the cost of production of lid and 

ice cream spoon. Due to the traditional manufacturing process, two 
injection molds are used, namely, injection molds and spoon molds. The 
cost of production is high. To reduce the cost of production. The team 
has chosen to solve the problem by designing injection molds that 
combine injection molded lid and spoon. Using the runner balance 
technique It is possible to inject different volumes at the same time. The 
use of integrated molds can reduce production costs and in one 
production cycle can be both the lid and spoon. This can lead to lower 
sales prices. 
 
Keywords: Reduce production costs, balance runner  
 

1.บทน า 
เน่ืองจาก บริษทั จ.ศิลป์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ตอ้งการท่ีจะลด 

ต้นทุนการผลิตลงเพ่ือต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ี มี
ความตอ้งการราคาของฝาและชอ้นไอศกรีมในราคาท่ีถูกกวา่การผลิตจาก 
แม่พิมพฉี์ดฝาและแม่พิมพฉี์ดช้อนจากคู่แข่งทางตลาดรายอ่ืนๆส่วนของ
เคร่ืองจกัรและแม่พิมพท่ี์ใช้ก็ลดจ านวนลง แต่ยงัคงตอ้งการสินคา้ในรูป
แบบเดิม จึงได้ปรึกษาอาจารยแ์ละนักศึกษาเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข้
ปัญหาดงักล่าว โดยการสร้างแม่พิมพชุ์ดใหม่ จากเดิมท่ีเป็นแม่พิมพฉี์ด
พลาสติกแยกชุดระหวา่งชุดแม่พิมพฉี์ดฝากบัชุดแม่พิมพฉี์ดชอ้น จึงไดท้  า
การออกแบบแม่พิมพฉี์ดพลาสติกชุดใหม่ให้สามารถฉีดช้ินงานทั้งฝาและ
ช้อนไอศกรีมพร้อมกนัได้ในแม่พิมพ์ชุดเดียวกนัเพื่อเป็นการลดตน้ทุน
กางผลิต ในส่วนของอตัราการผลิต 

การท่ีบริษทัตอ้งการผลผลิตจ านวนมากตอ้งอาศยัการใชแ้ม่พิมพ์
ฉีดพลาสติก ซ่ึงท าให้การข้ึนรูปของผลิตภณัฑมี์ขนาดและคุณภาพท่ีคงท่ี
ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ จากการท่ีบริษทั จ.ศิลป์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ไดป้รึกษา
อาจารย์และนักศึกษา จึงได้ท  าการศึกษาและออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก โดยออกแบบแม่พิมพใ์ห้สามารถฉีดฝาและช้อนไอศกรีมพร้อม
กนัไดใ้นแม่พิมพชุ์ดเดียวกนั ในหน่ึงรอบการผลิตสามารถฉีดฝาและชอ้น
ไอศกรีมได้อย่างละ 4 ช้ิน ด้วยการใช้วิธีการสมดุลรูว่ิง ส าหรับการฉีด
ช้ินงานท่ีมีปริมาตรแตกต่างกนั เพ่ือให้พลาสติกสามารถไหลเขา้แม่พิมพ์
เต็มพร้อมกนัทุกช้ินงาน และออกแบบโดยเลือกใช้แม่พิมพฉี์ดแบบสาม
แผ่น เพ่ือลดระยะเวลาในการผลิต วิธีน้ีท  าให้ไม่เสียเวลาในการแยกตวั
ช้ินงานกบัรูว่ิงออกจากกนั แม่พิมพแ์บบสามแผน่จึงเหมาะกบัการผลิตฝา
และช้อนท่ีตอ้งการเป็นจ านวนมากและเวลาการผลิตน้อย ท าให้สามารถ
ลดตน้ทุนการผลิตฝาและช้อนไอศกรีมให้มีตน้ทุนต ่าลงได ้งานวิจยัชุดน้ี
จึงเสนอการท าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบรวมช้ินงาน ข้ึนมาเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั จ.ศิลป์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 
 

2.วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.เพ่ือศึกษาและออกแบบแม่พิมพฉี์ดแบบรวมช้ินงาน 

2.เพื่อลดตน้ทุนในกระบวนการผลิตให้ต  ่าลง 
3.เพ่ือเพ่ิมจ านวนช้ินงานต่อรอบการผลิต 
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ไม่ผา่น 

ทดลองฉีดและดูการ
เตม็แบบการฉีดของ
โพรงแบบใหเ้ท่ากนั
ทุกแบบ 

สรุปโครงงานและจดัท ารูปเล่ม 

ด าเนินการสร้างแม่พิมพแ์ละ 

ประกอบแม่พิมพ ์

3.ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.ตน้ทุนในการผลิตต ่าลง 

    2.จ  านวนช้ินงานต่อรอบการผลิตมากข้ึน 
3.ไดเ้รียนรู้กระบวนการออกแบบแม่พิมพฉี์ดท่ีมีลกัษณะของ

ช้ินงานไม่เหมือนกนัอยูใ่นแม่พิมพชุ์ดเดียวกนัไดแ้ละการออกแบบรูว่ิง 
        4.สามารถสร้างแม่พิมพฉี์ดแบบรวมช้ินงานท่ีสามารถฉีดฝาและ
ฉีดชอ้นพร้อมกนัไดใ้นแม่พิมพชุ์ดเดียวไดต้ามแบบท่ีก าหนดและผลิต
งานไดเ้หมือนแม่พิมพฉี์ดแบบช้ินงานเดียวได ้

 
4.วธีิการด าเนินงาน 

การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือลดต้นทุนในการผลิตฝาและ
ช้อนไอศกรีม จากเดิมท่ีเป็นแม่พิมพฉี์ดแบบแยกช้ินงานระหว่างฝาและ
ชอ้นไอศกรีมทางคณะผูจ้ดัท  าจึงไดท้  าการวิเคราะห์และพฒันาชุดแม่พิมพ์
ฉีดแบบรวมช้ินงานข้ึนมาให้สามารถผลิตฝาและช้อนไอศกรีมพร้อมกนั
ได้ด้วยวิ ธีก ารใช้การสม ดุล รู ว่ิงของแม่ พิ มพ์ ฉี ดพลาส ติกโดยมี
กระบวนการออกแบบและสร้างแบบแม่พิมพฉี์ดแบบรวมช้ินงานซ่ึงมี
ขั้นตอนแสดงขั้นตอนในรูปท่ี 1 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

                                                    
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                
 

                        
 

                                                    
        
 

                                         
 

           
 
                                              

             
       

รูปท่ี 1 

 
5.การหาขนาดรูวิง่และทางเข้าพลาสตกิ 
5.1.การหาขนาดของรูวิง่ 

 
รูปท่ี 2 แผนภาพการเลือกขนาดรูว่ิง 

 
จากรูปท่ี 2 สามารถบอกได้ว่าควรเลือกใช้ขนาดของรูว่ิงก่ี

มิลลิเมตรโดยการดูจากชนิดของพลาสติกพีพีท่ีรูปท่ี2 ความหนาช้อน             

ส่งแบบใหลู้กคา้ 

ศึกษาการค านวณหาค่าต่างๆท่ีใชใ้นการออกแบบ 

ออกแบบช้ินงาน 

ออกแบบแม่พิมพ ์
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1 มิลลิ เมตร เทียบกับน ้ าหนักของช้อน 1.5 กรัม จึงได้ขนาดรูว่ิงท่ี                    
3 มิลลิเมตร และความหนาฝา 0.8 มิลลิเมตรเทียบกบัน ้ าหนักของฝา 5.8 
กรัม เน่ืองจากระยะทางของช้อนไกลกว่าระยะทางของฝาจึงใช้ช้อนเป็น
เกณฑก์ารหาขนาดรูว่ิง ซ่ึงการหาขนาดรูว่ิงมีตวัแปรของระยะทางจึงตอ้ง
หาค่าคงท่ีเพ่ือเพ่ิมขนาดรูว่ิง ให้ดูท่ีรูปท่ี 3 จะได้ค่าคงท่ีท่ี 1.2 แล้วเข้า  
สูตรค านวณ  
 

ขนาดรูว่ิงท่ีได ้= ขนาดรูว่ิง x ค่าคงท่ี                                       (1) 
 = 3.0 x 1.2 
 = 3.6 มิลลิเมตร 

 

5.2.การหาขนาดของทางเข้าพลาสตกิ 
  
  Design of gates 

 
 

รูปท่ี 3 ตารางเทียบขนาดของทางเขา้พลาสติก 
 

จากรูปท่ี 3 ทางคณะผูจ้ดัท  าเลือกใช้ทางเข้าพลาสติกแบบเข็ม
(Needle gale) เม่ือน ้าหนกัสูงสุดของชอ้นคือ 1.3 กรัม และน ้าหนกัของฝา
คือ 0.8 กรัม จะไดข้นาดของทางเขา้พลาสติกแบบเขม็ท่ี 0.8 มิลลิเมตร 
 

6.ผลการด าเนินงาน 
6.1. แม่พมิพ์ฉีดแบบเดมิ ก่อนพฒันาดงัแสดงในรูปที ่4 และ
หลงัพฒันาดงัแสดงในรูปที ่5 
 

 
 

รูปท่ี 4 แผน่แม่พิมพฝ์าไอศกรีม 
ก่อนพฒันา : แผน่แม่พิมพแ์บบเดิมท่ีมีแค่ฝาอยา่งเดียว 

 
 

รูปท่ี 5 แผน่แม่พิมพฝ์าและชอ้นไอศกรีม 
หลงัพฒันา : แผน่แม่พิมพแ์บบรวมช้ินงานฝาและชอ้นไอศกรีม 

      

6.2.แบบแม่พมิพ์แบบรวมช้ินงาน 
 

 
 

รูปท่ี 6 แบบแม่พิมพฝ์าและชอ้นไอศกรีมแบบรวมช้ินงาน 
 

7.การทดลองฉีดช้ินงาน 
7.1. การขึน้รูปฝาและช้อนไอศกรีม ดว้ยการฉีดพลาสติกจะใช้พลาสติก  
พีพี ซ่ึงในการฉีดตอ้งมีการปรับค่าอตัราการฉีดต่างๆ เช่น ความเร็วในการ
ฉีด แรงอดัในการฉีด เวลาในการหล่อเยน็ ผลการทดลองฉีดในคร้ังแรก
จึงไดช้ิ้นงาน ดงัรูป 7 
 

 
 

รูปท่ี 7 ช้ินงานจากการทดลองฉีดคร้ังแรก 
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จากรูปท่ี 7 เห็นได้ว่าช้ินงานนั้ นไม่เต็มหรือการไหลตัวของ
พลาสติกไหลเขา้เบา้แบบไม่สมบูรณ์ซ่ึงท าให้ช้ินงานเต็มไม่พร้อมกนั ซ่ึง
เกิดจากการปรับฉีดท่ียงัไม่ไดค้่าต่างๆท่ีเหมาะสม 
 
7.2. เมื่อได้ท าการปรับตั้งค่าต่างๆ ท่ีเคร่ืองหรือเรียกวา่การปรับฉีดและได้
ทดลองฉีดจึงไดผ้ลการปรับฉีดท่ีดีท่ีสุด ดงัรูป 8 
 

 
 

รูปท่ี 8 ฝาและชอ้นไอศกรีม และ รูว่ิงของพลาสติก 
 

จากรูปท่ี 8 เห็นไดว้า่ช้ินงานสามารถฉีดไดเ้ตม็หรือพลาสติก
ไหลเขา้แบบเตม็จนหมดพร้อมกนัทั้ง 8 ช้ินงาน 
 

8.สรุป 
1.จากเดิมท่ีแม่พิมพ์แบบแยกช้ินงานใช้ต้นทุนการผลิตชุด

แม่พิมพ์ฝา 60,000 บาท และชุดแม่พิมพ์ช้อน 40,000 บาท รวมเป็น 
100,000 บาท แต่เม่ือเปล่ียนมาใช้แม่พิมพแ์บบรวมช้ินงานราคา 70,000 
บาท ซ่ึงลดตน้ทุนลง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 

2.สามารถลดราคาขายจากเดิมท่ีใชแ้ม่พิมพแ์บบแยกช้ินงานราคา
ฝา 3.5 บาทต่อช้ิน และราคาช้อน 1.5 บาทต่อช้ิน แต่เม่ือเปล่ียน เป็น
แม่พิมพแ์บบรวมช้ินงานเหลือราคาฝา 2.5 บาทต่อช้ิน และราคาช้อน 0.5 
บาทต่อช้ิน  

3.ลูกคา้ตอ้งการฝาและช้อนอยา่งละ 100,000 ช้ิน จากเดิมฝาและ
ช้อนราคารวมกัน 500,000 บาท และแบบใหม่ราคารวมฝาและช้อน
เท่ากบั 300,000 บาท ซ่ึงสามารถลดราคาคิดเป็นร้อยละ 40  

4.ระบบรูว่ิงในชุดแม่พิมพเ์ดิมกบัชุดแม่พิมพใ์หม่มีระยะทาง รู
ว่ิงและขนาดรูว่ิงเท่ากบัระบบรูว่ิงแบบเดิม ท าให้ระยะเวลาท่ีใชใ้นการฉีด
แต่ละรอบเท่าเดิม โดยระบบรูว่ิงแบบใหม่มีการเพ่ิมรูว่ิงของช้อน ท าให้
สามารถผลิตช้ินงานไดม้ากข้ึน จากเดิมฉีดฝาหรือชอ้นไดช้ิ้นงาน 4 ช้ินต่อ
รอบ เม่ือเปล่ียนมาใช้แบบใหม่ท  าให้สามารถฉีดฝาและช้อนไดพ้ร้อมกนั 
อย่างละ 4 ช้ิน รวมเป็น 8  ช้ินต่อรอบ ท าให้ได้จ  านวนช้ินงานมากข้ึน
กวา่เดิม 

5 .การเลือกใช่แม่พิมพแ์บบสามแผ่น สามารถช่วยลดระยะเวลา
ในการผลิตลงได ้ โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการแยกตวัช้ินงานกบัรูว่ิง และ
ใช้ตน้ทุนในการผลิต 70,000 บาท แต่ถา้เลือกใช้แม่พิมพแ์บบรูว่ิงร้อนจะ
ไม่มีรูว่ิงและรูเขา้ท าให้สามารถช่วยลดเศษพลาสติกท่ีจะตอ้งสูญเสียลง
ไปไดแ้ละลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตลงไดเ้ช่นเดียวกนักบัการใช้
แม่พิมพ์แบบสามแผ่น แม่พิมพ์แบบรูว่ิงร้อนใช้ต้นทุนการการผลิต 
800,000 บาท ซ่ึงใช้ตน้ทุนในการผลิตมากกวา่แม่พิมพแ์บบสามแผ่นมาก 
จึงไม่เหมาะกบัการผลิตช้ินงานท่ีมีจ  านวนน้อยๆ เพราะใช้ตน้ทุนในการ
ผลิตค่อนขา้งสูงและไดก้  าไรนอ้ย  
 

9.กติตกิรรมประกาศ 
คณะผูจ้ดัท  าขอขอบพระคุณอาจารย ์สุรพงษ์ ชยัรัตน์ธรรม ท่ีให้

ค  าปรึกษาให้ในเร่ืองการออกแบบและสร้างแม่พิมพ ์ช่วยแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดจากการสร้างแม่พิมพแ์ละ อาจารย ์ประสิทธ์ิ แพงเพชร ผูค้วบคุมดูแล
ขั้นตอนการท างานวิจยัท่ีให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการวางแผนการด าเนินงาน
รวมถึงคณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีในสาขาวิศวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและ
แม่พิมพท์ุกท่านท่ีให้ค  าปรึกษาพร้อมทั้งเทคนิคต่างๆในการใชเ้คร่ืองจกัร 
เพ่ือให้แม่พิมพฉี์ดพลาสติกแบบรวมช้ินงานเสร็จสมบูรณ์ 

ทางคณะผูจ้ดัท  าหวงัวา่ การท างานวิจยัในคร้ังน้ีจะมีส่วนท่ีท าให้
ผูท่ี้มีความสนใจในการสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบรวมช้ินงานได้
ศึกษาเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ อน่ึงจุดบกพร่องของการ
ท างานวิจยัคร้ังน้ี ทางคณะผูจ้ดัท  าขอนอ้มรับขอ้เสนอแนะและค าแนะน า
เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

หากงานวิจัยเล่มน้ี  มีข้อผิดพลาดประการใดท่ี เกิดจากการ              
จดัท าทางคณะผูจ้ดัท  าตอ้งของอภยัไว ้ณ ท่ีน่ีดว้ย 

 

10.เอกสารอ้างองิ 
[1] การออกแบบแม่พิมพ.์ (2554). (ออนไลน์). สืบคน้เม่ือ 
      7 มกราคม 2561,  จาก :  
      www.coezinc.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 
      539321622&Ntype=4 
[2] ประเภทของแม่พิมพฉี์ดพลาสติก. (2554). (ออนไลน์). สืบคน้ 
      เม่ือ 12 มกราคม 2561, จาก :  
      https://www.bloggang.com/m/viewblog.php?id=bright- 
      brave&date=25-09-2011&group=3&gblog=3                           
[3] แม่พิมพฉี์ดพลาสติกแบบสามแผน่. (2556). (ออนไลน์). สืบคน้ 
      เม่ือ 15 มกราคม 2561,  จาก :  www.แม่พิมพ-์พลาสติก.com 
[4] Runner balance constraints (Concept). Available at: URL:  
     https://knowledge.autodesk.com/support/moldflow-  
      insight/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/  
      MoldflowInsight/files/. Accessed Jul 16, 2018 


