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จากการศึกษา  กระบวนการท างานรวมไปถึงกระบวนการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนต่างๆ
ของแม่พิมพ์ตัดสติ๊กเกอร์ โดยเน้นส่วนที่เป็นเนื้อหาความรู้ในเรื่องของการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์
ตัดสติ๊กเกอร์ แล้วยังรวมไปถึงหน้าที่ความส าคัญของชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ตัดสติ๊กเกอร์ รวมถึง
ทฤษฎีที่ส าคัญที่น ามาสร้างแม่พิมพ์ตัดสติ๊กเกอร์ 
      ในขั้นตอนการทดสอบแม่พิมพ์ตัดสติ๊กเกอร์ จะมีขั้นตอนการท างานแบบไม่ซับซ้อนนัก คือ
เป็นการตัดโดยใช้แผ่นคมตัดคัทติ้งไนฟ์ซ (Cutting Knives) โดยชิ้นงานสติ๊กเกอร์ที่ได้นั้นจะขาดเพียง
แค่ผิวหน้าของชิ้นงานลึกลงไปจนถึงบริเวณส่วนที่เป็นเนื้อกาว ส่วนที่เป็นแผ่นรองของเนื้อกาวด้าน
ล่างสุดจะไม่ขาด ซึ่งส่วนที่ส าคัญที่สุดคือการค านวณระยะห่างของคมตัด เพ่ือป้องกันไม่ให้คมตัด
กระแทกกับแม่พิมพ์ชุดล่าง 
      การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานสติ๊กเกอร์หลังจากการปั๊มชิ้นงาน ที่ถือว่าผ่านการตรวจสอบ 
เพราะมีลักษณะที่มีรูปทรงสวยงามตามแบบที่ก าหนด  คือแผ่นพีวีซีขาดตั้งแต่ผิวหน้าของงานลึกลง
มาถึงส่วนที่เป็นเนื้อกาว ไม่มีรอยยับของตัวเนื้อกาว สามารถแกะลอกออกจากแผ่นรองเนื้อกาวได้ง่าย 
และท่ีส าคัญสามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
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Abstract 
 
From the study, the process including the design and manufacture of the 

different parts of cutting sticker die with emphasis on the section of content 
knowledge in the design and build the cutting sticker die. It also includes the 
important functions of the different parts of cutting sticker die including the major 
theories used to create the cutting sticker die.  

In the testing process of cutting sticker die. The process is not complicated, 
that is using a sharp cut call“cutting knives” By the work piece of the stickers has 
been produced simply lacks the surface of the work piece down to the area which is 
the adhesive. The part of the adhesive pads on the bottom will not be torn. The 
most important part is to calculate the distance of the cutting edge to prevent 
cutting impact on the lower mold. 

To check the quality of the work piece stickers after stamping is considered 
verified. It looks beautiful shaped in the form specified. Poly vinyl chloride is torn of 
depth from the surface down to the adhesive. No traces of the adhesive. That can 
be peeled off the adhesive pad easily and more importantly, it actually works the 
intended purpose. 
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ทางคณะผู้จัดท าหวังว่า การท างานในโครงงานปริญญานิพนธ์ ในครั้งนี้จะมีส่วนที่ท าให้ผู้ที่
สนใจในด้านการท าแม่พิมพ์ปั๊มตัดสติ๊กเกอร์ ได้ศึกษาและค้นคว้าเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
อีกทั้งจุดบกพร่องของการท าปริญญานิพนธ์ครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดท าขอน้อมรับข้อเสนอแนะและการ
ปฏิบัติเพื่อน าไปปฏิบัติในการท างานต่อไป 
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