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บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกนั นมีความส้าคัญต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมต่างๆ ในการ
ผลิตชิ นส่วนจ้านวนมาก ให้ได้ชิ นงานและมาตรฐาน เช่นอุตสาหกรรมการผลิตชิ นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม
ผลิตชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุตสาหกรรมผลิตของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็น 
ช้อน ส้อม จาน ชาม แก้วน ้า ฯลฯ นิยมใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบ เพราะเป็นวัสดุที่มีราคาต้นทุนต่้า มีความ
แข็งแรง ทนความร้อน ท้าให้สามารถท้าการผลิตได้จ้านวนมาก นอกจากจะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการการ
ผลิต ก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคอุปโภคเพราะมีราคาไม่สูงมาก หาซื อได้ทั่วไป มีน ้าหนักเบา มีความสะดวกในการ
ใช้งานและพกพาได้ง่าย  

 ปริญญานิพนธ์ฉบับนี เป็นการศึกษาทดลองออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดแก้วน ้าพลาสติกแบบ
ประกอบได้ ด้วยพลาสติกโพลิโพรพิลีน เพ่ือไดศ้ึกษาขั นตอนการท้างานต่างๆของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และได้
ชิ นงานแก้วน ้าพลาสติก ที่สามารถประกอบกันเพ่ือใช้งาน และแยกชิ นส่วนในการเก็บรักษาเพ่ือให้สะดวกต่อ
การพกพาและการประหยัดพื นที่ในการใช้สอย   

 จากการท้าโครงงานปริญญานิพนธ์ ท้าให้ได้ในความรู้ที่ได้เรียนมาทั งหมดมาประยุกต์ใช้ ได้ท้าการ 
ศึกษาทดลองออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีด ตลอดจนท้าการฉีดชิ นงานแก้วน ้าได้ส้าเร็จ ในขั นตอนการท้าอาจ
เกิดปัญหาในระหว่างด้าเนินการไปบ้าง แต่ก็ผ่านพ้นไปได้โดยดี ท้าให้ได้ประสบการณ์ต่างๆมากมายในการ
ผลิตแม่พิมพ์ฉดีพลาสติก และสามารถน้าไปปรับปรุงแก้ไขในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกครั งต่อไปได้ 
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Abstract 

 Now a day . Injection molding industry conduce to development industries. 
This for make many part and standard part instance automotive industry, electronics 
industry and commodity industry. Whether it is plastic spoon fork dish and plastic 
cup common uses plastic for making. Because plastic is cheap, Strength moderate, 
heat resistant and can be produced many part. Unless will be good for production 
operators. It is good for the consumer because affordable. Can be purchased, with 
ease for use and carry.  
 This project is an experimental study on mold design and mold making 
injection plastic collapsible cup molding. by polypropylene in order to study the 
various functions of injection plastic molding and a workpiece of plastic cups that 
can be assembled for use. and separate components in storage for easy portability 
and space saving.  
 From the project will render knowledge and experience in the manufacture 
of plastic injection moulds. This was successful to a certain extent, even if they have 
a problem. But we get the experience of make injection mould plastic and can be 
used to adjust the production of plastic injection moulds for the next time. 

 


