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element method has been performed to analyze stress distribution on
บทคัดย่อ
the product under given load and boundary conditions. The part then
โครงงานนี้ ได้ศึ ก ษาและพัฒ นากระบวนการออกแบบ
has been redesign to improve strength, the maximum stress of the
ผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรู ปเทอร์ โมพลาสติก โดยใช้เทคโนโลยี
products has been compared to ensure better mechanical properties
CAD CAE CAM มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแบบจําลองของ
and better usage capabilities. The injection molding simulation of the
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยูเ่ ดิ มให้มีความแข็งแรงมากขึ้น โดยใช้ระเบียบวิธีทาง
final model has been performed, then the appropriate gate and
ไฟไนต์อิลิเมนต์ หาค่าความเค้นสู งสุ ดที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานที่ออกแบบ
runner system has been selected and optimized. After the
เปรี ยบเทียบกับแบบจําลองชิ้นงานเดิม จากนั้นจึงออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
optimization of feed system, the tool path has been design by using
ขึ้นรู ปชิ้นงาน โดยพิจารณาผลจากโปรแกรมจําลองการฉี ดขึ้นรู ป ใน
CAM. From the comparison of injection molding simulation by
การเลื อ กชนิ ด ทางเข้า และรู ป แบบทางวิ่ ง ที่ เ หมาะสม และนํา เข้า สู่
using 2D, 2.5D and 3D model, the results show that the 3D model
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์จริ งโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในกระบวนการ
yield the most accurate result compared to the experiments in case of
ผลิ ต เพื่ อ ช่ ว ยลดความผิ ด พลาดในกระบวนการผลิ ต จากนั้น จึ ง ฉี ด
higher thickness part. However, the numerical result of 2D and 2.5D
ทดสอบการใช้ง านแม่ พิ ม พ์ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น โดยเปรี ย บเที ย บการไหลที่
give better accuracy when used to predicting thinner plastic part.
เกิ ด ขึ้ นจริ งภายในแม่ พิม พ์และผลที่ ไ ด้จากโปรแกรมจําลองการฉี ด
Because of limitation and assumptions used to derive the mesh, 2D
แบบ 2 2.5 และ 3 มิติ พบว่า ในชิ้นงานที่มีความหนามากผลการ
and 2.5D mesh type given the most appropriate solution to the part
วิเคราะห์แบบจําลอง 3 มิติให้ผลที่ ใกล้เคียงกับการฉี ดจริ งมากกว่า
geometry of interest. Anyway when the analysis time has been taken
เนื่องจากอิทธิพลของการถ่ายเทความร้อนทั้งจากพลาสติกหลอมเหลว
into consideration, the numerical simulation using 3D model take
และผนังแม่พิมพ์ ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อสมบัติการไหลของพอลิ เมอร์
longer analysis time compared to 2D and 2.5D, 14 and 7 times
หลอมเหลว อย่างไรก็ตามในชิ้นงานบางพบว่าแบบจําลอง 2 และ 2.5
respectively. This is because numbers of element used to modeling
มิ ติให้ความแม่ นยําที่ มากกว่า ทั้ง นี้ เนื่ องจากสมมุติฐานในการสร้ า ง
the process and complexity of the solution.
แบบจํา ลองทั้ง สองแบบมี ค วามเหมาะสมกับ รู ป ทรงของชิ้ น งาน
Keywords: Injection Mold Process/ CAD CAE CAM/ Finite
มากกว่า อย่างไรก็ตามเมื่ อพิจารณาถึ งเวลาที่ ใช้ในการวิเคราะห์ การ
Element Method/ Plastic Flow Analysis/ Tool Path Simulation
ไหลภายในแม่พิมพ์ของทั้งสามแบบ พบว่า แบบจําลองแบบ 3 มิติใช้
เวลาในการวิเคราะห์นานกว่าแบบจําลองแบบ 2 และ 2.5 มิติ 14 และ 7
เท่า ตามลําดับ เนื่ องจากจํานวนของเอลิเมนต์ที่ใช้ในการวิเคราะห์รวม
ไปถึงสมการที่ใช้ในการคํานวนที่มีความซับซ้อนมากกว่า
คําสํ าคัญ กระบวนการฉี ดขึ้นรู ป/ เทคโนโลยี CAD CAE CAM/
ระเบียบวิธีทางไฟไนต์อิลิเมนต์/ การวิเคราะห์การไหลภายในแม่พิมพ์/
การจําลองทางเดินของใบมีด

Abstract
In this study, the design and development of thermoplastic
injection molding product by using CAD/CAM/CAE technology is
presented. In order to improve the mechanical properties, the finite

1. บทนํา
กระบวนการออกแบบและผลิ ต แม่ พิ ม พ์ ฉี ดขึ้ นรู ป
ผลิตภัณฑ์เทอร์ โมพลาสติกของประเทศไทย ในปั จจุบนั ยังคงอาศัย
ความรู ้ ทักษะของช่ างเทคนิ คเป็ นส่ วนใหญ่ ทําให้การถ่ายทอดองค์
ความรู ้มีอยู่ในวงจํากัด คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศยังมี
ข้อด้อยหลายด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐานที่ตอ้ งการ
การเกิ ดครี บของผลิตภัณฑ์ หรื อมีอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ส้ ัน
ซึ่ งปัญหาส่ วนใหญ่ลว้ นเกิดจากการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ รวมไป
ถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ม่ เ หมาะสม จึ ง ต้อ งมี ก ารแก้ไ ขหรื อ ปรั บ เปลี่ ย น

แม่พิมพ์อยูห่ ลายครั้ง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้านการเลือกใช้ปัจจัยใน
กระบวนการฉี ดที่ ไม่เหมาะสม โดยส่ วนใหญ่อาศัยการลองผิดลอง
ถูก ซึ่งเป็ นการสิ้ นเปลืองทั้งเวลาและวัสดุ อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั
ได้มีการนําคอมพิวเตอร์ เ ข้ามาช่ วยในกระบวนการผลิ ต (Computer
Integrated Manufacturing, CIM) ซึ่ งสามารถแบ่งได้เป็ นคอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design, CAD) เช่น การ
ออกแบบตัวผลิตภัณฑ์หรื อแม่พิมพ์ คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม (Computer Aided Engineering, CAE) เช่น การ
วิเคราะห์ค วามแข็งแรงของชิ้ นงาน หรื อการจําลองการไหลภายใน
แม่ พิ ม พ์ และคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการผลิ ต (Computer
Aided
Manufacturing, CAM) เช่น การจําลองทางเดินของมีดตัดแม่พิมพ์ ซึ่ ง
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิ ตของประเทศส่ วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบเป็ นส่ วนใหญ่ โดยขาดการนําการวิเคราะห์ทาง
วิศวกรรมมาใช้ เพื่อตรวจสอบแบบจําลองที่สร้างขึ้น
โครงงานนี้ จึงมุ่งเน้นนําเสนอการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ช่ ว ยในกระบวนการผลิ ต ที่ เ หมาะสม โดยมุ่ ง เน้ น ที่ ก ระบวนการ
ออกแบบและวิเคราะห์แบบจําลองผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ที่สร้างขึ้น
ในกระบวนการผลิตจริ งต้องอาศัยเวลาที่นาน กว่าขั้นตอนอื่นๆ และมี
องค์ ค วามรู้ ที่ จ ํา กัด ผลที่ ไ ด้ส ามารถใช้ เ ป็ นแนวทางเพื่ อ พัฒ นา
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของประเทศไทย รวมไปถึงเพิ่มความสามารถใน
กระบวนการผลิตของประเทศให้ทดั เทียมกับนานาชาติ

ชื่ อ CATIA นอกจากนี้ ชิ้นงานต้นแบบจะมี ลกั ษณะเป็ นชิ้ นงานแผ่น
เดียว มีช่องตรงกลางสําหรับสอดบัตรเข้าไปภายในชิ้นงาน ผลิตโดย
เครื่ องฉี ดพลาสติกแบบ 3 แผ่น ซึ่ งมีความซับซ้อนในการออกแบบ
การผลิตแม่พิมพ์มีค่าใช้จ่ายที่สูง ผูจ้ ดั ทําจึงได้ออกแบบชิ้ นงานใหม่
เป็ นสองแผ่นประกบกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิ ตแต่ได้ชิ้นงาน
ใหม่ที่มีความแข็งแรงกว่า ดังแสดงในรู ปที่ 2
(ก)

(ข)

รู ปที่ 2 (ก) ชิ้นงานต้นแบบ (ข) ชิ้นงานที่ออกแบบขึ้นใหม่

3.2 การวิ เ คราะห์ ค วามแข็ ง แรงของชิ้ น งานโดยใช้ ร ะเบีย บวิ ธี
ไฟไนต์ เอลิเมนต์
จากผลการวิเคราะห์ ความแข็งแรงของชิ้ นงาน ชิ้ นงานที่
ได้รับการปรับปรุ งสามารถรับแรงกระทําได้ถึง 150 นิ วตัน ก่อนที่
ชิ้ นงานจะเกิ ด การเสี ยรู ปถาวรที่ ค วามเค้นคราก (Yield strength)
60 MPa ในขณะที่ชิ้นงานเดิมสามารถรับแรงกระทําได้เพียง 30 นิวตัน
ก่อนที่ชิ้นงานจะเกิดการเสี ยรู ปถาวร ดังรู ปที่ 3

2. การดําเนินโครงงาน
การดําเนินโครงงานนี้มีข้นั ตอนต่างๆดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขภาระที่กาํ หนดกับความเค้นสู งสุ ด

3.3 การออกแบบแม่ พมิ พ์
จากผลการออกแบบชิ้นงาน จึงนําแบบจําลองที่ได้มา
ออกแบบเพื่อใช้ในกระบวนการฉี ดขึ้นรู ปดังแสดง ในรู ปที่ 4
ทางเข้าแบบขอบ (Edge gate)
รู ปร่างของทางเข้า ที่เหมาะสม
ทางเข้าแบบใบพัด (Fan gate)

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินโครงงาน

3. ผลการดําเนินโครงงาน
3.1 การออกแบบจําลองชิ้นงานใหม่ โดยใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในการ
ออกแบบ
เนื่ องจากชิ้นงานต้นแบบมีการแตกหักในบริ เวณช่ องร้อย
เชือกสําหรับคล้องคอ จึงมีความจําเป็ นต้องออกแบบชิ้นงานใหม่โดย
คํา นึ ง ถึ ง ความแข็ง แรงในบริ เ วณดัง กล่ า วเป็ นพิ เ ศษ โดยการสร้ า ง
แบบจําลองของชิ้ นงานด้วยซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ ช่วยการออกแบบ

รู ปแบบของระบบทางวิง่ ที่เหมาะสม

แบบจําลองจากโรงงานผูผ้ ลิ ตแมพ่ ิมพ์
แบบจําลองที่อ อกแบบขึ้น

ผลิตแมพ่ ิมพ์

เปรี ย บเทีย บโปรแกรมวิเคราะห์ การไหล
กับ กระบวนการฉี ดจริ ง

รู ปที่ 4 แนวทางการวิเคราะห์หาแบบแม่พิมพ์
โดยใช้โปรแกรมช่วยทางวิศวกรรม

3.3.1 ผลการวิเคราะห์ หารูปร่ างของทางเข้ าทีเ่ หมาะสม
โครงงานนี้ ไ ด้เ ลื อ กวิเ คราะห์ ท างเข้า ที่ มี ล กั ษณะเป็ นแบบขอบ
(Edge gate) ซึ่ งมีลีกษณะเป็ นทางเข้าเล็กๆต่อจากทางวิ่ง (Runner) ซึ่ ง
ทางเข้าลักษณะนี้ มีขอ้ ดี ที่สามารถปลดชิ้นงานออกจากทางเข้าได้ง่าย
ทางเข้า อี ก ลัก ษณะหนึ่ ง ที่ ไ ด้น ํา มาศึ ก ษาคื อ ทางเข้า แบบใบพัด ให้
พื้นที่หน้าตัดของการไหลที่เท่ากัน (Plug flow) โดยความหนาของ
ทางเข้ากําหนดเป็ น 50-70 % ของความหนาชิ้ นงาน เป็ นขนาดที่
เหมาะสมทั้งในส่ วนของการไหลเข้าเบ้าแม่พิมพ์ของพอลิเมอร์ หลอม
เหลวและการปลดชิ้นงาน ผลการเปรี ยบเทียบรู ปร่ างการไหลของพอลิ
เมอร์ หลอมเหลวในแต่ละทางเข้า พบว่ารู ปร่ างการไหลของทางเข้า
แบบใบพัด มี พ้ืน ที่ หน้า ตัดการไหลที่ เ ท่ า กันมากกว่าในช่ วงแรก (040%) จากนั้นการไหลจึงมีลกั ษณะที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบ
เวลาและแรงดันในการฉี ดดังแสดงในตารางที่ 1 แล้วพบว่า ทางเข้า
แบบใบพัดมีค่าที่เหมาะสมมากที่สุด
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เวลาและแรงดันที่ใช้ในการฉี ดทางเข้าแบบต่างๆ

3.3.2ผลวิเคราะห์ การออกแบบระบบทางวิง่ ของชิ้นงาน
จากผลการวิเคราะห์รูปร่ างทางเข้าที่เหมาะสมกับชิ้นงานจึงนํามา
ออกแบบเป็ นระบบทางวิ่งของแม่พิมพ์
ซึ่ งการวางรู ปแบบของ
ชิ้ น งานมี ข ้อ จํา กัด ในด้า นแม่ พิ ม พ์ฐ านของทางบริ ษ ัท ร่ ว มวิ จ ัย จึ ง
สามารถออกแบบเฉพาะตามแนวยาวทั้งสองด้าน โดยใช้ความหนา
และระยะทางเข้าตามทฤษฎี ผลที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์พบว่า
ไม่สามารถฉี ดชิ้นงานให้เต็มทั้ง 2 ด้านพร้อมกันได้ ชิ้นงานที่มีความ
หนามากกว่าส่ งผลให้พอลิเมอร์หลอมเหลวสามารถไหลเข้าภายในเบ้า
พิมพ์ได้ง่าย เนื่ องจากแรงต้านการไหลที่น้อยกว่า (Flow Resistance)
ในขณะที่ชิ้นงานที่บางและมีรูปร่ างที่ซับซ้อนทําให้พอลิเมอร์ หลอม
เหลวไหลเข้าได้ชา้ กว่า แรงดันภายในเบ้าพิมพ์ (Cavity Pressure) ของ
ด้านที่เต็มแล้ว เพิ่มสูงขึ้นซึ่งทําให้ชิ้นงานมีความเค้นตกค้างซึ่งเมื่อปลด
ชิ้ นงานออกแบบแม่ พิม พ์อาจเกิ ดการบิ ดเบี้ ยว เมื่ อนําไปใช้งานเกิ ด
ความเสี ยหายได้ง่ายกว่า จึงได้ปรับขนาดทางเข้าในแต่ละด้านจนความ
ดันภายในเบ้าพิมพ์ท้ งั สองด้านให้เท่ากัน และเปรี ยบกับแบบจําลองซึ่ ง
ออกแบบโดยโรงงานผูผ้ ลิตแม่พิมพ์ ดังแสดงในตารางที่ 2 ผลที่ได้
พบว่ า แบบจํา ลองที่ ป รั บ ปรุ ง ขึ้ นให้ แ รงดัน และเวลาในการฉี ด ที่
ใกล้เคียงกับแบบจําลองจากโรงงานแม่พิมพ์ อย่างไรก็ตามแบบจําลอง
ที่สร้างขึ้นมีขอ้ ดีกว่าในด้านหน้าตัดการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลว
เป็ นระนาบมากกว่าเนื่ องจากมีทางเข้าเป็ นแบบใบพัด จากนั้นจึงนํา
แบบแม่ พิ ม พ์ ที่ ไ ด้ ไ ปผลิ ต เป็ นแม่ พิ ม พ์ โ ดยใช้ โ ปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต (CAM)

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การไหลภายในแม่พิมพ์หลังปรับสมดุลการไหล
ในแม่พิมพ์

3.3.3 การนําคอมพิวเตอร์ ช่วยวิเคราะห์ การออกแบบชิ้นงานที่
เหมาะสมสํ าหรับกระบวนการฉีดขึน้ รูป
จากผลการวิเคราะห์การจัดวางเรี ยงตําแหน่งของชิ้นงานใน
แม่พิมพ์เห็ นได้ว่าการวางตําแหน่ งของชิ้ นงานในแบบแนวนอนนั้น
ให้ผลดีที่สุด อย่างไรก็ตามโครงงานนี้ ได้ศึกษาการจัดวางชิ้นงานใน
รู ปแบบอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 3 เห็นได้วา่ รู ปแบบที่ 2,3 และ 4 นั้น
มี ทิ ศทางการไหลของพอลิ เ มอร์ ที่ ไ ม่ ส มํ่าเสมอ เนื่ อ งจากชิ้ น งานมี
ความหนา-บางที่ไม่สมํ่าเสมอ ส่ งผลให้เกิดเป็ นรอยประสาน (WeldLine) ต่อเนื่ องเป็ นรอยยาวและส่ งผลต่อความแข็งแรงของชิ้ นงาน
ในขณะที่รูปแบบที่ 1 และ 5 สามารถทําการผลิตได้จริ ง แต่รูปแบบที่
5 นั้นจะเกิดรอยประสาน (Weld Line)ต่อเนื่องเป็ นรอยยาวตั้งแต่หวั ไป
จนท้ายของชิ้นงาน ส่ งผลให้ความแข็งแรงของชิ้นงานลดลง รวมถึงมี
ความซับซ้อนในการผลิตแม่พิมพ์ที่ค่อนข้างมาก ดังนั้น การจัดวาง
ตําแหน่งของชิ้นงานในรู ปแบบที่ 1 จึงให้ผลที่ดีที่สุด
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การไหลของพอลิเมอร์ ในการจัดวางชิ้นงานใน
ตําแหน่งต่างๆ

จากหัวข้อที่ผา่ นมาในชิ้นงานบางมีอินเสิ ร์ตซึ่ งขัดขวางการ
ไหลภายในแม่พิมพ์ จึงทําให้ชิ้นงานมีรอยประสานขึ้นและชิ้ นงานมี
ความแข็งแรงที่ลดตํ่าลง ในหัวข้อนี้ จึงนําเสนอการปรับความลึกของ
ตัวอินเสิ ร์ตเพื่อลดอิทธิ พลของรอยประสานขึ้น อย่างไรก็ตามผลที่ได้
พบว่ารอยประสานที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4 ทั้งนี้
เนื่ องจากชิ้นงานมีความหนาที่ค่อนข้างน้อยจึงทําให้เมื่อปรับระยะอิน
เสิ ร์ตแล้ว ช่องทางการไหลยังมีขนาดเล็กอยู่ จึงทําให้ การไหลของ
พอลิมเมอร์ หลอมเหลวเป็ นไปได้ยากยากเช่นเดิม ดังแสดงในภาพผล
วิเคราะห์การไหล ซึ่ งพอลิเมอร์ ที่แยกไหลกลับเข้ามาชนกันเป้ นรอย
ประสานบริ เวณอินเสิ ร์ตที่ลดความลึกลง

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การไหลภายในแม่พิมพ์หลังการปรับเปลี่ยนรู ปร่ าง
ชิ้นงาน

3.4 ผลการเปรียบเทียบชิ้นงานทีไ่ ด้ จากการฉีดจริงและผลการวิเคราะห์
ด้ วยคอมพิวเตอร์
หลังจากเลือกแบบจําลองที่ดีที่สุดแล้วนําไปผลิ ตแม่พิมพ์โดย
การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการผลิต (CAM) และเครื่ องควบคุมเชิ ง
ตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) แล้วนําแม่พิมพ์ที่ได้ไปทําการฉี ด
ชิ้นงานจริ ง ผลการเปรี ยบเทียบการวิเคราะห์ที่ได้จากโปรแกรมจําลอง
การไหลแบบ 2, 2.5 และ 3 มิติกบั ผลการทดลองฉี ดจริ ง พบว่า ผลการ
วิเคราะห์แบบ 3 มิติให้ผลที่สอดคล้องกับการฉี ดชิ้นงานจริ งในชิ้นงาน
แผ่นที่หนากว่าเมื่อเทียบกับแบบทั้ง 2 มิติและ 2.5 มิติ ในขณะที่ผลการ
วิเคราะห์แบบ 2 มิติและ 2.5 มิติให้ผลที่สอดคล้องกับการฉี ดชิ้นงาน
จริ งมากกว่าการวิเคราะห์ผลแบบ 3 มิ ติในชิ้ นงานแผ่นที่ บางกว่า
ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการเปรี ยบเทียบการไหลของชิ้นงานฉี ดจริ งและการวิเคราะห์
ด้วยคอมพิวเตอร์

มิติให้ผลที่สอดคล้องกับการฉี ดชิ้ นงานจริ งมากกว่าการวิเคราะห์ผล
แบบ 3 มิติในชิ้นงานแผ่นที่บางกว่า ทั้งนี้เนื่องมาจากสมมติฐานที่ใช้
ในการ ยกตัวอย่างเช่น ค่าการนําความร้อนที่เปลี่ยนแปลงของพอลิ
เมอร์ หลอมเหลว สัมประสิ ทธิ์การถ่ายเทความร้อนระหว่างแม่พิมพ์กบั
พลาสติกหลอมเหลว ความหนารวมไปถึงความซับซ้อนของชิ้ นงาน
อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์แบบ 3 มิติและกระบวนการฉี ดจริ งยังมี
ความแตกต่างกัน ทั้งนี้ นอกจากปั จจัยจากสมมุติฐาน ในการจําลอง
แล้ว ยัง มาจากปั จ จัย อื่ น ๆในกระบวนการฉี ด จริ ง เช่ น ความเร็ ว ใน
กระบวนการฉี ด อุณหภูมิในกระบวนการฉี ด เป็ นต้น นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาถึงเวลาในการวิเคราะห์การไหลแบบ 3 มิติ แล้วพบว่าใช้เวลา
มากกว่าแบบ 2 และ 2.5 มิติ 14 เท่า และ 7 เท่า ตามลําดับ ทั้งนี้ ใน
ปั จจุ บ ั น การพั ฒ นาทางด้ า นความเร็ วและประสิ ทธิ ภาพของ
คอมพิวเตอร์ ทําให้เวลาในการวิเคราะห์ลดลง จึงทําให้การวิเคราะห์
ด้วยแบบจําลองแบบ 3 มิติ เหมาะสมกับการใช้งานในปั จจุบนั มาก
ยิง่ ขึ้น
การนําเทคโนโลยี CAD CAE และ CAM เข้ามาช่วยใน
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรู ปพบว่า สามารถ
ช่วยให้กระบวนการผลิตเป็ นไปได้ง่ายขึ้นทั้งในส่ วนของการออกแบบ
และกระบวนการขึ้ น รู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ รวมไปถึ ง การจัด สร้ า งแม่ พิ ม พ์
อย่ า งไรก็ ต ามการใช้ ง านของโปรแกรมต่ า งๆ ยัง คงต้ อ งอาศั ย
ประสบการณ์และความชํานาญจึงสามารถใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะ
นํา เสนอการเปรี ยบเที ย บคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ จ าก
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม เช่น ความเค้นตกค้างที่เกิดขึ้นภายใน
ชิ้ น งาน หรื อการบิ ด เบี้ ยวของชิ้ น งานกั บ ค่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งจาก
กระบวนการฉี ดขึ้นรู ป
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4. สรุ ปผลการดําเนินงานและข้ อเสนอแนะ
โครงงานนี้ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CAD CAE
และ CAM ในการจัด สร้ า งแม่ พิม พ์ฉี ด ขึ้ น รู ปผลิ ตภัณ ฑ์เ ทอร์ โ ม
พลาสติก โดยใช้เทคโนโลยี CAD ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากแบบจําลองเดิ ม และส่ วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีดให้เหมาะสม
จากนั้นจึ งใช้เทคโนโลยี CAE ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของ
ชิ้นงานและการไหลภายในแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรู ป จากผลการเปรี ยบเทียบ
การวิเคราะห์ที่ได้จากโปรแกรมจําลองการไหลแบบ 2, 2.5 และ 3 มิติ
กับผลการทดลองฉี ดจริ ง พบว่า ผลการวิเคราะห์แบบ 3 มิติให้ผลที่
สอดคล้องกับการฉี ดชิ้นงานจริ งในชิ้นงานแผ่นที่หนากว่าเมื่อเทียบกับ
แบบทั้ง 2 มิติและ 2.5 มิติ ในขณะที่ผลการวิเคราะห์แบบ 2 มิติและ 2.5
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