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บทคัดย่อ 
 
 ปัจจุบันพลาสติกได้มีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจ าวัน  ในฐานะวัสดุที่น ามาทดแทนวัสดุธรรมชาติ
ซึ่งมีปริมาณน้อยลงทุกขณะ  เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่เหมาะกับการน ามาผลิตเป็นเครื่องใช้ต่างๆ  
เช่น หลอมเหลวในอุณหภูมิต่ าเมื่อเทียบกับโลหะ  ขึ้นรูปได้ง่าย  น้ าหนักเบา  มีความสวยงาม  และยังมี
คุณสมบัติเฉพาะของพลาสติกแต่ละชนิดอีกด้วย  ดังนั้นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจึงมีความส าคัญ  
 โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่รองแก้วตั้งแต่การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  การวางระบบแม่พิมพ์ การผลิตชิ้นส่วนต่างๆ การประกอบ การทดลองฉีดชิ้นงาน ตลอดจนถึงการ
แก้ไขปัญหาต่างๆของแม่พิมพ์ โดยการใช้เทคโนโลยีและความรู้ที่ได้ศึกษามาช่วยในการสร้างแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก เช่น การออกแบบโดยใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ การวางระบบแม่พิมพ์ตามทฤษฎีการสร้าง
ชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ การทดลองฉีดโดยใช้การค านวณค่าต่างๆ การตรวจสอบชิ้นงานใช้เครื่องมือ
วัดละเอียด  เป็นต้น 
 จากโครงงานปริญญานิพนธ์ท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์  ในทางปฏิบัติของการผลิตแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติก  ซึ่งก็ได้ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแม้ว่าจะพบกับปัญหาหลายรูปแบบ  แต่ก็นับได้ว่าเป็น
ประสบการณ์ใหม่ในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขในการผลิตแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกครั้งต่อไปได้ 
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Abstract 
 
 The plastic has a much greater role in daily life. The materials used to replace natural 
materials that were at all times. Because the material is suitable for the production of 
appliances, such as the melting temperature is lower when compared to the metal. fast to 
molding , light weight and has many unique features of each type. The injection mould plastic 
is important. 
  This is project was to discuss how to build plastic Saucer injection molds. Starting with 
the design , the mould system , production parts , assembly , experimental production , and 
thus to fix the mould problem. We use technology and knowledge learned to help create a 
mould. As design using computer aided design, mould system accord to the theory. Make the 
parts by automatic machine , products calibration  the values and detail inspect by precision 
instrumentation. 
 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. 


