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บทคัดย่อ

1.1 ความสาคัญและที่มาของโครงงาน

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่ว ยในการจ าลองและ
วิ เ คราะห์ ก ารไหลของพลาส ติ ก ดั ง นั้ น โครงงานวิ ศ วก รรมนี้ มี
วัตถุป ระสงค์เ พื่อ ศึกษาเครื่อ งมือที่ใช้ จ าลองและวิเ คราะห์ การไหลใน
กระบว นการฉี ด ขึ้ น รู ป พลาสติ ก โดยการใช้ โ ปรแกรมโมลโฟว์
(Moldflow) ศึกษาการใช้โปรแกรมจากตัวอย่างสาธิตของโปรแกรมโมล
โฟว์ และนาชิ้นงานรูป ดัม เบลจากปฏิบัติการวิศ วกรรมอุตสาหการ I มา
ทดสอบและวิ เ คราะห์ ผ ลที่ อ าจจะเ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง จั ด ท าเอกส าร
ประกอบการเรียนการฉี ดขึ้น รูป ชิ้ นงานรูป ดั ม เบล ส าหรับ ปฏิบั ติการ
วิศ วกรรมอุตสาหการ I โดยสามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรมได้ภ ายใน
เวลา 3 ชั่วโมง
คาสาคัญ : โมลโฟว์, คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม, การจ าลองการ
ไหล, การฉีดขึ้นรูปพลาสติก , ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป พลาสติกนั้น การออกแบบแม่พิม พ์
และผลิตภัณ ฑ์ต้องอาศัย ความรู้และความชานาญด้านกระบวนการฉี ด
พลาสติ ก เพื่อให้ได้ผ ลลัพธ์ที่ถู กต้องและแม่น ยา ในปัจ จุบัน ได้มีการ
พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการจาลองและวิเคราะห์การไหลของพลาสติก
ดังนั้น โครงงานวิศวกรรมนี้จึงจัดทาขึ้นโดยมี วัตถุป ระสงค์เ พื่อต้องการที่
จะจาลองการไหลในกระบวนการขึ้นรูป พลาสติก โดยการใช้ โปรแกรม
โมลโฟว์ (Moldflow) ช่ ว ยในการจ าลองและวิ เ คราะห์ ก ารไหล ซึ่ ง
โปรแกรมโมลโฟว์นี้ เ ป็ นซอฟท์แ วร์ ป ระเภท CAE (Computer-Aided
Engineering) ที่ช่วยในการจาลองและวิเ คราะห์ การไหลของพลาสติก ใน
กระบวนการขึ้นรูป มีการใช้อย่างแพร่หลายในบริษัท ชั้นนาทั่ว โลก เช่น
โซนี่ (Sony) โตชิบา (Toshiba) แคนนอน (Canon) โตโยต้า (Toyota) นิส
สัน (Nissan) บีเอมดับบลิว (BMW) ฟอร์ด (Ford) โมโตโรลา (Motorola)
เฮชพี (HP) โกดัก (Kodak) ซัม ซุง (Samsung) และบริษัท อื่นๆ โดยได้นา
ซอฟท์แวร์ โมลโฟว์ ใช้ ในขั้นตอนการออกแบบชิ้นงานพลาสติก การ
ออกแบบแม่พิมพ์ และการฉีดพลาสติก ท าให้ส ามารถคานวณวิเ คราะห์
การไหลของพลาสติกตรวจสอบคุณ ภาพ และหาความเหมาะสมในการ
ออกแบบชิ้นงานและแม่พิม พ์ให้ได้คุณ ภาพสูงสุด โดยที่ต้นทุนการผลิต
ต่าสุ ด โดยสามารถจ าลองกระบวนการฉี ด พลาสติ ก ที่ เ กิด ขึ้ น ตั้ ง แต่
ขั้นตอนการฉีด (Filling) การฉีดย้า (Holding) และการเย็นตัว (Cooling)
อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบปัญหาหลังจากกระบวนการฉีดได้ เช่น ปัญหา
การบิดตัว (Warp) ปัญหารอยเชื่อมประสาน (Weld Line) ปัญหารอยการ
ไหลบ นผิ ว ชิ้ นงาน (Flow Mark) ปั ญ หา การ หดตั ว ของชิ้ นงา น
(Shrinkage)

Abstract
Many tools for plastic flow simulation and analysis have
been recently developed. This engineering project therefore has an
objective to study the tool for plastic flow simulation and analysis of
injection molding by using a Moldflow program. The project started by
studying the program usage from the tutorials and used a dumbbellshaped part in Industrial Engineering Laboratory I as a testing part. A
laboratory sheet of injection molding based on dumbbell-shaped parts
was made for Industrial Engineering Laboratory I that could be studied
by themselves and finished in 3 hours.
Keywords: Moldflow, Computer-Aided Engineering, Flow Simulation,
Plastic Injection Molding, Industrial Engineering Laboratory

1.บทนา

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เ พื่ อ พั ฒ นาปฏิ บั ติ ก า รฉี ด ขึ้ นรู ป ใ นราย วิ ช า 01206381
ปฏิบัติการวิศ วกรรมอุตสาหการ โดยใช้โปรแกรมโมลโฟว์ ช่ว ยในการ
จาลองและวิเคราะห์การไหลของพลาสติก เพื่อท าให้เ กิดความเข้าใจใน

การศึกษา โดยสามารถที่จ ะศึกษาด้ว ยตนเองให้เ ข้าใจได้ ภ ายในเวลา 3
ชั่วโมง

1.3 ขอบเขตของโครงงาน
จัดท าเป็นเอกสารประกอบการเรียนปฏิบั ติการวิศ วกรรมอุตส า
หการ I เรื่องการจ าลองและวิเ คราะห์ กระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้
โปรแกรมแสดงผลการท างานของการไหลในกระบวนการฉีดพลาสติก
โดยมีตัวอย่างและแบบฝึ กหัดในการใช้โปรแกรมส าหรับ ปฎิบัติการฉีด
ขึ้นรูป

1.4 การดาเนินงานปัจจุบัน
ใช้ โ ปรแกรมโมลโฟว์ ผ่ า นตั ว อย่ า งสาธิ ต ของโปรแกรม
สามารถสร้างแบบจาลองของชิ้นงานในปฏิบัติการฉีดขึ้นรูป ของแม่พิม พ์
รูปดัมเบล วิเคราะห์ผลของชิ้นงาน และจัดทาเอกสารประกอบการเรียน

1.5 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
โดยเริ่มจากศึกษากระบวนการท างานของเครืองฉีดพลาสติก
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการฉีดจนถึงการหล่อเย็น เพื่อจะได้ส ามารถทราบ
ถึงกระบวนการใยการฉีดชิ้ นงานแต่ละครั้ ง จากนั้น นาชิ้นงานแม่พิ ม พ์
รูปดัมเบลมาศึกษา และนาไปวาดแบบ โดยใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์ก และ
ศึ ก ษาการใช้ โ ปรแกรมโมลโฟว์ โดยการท าแบบฝึ ก หั ด สาธิ ต ของ
โปรแกรม เมื่ อทราบวิ ธีการและขั้นตอน จึง เริ่ม ต้น ฝึ ก การใช้งานจาก
โปรแกรมการสาธิต และน าผลลั พธ์ ที่ไ ด้ จ ากโปรแกรมมาวิเ คราะห์
รวมถึงการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดพลาสติก เมื่อปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการดาเนินงานทั้ง หมดจนประสบผลส าเร็จ แล้ว จึงจัดท า
เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการวิศ วกรรมอุตสาหการ I เรื่องการ
จาลองและวิเ คราะห์ข องกระบวนการฉีดพลาสติก แล้ว ทดลองให้กลุ่ม
ตัว อย่างท าแบบฝึ กหัด เพื่อประเมิน ผลความเข้ าใจของผู้ เ รียนจากการ
ออกแบบเอกสารประกอบการเรียน

2.2 โปรแกรมโซลิดเวิรค์ (Solid Works)
โซลิ ดเวิ ร์ค นั้นถู กออกแบบมาให้ เ ป็ น โปรแกรม ประเภท
CAE จั ดว่าเป็น โปรแกรมที่มีเ ครื่ องมือส าหรับ ช่ว ยเหลือวิ ศ วกร เป็ น
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติที่ใช้งานง่ายที่สุด มีความสามารถครอบคลุม
การเขี ย นแบบทุ ก อย่ า ง มี โ ปรแกรมเสริ ม เ พิ่ ม เติ ม ความสามารถที่
หลากหลาย และมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา สามารถเรียนรู้
ได้รวดเร็ว ทั้งยังมีกลุ่มผู้ใช้งาน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สาหรับโครงงานนี้ได้ใช้โปรแกรมนี้เ พื่อ ใช้ในการสร้างแบบ
ของชิ้นงานรูปดัมเบล

2.3 โปรแกรมโมลโฟว์ (Moldflow)
โมลโฟว์ เป็ น ซอฟท์ แ วร์ CAE ที่ ช่ ว ยในการจ าลองและ
วิเ คราะห์ การไหลของพลาสติกส าหรับ งานฉี ด เหมาะส าหรับ ในการ
ออกแบบชิ้นงานพลาสติก การออกแบบแม่พิม พ์ และการฉีดพลาสติก
โดยผู้ใช้สามารถจาลองกระบวนการฉีดพลาสติกที่เ กิดขึ้นตั้งแต่ช่ว งการ
ฉีด การฉีดย้าและการหล่อเย็น รวมถึงสามารถตรวจสอบปัญหาหลังจาก
กระบวนการฉีดได้
สาหรับโครงงานนี้ได้ใช้โปรแกรมนี้เ พื่อใช้ในการวิเ คราะห์
การไหลของชิ้นงานพลาสติกรูปดัมเบล
ในส่วนของประโยชน์ของการใช้โปรแกรมโมลโฟว์นั้น คือ
สามารถหาเงื่อนไขที่เ หมาะสมในการฉีดพลาสติก สามารถช่ว ยในการ
เลือกชนิดของพลาสติกได้ ใช้คานวณความดันที่ต้องใช้ใ นกระบวน การ
เติม หาตาแหน่งที่เหมาะสมของเกท ช่ว ยลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาที่
จะเกิดกับชิ้นงานและแม่พิมพ์ และช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า

3.ขั้นตอนในการทาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3.1 วิเคราะห์ชิ้นงานจากโปรแกรมโมลโฟว์

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 กระบวนการฉีดพลาสติก
กระบวนการทั่ ว ไปของการฉี ด พลาสติ ก โดยเ ริ่ ม ตั้ ง แต่
องค์ประกอบในการฉีดพลาสติก ขั้นตอนพื้นฐานในการฉีดพลาสติก ซึ่ง
เริ่ม ตั้ งแต่ ช่ว งการฉีด ช่ว งการแพ็ กกิงหรือ ช่ ว งการอั ด ช่ ว งการย้ า ไป
จนถึงช่วงการหล่อเย็น
ลักษณะของการไหลพลาสติกที่ดี คือมีลักษณะการไหลเป็น
นอนนิวโตเนียนพลาสติก กล่าวคือ เป็นลักษณะการไหลของของไหลที่
ไม่เป็นไปตามการสันนิษฐานของนิวตัน คือ ที่ อุณ หภูมิหนึ่งๆ ของไหลมี
ค่าความหนืดเป็นค่าไม่คงที่ การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ อัตราเฉือนหรือ
ความเร็ว รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพลาสติก อันได้แก่ อุณ หภูมิ
ความเร็วการไหล และอัตราเฉือนของพลาสติกในแม่พิม พ์ฉีด ความดัน
ในแม่พิมพ์ และปัญหาในงานฉีดพลาสติก พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหา

รูปที่ 2 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ชิ้นงานจากโปรแกรม
เริ่มต้นจากการ Import CAD model คือ การใส่ภ าพชิ้นงานที่ได้
วาดจากโปรแกรม CAD ในที่นี้ใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์ค เมื่อได้ ชิ้นงานที่

ต้องการแล้ว เราจะนาชิ้นงาน Mesh คือ การสร้างตาข่าย ขึ้นมาบนชิ้นงาน
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป จากนั้นเพื่อความถูกต้องของการวิเ คราะห์
ผลลั พธ์ จึ งจ าเป็ นที่ จ ะต้ อง Checking the mesh for Error คื อ การ
ตรวจสอบชิ้นงานที่จะนาไปทาการวิเคราะห์นั้น มีความผิ ดพลาดหรือไม่
โดยจะมีคาสั่งในการให้โปรแกรมโมลโฟว์ช่ว ยในการตรวจสอบ ซึ่งการ
ตรวจสอบนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี โดยดูได้จ ากโปรแกรม เมื่อชิ้นงาน
ถูกต้องแล้ว จะท าการ Setting Parameter คือ การป้อนค่าข้อมูลต่างๆที่
จาเป็นในการใช้โปรแกรม เช่น ค่าขนาดและลักษณะของขนาดสปรู เกท
รันเนอร์ เมื่อกระบวนการสร็จสิ้น ชิ้นงานนั้นพร้อมที่จ ะท าการวิเ คราะห์
จึงทาการ Analysis คือ กระบวนในการวิเคราะห์โดยที่ขึ้นอยู่กับ คาสั่งของ
โปรแกรม ว่าต้องการวิเคราะห์สิ่งใดบ้าง เช่น เวลาที่ใช้ในการฉีดชิ้นงาน
สาหรับ ชิ้นงานตัว อย่างนี้ ดัง รูป ที่ 1 พบว่า การฉีดให้พลาสติกไหลเต็ม
ชิ้นงานนั้น ใช้เ วลา 2.509 วินาที โดย ณ ตาแหน่งต่างๆของสีที่ป รากฏ
แสดงถึง ณ เวลาที่พลาสติกเหลวถูกฉีดเข้าไปในโมลด์ ณ ตาแหน่งใดๆ

รูปที่ 1 การวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการฉีดชิ้นงาน
นอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะห์ผ ลในส่ว นอื่นๆได้อีกด้ว ย
เช่น ความดันที่ต้องให้กับเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อใช้ในการฉีดชิ้นงานหนึ่ง
ครั้ง เวลาในการแข็งตัวของชิ้นงาน ค่าความเค้นเฉือนที่เ กิดขึ้นบริเ วณผิ ว
ของชิ้นงาน และอื่นๆอีกมาก จากนั้นจึงนาผลวิเ คราะห์ที่ได้ View Result
คือ การนาผลที่ได้จ ากการวิ เ คราะห์ไปใช้ เพื่อ พัฒนาการฉีดพลาสติ ก
ต่อไป

3.2 ออกแบบปฎิบัติการรายวิชา ปฏิบัติการวิศวกรรม
อุตสาหการ (01206481)
สาหรับวัตถุประสงค์ของการทดลองนี้ คือ เพื่อเรียนรู้การใช้
โปรแกรมโมลโฟว์ ไปประยุก ต์กับ การใช้ เ ครื่ องฉีด พลาสติกในห้อ ง
ปฏิบัติการวิศ วกรรมอุตสาหการ เพื่อฝึ กทั กษะการออกแบบการสร้า ง
ทางเดินน้าพลาสติกของชิ้นงาน และเพื่อสามารถวิเ คราะห์ปัญหาที่เ กิด
ขึ้นกั บ ชิ้ นงานพลาสติ ก โดยมี อุ ป กรณ์ ที่ใ ช้ในการทดลอง คือ ชิ้น งาน
รูปดัมเบล จากปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ เรื่องการฉีดพลาสติกและ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ในส่วนของซอฟแวร์ที่ใช้ในการทดลองคือ ซอฟแวร์
โมลโฟว์ โดยกาหนดเวลาในการทดลองให้ 3 ชั่วโมง

เริ่ม ต้นในส่ว นของการสอน โดยการสอนการใช้โปรแกรม
ผ่านตัวอย่างสาธิตของโปรแกรม จากนั้นจึงทาแบบฝึ กหัดการทดลองของ
ชิ้นงานรูป ดั ม เบล และวิเ คราะห์ผ ลลัพธ์ที่เ กิด ขึ้นได้ เพื่อ สามารถที่จ ะ
เรียนรู้และสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับนาไปออกแบบวิเ คราะห์ปัญหา
ของชิ้นงานรูปดัมเบลได้

4. สรุป
จากการท าโครงงานวิศ วกรรมอุตสาหการนี้ได้ท าการศึกษา
โปรแกรมโมลโฟว์ เพื่อที่ จ ะสามารถนาความรู้นี้ไปประยุกต์ ใช้ได้ใ น
อุต สาหกรรมการฉีด พลาสติ กในรู ป แบบต่ า งๆ โดยการเรี ย นรู้ ผ่ า น
เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการวิศ วกรรมอุตสาหการ I เรื่องการ
จาลองและวิเคราะห์ของกระบวนการฉีดพลาสติก ซึ่งได้ท ดลองกับ กลุ่ม
ตัวอย่างโดยปฏิบัติได้ตามเป้าหมายคือเรียนรู้ได้ภายใน 3 ชั่วโมง
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